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www.geonext.nl

Waarom heeft GeoNext een mobiele scanner?

Geonext | Willem Arntszlaan 115B | 3734 EE Den Dolder | 06 83 655 226 | info@geonext.nl

Uw partner in geodetische dienstverlening

Kijk ook op onze website voor meer informatie.
Wij willen de hoogste kwaliteit halen, maar vinden het ook gewoon stoer om over een eigen mobiele scanner te beschikken!
absolute precisie en betrouwbaarheid halen.
Aan onze nieuwe mobiele scanner hebben wij extra sensoren toegevoegd die ervoor zorgen dat we een nog hogere 

Wij stoppen niet bij een puntenwolk, maar leveren daarna 3D-modellen aan in Revit of andere vergelijkbare CAD-pakketten.
GeoNext heeft sinds de oprichting veel geïnvesteerd in het efficiënt en geautomatiseerd verwerken van puntenwolken.
GeoNext staat voor kwaliteit en efficiënt verwerken van data en we houden van technische en uitdagende projecten.

De evolutie van Cyclomedia: van visuele data naar data-insights
Cyclomedia legt data uit de echte wereld vast 
en zet deze om in waardevolle inzichten die u in 
staat stellen de complexiteit van de omgeving om 
u heen te begrijpen. Met ‘s werelds meest nauw-
keurige 360°-visualisaties op straatniveau, versterkt 
door innovatieve, AI-gedreven analyses, levert 
Cyclomedia waardevolle inzichten die u direct 
vandaag kunt gebruiken om te bouwen aan een 
betere toekomst. 

Vandaag de dag maken onze oplossingen steden 
veiliger, groener, toegankelijker en slimmer en 
helpen ze bedrijven om de juiste beslissingen te 
nemen op basis van actuele en nauwkeurige 
data. 

Meer hierover leest u op onze website: 
www.cyclomedia.nl

Cyclomedia Technology B.V. 
Van voordenpark 1b
5301 KP Zaltbommel

T  +31 418 556 100
E  info@cyclomedia.com
W www.cyclomedia.nl
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Themanummer 
Landmeetkunde

Landmeetkunde is een prachtig vak en springlevend in Nederland, vandaar 
deze uitgave. In deze tijd van corona lijkt het landmeten belangrijker dan ooit. 
Bij het inrichten van de 1,5 m samenleving worden handhaafbare zones ingemeten. 
Helaas zijn events als de FIG working week in Amsterdam geannuleerd.  

In dit nummer komen zowel theorie als praktijk, zowel overheid als bedrijfsleven 
en zowel GIN als Geobusiness aan het woord (middels de beide voorzitters). 
Ron Rozema (GIN) komt met zijn eerste column over zijn geo-driehoek, en in een 
interview met Ed Nijpels en Jolle-Jelle de Vries linkt de voormalige excellentie geodata 
aan klimaatbeleid (een mooie brug naar een later themanummer) en wijst Jolle-Jelle 
op het belang van de combinatie van deskundigheid, technische mogelijkheden en 
persoonlijkheid. De onvermijdelijke naamdiscussie ontbreekt ook hier niet; zelfs Dik 
Trom wordt subtiel aangehaald. Belangrijke businesstip: 6 miljard aan faalkosten in de 
bouw, aan de slag dus. 

Praktijk genoeg naast al dat bestuurlijke geweld: Pieter van Dueren den Hollander 
over ‘half Nederland’ rondrijden met Remko en een ton aan spullen in de auto 
waaronder een Robot Plotter en de meest sprankelende afbeelding van een 
oerlandmeter ooit op de cover. Let ook op de foto van de rotonde, de verschoven 
binnencirkel is geen fout van de plotter. Adri den Boer heeft, nadat hij klaar was met 
de elleboogschuddende Henri Aalders en Roel Nicolai, voor de Hollandse Cirkel een 
goed met instrumenten gevulde wagen opgespoord, nu echter een Duitse LKW op 
een Geometerpfad. 

Verder veel beschouwingen over het wezen van de landmeetkunde. Zo beschrijft 
Pascal Kiers van Geomaat het nieuwe meten aan de hand van de kernwaarden 
kennis, kwaliteit en uniformiteit. Berrie Veenhof van Sweco laat aan de hand van 
enkele voorbeelden zien, zoals de Amsterdamse Noord-Zuid lijn en een Friese 
fietsersbrug, wat het DNA van de geodeet (landmeter, red.) is. Het duo Tobias 
Wittwer en Nico Shaefers van Geonext geeft aan dat je het eindproduct moet 
toetsen in plaats van het proces. Het stel doet dat aan de hand van oma’s breiset en 
betoogt tenslotte dat fouten maken een must is om verder te komen. 

Tom Wortel geeft een overzicht van de landmeetkundige activiteiten rondom 
de Basisregistratie Kadaster maar schetst ook het bredere takenpakket van het 
Kadaster. Hiddo Velsink van de Hogeschool Utrecht neemt ons mee in de wereld 
van de deformatie analyse en toont het praktische belang van theoretische 
doorontwikkeling aan. Door nauwkeurige metingen met een model van een 
bepaald verschijnsel - bijvoorbeeld bodemdaling -, verantwoord te combineren kun 
je betere conclusies trekken die maatschappelijk relevant zijn. Hiddo beschrijft de 
zoektocht naar een steeds beter model van deformatie-analyses.

De vaste rubrieken Geo-apps en Promotie-onderzoek besteden dit keer ook 
aandacht aan het thema, Haicheng Lui en Edward Verbree van de TU Delft geven 
een sneakpreview in een promotie-onderzoek naar de visualisatie van puntenwolken. 
Inge La Rivière zoekt Geo-apps waarmee je land kan meten. Verder nog enkele 
historische bijdragen van Adri den Boer, nieuwsberichten en columns van Marjan 
Bevelander en Tamme van der Wal. Kortom: veel lezenswaardige wijsheid. 
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GeoWeek 2020

Datum: 28 september t/m 9 oktober

Meer info: www.geoweek.nl

AHN-congres

Datum: 8 september

Locatie: Congrescentrum 1931 Den Bosch

Meer info: www.ahn.nl/ahn-congres-2020

Waterbouwdag 2020

Datum: verzet van 15 oktober 2020 naar 2021

Meer info: www.waterbouwdag.nl

Esri GIS Conferentie 2020

Datum: 23 en 24 september 2020 

Locatie: WTC Rotterdam

Meer info: bit.ly/3fvSbOv

Intergeo

Datum: 13-15 oktober 

Locatie: Berlijn

Meer info: www.intergeo.de

FIG Working Week

Datum: verzet van 10-14 mei 2020 naar 2021

Meer info: www.fig.net/fig2020
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Dubbelinterview Ed Nijpels en Jolle Jelle 

de Vries van GeoBusiness Nederland

Statistisch toetsen van deformaties
Dag op stap met de landmeter

Fotowedstrijd

Thema: Landmeetkunde

Beeld omslag: Landmeter Remko Gulickx aan het 
werk bij de A12, Nootdorp. (Beeld: Heijmans)

Agenda aangepast i.v.m. coronavirus. Alle data onder voorbehoud. 

Dit themanummer is  
met medewerking 

van de SIG Inwinning van 
GeoBusiness Nederland 

tot stand gekomen.

http://www.geoinformatienederland.nl
mailto:gi%40geo-info.nl?subject=
http://www.geoinformatienederland.nl
mailto:acquisitie%40mos-net.nl?subject=
mailto:gi%40geo-info.nl?subject=
http://www.vdr.nl
mailto:info%40geo-info.nl?subject=
http://www.geoinformatienederland.nl
http://www.geoweek.nl
http://www.ahn.nl/ahn-congres-2020
http://www.waterbouwdag.nl
http://bit.ly/3fvSbOv
http://www.intergeo.de
http://www.fig.net/fig2020


36
Landmeetkundige 

bijhouding BRK

|   32020-3  |   Geo-Info

16
Een dag op pad met 

de landmeter;  
geen dag hetzelfde

15
GIN zomerfotowedstrijd 

4
Interview - Ed Nijpels en 

Jolle Jelle de Vries van 
GeoBusiness Nederland

...en verder

01 Redactioneel
07 Column - Marjan Bevelander 

08 Het Geodetische DNA bepaalt de 
waarde

11 Nieuws - De FIG Working Week in 
Nederland wordt verplaatst naar 2021

12 Landmeten met een geo-app
14 Nieuws - Monografie ‘De Delftse 

School’ door Martien Molenaar
19 Column - Herma Selles

 
20 Innovatie in de landmeetkunde
24 Promotie-onderzoek - Bevraging 

en visualisatie van gigantische 
nD-Puntenwolken met een continue 
level-of-detail

27 Column - Tamme van der Wal 

28 Eigentijdse Landmeethistorie 
- Van ‘Utrecht begint hier’ tot 
Museumwagen Geometerpfad

30 Het nieuwe meten
33 Ingezonden brief - Reactie op artikel 

‘Op naar AHN4’
33 Nieuws - Inwerkingtreding 

Omgevingswet vraagt extra tijd
34 Open Kaart – Corona
39 Van de bestuurstafel - Ron Rozema

40 Statistisch toetsen van deformaties

In dit nummer ...

Fo
to

: C
hr

is
tia

an
 K

ro
uw

el
s.



In dit themanummer een dubbel-
interview met voorzitter Ed Nijpels 
en penningmeester Jolle Jelle de 
Vries van GeoBusiness Nederland. 
Welke ontwikkelingen zijn er voor 
geodata en hoe ziet het veranderende 
beroep van landmeter eruit?  
En natuurlijk aandacht voor actuele zaken: 
de coronacrisis en de klimaattransitie. 
“Zonder geodata geen klimaatbeleid.”

Door Roelof Keppel en Sam Dekkers

“Er kan bij een bouwproject in Nederland geen beslissing 
worden genomen of er komt geodata aan te pas”
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 Ten tijde van het interview zaten we 
midden in de lockdown. Welk effect 
heeft de  coronacrisis op het vakgebied? 

Ed Nijpels: “Uit een enquête onder onze leden 
blijkt dat de impact van de lockdown niet zo 
heftig is als in veel andere maatschappelijke 
sectoren. We weten nog niet of daar een voor-
behoud aan zit; veel opdrachten die nu spelen 
zijn al maanden geleden gegeven.” 
Jolle Jelle de Vries: “Bedrijven maken zich meer 
zorgen over de lange termijn dan over de 
korte. Ik heb me er in het begin ook zorgen 
over gemaakt, maar de flexibiliteit, creativiteit 
en saamhorigheid onderling hebben me 
verrast.” 
Ed Nijpels: “Het valt mij ook op als voorzitter 
van de club (GBN red.) dat de onderlinge 
solidariteit buitengewoon groot is. Het is niet 
meer ieder voor zich, maar GeoBusiness voor 
ons allemaal. In ons vakgebied werken veel 
specialisten zelfstandig. Ons werk is nauw 
verweven met ICT, dus thuiswerken gebeurde 
toch al veel.” 
Jolle Jelle de Vries: “Je ziet veel creatieve 
oplossingen. Extra schaftvoorzieningen en 
veiligheidsmedewerkers die erop toezien 
dat er afstand wordt gehouden. En er wordt 
nagedacht over indelingen van restaurants 
en supermarkten. Hoe doen we straks in de 
anderhalvemetersamenleving boodschappen 
of gaan we naar IKEA? Daar zijn weer gedetail-
leerde inmetingen voor nodig.”

 Wat vind je van de veerkracht die de 
geo-sector de afgelopen maanden 
heeft laten zien?

Ed Nijpels: “Als je drie maanden geleden 
had gezegd dat we nu in een anderhalve-
metereconomie zouden leven, hadden ze 
je onmiddellijk opgesloten in een inrichting. 
We moeten leren om hiermee om te gaan. 
Maar ik geloof in de veerkracht van onze 
branche en ook in dat van Nederland. Er zullen 
snel oplossingen komen, zeker ook vanuit de 
techniek, om het leven zoveel mogelijk weer 
gewoon door te kunnen laten gaan. Ik lijd aan 
een optimistisch mensbeeld.” 
Ed Nijpels: “Waar ik wel op wil hameren is dat 
het essentieel is dat bedrijven en overheden 
opdrachten blijven geven. Vooral sectoren die 
een grote olievlekwerking hebben, zoals de 

bouw moeten blijven stimuleren. Dat helpt de 
onderliggende bedrijfjes, maar ook de hele 
infrastructuur.”

 Op welke terreinen zie je de komende 
5 à 10 jaar een toenemend belang 
van geo-informatie? Hoe zien die 
ontwikkelingen eruit?

Jolle Jelle de Vries: “Het snel verzamelen van 
heel veel geodata gaat rap. En niet alleen 
vanuit vliegtuigen, voertuigen en satellieten, 
maar ook consumenten zorgen ervoor. Zo kon 
op basis van flitsmeisterdata een analyse wor-
den gemaakt van een op- en afrit waar veel 
ongelukken gebeurden. Daaruit kon worden 
vastgesteld wat er aan de geometrie moest 
veranderen om die ongelukken te voorkomen. 
Dat heel veel data voor ons beschikbaar komt, 
daar ben ik van overtuigd.”
Ed Nijpels: “Geodata spelen een fundamentele 
rol in het klimaatbeleid. Zonder geodata kun je 

geen beleid voeren. Dat zie je bijvoorbeeld bij 
de Regionale Energiestrategie (RES). Het land is 
verdeeld in dertig regio’s waarin verschillende 
overheden (provincies, gemeenten en water-
schappen) vertegenwoordigd zijn. Zij hebben 
de opdracht gekregen om 32 terawatt aan duur-
zame energie op te wekken. Er moeten plannen 
worden gemaakt voor wind- en zonneparken, 
maar er zijn ook vraagstukken als: hoe ga je 
om met leidingen en welke wijken gaan het 
eerst van het gas af? Geodatabedrijven kunnen 
die data leveren. Zonder deze bedrijven krijgt 
Nederland de energietransitie niet voor elkaar.” 
Ed Nijpels: “Het is trouwens niet of of. We pak-
ken de coronacrisis aan óf het klimaat. Dat is 
een valse tegenstelling. We moeten ze allebei 
aanpakken. De klimaattransitie is een geweldige 
banenmotor. Driekwart van de energiemaatre-
gelen hebben effect op de werkgelegenheid en 
dus de economische groei. Onlangs is het plan 
Startmotor ingezet [1]. Gemeenten en partijen 

“Er kan bij een bouwproject in Nederland geen beslissing 
worden genomen of er komt geodata aan te pas”

Jolle Jelle de Vries.
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uit de huur,- bouw- en energiesector maken 
100.000 woningen aardgasvrij. Burgers krijgen 
een gasloos huis zonder extra lasten. Dat wordt 
betaald via de energierekening. Dit soort projec-
ten gaan gewoon door.”

 Tegenwoordig zijn de landmeter en 
de maatvoerder geo-ICT specialisten. 
Welke veranderingen maken die 
beroepen door? Hoe kunnen hoge-
scholen met hun opleidingen daar 
goed op inspelen?

Jolle Jelle de Vries: “De landmeter verzamelt 
geo-informatie en de maatvoerder zet ter 
plekke uit waar een gebouw of weg moet 
komen. Bij de landmeter is het werk van buiten 
naar binnen gehaald. Dataverzamelen doen 
we met drones, vanuit satellieten of vliegtui-
gen of met Google. Bij maatvoeren is er juist 
meer werk van binnen naar buiten gegaan. 
De maatvoerder moet steeds meer techni-
sche vaardigheden hebben om met allerlei 
apparatuur om te kunnen gaan. En om met alle 
verschillende partijen in een project te kunnen 
communiceren, moet hij ook qua persoonlijk-
heid behoorlijk wat in huis hebben.” 
Jolle Jelle de Vries: “Bij het landmeten hebben 
wij echt behoefte aan geodetische experts die 
de kwaliteit kunnen borgen. Iemand die zeker 
weet dat je uit een foto tot op de centimeter 
betrouwbare informatie haalt. Het gaat toch 
om de ouderwetse landmeetkundige kennis 
van wiskunde, waarnemings- en landmeetkun-

dige berekeningen. In de maatvoerdershoek 
hebben we meer aansluiting nodig met de 
bouw- en infraopleidingen.” 
“Veertig, vijftig jaar geleden gingen er drie 
landmeters op pad: een met een toestel, een 
met een spiegel en iemand die alles opschreef. 
Je leerde het vak van elkaar. Nu is er geen 
ruimte meer om iemand mee te sturen of om 
op te leiden. Dat laten de tarieven in de markt 
ook niet toe. Deze zouden wel omhoog kun-
nen als je ziet wat voor apparatuur en skills een 
landmeter tegenwoordig bezit. Een algemene 
opleiding geodesie wordt over het algemeen 
toegejuicht door de geodatabedrijven.”  
Jolle Jelle de Vries: “En daarnaast: de termen 
landmeten en landmeter vertegenwoordigen 
niet meer de activiteit en werkzaamheden. We 
zoeken een betere naamgeving.” 
Ed Nijpels: “Landmeten is een term uit de tijd 
van Dik Trom, het zou mooi zijn als we daar 
een andere naam voor hadden. Het moet wel 
in een keer raak zijn: én een aanwijzing zijn 
voor het beroep maar ook het vakgebied.”

 Maatschappelijk wordt landmeten 
vooral gezien als een kostenpost, 
het is voor het publiek niet duidelijk 
wat we doen. Hoe maken we onszelf 
beter zichtbaar? 

Ed Nijpels: “Faalkosten in de bouw bedragen 
jaarlijks in Nederland zo’n 5 tot 7 miljard. Ik geef 
je de garantie dat die niet worden gemaakt bij 
het meten, maar bij de uitvoering.” 

Jolle Jelle de Vries: “Wij krijgen wel eens te 
maken met claimkosten. Een maatvoerder 
heeft bijvoorbeeld een trottoirband verkeerd 
uitgezet. De aannemer claimt een schade-
vergoeding van twee duizend euro. Mijn ant-
woord is dan: dat is goed, maar dan spreken 
we ook af wanneer die landmeter je behoedt 
voor fouten, we uitrekenen wat de faalkosten 
waren geweest en dan wil ik daar de helft van. 
Zo’n man springt dan uit zijn vel. Dat geeft aan 
hoe belangrijk het maatvoeren is. Wij halen op 
deze manier veel fouten uit de werkzaamhe-
den in de gebouwde omgeving.” 

 Hoe kunnen we de beroepstrots 
beter naar buiten brengen?

Jolle Jelle de Vries: “Ik zou alle geodatabedrijven 
willen oproepen om te laten zien wat voor moois 
we in huis hebben. Wij maken prachtige dingen, 
waarvan wij denken dat dat standaard is. Maar 
als ik vertel dat we een verkeersknoop, waar je 
100 km per uur rijdt op de millimeter nauwkeurig 
hebben ingemeten, dan staat iedereen daar 
versteld van. Of kijk naar de diverse geobedrijven, 
hoe zij de coronacrisis in beeld brengen. En als je 
weet hoeveel besluiten er worden genomen op 
basis van geodata, dat is enorm.” 
Ed Nijpels: “Er kan bij een bouwproject in 
Nederland geen beslissing worden genomen 
of er komt geodata aan te pas. Zo simpel is het.”

Referentie
[1]  bit.ly/3b4UowW

Ed Nijpels tijdens vergadering Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei. (Foto: Christiaan Krouwels.)
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Vandaag (6 mei) zag ik deze tweet van Geonovum: 
‘Waar kun je fietsen met behoud van ‘social distance’?’ De col-
lega’s van Geonovum zijn in de standaarden gedoken en 
hebben een mooie storymap gemaakt die bedoeld is om te 
inspireren.  
Dat werkt voor mij zeker zo. Via mijn werk bij het team Beleid 
geo-informatie bij BZK krijg ik zijdelings iets mee van het 
initiatief Geo4COVID. Nadat de overheid haar corona-strategie 
afkondigde, heeft Geonovum het initiatief genomen om 
samen met publieke en private partijen in haar netwerk vraag 
en aanbod naar kennis en toepassing van locatie- en geografi-
sche data te verbinden. 
Geonovum stelt in een nieuwsbericht op de site: ‘COVID-19 
is niet alleen een medisch vraagstuk. Het is ook een loca-
tievraagstuk. Om de verspreiding van het COVID-19 virus 
te monitoren en beheersen, worden wereldwijd locatie-
toepassingen ontwikkeld. Om te kunnen leren van wat er nu 
gebeurt, verzamelen en delen wij in kennis over toepassingen 
en hun werking.’ 
Zelf ben ik er niet rechtstreeks bij betrokken, maar al weken-
lang lees ik van alles dat met de ruimtelijke verspreiding van 
het virus te maken heeft. Daarbij bekruipt mij met regelmaat 
het gevoel dat statistisch of ruimtelijk inzicht in veel nieuws-
berichten ontbreekt. Berichtgeving springt in op allerlei 
ontwikkelingen en daarbij worden regelmatig de doelen die 
daarmee gediend zijn verhaspeld. Een verademing om te zien 
dat de handschoen wordt opgepakt en kennis en informatie 
beschikbaar komt vanuit de geografische sector. 
Geonovum onderscheidt een aantal toepassingsterreinen 
met elk specifieke vraagstukken: inzicht in infectieverspreiding 
en infectiebrandhaarden, het toetsen van maatregelen die 
verplaatsingen van mensen beperken, het meten van drukte, 
contactonderzoek en quarantainehandhaving. Je ziet nu 
vaak dat in berichten en discussies dat alles door elkaar heen 
loopt. Zo las ik laatst een interview met een arts die beweerde 
dat de informatie die een aantal academische ziekenhuizen 
nu verkrijgt uit de door hen beschikbaar gestelde app, dé 
oplossing zou zijn voor alle beleidsvraagstukken. De app 
werkt via het vrijwillig dagelijks invullen van een lijst met 
vragen en levert bij voldoende respons inderdaad inzicht 
in infectieverspreiding en infectiebrandhaarden en kan een 
bijdrage leveren aan contactonderzoek, maar dat is het dan 
ook. Er blijven nog vele andere mogelijke toepassingen die 
een app zou kunnen bieden over. 
Voorbeelden in andere landen laten dat ruimschoots zien. 
Mogelijkheden die in Europa al snel stuiten op principiële 
bezwaren. Maar ook bij de analyse daarvan helpt het om de 
toepassingsterreinen en doelstellingen daarbij goed in het 
oog te houden. Zo zijn locatiegegevens niet nodig voor de 
contact-traceerapps, omdat het doel niet is om de bewegin-
gen van individuen te volgen of voorschriften af te dwingen.

Het is nu de kunst om met zoveel mogelijk middelen 
de informatie toch zo optimaal mogelijk te verkrijgen en in 
te zetten voor een gericht beheersingsbeleid van het virus. 
Het blijkt dat lang niet alles om een app draait en dat we 
heel veel nu al kunnen doen. Dat kun je goed zien op het 
Geoforum, dat ook via de website van Geonovum bereikbaar 
is. Daar wisselen experts de laatste informatie uit en signaleren 
feitelijke onjuistheden over welke locatiedata wel of niet 
beschikbaar zijn, over waar die data eventueel beschikbaar 
zijn en over wat technisch wel en niet kan en/of gebeurt. 
Een van de initiatieven is de oproep om de BGT uit te breiden. 
Bronhouders van de BGT worden gevraagd of zij (al dan niet 
tijdelijk) speeltuinen, parken, volkstuinen en dergelijke via 
de BGT willen uitleveren. Daar wordt al volop gehoor aan 
gegeven. Bronhouders nemen ook de sportterreinen mee.  
Ook vanuit de Europese Commissie worden initiatieven 
ondersteund. Zo heeft een aantal lidstaten een EU-toolbox 
ontwikkeld als bijdrage aan een gemeenschappelijke basis 
om samen te werken aan een EU-breed contact-tracerings-
netwerk. In de toolbox worden thema’s als vrijwilligheid, 
veiligheid, toegankelijkheid en privacy benadrukt. Daarach-
ter komen nog veel ethisch getinte vraagstukken weg.  
Zo blijkt ook uit een initiatief dat vanuit GeoSamen/Wijs met 
Locatie al was opgestart en nu versneld beschikbaar is geko-
men: op 17 april is de eerste versie van een Ethische Referentie 
in Nederland in consultatie gegaan. In dit document wordt 
een aantal handvatten voor ethisch handelen bij het toepas-
sen van locatiedata uitgewerkt. Daarbij staan vragen centraal 
als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat technologie die we ontwik-
kelen ten dienste van de samenleving staat? Hoe respecteren 
we gedeelde publieke waarden en het individu bij het 
ontwikkelen van toepassingen die met locatiedata mogelijk 
worden.’  
Al met al heb ik nu een deel van de activiteiten aangestipt. 
Er is nog veel meer. Geonovum slaagt erin van de nood een 
deugd te maken en de partijen binnen de geo-sector te 
verbinden en tegelijkertijd de materie te verdiepen. Op die 
manier kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de 
beheersing van het virus. 

Marjan Bevelander

plaatsvervangend  Programmamanager 

Basisregistratie Ondergrond 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marjan.Bevelander@minbzk.nl
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Als geodeet ben ik eraan gewend 
dat beslissingen worden genomen 
op basis van informatie. Daarom is 
het belangrijk dat deze informatie 
juist is. Daar ligt de kracht 
van de geodeet. Mijn stelling: 
precisie en betrouwbaarheid zijn 
competenties die in het DNA 
van de geodeet zijn verankerd 
en die veel waarde creëren 
voor beslissers. Aan de hand 
van persoonlijke ervaringen en 
projecten onderbouw ik mijn 
stelling.

Door Berrie Veenhof

Tijdens mijn loopbaan zag ik de rol van geo-
deet veranderen van een pure inwinner van 
geo-informatie naar geodetisch adviseur en 
GIS- of monitoringspecialist. Maar de doelstel-
ling van de geodeet blijft gelijk, namelijk: het 
leveren van de juiste geo-informatie. Die moet 
kloppen, want afnemers nemen daar belang-
rijke beslissingen op. Die beslissingen variëren 
van het aanpassen van de onderhoudscyclus 
van assets tot en met het besluit om een par-
keerkelder te ontruimen. In dat laatste geval 
staan er mensenlevens op het spel. Juiste 
informatie is dus cruciaal.

Precies en betrouwbaar
Dat geo-informatie moet kloppen werd mij 
als Landmeetkundige bij de Nederlandse 
Spoorwegen al snel duidelijk tijdens het 
onderzoek naar een ontsporing bij Hoofddorp 
op 30 november 1992. Was de geometrie van 
het nieuwe spoor wel volgens het ontwerp 
uitgezet? Klopte die geo-informatie wel? 
Het feit dat een geodeet wordt opgeleid om 
niet alleen precies, maar ook aantoonbaar 
betrouwbaar metingen te verrichten, leidde de 
focus van het onderzoek al snel naar andere 
oorzaken. Deze treurige gebeurtenis (er vielen 
5 doden en 32 gewonden red.) heeft veel 
indruk op mij gemaakt. Vele lezers zullen dan 

ook beamen dat precisie en betrouwbaarheid 
bij geodeten in het DNA zit. Naast precisie en 
betrouwbaarheid zijn wij gewend om met vele 
andere disciplines samen te werken. Voor een 
monitoringsplan bijvoorbeeld met geotechnici 
en bouwkundigen. Dan weer met uitvoer-
ders, maar ook met omgevingsmanagers en 
geohydrologen. Dat is voor ons geodeten heel 
gewoon, en als iets gewoon is dan spreken we 
van een kerncompetentie. 
Deze twee krachten, precisie en betrouwbaar-
heid, zijn samen met de kerncompetentie 
samenwerken verankerd in ons DNA en vormen 
waardevolle componenten binnen proces-
sen, projecten, kleine en grotere profit en 
non-profit organisaties. Aan de hand van een 
aantal van onze projecten wil ik dit duidelijk 
maken. Ik beperk me voor deze projecten tot 
monitoringsprojecten. In deze projecten is 
ook mooi om te zien dat de rolinhoud van een 
geodeet veranderd is en er de laatste jaren 
ook een sterke IT en datascience component is 
bijgekomen. Meegaan in de snel veranderende 
wereld is de geodeet dan ook niet vreemd.

Amsterdamse Noord/Zuidlijn
Omdat de nieuwe Noord/Zuidlijn dwars 
door de binnenstad loopt, was de aanleg 
lange tijd niet bespreekbaar. Maar met de 
nieuwste ondergrondse boortechnieken, de 
automatische data-inwinning en de manu-
ele monitoring van alle bewegingen in de 
ondergrond, werd het mogelijk om ook in de 
zachte Amsterdamse bodem veilig een tunnel 
aan te leggen. De waarde van het continue 
monitoringsproject Noord/Zuidlijn was: 
zekerheid omtrent het feit of de omliggende 
panden stabiel bleven tijdens de aanleg va 
de metrotunnel. De gemeten data die door 
80 tachymeters verzameld werd leverde 
‘zettings’-informatie op. 

DNA van de geodeet
Kort gezegd werd de beïnvloeding van de 
omgeving door de werkzaamheden gemoni-
tord. Zekerheid gaat gepaard met vertrouwen 
in de precisie en betrouwbaarheid van de gele-
verde data. Het DNA van de geodeet binnen 
dit project was naast zijn geodetische kennis 
cruciaal. Tegenwoordig is het normaal dat tij-
dens kleine, middelgrote en grote infrastructu-
rele werken de invloed op de omgeving wordt 
gemonitord. De waarde van dit soort systemen 

Het Geodetische DNA bep aalt de waarde

Afbeelding 1 - Een van de 80 tachymeters t.b.v. monitoring NZ-lijn. Jarenlang een vertrouwd beeld in het 
Amsterdamse stadsbeeld.
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wordt dus erkend. Binnen dit soort projecten 
wordt het DNA van de geodeet mooi gecom-
bineerd met geotechnische voorspellingsmo-
dellen. Op basis van de informatie neemt de 
opdrachtgever beslissingen. Moet de bouw-
methode worden aangepast bijvoorbeeld? 
Helaas worden monitoringssystemen maar al 
te vaak als bouwkosten beschouwd. Binnen dit 
project waren de kosten voor de monitoring 
ongeveer 1,4% van de totale bouwkosten van 
rond de 3 miljard euro. Maar zet de kosten voor 
de monitoring eens tegenover de mogelijke 
schadebedragen. Vanuit deze redeneringen 
maak je de stap van kosten naar waarde voor 
een project.

Geodeet levert waarde
Voor een industriële klant heeft Sweco een 
monitoringssysteem ontworpen met als 
doel om tijdens de ingebruikname (com-
missioning), real time inzicht te geven in de 
vervormingen van een verbrandingsketel. 
Het probleem is dat de ‘starre’ leidingen met 
de ketel moeten mee bewegen. Hiervoor zijn 
constructies ontworpen die deze beweging 
mogelijk maken. Bij de ingebruikname wordt 
getest of deze constructies hun werk goed 
doen. Dit betekent dat de ketel wordt ver-
warmt tot een hoger niveau dan bij normale 
productie wordt bereikt. De ruimte waarin 
de metingen moeten plaatsvinden, wordt 
extreem warm (50-80 graden). Dit moet dan 
ook remote worden opgelost. Daarnaast zitten 

er spanningen in het staal, veroorzaakt door 
de lassen, in de leidingen die in de ketelwand 
zijn opgenomen en waarmee stoom gege-
nereerd wordt voor de generatoren. Bij grote 
temperatuurverschillen kunnen de leidingen 
gaan lekken. Tijdens dit opwarmingsproces 
kan de ketel ongewenste vervormingen 
vertonen. De juiste real time informatie die de 
klant wil, is het resultaat van het combineren 
van precieze en betrouwbare data, verzameld 
door tachymeters, met een IT-omgeving die 
real time data om kan zetten in informatie. 
Door deze informatie te koppelen met de 
juiste kennis van engineers, creëer je informa-
tie waarop de klant beslissingen kan nemen. 
In dit soort projecten lever je directe waarde. 
Je gaat van data naar informatie en die verrijk 
je met kennis van de engineers. De waarde 
voor de klant is in dit geval: inzicht in de 
vervormingen zodat tijdig ingegrepen kan 
worden bij ongewenste vervormingen.

Fietsbrug in Friesland
Voor het vervangen van een fietsbrug over het 
Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl is de pro-
vincie Fryslân een innovatieve weg ingeslagen. 
De nieuwe fietsbrug bij Ritsumasyl is de eerste 
beweegbare brug van dit formaat ter wereld, 
gemaakt van biocomposiet. Naast initiatief 
getuigt het van lef van de opdrachtgever om 
met deze nieuwe biocomposiet fietsbrug 
een beweging op gang te brengen met als 
doel de circulaire economie te stimuleren. 

De draaibrug bestaat namelijk uit brugdek-
ken gemaakt van 80% natuurlijk materiaal 
op basis van vlas. Samen met enthousiaste 
marktpartijen als Strukton Civiel, SPIE, Delft 
Infra Composites en de ingenieursbureaus 
Witteveen + Bos, Sweco en Antea heeft de 
provincie zich sterk gemaakt voor deze eerste 
biocomposietbrug in het openbare wegennet 
[1]. De nieuwe draaibrug heeft een verwachte 
levensduur van 100 jaar.

Brug van biocomposiet
Tijdens de bouw van de brugdelen, dus reeds 
voor plaatsing van de brugdelen op locatie, 
zijn glasvezelsensoren aangebracht op de 
liggers, waarmee vormveranderingen met 
hoge frequentie en grote nauwkeurigheid, 
en dus volcontinu, gemeten kunnen worden. 
Dit geeft de mogelijkheid om veel meetgege-
vens van het brugdek te verzamelen waarmee 
het gedrag van het materiaal in relatie tot de 
omstandigheden onderzocht kan worden. 
Dit helpt om meer kennis te ontwikkelen 
over biocomposiet en de toepassing van het 
materiaal in een brug.
Het datamanagementsysteem (DMS) zorgt 
voor de dataopslag, verwerking en analyse 
van de meetgegevens uit de verschillende 
meetsystemen en maakt het mogelijk om uit 
de verschillende databronnen begrijpelijke 
informatie te halen. Deze informatie wordt via 
een webportaal beschikbaar gemaakt, voor 
zowel de betrokken constructeurs en beheer-

Het Geodetische DNA bep aalt de waarde

Afbeelding 2 - Nieuwe biocomposiet draaibrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl.
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ders als kennispartijen, onderwijsinstellingen 
en overige geïnteresseerden.

 De doelstellingen van het datamanagement-
systeem zijn:

• Het verkrijgen van inzichten over de 
condities, gedrag en eigenschappen van 
bio-composiet;

• Het beschikbaar maken van verzamelde 
data en inzichten aan eindgebruikers;

• Leveren van toegevoegde waarde voor zes 
thema's.

Gedragingen van het biocomposiet
In de ontwerpfase is een schaalmodel 
gemaakt van de brug, om de eigenschappen 
van het materiaal te onderzoeken en een 
goede inschatting te maken van de levens-
duur van de brug. Het schaalmodel stond 
in een afgesloten omgeving, geïsoleerd van 
weersinvloeden. Bovendien is het gedrag van 
het biocomposiet in werkelijkheid anders, 
omdat de werkelijke overspanning groter is 
en het schaalmodel gedurende een beperkte 
periode getest is. Met de monitorings-
systemen worden continu meetgegevens 
verzameld die helpen om het gedrag van de 
brug inzichtelijk te maken. Dit kan worden 
getoetst aan de ontwerpparameters, om (met 
name) gedurende de eerste periode goed te 
volgen of de biocomposietbrug zich gedraagt 
conform ontwerp. Dit helpt om kennis te 
ontwikkelen voor toekomstige ontwerpen.  
Vanuit het ontwerp is bekend dat de brug-
dekken vervormen door externe invloeden. 
Dat begint al tijdens de bouwfase, waarin 
het dek belast wordt zodat er kruip optreedt. 
Tijdens deze voorkruipfase wordt kruip geïniti-

eerd in de constructie. Door de aanwezigheid 
van de glasvezelsensoren in de biocomposiet, 
is tijdens de voorkruip de vervorming van de 
constructie te volgen en kan de construc-
teur een goede inschatting maken van de 
overgang naar constante kruip. De meetge-
gevens helpen hier om de voorkruipfase te 
optimaliseren. Daarnaast zijn er nog andere 
parameters relevant voor de constructeurs 
die afgeleid kunnen worden uit de meetge-
gevens: de vochtopname, vervorming van 
het dek, vermoeiing van het materiaal en de 
krachtsinleiding. Deze parameters zijn afhan-
kelijk van de omstandigheden waarin de brug 
verkeert. Dit zijn de weersomstandigheden, 
waarbij temperatuur en luchtvochtigheid een 
belangrijke rol spelen voor het biocomposiet. 
Ook de bewegingen van de brug (openen en 
sluiten) en de belasting van de brug (pas-
sages en aantallen fietsers) hebben invloed. 
Door alle informatie samen te brengen 
ontstaat waardevolle informatie en kennis over 
de constructie.

Veiligheid
Hoewel de meetsystemen niet primair zijn 
gericht op het bewaken van de veiligheid van 
de brug, geeft het door het combineren van 
verschillende parameters en door de hoge 
nauwkeurigheid een goed beeld van de ver-
anderingen die anders over het hoofd gezien 
worden. Langzaam optredende veranderin-
gen kunnen daarmee wel tijdig opgemerkt 
worden, wat bijdraagt aan de (constructieve) 
veiligheid van de brug. Daarnaast levert het 
systeem informatie over het gebruik van de 
brug en dat kan worden gerelateerd aan de 
belasting waarvoor de brug ontworpen is.

Imago van provincie Fryslân
De biocomposiet fietsbrug is innovatief en in 
hoge mate circulair en kwam daardoor in aan-
merking voor een Interreg Subsidie (North-Sea 
region Biocas). Deze subsidie stimuleert inno-
vatieve en duurzame projecten. Een vereiste 
vanuit de Interreg-subsidie is dat er gebruik 
wordt gemaakt van een monitoringsysteem 
en dat het wordt gebruikt voor kennisontwik-
keling. 

De inzet van het monitoringssysteem maakt 
het mogelijk om kennis te ontwikkelen over het 
gebruik van biocomposiet voor (beweegbare) 
bruggen. Het delen van de kennis en de onder-
liggende meetgegevens is een speerpunt. 
Het voornemen van de provincie Fryslân is om 
de data als open data ter beschikking te stellen, 
al dan niet in een afgeleide vorm.  
Het beschikbaar stellen van opgedane kennis 
en de verzamelde meetgegevens draagt 
bij aan het imago van de provincie Fryslân. 
Er worden verschillende partijen betrokken 
bij dit project: overheid, bedrijven, kennisin-
stellingen en onderwijs. Het laat zien dat de 
provincie voorop loopt in het gebruik van 
duurzame materialen en het efficiënt beheren 
van kunstwerken. 

Referentie
[1]  https://www.drive.frl/

Berrie Veenhof is teammanager 
Monitoring bij Sweco Neder-
land. Berrie is bereikbaar via 
berrie.veenhof@sweco.nl

Afbeelding 3 - Screenshot datamanagementsysteem.
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De FIG Working Week in Nederland 
wordt verplaatst naar 2021
Eind maart 2020 werd aangekondigd dat de FIG 
Working Week werd gecanceld door het verbod 
op evenementen in Nederland. Kort na de 
beslissing van de Nederlandse overheid heeft 
de lokale organisatie van de FIG Working Week 
2021, in Accra, Ghana, contact opgenomen 
met de FIG en de Nederlandse organisatie een 
voorstel gedaan. Zij hebben aangeboden om 
de Working Week Nederland te verplaatsen naar 
volgend jaar, in plaats van deze te houden in 
Ghana. Het is een heel bijzonder en genereus 
aanbod van Ghana, waar zowel FIG als het 
Nederlandse organisatieteam erg dankbaar voor 
zijn. Dit aanbod is een weerspiegeling van de 
FIG-mentaliteit en spirit!
 
Alle voorbereidingen en investeringen die voor 
Working Week in Amsterdam zijn gedaan, kun-
nen hierdoor verplaatst worden naar 2021. Dit 
geldt ook voor de volledige registratiekosten 
van de deelnemers. Alle deelnemers, sponsors 
en exhibitors zijn via mail geïnformeerd over 
het bovenstaande. 

FIG en het Nederlandse organisatieteam zijn 
begonnen met de voorbereidingen en het 
uitwerken van de details. Wanneer er meer infor-
matie is, wordt dat zo snel mogelijk gedeeld. 
We zien er naar uit jullie uit te nodigen voor 

de FIG Working Week 2021 in het voorjaar in 
Nederland.

Paula Dijkstra, Co-conference director, bereikbaar 
via Amsterdam2020@geo-info.nl

VerslagNieuwsbericht

Landmeter Blotelingh maakte strandkaart

Landmeter Johannes Blotelingh uit Den Haag 
werd volgens het boek ‘Admissies als landme-
ter in Nederland voor 1811’ van Muller en Zand-
vliet op 20 februari 1714 geadmitteerd, kort na 
het overlijden van zijn oudere broer/landmeter. 

Johannes werd geboren in 1670 en zijn ouders 
waren Arien Claesz. Blotelingh en Maria Gijsberts-
dochter Onderlinden, zij huwden in 1648 in Dor-
drecht. Hun oudste, Gijsbert Blotelingh (1651-1713) 
ook uit Den Haag, werd op 7 juli 1676 al geadmitteerd. 

Johannes maakte in 1737 een ‘Kaart van het 
kustgebied tussen Monster en Hoek van Hol-
land’. De onderste stippellijn erop geeft aan tot 
waar de kust in 1712-1713 kwam volgens de kaart 
van landmeter Nicolaas Cruquius. Linksonder 
prijkt een schaalstok: 200 Delf-landsche roeden. 
Een gedrukte gravure van de anonieme ets 
kwam uit een verzameling (verzamelaarsmerk, 
recto rechtsonder, gestempeld: Lugt 195) in het 
Rijksmuseum terecht (RP-P-AO-11-57); gedrukt 
van twee platen op twee bladen, plaatrand: 
hoogte 551 mm × breedte 933 mm (bestaand 
uit twee aan elkaar geplakte bladen).

De eilandkaart met windroos en de naam van 
de landmeter is het afdrukken waard. Niet 
alleen zijn voor de hoofdfunctie ervan ‘Steket 
Werk’ en verzwaarde dijken aangegeven. Fraai 
zijn ook de kerken en watermolens, de galg van 
’s-Gravenzande, de woning van Pieter Sprok-

kenburg, de ‘Kaep Wooning’, het ‘Speel Huysje 
van de heer Daguet’ en een mosselput. ‘Hoek 
van Holland, ofte Breede Strand’ kon ook een 
latere aanduiding zijn…

Adri den Boer, redacteur
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Ge        - Apps

Vorige week kwam een ‘isoleerheer’ 
over de vloer. Nu, niet letterlijk ‘over 
de vloer’, maar wel bij het huis in 
de tuin. Hij kwam om te kijken 
of we nog meer zouden kunnen 
isoleren. Dat vond ik best lastig 
met corona en afstand houden, 
maar vorig jaar was het niet gelukt 
omdat bedrijven toen te druk 
waren. Gelukkig kon het behalve 
een snelle blik onder de vloer 
allemaal buiten gebeuren en was 
anderhalve meter afstand, of meer, 
goed te doen.

Landmeten met een geo-app

De ‘isoleerheer’ had een handig apparaat met 
een schermpje waarmee hij in de spouw kon 
kijken. Hij deed een paar stappen achteruit en 
moedigde mij aan om mee te kijken. Op het 
scherm was de open spouw duidelijk zicht-
baar. Ik was nog op zoek naar een geo-app 
voor deze rubriek en moest toen denken aan 
een reclame waarbij twee mannen over een 
zandvlakte lopen terwijl degene met een VR 
bril op, zich in het nieuwe bedrijfspand waant. 
Zou er een app zijn die VR of AR combineert 
met landmeten? Overigens staat VR en AR 
voor respectievelijk Virtual Reality (virtuele of 
schijnbare werkelijkheid) en Augmented Reality 
(aangevulde of verrijkte werkelijkheid). 

Dioptra™
Zoeken op internet leverde mij de app theodo-
lite op. Helaas is deze alleen voor iOS beschik-
baar en niet voor mijn Android smartphone. 
Met enig zoeken heb ik Dioptra™ geschikt 
voor mijn Android gevonden. Op het oog lijkt 
deze dezelfde functionaliteit te hebben. Het is 
een leuke app, ook voor historisch geïnteres-
seerden. Dioptra™ ontleent zijn naam aan een 
instrument dat uit de Romeinse tijd stamt en 
is vergelijkbaar met een modern hoekmeetin-
strument als de theodoliet.  
Na het installeren van Dioptra™ bleken de 
gebruiksmogelijkheden beperkter dan 

gedacht en kon ik er geen afstanden mee 
meten. ik was juist benieuwd hoe het zou 
werken om afstanden te meten met een 
dergelijke app. Hoe zou de app mij door een 
driehoeksmeting heen leiden? 

Wat doet het en hoe werkt het? 
De app meet hoeken ten opzichte van drie 
assen (kompasrichting en kanteling naar voren 
en opzij) en natuurlijk de geografische positie 
met een indicatie van de nauwkeurigheid. 
De werking is even simpel als een foto maken: 
richten en klikken (middels de volumeknop). 
De app levert een foto die verrijkt is met een 
laag met schalen en metingen. Je ziet deze laag 
ook op het scherm voordat je de foto maakt. 

 Voor welk probleem is deze geo-app 
een oplossing?

Zo’n foto geeft achteraf informatie over hoe de 
camera is gehouden en op welke locatie, maar 
meet helaas geen afstanden. Je kunt de foto 
gebruiken om bij monitoring activiteiten de locatie 
vast te leggen. Verder kan ik me voorstellen dat het 
voor hikes en geo-caching ingezet kan worden.

Mapit GIS
In het kader van het thema landmeetkunde 
ben ik ook met een andere app aan de gang 
gegaan. Mijn keuze is gevallen op Mapit GIS. 

Landmeetkunde

Afbeelding 1 - Meting met Dioptra™.
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THEMA

Met deze app kunnen je wél afstanden meten. 
Als kind zag ik dat er in de buurt regelmatig 
gemeten werd met interessant uitziende 
apparaten. Ik dacht dat dat normaal was en 
dat het overal gebeurde. Toen ik ouder werd, 
kwam ik erachter dat er hiervoor een opleiding 
bestond en dat die in Utrecht-Zuid zat. Ik denk 
dat het Tolsteegplantsoen in Utrecht wel het 
meest gemeten stukje van Nederland was, in 
ieder geval in de jaren tachtig-negentig. Nu ga 
ik met Mapit GIS mijn eigen terrein meten. 

Wat doet het en hoe werkt het? 
De app heeft meerdere functies: 
• Satelliet knopje: deze geeft aan hoeveel 

satellieten er gevonden zijn (zie afbeelding 2). 
Het laat de nauwkeurigheid van de GPS zien en 
de afwijking in meters;

• Zoekfunctie: om te zoeken naar locaties. 
Mijn eigen adres en Tolsteegplantsoen Utrecht 
werden gevonden;

• Ellipsis: biedt toegang tot andere opties zoals 
GPS info, NTRIP Client (voor RTK gecorrigeerde 
locaties, betaalde functionaliteit), schermafdruk 
kaart maken en instellingen. Deze laatste heeft 
zoveel opties dat ik deze maar even oversla 
(zie afbeelding 3);

• ‘Hamburger’-menu knop: de functionaliteit voor 
het beheer van de kaartlagen en gegevens 
(zie afbeelding 4). Hiermee stel je de actieve 
laag in en kun je een eigen laag configureren 
met invoervelden zoals een eigen keuzelijst; 

• Tools, rechtsonder in de kaart:
-  meettool: waarmee je kunt schakelen van 

afstand naar oppervlak (zie afbeelding 5),
- objecttool: om objecten aan de actieve 

laag toe te voegen.

Meten van het terrein
Voor het meten van het terrein heb ik eerst de 
meettool omgezet van afstand naar oppervlak. 
Vervolgens ben ik aan een kant begonnen 
en heb alle hoekpunten van ons min of meer 
rechthoekige terrein toegevoegd (afbeel-
ding 6). Dit leverde een gebied op met een 
grootte van 0,21 ha (2100 m2). Dit is 16% meer 
dan het werkelijke oppervlak. Het verschil is 
te verklaren met de foutieve ligging van de 
rechter bovenhoek die ver van de werkelijke 
positie ligt. 
De omstandigheden waaronder de meting 
uitgevoerd werden kunnen wellicht beter. 
Ik heb niet per punt gecontroleerd of de 
ontvangst nog goed was. Het beeld van de 
satellieten met een waarde van 1,1 voor PDOP 
(Position (3D) Dilution of Precision,) was dermate 
gunstig dat ik enthousiast aan de slag ben 
gegaan. Als aanvullende functie biedt de app 
een mogelijkheid om een nauwkeurigere 
meting met RTK te doen.

De tweede kaarttool maakt het mogelijk om 
objecten voor een zelf gedefinieerde laag 
op de kaart te zetten. Dit kunnen punten, 
lijnen of vlakken zijn. Ik heb een puntenlaag 
gedefinieerd met een tekst invoerveld en 
een keuzeveld. Op mijn terrein heb ik drie 
objecten aan deze laag toegevoegd met een 
foto (afbeelding 7). Hierbij viel mij op dat ik de 
app de tijd moet geven om de juiste locatie 

Afbeelding 2 - Aantal gevonden satellieten.

Afbeelding 4 - Beheer van kaartlagen en gegevens. Afbeelding 5 - Meettool.

Afbeelding 3 - Talloze opties.
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te bepalen. Door direct na het verplaatsen 
een nieuw object toe te voegen, ligt deze te 
dicht bij de voorgaande locatie. Ditzelfde kan 
gebeurd zijn bij de terreinmeting. 

 Voor welk probleem is deze geo-app 
een oplossing?

Om een indicatie te krijgen van de afmetingen 
van een terrein kan Mapit gebruikt worden. 

Ook kun je objecten in kaart te brengen. Ik zou 
in mijn tuin alle bomen kunnen karteren en 
daarbij een soort logboek kunnen maken. 
Om dit effectief te kunnen gebruiken heb ik een 
betaalfunctie nodig om gegevens te exporteren. 
Beide mobiele Android apps zijn gratis. Uitbrei-
dingen en de PRO versie van Mapit GIS zijn wel 
betaalde versies. Ook voor de theodolite iOS app 
moet je betalen. In de Google Play Store krijgt 
Dioptra™ gemiddeld een rating van 4,4 uit 5 voor 
905 recensies. De laatste versie is van 29 decem-
ber 2017. Mapit GIS krijgt gemiddeld een rating 
van 4,3 uit 5 voor 2.204 recensies en de laatste 
versie is van 15 november 2019. 

Schuimbeton
Hoe liep het isoleren af? Isoleren onder de 
vloer bleek niet haalbaar vanwege de geringe 
ruimte. Eventueel kunnen we de ruimte vol 
laten lopen met schuimbeton. Vervangen van 
glas in bestaande kozijnen bleek ook geen 
optie, maar wel kon nog 80% van de buiten-
gevel van spouwisolatie worden voorzien.

Inge La Rivière is redacteur van 
Geo-Info en Software Engineer 
Applied Spatial Research bij 
WUR en is bereikbaar via  
inge.lariviere@wur.nl.

THEMAGe        - AppsLandmeetkunde

Monografie ‘De Delftse School’ 
door Martien Molenaar
Het is mij een genoegen de publicatie 
‘De Delftse School’ van de hand van Martien 
Molenaar te kunnen aankondigen, nummer 4 
in de reeks Geodetisch-Historische Monogra-
fieën. Deze monografie beschrijft de ontwik-
keling van de theorie betreffende de kwaliteit 
van geodetische metingen aan de TU Delft. 
In deze zeer leesbare monografie beschrijft 
Molenaar de ontwikkelingen die rond 1930 in 
gang werden gezet door prof. ir. Jacob Menno 
Tienstra, en na diens dood werden voortgezet 
door prof. dr. ir. Willem Baarda, tot zijn emeri-

taat in 1982. Met deze kwaliteitstheorie heeft 
de TU Delft een unieke en invloedrijke plaats in 
de wereldwijde geodetische wereld in weten 
te nemen. Molenaar vermijdt de moeilijke 
formules die, zeker in mijn studententijd, 
vele studenten hoofdpijn opleverden, maar 
kon niet voorkomen toch een beperkt aantal 
wiskundige symbolen te moeten gebruiken. 

Deze monografie is uitsluitend digitaal 
verkrijgbaar via de website van De Hollandse 
Cirkel. Een aantal bijlagen, waaraan in de 

monografie wordt gerefereerd, zijn alleen op 
aanvraag (info@hollandsecirkel.nl) verkrijgbaar. 

Roel Nicolai, 
Voorzitter stichting De Hollandse Cirkel

VerslagNieuwsbericht

Afbeelding 6 - Inmeten rechthoekig terrein. Afbeelding 7 - Toevoegen van drie objecten.
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GIN zomerfotowedstrijd
Wil je meehelpen Geo-Info nog mooier, 
professioneler en aantrekkelijker te maken? 
Dat kan en dat is makkelijker dan je denkt. 
GIN organiseert een zomerfotowedstrijd. 
Of je nu vakantie in eigen land of toch in 
het buitenland gaat houden, neem je 
camera mee en kijk eens met een 
‘geo-bril’ door de lens. Hoe ziet 
‘geo’ om ons heen er nu uit? 
Inwinnen, kartografie, sensoren 
of de toepassing van geo-
informatie en -technieken; 
laat ons zien hoe jij het 
ziet. Voor het komende 
themanummer zoeken we 
speciaal naar beelden over 
de Energietransitie & Geo.

Ga naar buiten, ontspan, maak foto’s 
en stuur ze naar ons toe. Een jury 
bestaande uit een delegatie uit het 
bestuur van GIN en de redactie van 
Geo-Info zoeken de mooiste en meest 
sprekende foto voor de cover van  
Geo-Info nummer 5, het thema nummer over 
de Energie transitie, onder eervolle vermelding 
van de maker. Niet gewonnen? Grote kans dat 
jouw foto in de toekomst in Geo-Info of in een 
nieuwsbrief van GIN verschijnt. Doe je mee?

Wat we vragen:
• Stuur je foto(’s) in vóór 31 augustus 2020;
• Iedereen mag meedoen, met uitzondering van de jury;
• Je mag elke (combinatie van) software gebruiken;
• Grootte van een foto: tenminste 1 MB;
• Bestand: TIFF, EPS of JPG, minimaal 300 dpi;
• Staan er duidelijk herkenbaar mensen op de foto (geen 

groep)? Vraag om toestemming!;
• Je geeft GIN het gebruiksrecht voor plaatsing in Geo-Info, 

het magazine van GIN, en voor ander gebruik in de context 
van GIN en Geo-Info.

Beoordelingscriteria: 
• Aantrekkelijkheid;
• Originaliteit;
• Passend bij het onderwerp Energietransitie. 

Inzending en contactgegevens
Stuur je inzending (eventueel via WeTransfer wetransfer.com/)  
naar gi@geo-info.nl. 
Zet in je mail de volgende gegevens: je voor- en achternaam, 
het thema, onderwerp of de categorie waar de foto toe kan 
behoren, en de locatie.
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Vandaag ga ik op stap met Remko 
Gulickx, hoofdlandmeter bij 
Heijmans. Het is nog donker als ik 
’s ochtends om vijf over vijf met 
een koelbox en een thermoskan 
in Dongen uit de auto stap. Ik bel 
aan bij nummer 10. De deur gaat 
open en met een brede glimlach 
op het gezicht klinkt het welkom 
door de gang. “Goed dat je er 
bent, kom binnen.” Samen met 
Remko drink ik een kop koffie 
en nemen we de planning van 
de dag door. Er staan heel wat 
verschillende werkzaamheden op 
het programma. Een video-opname 
van de N23 met de drone voor 
de naverkenning van het Digitaal 
Topografisch Bestand (DTB), een 
inmeting van de Hofbrug met de 
scanner, uitzetten van markering 
met de robotplotter en tot slot 
een aanvullende statische scan 
in een bedrijfsruimte. Het is maar 
een planning vertelt Remko, dus 
misschien dat er nog wel iets 
wijzigt. Het gebeurt wel vaker dat er 
een spoedklusje tussendoor komt. 

Door Pieter van Dueren den Hollander

€ 100.000 aan spullen in de auto
De auto van Remko zit tjokvol. Een Topcon 
GPS, een Totalstation van GeoMax, statieven, 
dwangcentrering, prisma’s en piketten. 
Maar ook een Faro-scanner met bollen en een 
‘DJI Phantom 4 Pro’ drone. Het instrumenta-
rium wordt gecompleteerd met een ‘zware’ 
laptop voorzien van de nodige landmeetkun-
dige software om de ingewonnen meetdata 
te kunnen verwerken. Het is een kapitaal aan 
landmeetkundig apparatuur. 

Veilig werken met de GO-app
Na twee uur in de auto zijn we 150 km verder 
en komen aan bij de keet in Zwaag. We gaan 
langs het ‘passenbureau’ om een projectpas op 
te halen en kijken een veiligheidsinstructiefilm, 
gevolgd door vragen om aan te tonen dat 
we de instructie hebben begrepen. Er wordt 
gecontroleerd of we de generieke poortinstruc-
tie (GPI) hebben gevolgd en na het tot van de 
VCA certificering ontvangen we de projectpas 
en hebben daarmee toegang tot het project.
Voorzien van een oranje broek en jas, veiligheids-
schoenen en helm zijn we klaar om te starten. 
We gaan ter plaatse en standaard voor de 

landmeter is een Laatste Minuut Risico Analyse 
(LMRA). We bepalen of het veilig genoeg is om 
onze werkzaamheden uit te voeren, voor ons zelf 
en de omgeving. Uit automatisme opent Remko 
de GO-app (Geen Ongevallen). Hierin is een 

Een dag op pad met de lan dmeter
Geen dag hetzelfde

Afbeelding 2 - GO-app.

Afbeelding 1 - Landmeter Remko Gulickx aan het 
werk bij de A12, Nootdorp. (Foto: Heijmans).

Landmeetkunde
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module voor ‘alleengaanden’. Remko: “We gaan 
steeds vaker alleen op pad. Door de alleen-
gaandemodule te activeren word ik verplicht 
om ieder half uur te reageren op een alarm in 
de app. Doe ik dat niet, dan wordt automatisch 
een bericht gestuurd naar de werkvoorbereider 
of leidinggevende. Zo houden we contact met 
elkaar en kan er gealarmeerd worden als er iets 
aan de hand is.”  

Video-opname boven een weiland
We zoeken een geschikte plek waar de drone 
kan opstijgen en landen. De locatie wordt 
afgezet met pionnen. We gaan een video-
opname maken om te gebruiken als naverken-
ning voor de DTB-metingen. Met de mobiele 
scanner - Streetmapper - heeft Geomaat de 
harde topografie ingewonnen en er zijn aan-
vullende metingen verricht door de maatvoer-
der van het project met GPS en tachymeter. 
Dit is verwerkt door onze werkvoorbereider 
tot DTB-bestand. Om te controleren of alles 
volledig is verwerkt, maken we een video-
opname. Dit gaat prima met de drone. 
We vliegen boven het weiland en nemen zo de 
situatie perfect op. Na een uurtje vliegen staat 
de gewenste situatie op beeld en pakken we in 
om naar de volgende klus te gaan.

 Inscannen spoorbogen Hofplein 
in Rotterdam

De tweede klus van de dag is in Rotterdam. 
Op een steenworp afstand van het centrum 
wordt een winkellocatie in zeven spoorbogen 
van het voormalige station Hofplein gereali-
seerd. Heijmans restauratiewerken realiseert 
hier een herbestemming. Voor de bogen 
moeten kozijnen op maat gemaakt worden. 
De bogen hebben geen standaard maatvoe-
ring en moeten in situ exact worden ingeme-
ten. Een prima klus om te scannen. 
De scan bestaat uit meerdere opstellingen. 
Er is al een grondslag netwerk tachymetrisch 
gemeten om het geheel ook in RD te positio-
neren. Vanuit de verschillende opstelpunten 
van de scanner worden zogenaamde ‘bollen’ 
ingemeten. Deze witte bollen zijn goed 
herkenbaar in de scandata, zodat de ver-
werkingssoftware de losse opstellingen kan 
combineren tot één puntenwolk. 

“Gelukkig met de vrijheid”
Op deze vraag weet Remko direct antwoord. 
“Ik ben gelukkig met mijn ‘vrijheid’. Iedere dag 
is anders, lekker afwisselend. Als landmeter 
ben je van het begin tot het eind betrokken 
bij een project ‘van niets tot iets’. We meten 
de situatie in voor het ontwerp, we zetten 
uit voor de realisatie en meten in voor as-
built. Ik kom graag overal en dat lukt wel als 
landmeter bij Heijmans. Gisteren in Groningen, 
vandaag hier, morgen in Limburg. En als het 
niet kan zoals het moet, dan moet het maar 
zoals het kan. Ik denk graag in oplossingen.”
In het boek ‘De Landmeter’ van H.C. Pouls 
staat op een van de eerste bladzijden: 
‘De landmeter arriveerde per rijtuig; een keurig 
heer met hoogen hoed. Nadat we eerst een 
glaasje gedronken hadden, gingen we met 
twee booten den plas op …….Hij nam den 

hoogen hoed af een met krachtige stem sprak 
hij, wijzende op een onzichtbaar punt in het 
water: “In naam des Konings, hier is de grens!” 
(uit: Met den landmeter op stap (1935). “Dat is nu 
wel anders, de hoge hoed heb ik ingeruild 
voor een helm en mijn rijtuig, tevens kantoor, 
is mijn auto vol met apparatuur. Steeds vaker 
alleen op pad, maar zeker aan de slag met 
nieuwe innovatieve technieken.”

 Uitzetten markering met Robot Plotter 
A2 bij Kerkdriel

Vroeger zetten we de hoofdpunten van de 
markering uit met GPS. Vervolgens werd een 
touw over de hoofdpunten ‘geslingerd’ en om 
de 50 cm een punt op de verharding gemar-
keerd door witte wegenverf over het touw te 
spuiten. Nu doen we dat helemaal anders met 
de Robot Plotter. Het is de oplossing voor het 

Een dag op pad met de lan dmeter
Geen dag hetzelfde

Afbeelding 3 - Rotterdam Hofplein.

THEMA
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efficiënt én veilig uitzetten voor markeren en 
asfalteren. De Robot Plotter is een compacte, 
autonome, zelfrijdende robot die snel en met 
hoge nauwkeurigheid stuurlijnen uitzet op 
asfalt. De plottermachine spuit snel en precies 
stuurlijnen op de weg, om aan te geven waar 
de wegmarkering moet worden aangebracht.

Remko bestuurt de bedienbare Robot Plotter 
met een geavanceerde besturingsconsole, 
die gebruik maakt van een digitale tekening 
(model) met markeringslijnen. Het model 
met de markeringslijnen wordt op afstand in 
het online web-portaal geplaatst. Remko kan 
ook op afstand het model laden en klaar is de 
Robot Plotter om uit te zetten. 
Het apparaat is uitgerust met een RTK-GNSS 
voor de positiebepaling en stuurt autonoom 

naar de locatie in het geladen model. Rijdsnel-
heid wordt ingesteld en de stippen worden 
op regelmatige afstand gespoten. Hiermee is 
de markering voor de markeringsploeg uitge-
zet. Na het uitzetten gaat de Robot Plotter in 
de kofferbak van Remko’s auto. 

Scannen bedrijfsgebouw in Rosmalen
De laatste klus van vandaag is in Rosmalen. 
De vroegere BCC-winkel wordt door Heijmans 
omgetoverd tot een ‘experienceruimte’. Innovaties 
en voorbeelden van digitalisering worden hier live 
tentoongesteld; klaar om toegepast te worden 
in de projecten van Heijmans. De verbouwing 
wordt gebaseerd op een 3D-Building Information 
Model (BIM). Als basis wordt het model met de 
bestaande situatie gebruikt. Hiervoor maakt 
Remko een puntenwolk van het gebouw. 

Planning morgen totaal anders
Het is een lange dag geworden. We hebben 
heel wat van Nederland gezien en gewerkt 
aan mooie projecten. Morgen ziet de dag er 
weer heel anders uit als Remko met Ruben 
een nul deformatiemeting gaat uitvoeren van 
een kunstwerk op de A1 bij Deventer. Dan gaat 
hij aan de slag met de meest nauwkeurige 
Totalstation, dwangcentrering en digitaal 
waterpasinstrument. Voor een landmeter is 
inderdaad geen dag hetzelfde!

Pieter van Dueren den Hollander 
is projectmanager Geodesie bij 
Heijmans en is bereikbaar via 
pdueren@heijmans.nl.

Afbeelding 6 - GVO-Plotter. Afbeelding 7 - De N23.2.

Afbeelding 4 - BCC Rosmalen. Afbeelding 5 - BCC Rosmalen.

THEMALandmeetkunde

18   | Geo-Info   |   2020-3

mailto:pdueren@heijmans.nl


Sinds 16 maart werken vanwege het coronavirus veel 
mensen thuis. We komen minder buiten, terrassen en 
restaurants zijn gesloten, het wordt afgeraden naar stranden 
en natuurgebieden te gaan en tennisbanen en voetbalvelden 
zijn niet meer toegankelijk. Al die veranderingen in korte 
tijd maken je bewuster van de omgeving om je heen, je 
eigen leefomgeving. Die fysieke leefomgeving dat is waar 
de Omgevings wet omdraait. Of zoals op de website [1] 
beschreven staat: ‘Iedereen wil wonen, werken, ondernemen 
en recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. Daarvoor is 
overzichtelijke wet- en regelgeving nodig die aansluit bij de 
praktijk: de Omgevingswet.’

Met de implementatie van de Omgevingswet binnen 
de gemeente Den Haag houd ik me sinds begin 2019 bezig. 
Na jarenlang gewerkt te hebben in de geo-informatie en te 
denken in beelden en kaarten, werk ik nu in een wereld van 
(juridische) teksten. Vaak zijn dit niet de makkelijkst leesbare 
teksten. Daarom kent men in de Omgevingswet dan ook het 
begrip toepasbare regels. Daarmee worden juridische regels 
begrijpelijk gemaakt voor bijvoorbeeld de vergunningverle-
ning. Je vraagt je dan wel eens af: waarom kan dat niet gelijk? 
Hiermee doe ik het begrip toepasbare regels wel te kort. Het is 
meer dan ik hier nu op heb geschreven, maar toch….

Toepasbare regels zijn een ding die de wereld van teksten 
toegankelijker en begrijpelijker maken. Ook geo-informatie 
en de bijbehorende mogelijkheden zouden dit kunnen doen. 
Dit staat echter binnen de implementatie van de Omgevings-
wet nog in de kinderschoenen. Er worden stappen gezet 
met het Digitaal Stelsel Omgevingswet, maar geo-informatie 
en GIS zouden veel meer bij kunnen dragen om al die 
tekstuele informatie toegankelijker te maken. Niet alleen bij 
het uiteindelijke eindproduct, zoals het omgevingsplan of de 
omgevingsvisie, maar ook al bij het opstellen daarvan. 

Een van de doelen van de Omgevingswet is om integraal 
te werken. Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen 
uit de fysieke leefomgeving samen. Het gaat dan om thema’s 
als gezondheid, veiligheid, geluid, natuur, bouw en water [2].  
De meeste thema’s hebben een ruimtelijke component. 
Met GIS en geo-informatie kunnen die verschillende thema's 
met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Op basis van 
alleen teksten zou het leggen van die verbanden onmogelijk 
zijn. Beleid dat binnen gemeenten wordt opgesteld zou 
daarom veel meer gedataficeerd moeten worden. Ook 3D 
wordt nog gemist. 3D geeft visueel meer inzicht in de leef-
omgeving, maar kan ook een grote rol spelen bij onderzoeken 
rond bijvoorbeeld geluid, licht en toegankelijkheid van de 
leefomgeving. Uiteindelijk doel is dan de spiegelstad die 

inzicht geeft in de gehele fysieke leefomgeving. Die spiegel-
stad kan een enorme bijdrage leveren aan de gelijke 
informatie positie van overheid, initiatiefnemer en inwoner die 
de Omgevingswet nastreeft. En die bijdrage geldt natuurlijk 
ook bij participatie.

Maar waarom gebeurt dit nog niet? Tot voor kort was de 
ingangsdatum van de wet 1 januari 2021. Die datum halen 
was erg krap. Daardoor waren (en zijn) veel gemeenten bezig 
met (het voorbereiden van) het implementeren van software, 
het aansluiten op het digitaal stelsel, het eigen maken van 
de wetgeving en het inrichten van bijbehorende processen. 
Er ligt dus een hele duidelijke focus op het halen van de eisen 
die de wet stelt waarbij er weinig ruimte was voor nieuwe 
mogelijkheden bijvoorbeeld vanuit de geo-informatie. 
Bovendien zie ik bij de implementatie van de Omgevingswet 
vooral mensen uit de wereld van de (juridische) teksten en 
veel minder mensen die in beelden en kaarten denken.

Terugkomend op de eerste alinea over het waarom van de 
Omgevingswet: er is overzichtelijke wet- en regelgeving nodig 
die aansluit bij de praktijk. Bij de uitvoering daarvan kan geo-
informatie dus helpen om de wereld van teksten te verbinden 
met ‘beelden en kaarten’ om uiteindelijk meer overzicht en 
inzicht te krijgen in het maken van plannen voor de fysieke 
leefomgeving en het realiseren van veranderingen daarin. 
Een mooie uitdaging voor beide werelden gezamenlijk!

Herma Selles

Afdelingsmanager Juridische Planvorming en 

Omgevingsrecht Gemeente Den Haag

herma.selles@denhaag.nl

Referenties
[1] www.omgevingswetportaal.nl
[2] www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/
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Innoveren kan op verschillende 
fronten: bij de inwinning en bij 
de verwerking. Bij de inwinning 
denken we aan moderne 
meetapparatuur, bij de verwerking 
aan software en slimme 
algoritmes. GeoNext ontwikkelt 
voor een groot deel haar eigen 
software om zo innovaties 
optimaal te kunnen benutten. 
In dit artikel willen wij het hebben 
over innovaties, over hoe wij 
kwaliteit bewaken en hoe we 
tijdens de introductie van nieuwe 
innovaties de faalkosten tot het 
minimum beperken.

Door Tobias Wittwer en Nico Schaefers

Broekriem en bretels
Kwaliteit hoort van oudsher thuis in de land-
meetkunde. De landmeter of maatvoerder is zich 
ervan bewust dat een niet ontdekte fout grote 
gevolgen kan hebben voor het ontwerp of de 
bouw. Vanaf de eerste dag op de opleiding werd 
ons dit met de paplepel ingegoten. Een bekende 
uitdrukking is dan ook ‘Een landmeter draagt een 
broekriem en bretels, als de een het begeeft neemt 
de ander het over’. Zo worden alle metingen ook 
uitgevoerd, dubbel en dus gecontroleerd.
De kwaliteit vertaalt zich dan ook in precisie en 
betrouwbaarheid. Grondslagmeten met GPS, 
Total Station en waterpassen zijn bekende 
technieken, met netwerkvereffeningspro-
gramma’s zoals MOVE3 wordt de kwaliteit van 
de metingen eenduidig vastgelegd. Elke waar-
neming en coördinaat wordt getoetst, krijgt 
een precisie en een betrouwbaarheidswaarde. 
Ook wordt getoetst of het door ons gekozen 
statistische model past. Hoe zit dit nu bij de 
nieuwe innovatieve inwinmethodes?

Toetsen
In het Handboek Technische Werkzaamheden 
(HTW) van het Kadaster en diversen produc-
trichtlijnen van de overheid staat beschreven 
waaraan een meetopzet en de resultaten 
moeten voldoen. Veel van die eisen beschrij-
ven de werkwijze om eventuele instrumentaf-
wijkingen te elimineren of juist de opzet om 
menselijke fouten te voorkomen. Een mooi 
voorbeeld is het meten in twee kijkerstanden, 
om asfouten te compenseren. Terwijl in de 
meest moderne instrumenten dit (bij regelma-
tige kalibratie) softwarematig wordt opgelost. 

De vraag die we ons stellen: voldoen de HTW 
en al die producteisen nog aan de huidige 
stand van de techniek? Is een herziening niet 
op zijn plaats? Toetsen op de kwaliteit van het 
eindproduct in plaats van voorschrijven hoe 
je moet meten? Als we meer gaan toetsen op 
eindspecificaties is gedegen kennis van het 
proces en de gebruikte techniek onontbeerlijk.

 Een praktijkvoorbeeld:  
mijn oma’s meetlint

Wat wij regelmatig tegenkomen, is dat grond-
slagpunten met GPS-RTK gemeten worden. 
Een keer de meerduidigheden oplossen en 
het betreffende punt tien of meerdere keren 
achter elkaar meten. Het gemiddelde lijkt dan 
heel nauwkeurig. Maar alle metingen maken 
gebruik van dezelfde fix en zijn dus afhankelijk 
van elkaar – in sterke mate gecorreleerd. 
Importeren we deze waarnemingen in MOVE3, 
ziet MOVE3 ze als onafhankelijke waarnemin-
gen en klopt ons toetsingsmodel niet meer.
Dit kan je vergelijken met het meten van een 
nauwkeurige afstand met de meetlint uit 
mijn oma’s breisetje. Ik hou het lint op de nul, 
trek aan het lint en lees tien keer nagenoeg 
het zelfde getal af. Het resultaat is subliem. 
Maar het zegt meer over mijn afleeskunst dan 
over de meetopzet. Want de waarnemingen 
zijn allemaal afhankelijk van elkaar, als ik harder 
trek of de nulpunt fout heb, klopt het niet.

Het toepassen van nieuwe innovatie vraagt 
meer dan het doorlezen van de technische 
handleidingen. Het vraagt om het proces te 
doorgronden en mogelijke foutenbronnen te 
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herkennen en op te lossen. Je dient diepgaan-
dere kennis te hebben van geodesie om dit 
soort analyses te snappen.

Statische laserscanning
Statische laserscanning is niet geheel nieuw, 
toch is deze vorm van inwinnen nog steeds in 
volle ontwikkeling. Een statische laserscanner 
is eigenlijk niets anders dan een Total Station 
dat heel snel hoeken en afstanden meet, 
met een snelheid van meer dan één miljoen 
punten per seconde. Elke vierkante centimeter 
wordt gemeten. De positie van de scans 
wordt bepaald middels targets (natuurlijke of 
fysieke). Als een deel van de targets ook in RD/
NAP bekend zijn, kan de puntenwolk in RD/
NAP berekend worden. Bij natuurlijke targets 
gebruik je bestaande objecten die in meer-
dere scans aanwezig zijn, bij fysieke targets 
gebruik je checkerboards of bollen.

 Het proces van statisch scannen ziet er 
in hoofdlijnen als volgt uit:

• Voorbereidende werkzaamheden, zoals 
aanleg grondslag;

• Scannen van de omgeving;
• Doorrekenen van het grondslagnet;
• Registreren van de scans, de scans koppelen 

aan het grondslagnet;
• De scandata converteren naar een punten-

wolk.

Net zoals werken met een Total Station, dient 
het instrument gepositioneerd te worden. 
Dit proces wordt registreren genoemd. 
Het registreren kan eventueel vooraf gebeu-
ren, de landmeter zoekt de targets op, en 
scant deze zeer nauwkeurig in. Als de targets 
in coördinaten bekend zijn, is de scan direct 
klaar voor gebruik (dan is de volgorde 1,3,4,2,5).
Of achteraf, als de scan is uitgevoerd kunnen 
met behulp van speciale software de targets 
gevonden worden, deze worden dan gekop-
peld met de database van de targets en de 
scans worden geregistreerd.

 Bij statische laserscanning hebben we te 
maken met diversen foutenbronnen:

• Offsets in target-hoogte;
• Offsets in hoogte prisma (grondslag) en 

target (scanner);
• Onvoldoende targets;

• Extrapolatie van scans door slechte sprei-
ding van targets in RD/NAP;

• Idealisatienauwkeurigheid natuurlijke 
targets;

• Meetnauwkeurigheid van de scanner.

Offsetfouten zijn een enorme crime. Ten eer-
ste moet de landmeter nauwgezet bijhouden 
welke prisma’s, targets, etc. gebruikt zijn en 

wat de instrumenthoogtes zijn. Als dit niet 
secuur gebeurt, wordt de verwerking een 
ramp. In sommige gevallen kom je er pas 
tijdens het modelleren achter dat er een 
hoogtefout inzit.
Een oplossing is om de te gebruiken appara-
tuur en hulpmiddelen op elkaar af te stem-

men: het gebruik van één vast type target 
en prisma, werken met dwangcentrering etc. 
Foutieve invoer of registratie van offsets is 
dan tot een minimum beperkt of snel terug te 
vinden.
GeoNext heeft het opgelost door, met 
speciale adapters, de prismahoogte identiek 
aan de instrumenthoogte te laten zijn, en de 
hoogte van het hart van het target identiek 
aan hoogte van de vizierlijn van de scanner. 
Op deze wijze maken we geen fouten.

Registreren van de scans
Tijdens het registreren van de scans, worden 
de verschillende opstellingen aan elkaar 
gekoppeld. Dit gebeurt door de targets die 
in meerdere scans zijn gemeten. De meeste 
registratiesoftware is in staat de targets auto-
matisch te vinden, in sommige gevallen dient 
een handmatige interactie plaats te vinden.
Deze stap is bepalend voor de kwaliteit van de 
puntenwolk. De kwaliteit is afhankelijk van de 
optimale verdeling van de targets in de scan, 
zowel in het horizontale als in het verticale 
vlak. De software berekent per opstelling de 
uiteindelijke residuen. Maar als er maar heel 
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weinig targets zijn, dan kunnen de residuen 
klein zijn terwijl de registratie slecht is.
Vragen die je kunt stellen zijn: wat doet de 
software met de schaalfactor, welke vereffe-
ningmethode wordt er gebruikt, hoe vindt de 
toetsing plaats? Als alles netjes is uitgevoerd 
verwachten wij geen problemen; maar juist 
in die gevallen waar de omstandigheden 
niet ideaal waren, kan de software verkeerde 
beslissingen nemen.
GeoNext heeft dit opgelost door de waarne-
mingen van de scanner naar de targets naar 
MOVE3D te exporteren. In MOVE3 vereffenen 
wij de grondslag inclusief alle targets, en kun-
nen alle waarnemingen volgens geodetische 
principes getoetst worden. Elke standplaats 
krijgt een kwaliteitsbeschrijving. Nadat de 
vereffening heeft plaatsgevonden, kennen we 
van elk target de coördinaten in RD/NAP en is 
de registratie een kwestie van enkele drukken 
op de knop. Dit proces is zeker vier keer sneller 
en de registratie is foutloos. 

On the fly registratie
Veel moderne scanners zijn uitgerust met 
een IMU (een traagheidsnavigatiesysteem 
dat de verplaatsing bijhoudt met behulp van 
sensoren) of VIS (Visual Inertial System dat 
de verplaatsing bijhoudt met behulp van 
camera’s). Dat betekent dat in het veld de 
scans geregistreerd worden.

 
De volgende stappen worden doorlopen:
De IMU of VIS houdt ongeveer de verplaatsing 
bij. Op basis van de eerder ingewonnen scan 
wordt de nieuwe scan daar op ingepast. 
Dit gebeurt redelijk snel omdat het al onge-
veer goed ligt door de IMU of VIS. Het aanslui-
ten van scans gebeurt op basis van cloud-
2cloud oplossing. Het systeem vergelijkt beide 

puntenwolken en probeert deze zo goed 
mogelijk op elkaar aan te sluiten. Eventueel is 
achteraf nog een fijnafstemming met targets 
mogelijk. Voor deze methode ben je afhanke-
lijk van de oplossingen die de software-fabri-
kant levert. De uiteindelijke kwaliteit is moeilijk 
te beoordelen. Een aantoonbare toetsing op 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zal op 
een andere wijze plaats moeten vinden.

 Ook bij deze techniek zijn mogelijke valkuilen 
of risico’s:

• In het gebied moeten voldoende vlakvor-
mige objecten aanwezig zijn om het aan 
elkaar te rekenen. Bij werken langs bijvoor-
beeld een spoorbaan of (snel)weg zal het 
systeem minder goed werken;

• Zorg voor extra controlemetingen en 
punten die in coördinaten bekend zijn, om 
achteraf te controleren;

• Scan sommige stukken ook ‘traditioneel’ 
met targets en vergelijk deze met de ‘on 
the fly’ methode. Op deze wijze krijg je 
beter inzicht wanneer de on the fly goed of 
minder goed werkt.

Toekomstige ontwikkelingen
Nog slimmere sensoren, combinatie van 
sensoren, combineren van databronnen en 
slimmere algoritmes gaan onze toekomst 
bepalen. Een voorbeeld is het gecombineerd 
inwinnen van luchtfoto’s, obliekfoto’s en 
laserscanning. Er ontstaan producten die 
voorheen niet bestonden. Een voorbeeld zijn 
de opnames die ProRail maakt met een heli-
kopter. Deze helikopter is uitgerust met drie 
fotocamera’s en een laserscanner. Het voor-

Afbeelding 3 - Uitsnede MOVE3. In de laatste kolom staat de standaardafwijking vermeld van het inge-
meten target.

Afbeelding 4 - ProRail LIDAR/FOTO.
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deel van deze techniek is dat het eindproduct 
zeer compleet is. De hoge resolutie foto’s 
zorgen voor een duidelijke identificatie van de 
diversen objecten. De laserscanner zorgt voor 

een nauwkeurige 3D-meting. Een ander groot 
voordeel is dat puntenwolk uit de laserscanner 
uitermate geschikt is voor het uitvoeren van 
geavanceerde, geautomatiseerde analyses.
Doordat ProRail goed heeft nagedacht over de 
controle van de data en het aantonen van de 
kwaliteit, maakt dat deze innovatie geslaagd is 
en het product meerwaarde biedt.
Wij zijn enorm onder de indruk van deze nieuwe 
bron aan data en de nauwkeurigheid van het 
product, en gebruiken het dus ook regelmatig.

Om nauwkeurigheden van 1,5 cm in de hoogte 
te halen met mobiel scannen, vraagt dit het 
uiterste van de apparatuur en meetopzet. Een 
vinkje uit of aan in de software kan vergaande 
gevolgen hebben. 
Dit proces kent het pad van de honderd val-
kuilen. De techniek is redelijk nieuw en je moet 
alles opnieuw uitvinden. Het inbouwen van 
veel controlestappen is een must. In een eerder 
artikel beschreven wij de kwaliteit van mobiele 
scannen, we gaan er hier niet verder op in.

Drones vullen onze hemel, de een groter, 
wendbaarder en nauwkeuriger dan de andere. 
Vanuit de ingewonnen fotobeelden wordt 
met behulp van aerotriangulatie en dense-
matching 3D-modellen gemaakt. Opeens 
hebben we te maken met fotografische 
technieken, contrastverschillen en inwendige- 
en uitwendige oriëntering van de foto’s. Het 

kwalitatief toetsen van het eindproduct vraagt 
enorm veel inhoudelijke kennis van het proces.

Investeren
Innovatie is niet weg te denken uit onze 
branche. Het wordt nu veel interessanter om 
sensoren in te zetten die grote hoeveelheden 
data verzamelen in een kort tijdbestek, omdat 
de verwerking van de data steeds meer 
geautomatiseerd is. Slimme software is in staat 
ons veel werk uit handen te nemen. Naast het 
investeren in hardware, dient er ook geïnves-
teerd te worden in de organisatie en proces-
sen om een gegarandeerde kwaliteit te halen. 
Ga ervan uit dat je in één van die valkuilen valt, 
dat je fouten maakt. Ons credo is fouten maken 
moet, maar leer ervan.

Dr. Ir. Tobias Wittwer is direc-
teur Innovatie GeoNext BV  
en is bereikbaar via  
Tobias.wittwer@geonext.nl

Ing. Nico Schaefers is alge-
meen directeur GeoNext BV  
en is bereikbaar via  
Nico.schaefers@geonext.nl

Tips

Organisatorisch:
• Wil je succesvol innoveren, zorg ervoor 

dat de organisatie er klaar voor is;
• Zorg voor een innovatiementaliteit in de 

organisatie, laat de mensen het nut en de 
noodzaak ervan zien;

• Laat de rest van de organisatie mee-
genieten van de resultaten, zorg voor 
draagvlak;

• Neem medewerkers aan die diepgaande 
kennis van het vak landmeten en kwali-
teitsdenken hebben;

• Neem medewerkers aan die in staat zijn 
om software of handige tools te ontwik-
kelen om processen te optimaliseren;

• Organiseer je groep zo dat hij in staat is 
om van fouten te leren;

• Stimuleer innovatie, omarm geslaagde 
én mislukte innovaties, leer van de 
valkuilen en fouten en verbeter ze;

• Begin een Wiki met de opgedane kennis 
en deel ze met de rest van de organisatie;

• Laat 1000 bloemen bloeien.

Procesmatig:
• Wat zijn de eisen en voorschriften van de 

klant?;
• Kan ik het proces standaardiseren, schrijf 

eenduidige werkinstructies;
• Begin met kleine projecten, in plaats van 

meteen een grote;
• Organiseer een collegiale toetsing van 

het tussen- of eindproduct;
• Neem extra controlestappen op het 

eindresultaat om eerder niet ontdekte 
fouten op te sporen;

• Hoe kan ik het product toetsen aan de 
hand van een bewezen techniek?

Technisch:
• In kaart brengen van alle mogelijke 

inwin-fouten, welke sensor doet wat?; 
• In kaart brengen van mogelijk instel-

lingsfouten in de software, denk aan de 
juiste parameters voor conversie naar RD 
en NAP;

• Is data achteraf opnieuw te processen 
met andere of betere parameters?;

• Hoe sluit ik aan op lokale grondslag?;
• Beschik ik over de juiste kennis en 

vaardigheden.

Afbeelding 5 - Mobiel scannen.

THEMA
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Dit is een deel van een lopend 
promotieonderzoek van Haicheng 
Lui. De oorspronkelijke titel is: 
‘Towards 1015 Points Management 
– An nD Pointcloud Approach’.

Door Haicheng Lui

Puntenwolken, ingewonnen met laserscan-
ning of afgeleid vanuit foto’s, worden steeds 
vaker direct gebruikt voor inzichtelijke en 
interactieve visualisatie en analyse. Het is dan 
wel noodzakelijk dat deze zeer grote x,y,z-
datasets met bijbehorende attributen (nD-
Puntenwolken) op een slimme en efficiënte 
wijze worden opgeslagen en bevraagd. 

Dit lopende promotieonderzoek richt zich 
op de inzetbaarheid van ruimte vullende 
krommen (Space Filling Curves, afgekort 
tot SFC) voor de ruimtelijke clustering en 
indexering van n-dimensionale puntdata. 
Ook moet vooraf een goede afweging 
worden gemaakt welke attribuutinformatie 
(level, opnametijdstip, classificatie, etc.) naast 
de locatie (x, y, z) in de sleutel van de ruimte 
vullende kromme (SFC-key) opgenomen 
wordt. Op basis van deze sleutel worden 
de punten geclusterd en geïndexeerd (via 
een zogenaamde Index Organized Table) 
waarbij zowel locatie als de andere attribu-
ten in de sleutel worden gebruikt voor de 
data-organisatie. Punten kunnen nu efficiënt 
worden geselecteerd door de zoekvoorwaar-
den te vertalen (bijvoorbeeld gebieds- en 
tijdsinterval) naar relevante delen op de 
ruimte vullende kromme, de zogenaamde 
SFC-ranges (zie figuur 1).

De SFC-ranges kunnen grover (minder 
ranges, maar meer onnodige punten bij 
selecteren) of fijner (meer ranges, minder 
onnodige punten bij selecteren) worden 
gegenereerd afhankelijk van de diepte van 
verfijning. Nadeel van zeer fijne ranges is dat 
dit ten koste van de performance gaat; het 
is zoeken naar juiste balans. Tot slot moet bij 
de visualisatie sprake zijn van een continue 
level-of-detail (cLoD), zodat de gehele 
afbeelding op een evenredige wijze wordt 
opgevuld, zonder verstorende blokeffecten. 
Dus in plaats van een beperkt discreet aantal 
levels, punten volgens cLoD-waarde selec-
teren afhankelijk van de kijkpositie in het 
beeld. Deze selectie kan efficiënt verlopen 
door cLoD samen met x, y (en z) in de SFC-
key te stoppen.

 Al deze eisen en onderzoeksvragen 
hebben geleid tot:

1. De ontwikkeling van het nD-Puntenwolken 
concept: opslag van punten in nD georgani-
seerd volgens een ruimte vullende kromme. 

Bevraging en visualisatie van gigantische nD-Puntenwolken 
met een continue level-of-det ail

Promotie-onderzoek

Figuur 1 - Selectie op basis van Mortom SFC ranges.

Figuur 2 - SFC ranges met mogelijke vals-positieve punten.
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Bij selecteren van punten, wordt de fijnheid 
van de SFC-ranges bepaald afhankelijk van 
de puntdichtheid (nD-histogram). 

2. De ontwikkeling van een adaptief bevragings-
proces op basis van deze HistSFC: bij selecteren 

van punten, wordt de fijnheid van de SFC-
ranges bepaald afhankelijk van de puntdicht-
heid (nD-histogram). ‘Vals-positieve’ punten op 
de grens van het bevragingsgebied worden 
zoveel mogelijk vermeden (zie figuur 2). 

3. De ontwikkeling van het continue level-of-
detail (cLoD) algoritme voor de berekening 
van deze waarde voor ieder punt, en voor 
het integraal opnemen van deze cLoD-
waarde in de hiervoor genoemde HistSFC 
data organisatie.

4. De ontwikkeling van 3D perspectief selec-
ties, waarbij geleidelijk steeds meer punten 
worden geselecteerd naar mate de afstand 
tot de kijkpositie kleiner is (zie figuur 3).

5. Uitgebreide benchmarks die hebben 
aangetoond dat deze aanpak de bevra-
ging niet alleen meer functionaliteit biedt 
(cLoD), maar ook enorm versnelt ten 
opzichte van de standaard ruimte vullende 
kromme en de Oracle SDO_PC aanpak.

 
Het vervolg van dit onderzoek richt zich op 
een verdere doorontwikkeling van de voorge-
noemde methoden, verdere snelheidstesten, 
andere databronnen, operationaliseren binnen 
Oracle, de inzet van ‘parallel en distributed 
computing’, visualisatie in Virtual Reality 
systemen, ‘streaming data’, en een verdere 
vergelijking van deze aanpak met andere 
methoden en technieken voor de opslag en 
bevraging van zeer grote puntenwolkdata.

Referentie
www.gdmc.nl

Haicheng Lui is promovendus 
aan de TU Delft, Faculteit Bouw-
kunde, Sectie GIS-technologie, 
en bereikbaar via: 
H.Liu-6@tudelft.nl  

Met dank aan Edward Verbree, Peter van Oosterom 
en Martijn Meijer voor de Nederlandse bewerking.

Bevraging en visualisatie van gigantische nD-Puntenwolken 
met een continue level-of-det ail

Figuur 1 - Selectie op basis van Mortom SFC ranges.

Figuur 2 - SFC ranges met mogelijke vals-positieve punten.
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Figuur 3 - 3D perspectief selecties op basis van kijkrichting en afstand.
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Meetarbeider

Op internet en zeker op Marktplaats, krijg 
je bij het zoeken naar ’oudere landmeter’ 
vooral oudere instrumenten ‘met gebruiks-
sporen’. 

Tussen de zoekresultaten zat recent toch 
een mooie en passende tekening van een 
lopende meetarbeider (!) uit Purmerend uit 
1944 van Maarten Oortwijn, ondergebracht in 
het Waterlands Archief. ‘t Hoge bruggetje over de 
Wheere, is de titel. 

Tom Mooyer van het archief: “Wat ons betreft 
mag u de tekening gebruiken”, en dat doen we 
dus!

Adri den Boer, redacteur

Duurzaam 
landmetersplaatje

In 1975 ging ir. Jannes Wolthuis uit Haren bij 
het Kadaster met pensioen. 

Hij kreeg van zijn medewerkers een glas-
in-loodraampje met een plaatje naar de titel-
illustratie van De Beknopte Landmeet-Konst van 
Mattheus van Nispen uit 1662.

In 1982 vond er in Nederland een vergadering van 
het Permanent Committee van de FIG plaats. Het 
was een vergadering van het dagelijks bestuur, 
maar aangekleed als een mini-congres inclusief 
‘social events’ en technische excursies. 

De deelnemers kregen ten slotte een Delfts 
blauw tegeltje mee met een plaatje naar… de 

titel-illustratie van De Beknopte Landmeet-Konst 
van Mattheus van Nispen uit 1662! 

Adri den Boer, redacteur

GIS-specialist ontslagen

In Florida werd geodata/GIS-specialist Rebe-
kah Jones onlangs ontslagen omdat ze wei-
gerde om COVID-19 data te manipuleren, zo 
vertelde ze aan dagblad FLORIDA TODAY. 

Ze zei dat ze uit haar functie was verwijderd 
omdat ze gegevens, die het ‘re-openingsplan’ 
zouden ondersteunen, niet handmatig wilde 
wijzigen. De beweringen van Rebekah Jones 

over gegevensmanipulatie werden afgewezen 
door de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. 

Lees het hele bericht op: t.co/5ic6sWP8Lv
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‘Never waste a good crisis!’ moet men in Brussel gedacht 
hebben toen ze op 16 april een extra element in een nieuwe 
verordening stopten. Indien de controles op landbouwsub-
sidies niet conform de anderhalve meter regels uitgevoerd 
kan worden, moet men meer gebruik maken van technolo-
gie zoals gegeotagde foto (het staat er echt, als iemand een 
beter woord heeft, dan graag!). Zo’n gegeotagde foto zou 
dan kunnen aantonen dat er op een bepaalde dag nog niet 
gemaaid is, of dat een overhangende bomenrij het zicht van 
boven (satelliet of luchtfoto) op een perceelsrand verhin-
derd. Als door coronaregels de controleurs niet ter plaatse 
mogen komen, dan moet de boer(in) zelf zo’n foto maken! 
Kan de overheid erop vertrouwen dat de juiste zaken op de 
juiste wijze gefotografeerd worden? Zo’n foto heeft immers 
economische waarde, als onderbouwing van een subsidie-
aanvraag of juist als bewijs bij bezwaar tegen kortingen of 
boetes. 

Geotaggen (plaats en tijd) doet men met GPS, of beter: 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS), een politiek 
correctere term die alle navigatiesystemen omvat. Met GNSS 
worden ter plaatse ook al percelen nagemeten voor sub-
sidieaanvragen. Ook dit zou je aan de boer (of loonwerker) 
over kunnen laten, om zijn percelen met GNSS in te meten. 
Bij de GSA, het Europese GNSS agentschap in Praag, hebben 
ze daar ook al over nagedacht, vooral om de voordelen van 
het Europese Galileo te promoten. Galileo heeft namelijk een 
aantal kwaliteitsborgingen, onder andere om zeker te weten 
dat je positie met Galileo-satellieten berekend is en niet door 
een of andere spoofer (vals-signaal generator) [1]. De GSA 
heeft dat zelfs in een app [2] gestopt waarmee iedereen, ook 
iedere boer of controleur, percelen kan (na)meten en gegeo-
tagde foto’s kan maken met (jawel!) Galileo nauwkeurigheid. 
Zo’n app garandeert dat het satellietsignaal onmiskenbaar 
goed was op het moment van meting. Dan rest er nog één 
onzekerheid: houdt de boer zijn GNSS ontvanger (smart-
phone?) op de juiste plaats? Volgt hij/zij de (juiste) definities 
van een perceelsgrens? En dat laatste is vooral belangrijk 
voor de koppeling met de BGT, want die definities zijn wel 
strak, maar niet bepaald landbouwkundig. Bovendien wordt 
de BGT niet in het veld vastgesteld maar op luchtfoto’s 
van vorig jaar [3]. En om het tot slot helemaal complex te 
maken, wil het Ministerie van LNV ook nog de zogenaamde 
landschapselementen in kaart hebben. Dan krijg je (weer) 
discussies of een rij bomen een verzameling punten, een lijn 
of een oppervlak is. En als je een oppervlak op winterlucht-
foto’s moet intekenen dan is zo’n boom nog helemaal kaal. 

Er kleeft dus waarde aan een goede meting: subsidies, 
rechten, vergunningen. Daarmee is het cruciaal dat er 
vertrouwen is dat die metingen en foto’s ook de juiste locatie 
en tijd hebben. De boer levert zo ook data die zijn ‘rechten’ 

onderbouwen, net als bijvoorbeeld de beëdigde landmeters 
in Frankrijk. Het is geweldig dat dankzij corona het vertrou-
wen in de boer hersteld is (of kan worden?)! 

Voor de volledigheid is het goed om te melden dat ‘Brus-
sel’ ook adviseert om meer satellietbeelden te gebruiken, en 
daarmee kan ook al heel veel gecontroleerd worden, op veel 
meer dan anderhalve meter afstand.

Gaan boeren massaal jammers, spoofers of exif-editors 
aanschaffen? Waarschijnlijk niet, maar de mogelijkheid alleen 
al, is aanleiding voor zorg. Alles wat we kunnen doen om dat 
vertrouwen te verbeteren helpt. Naast de technische kant 
met Galileo, kan ook het meervoudig gebruik van grenzen, 
bijvoorbeeld voor berekening waterschapslasten, voor afslui-
ten contracten met bijvoorbeeld loonwerkers of afnemers, 
voor het verzekeren tegen hagel, etc. een grotere garantie 
vormen dat de grenzen juist zijn. 

Kortom: het wordt tijd dat de overheid de boer(in) 
meer vertrouwen en mogelijkheden geeft om zelf meer 
gegevens in te meten in het veld. Een goed protocol of 
beter nog een boeren ‘meet-licentie’ ontbreekt nog om elk 
jaar de wijzigingen in perceelsgrenzen zelf in te meten en 
om gegeotagde foto’s toe te voegen om die metingen te 
ondersteunen. Het is een zegen dat controleurs door corona 
niet meer langs kunnen (durven) komen. Eindelijk kunnen 
we het digitaal (geo)werken sterker en breder maken. 

‘Never waste a good crisis’ om werkwijzen te veranderen 
en vertrouwen te vergroten!

Tamme van der Wal

Innovatiestrateeg 

AeroVision B.V. 

tamme.vanderwal@aerovision.nl

Referenties
[1]  www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/07/16/gnss-

spoofing 
[2] Downloaden via www.egnss4cap.eu
[3]  Zie: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/grond/percelen-

registreren/de-bgt-grenzen-achtergrond-en-voorbeelden
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Landmeetkunde

De landmeethistorie is spring- 
levend. Dat zou deze maanden 
in Duitsland en Nederland het 
geval zijn geweest. Tot de uitbraak 
van het coronavirus kwam.  
Trok in 2019 de Haagse 
tentoonstelling Vanaf het hoogste 
punt: Landmeten in Mesdag tijd met 
erbij de vermelde medewerking 
van de stichting De Hollandse 
Cirkel al geen 70.000 bezoekers? 

Door Adri den Boer
Had deze stichting De Hollandse Cirkel (1998) 
op 11 maart 2020 niet nog net een Dona-
teursdag met 44 aanwezigen in Rijksmuseum 
Boerhaave met lezingen van recent gepromo- 
veerde donateurs? (Huib Ekkelenkamp en 
Roel Nicolai). Voor het verslag zie [1]. Hier en 
nu is wel vermeldenswaard dat prof. ir. Henri 
Aalders van voorzitter dr. ir. Roel Nicolai veilig 
met de elleboog een boekenbon kreeg voor 
decennia vrijwilligerswerk aan het project 
‘Meesters van weleer’.

‘Utrecht begint hier’ 
Van harte is de nieuwe tentoonstelling 
‘Utrecht begint hier’ van Het Utrechts Archief 
aan de Hamburgerstraat aanbevolen. Immers 
voor een periode van 5 jaar (!) leende het 
Kadaster Bedrijfsmuseum heel wat uit voor 
twee vitrines over: ‘Hoe maakte je vroeger 
kaarten?’. Ze zijn te zien in zaal 2 met ‘Utrecht 
groeit door’. Op 4 oktober 2019 werd de vol-
ledig vernieuwde expositie van Het Utrechts 
Archief daar geopend. In ‘Utrecht begint 
hier’, kunnen bezoekers en bewoners in vier 
tentoonstellingszalen kennismaken met 2000 
jaar Utrechtse geschiedenis.  
De wandtekst bij ‘Utrecht groeit door’:
‘Met een meetketting (1) en meetpennen (2) 
of met een meetband (3) neem je de maten. 
Hoeken bepaal je met een equerre (4) of met 
een pantometer (5). Met een theodoliet (6) 
gaat dat nog beter. In 1885 is het net van de 

Rijksdriehoeksmeting opgezet, een landelijk 
netwerk van coördinaatpunten voor plaats-
bepaling. Kerktorens zijn de hoekpunten. 
Daarop staan helioptropen of zonnespiegels (7) 
zodat het zonlicht door een ‘helio-tropist’ naar 
het meetstation gespiegeld kan worden.’
‘In 1795 beginnen landmeters met de eerste 
kadastrale kaarten om de eigendomsrechten 
van onroerend goed vast te leggen. Pas in 1811 
gaan ze met hetzelfde maatsysteem werken, 
de meter. Alle percelen worden opgemeten. 
In het veld kan al op een planchet (8) met 
een vizierlineaal (9) een veldwerk (10) worden 
gemaakt. In zijn kantoor werkt de landmeter 
zijn ‘veldwerken’ uit tot minuutplans (11).’ 

Eigentijdse Landmeethistorie

Van ‘Utrecht begint hier’ tot 
Museumwagen Geometerpfad 

Afbeelding 1 en 2 - Bij De Hollandse Cirkel kreeg prof. ir. Henri Aalders van voorzitter dr. ir. Roel Nicolai 
veilig met de elleboog een boekenbon voor decennia vrijwilligerswerk aan het project ‘Meesters van 
weleer’. (Foto’s: Adri den Boer, 11 maart 2020).

Afbeelding 3 - Uit: ‘Utrecht begint hier’. 
(Foto: Harry Uitermark).
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Ludger Smit had in het blad Oud Utrecht van 
februari toch commentaar op de expositie: 
‘Maar er is geen origineel archiefstuk te zien, 
dus waarom zo donker? Mijn opmerking over 
het ontbreken van originele archiefstukken 
raakt aan een groot gemis van ‘Utrecht begint 
hier’. Ik heb ze namelijk gemist, de echte kaar-
ten, foto’s, oorkonden, tekeningen en boeken. 
Die enorme rijkdom aan historische bronnen 
wordt wel genoemd, maar niet getoond. En dat 
is best mogelijk, als je maar de juiste klimaat- en 
lichttechnische maatregelen neemt.’ 

Geometerpfad
In Duitsland lijkt het vak geodesie meer toe-
komst én meer verleden te hebben dan elders. 
Ook in dit tijdschrift is herhaaldelijk aan de orde 
geweest dat de Westfaalse Interessengemein-
schaft Geometerpfad [2] e.V. (2016) pal achter 
Aalten en Winterwijk, maar in Duitsland, naar 
een museumruimte streefde. Eind november 
2019 is als alternatief een ‘Mobiles Museum 
- Landvermessung früher und heute’ gepresen-
teerd. Het werd dus een aanhang-museumwa-
gen met vooral banken als sponsors. Afgelopen 
winter werd de wagen museaal, deels ingericht. 
Alois Nienhaus van de Interessengemeinschaft 
op Koningsdag: “Ein Termin für die öffentliche 
Vorstellung des Wagens liegt noch nicht fest. 
Es wird auch derzeit wegen der Gesundheits-
gefährdung durch Coronavirus nicht an dem 
Wagen gearbeitet. In dem Geometer-Museums-

wagen sollen auch Karten ausgestellt werden 
mit Informationen zu den Trigonometrischen 
Punkten 1. Ordnung in Oldenzaal, Winterswijk 
und Hettenheuvel (Niederlande, - Grenzgebiet 
zu Kreis Borken), die in den Jahren 1889 - 1892 als 
Anschlußpunkte für das Preußische Dreiecks-
netz angemessen wurden.”

In Geo-Info 2018-3 stond een bijdrage ‘Geo-
Informatie timmert in Westfalen (D) aan de weg’. 
Slechts een van de onderwerpen daarin was het 
Geometerpfad. Ook was er weer aandacht voor 
het Vermessungs-technisches Museum in Dort-
mund van 1985 (Schausammlung des Förder- 
kreises Vermessungstechnisches Museum e. V. 
uit 1975). Een excursie naar dat vakmuseum was 
ook al verslagen in Geo-Info 2011-9 en de corona-
sluiting daarvan zal ook maar tijdelijk zijn….

Referenties
[1]  www.hollandsecirkel.nl/documentatiecentrum/tijdschriften/

tijdschriften-digitaal
[2]     www.geometerpfad.de 

Meer informatie
www.vermessungsgeschichte.de/
fig.net/organisation/perm/hsm/index.asp

Adri den Boer, hoofdredacteur tijdschrift 
De Hollandse Cirkel 

Afbeelding 4 - Museumwagen half ingericht… (Foto: Alois Nienhaus).

Afbeelding 5 - …en met nog toe te voegen kaart! (Foto: Alois Nienhaus).
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Landmeetkunde

We leven in een wereld waar 
verandering de enige constante 
lijkt te zijn. Waar we vroeger met 
een driepersoons meetploeg aan 
het meten waren, staan we nu 
alleen in het veld. Ondersteund 
door de nieuwste apparatuur 
zijn de standplaatsberekeningen 
en het uitvoeren van controles 
verschoven van kantoor naar 
het werkveld buiten. Hoe zorg 
je er nou voor dat je als bedrijf 
de kernwaarden kennis, kwaliteit 
en uniformiteit blijft bewaken 
gedurende deze verschuiving?

Door Pascal Kiers

Voordat de meetapparaten zich ontwikkelden 
in kleine computers, bestonden meetploegen 
uit drie personen. De landmeter bediende de 
spiegel, een assistent bediende het toestel 
en een derde schreef de waarnemingen op. 
Vervolgens gingen alle meetgegevens richting 
het kantoor waar deze verder berekend en 
verwerkt werden. In nieuwere toestellen was het 
mogelijk om de waarnemingen digitaal op te 
slaan en deze een codering mee te geven in het 
toestel. Hierdoor reduceerde de meetploeg zich 
tot twee personen. Wel bleven de gegevens naar 
het kantoor verstuurd worden voor de verdere 
berekeningen. Met de komst van de Robotic 
Total Stations was alleen de landmeter zelf nog 
over. De veldboeken zijn veranderd in minicom-
puters waarmee je direct kunt e-mailen en  
beschikken over moderne functies. Zo kun  
je standplaatsberekeningen uitvoeren, kaarten 
inladen en de meting direct in het scherm zien 
en exporteren als digitale tekening. De land-
meetkundige berekeningen worden dus niet 
meer op het kantoor uitgevoerd. Hierbij gaat de 
bediening van deze veldboeken steeds meer 
lijken op een mobiele telefoon. Als je weet welke 
knoppen je moet drukken, kom je een heel eind.

Weten waar je mee bezig bent
Hier komen we de eerste kernwaarde tegen: 
kennis. Met alleen drukken op de juiste  
knoppen kom je er niet bij het vak landmeten. 
Met de invoering van nieuwe toestellen is er 
een procesmatige verschuiving opgetreden. 
Zo is veel kantoorwerk naar buiten gegaan. 
Het wordt nog belangrijker dat de landmeters 
weten waar ze mee bezig zijn. Naast de prak-
tische kennis is het theoretische ook belang-
rijk geworden. Voor veel doorgewinterde 
landmeters is dit geen probleem. Zij hebben 
deze theoretische kennis opgedaan tijdens 
hun opleiding landmeten. Na de opleiding zijn 
ze begonnen als assistent bij een ervaren land-
meter en leerden daar de fijne kneepjes van 
het vak. Tegenwoordig verdwijnen er steeds 
meer landmeetkundige opleidingen en daalt 
het aanbod nieuwe studenten. Toch hebben 
nieuwe collega’s de theoretische en prakti-
sche kennis nodig om goede metingen uit te 
voeren. Je moet wel weten wat je buiten aan 
het doen bent op het veldboek. Een mooi 
voorbeeld is een vraagstuk dat een ervaren 
collega stelde aan jongere collega’s: “Wat is de 
afstand tussen het meetpunt en het bekende 

punt als het toestel een horizontale afwijking 
van 10 decimilligon (0.0010 gon)  
op een afstand van 10 meter registreert?”  
Nu is het antwoord niet zo interessant, maar 
de vervolgvraag, wat er met die ‘verschuiving’ 
op een afstand van 100 meter gebeurt, deed 
toch de ogen openen. Het getal van de hori-
zontale hoek lijkt zo klein, maar op een afstand 
van 100 meter is de afwijking behoorlijk. 
Weten waar je mee bezig bent is en blijft zeer 
belangrijk. Ook als op het ‘knopje drukken’ zo 
eenvoudig is geworden.

Meten is controleren
Het uitvoeren van controles beslaat dan ook 
een groot deel van de werkzaamheden van 
een landmeter. Meten is controleren. Vraag 
jezelf constant af of je wel correct bezig 
bent. Heb ik wel een juiste insnijding? Is mijn 
toestel niet verplaatst tijdens het meten? 
Heb ik de juiste spiegelstokhoogte gebruikt? 
Je hebt kennis nodig om de afwijkingen te 
kunnen detecteren en te beoordelen. Als je 
een autocadtekening (.dxf) uitleest vanuit je 
splinternieuwe toestel, zie je de uitgevoerde 
controles niet terug in de tekening. De lijnen 
en punten zien er wel goed uit op het scherm. 
Maar wat is nou precies de kwaliteit van de 
meting geweest? Hiermee komen we bij de 
tweede kernwaarde, kwaliteit.

Het nieuwe meten

Afbeelding 1 - Je ziet wat je meet.
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Met het gebruik van de nieuwe toestellen is de 
landmeter verantwoordelijker geworden voor 
het correct toepassen van landmeetkundige 
principes zoals de standplaatsberekeningen. 
De kwaliteitscontrole hiervan vindt nu direct 
buiten plaats. Maar ook binnen op kantoor wil 
je grip houden op de werkzaamheden van de 
landmeters. Immers, je wilt uniforme produc-
ten leveren aan de klanten waarin de kwaliteit 
herleidbaar wordt geborgd.

Eigen meetmethode 
De verschuiving van binnenwerk naar buiten 
vraagt ook om een andere wijze van verwerken. 
Om de kwaliteit hoog te houden heeft Geomaat 
hiervoor een eigen meetmethode ontwikkeld. 
De basis hiervan is een set met meetafspraken 
die zijn vastgelegd in algemene instructies. In de 
meetprotocollen van onze opdrachtgevers staan 
kwaliteitseisen waaraan (aantoonbaar) voldaan 
moet worden. Tijdens de uitvoering van projec-
ten zijn meetaanpakken bedacht om aan deze 
eisen te voldoen. Gedurende de jaren zijn deze 
meetaanpakken onderdeel van ons standaard 
werkproces geworden. Als voorbeeld wordt 
een grondslagpunt altijd drie keer onafhankelijk 
ingemeten. Na elke waarneming wordt de GPS 
opnieuw gefixt met een tussenpauze van een 
minuut. Het uiteindelijke grondslagpunt bestaat 
uit de middeling van de drie waarnemingen. 
Zulke algemene instructies vormen de basis om 
onze meetkwaliteit hoog te houden. 

Naast algemene instructies zijn er afspraken 
gemaakt over de manier waarop de toe- 
stellen bediend worden door de landmeters. 
De ambitie van de meetmethode is om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de functio- 
naliteiten van de veldboeken zelf. Zo worden 
de gemeten lijnen buiten, direct in het veld- 
boek zichtbaar getekend. Dit geeft betere 
controle op juistheid en volledigheid van  
de metingen. Onze landmeters gebruiken zowel 
Trimble als Leica meetapparatuur.  
Beide merken werken net wat anders en hebben 
andere functionaliteiten. Belangrijk is dat deze 
twee merken dezelfde gewenste resultaten 
leveren. De gemaakte afspraken hebben betrek-
king op de ingestelde precisie, uitleesformaten 
en welke functies we wel en niet gebruiken op 
de veldboeken. Daarnaast is er een generieke 
objectenbibliotheek vastgesteld. Deze is gelijk 
voor beide merken en garandeert, samen met 

de afspraken, dat de derde kernwaarde uniformi-
teit wordt gewaarborgd.

Metadata 
Om de meetkwaliteit ook herleidbaar vast  
te leggen worden de ruwe meetbestanden 
uitgelezen uit de veldboeken. Het grote  
voordeel van deze bestanden is dat deze 
barsten van de metadata. Dit gaat zo diep  
dat van elk meetpunt zichtbaar is hoeveel 
satellieten er beschikbaar waren tijdens het 
meten. Daarnaast zijn alle stappen traceerbaar 
die een landmeter heeft uitgevoerd tijdens 
de meting. Elke controle die is uitgevoerd zit 
opgeslagen in het meetbestand. De ruwe 
meetbestanden worden door de landmeter 
geüpload in een zelf opgericht web-portaal. 
Hier wordt gekeken of er ook gemeten is 
conform de algemene instructies. Een van de 

controles checkt of elke standplaats minimaal 
drie oriënteringspunten bevat en of de eind-
controle ook heeft plaatsgevonden. Hier-
bij worden de afwijkingen ten opzichte van de 
bekende coördinaten direct weergegeven.  
Het web-portaal controleert of de meting vol-
doet aan de kwaliteit- en uniformiteitsafspra-
ken en geeft direct feedback aan de landmeter. 
Dit draagt weer bij aan een hoger kennisniveau 
van de landmeters. Nadat een meetbestand 
volledig gecontroleerd is, wordt deze verder 
verwerkt tot een eindproduct. Het meetbe-
stand wordt ingelezen in eigen gemaakte 
verwerkingssoftware. De ruwe meetbestanden 
van Trimble en Leica verschillen van elkaar. 
De software gaat in deze bestanden op zoek 
naar de gemeten punten en lijnen en schrijft 
deze weg op een generieke manier. Het maakt 
niet uit of de meting is uitgevoerd met een 

 Meetfile 900008t15

 Grondslagpunten
PuntNr (Code) Waarneming dX (mm) dY (mm) dZ (mm) Gebruikt Tijd

 Standplaatsoriënteringen
StandplaatsNr (Instrumenthoogte) PuntNr dHoek (mm) dAfstand (mm) dHoogte (mm) Tijd

 Controleresultaat

Codelijst voor Leica  Codelijst voor Trimble

Voornaam Achternaam 900008t15.xml

naam@provider.nl

900008

Toelichting

Totale bestandsgrootte: 0.6 MB (maximaal 20 MB toegestaan)

900008t15.xml

20 (1.500)
9001 1 1 -1 11:11:29

20 (1.500)
9002 -13 -13 7 11:12:48

20 (1.500)
9003 -7 -8 -14 11:14:51

20 (1.500)
9004 -13 -13 8 11:16:09

  *  

PrismaHoogte aangepast 1001

PrismaHoogte aangepast 1003

PrismaHoogte aangepast 1004

PrismaHoogte aangepast 1005

PrismaConstante aangepast 8002

PrismaHoogte aangepast 8002

Meer dan 10 minuten tussen twee meetpunten 1005-RTCM-Ref 0000

Meer dan 10 minuten tussen twee meetpunten 2059-9001@139

Standplaatscontrole 20-9001@139

Standplaatscontrole 20-9002@140

Standplaatscontrole 20-9003@141

Standplaatscontrole 20-9004@142

Verkeerde code 2006

Verkeerde code 2009

Verkeerde code 2010

Meetpost Versie: 1.00.018 Laatste update: 23-04-2020 11:37:25

Afbeelding 2 - Controles in het web-portaal.
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Trimble of Leica apparaat, het eindresultaat 
is hetzelfde namelijk een uniforme tekening. 
De metadata uit de meetbestanden wordt ook 
toegevoegd aan de tekening. Hiermee is van 
elk meetpunt de tijd, landmeter, 3D-kwaliteit, 
standplaats, spiegelstokhoogtes etc. op te 
vragen tijdens het verwerken. De rol van het 
kantoorwerk is hierdoor veel meer veranderd 
naar het controleren en rapporteren van de 
metingen. Daarnaast is een groot deel van de 

processen geautomatiseerd wat de efficiëntie, 
kwaliteit en uniformiteit weer ten goede komt.

Grip op kwaliteit en uniformiteit
In de afgelopen jaren is het vak van landmeter 
behoorlijk veranderd. Gesteund door de 
ontwikkelingen in de meetapparatuur zijn 
kantoorwerkzaamheden van de landmeters 
verandert. Naast het meten moeten de 
landmeters nu ook de rol van rekenaar op 

zich nemen. Landmeters hebben hiervoor 
theoretisch kennis nodig. Kennis die steeds 
minder beschikbaar wordt in de vorm van 
opleidingen op scholen. In het begin van dit 
artikel heb ik de vraag gesteld hoe kennis, 
kwaliteit en uniformiteit bewaakt kunnen wor-
den tijdens de verschuiving van binnen naar 
buiten. Met de ontwikkelde meetmethode 
denkt Geomaat het antwoord op deze vraag 
te hebben gevonden. Zoveel mogelijk gebruik 
maken van de toestellen en toch grip houden 
op de kwaliteit en uniformiteit. Dit wil natuur-
lijk niet zeggen dat dit het enige antwoord is. 
Elk bedrijf heeft een andere cultuur, personeel 
en ambities. Andere oplossingen zijn hier 
wellicht beter geschikt. Het vak landmeten is 
en blijft mensenwerk. Het is aan ieder bedrijf 
om haar eigen werkprocessen in te richten. 
Daarnaast blijven de veranderingen doorgaan. 
Wellicht staan we over vijf jaar wel met een 
mobiele telefoon metingen te verrichten en 
moet het roer opnieuw om…

Drs. Ing. Pascal Kiers is Proces 
Specialist bij Geomaat in  
Groningen. Pascal is te bereiken via 
Pascal.Kiers@geomaat.nl

Afbeelding 3 - Metadata zichtbaar in Autocad.

Landmeten in het Belasting- en Douanemuseum

De geodetische ‘collectie Nederland’ is rui-
mer dan de verzameling van het bedrijfsmu-
seum van het Kadaster in Arnhem. 

Voorbeelden zijn er ook uit het Belasting- en 
Douanemuseum in Rotterdam. Daar zag ik dit voor-
jaar onder andere een grijsmetalen publiekstheo-
doliet van Cooke, Troughton & Simms (1960) met 
het plaatje ‘Lab. v. Geodesie no 198’. In Geo-Info 2006-
12 schreef ik op pagina 550 (!) in de bijdrage ‘Kadas-
ter permanent in museum’ al over een Jena-theo-
doliet op die plek met het plaatje ‘Lab. v. Geodesie 
no 214’, maar plaatste er van dat plaatje nog geen 
foto bij. Nu wel dus van de volgende, en dat labo-
ratorium was toen van de TH Delft! In hún ‘collectie 
Nederland’ op internet kon ik de nu geëxposeerde 
theodoliet wel vinden, maar de in 2006 tentoonge-
stelde theodoliet niet meer… (Het gaat overigens 
bij beide om niet-Nederlandse doorsnee-instru-
menten van halverwege de twintigste eeuw.)

Adri den Boer, redacteur
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Reactie op artikel ‘Op naar AHN4’

Nieuwe datum inwerkingtreding 
Omgevingswet: 1 januari 2022

Bij deze wil ik reageren op het artikel ‘Op naar 
AHN4’ in de laatste Geo-Info. Daarin werden 
uitspraken gedaan over AHN1 die toch enige 
nuancering behoeven. Zo waren individuele 
waterschappen niet de grondlegger van 
AHN1 zoals in dit artikel wordt gesuggereerd. 
Rijkswaterstaat was de grondlegger en ik was 
de verantwoordelijk projectleider. 
AHN was hierbij de opvolger van TOPhoogteMD. 
TOPhoogteMD was een hoogtebestand dat de 
3D-informatie op de topgrafische kaarten van 
het Kadaster bevatte. De Meetkundige Dienst 
Rijkwaterstaat (destijds verantwoordelijk voor 
borging van het NAP en ook voormalig produ-
cent van de waterstaatskaarten) had afdelingen 
op het gebied van Remote Sensing en GIS die 
destijds, ook vanwege de nauwe band met de 
TUD, state of the art producten leverden.
Bovenal wist de verantwoordelijk directeur 
destijds (Frits Brouwer) de hoofddirectie van 
Rijkswaterstaat te overtuigen dat het onge-
wenst zou zijn als overheden los van elkaar 
door middel van laseraltimetrie hoogte-infor-
matie gingen inwinnen maar dat het belangrijk 
was te streven naar een landsdekkend, kwalita-
tief goed, uniform bestand. Daar hing dan ook 

wel een prijskaartje aan: om waterschappen 
en provincies te overtuigen mee te doen was 
Rijkswaterstaat bereid 50% van de kosten op 
zich te nemen en werd de aanbesteding en de 
kwaliteitscontrole door de Meetkundige Dienst 
Rijkswaterstaat gedaan. De overige 50% finan-
ciering was gelijk verdeeld tussen provincie en 
waterschap.
Als projectleider destijds, had ik mijn handen 
vol de individuele waterschappen in de 
kruiwagen te houden. De techniek was nieuw 
en er was een beperkt aantal aanbieders. 
Vanzelfsprekend ging aanbesteding conform 
de aanbestedingswet en het was af en toe 
spannend wie welke opdracht(en) pakte. 
Daarna volgde het vliegen, de dataverwerking 
en controle en daarna de uitlevering naar pro-
vincies en waterschappen waarbij de laatsten 
zich soms meer als consument opstelden dan 
als partner. Bovendien hadden aanbieders 
in die tijd niet direct belang bij één uniform 
bestand. Hoe meer (vaak minder deskundige) 
afnemers, hoe beter het voor hen was.
Destijds is op mijn initiatief de stuurgroep AHN 
opgericht met vertegenwoordigers van de 
waterschappen en provincies. Pas in een veel 

later stadium is sturing op de ontwikkeling 
overgegaan naar het Waterschapshuis.
Kortom ere wie ere toekomt: en dat is in het 
geval van AHN met name Rijkswaterstaat die 
de nek uitstak om zich hard te maken voor 
een landsdekkend, uniform, kwalitatief goed 
bestand, dit voor 50% financierde en de des-
kundigheid leverde om dit mogelijk te maken! 

Wilbert Wouters, Projectleider AHN1 
(en medeoprichter GIN), Werkzaam bij 
de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat 
van 1994 tot 2003 en nu werkzaam bij de 
gemeente Tilburg.

Naschrift redactie: het AHN is over langere tijd 
opgebouwd en vele spelers zijn betrokken 
geweest. Dat huidige spelers hun beeld geven 
van ontwikkelingen doet ons inziens niets af aan 
hoe vroegere spelers hebben bijgedragen aan 
het alom geprezen product AHN. Daarom geven 
wij ruimte voor reacties. Overigens hebben wij 
ook in eerdere edities van Geodesia (voorloper 
van Geo-Info) aandacht besteed aan de ontwik-
keling van AHN (1996, 1997). De referenties waren 
bij het artikel opgenomen.

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies 
en waterschappen hebben overeenstemming 
bereikt over een nieuwe datum voor de inwer-
kingtreding van de Omgevingswet. 
Met de datum van 1 januari 2022 willen zij 
extra tijd en ruimte bieden voor een goede 
invoering van de wet. Dat meldt minister Kajsa 
Ollongren van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties in een brief aan beide Kamers.
In een gezamenlijke verklaring bij de Kamerbrief 
onderschrijven het Rijk en de koepels dat de 
nieuwe datum voor de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet wenselijk en realistisch is.
Het Rijk en de koepels hebben zorgvuldig 

gekeken naar de voortgang van de wet- en 
regelgeving, het Digitaal Stelsel Omge-
vingswet (DSO) en de implementatie van de 
Omgevingswet. Hierbij zijn zij niet over één 
nacht ijs gegaan. Er kan immers maar één keer 
goed gestart worden met de Omgevingswet.
Alle partijen zien de voordelen van de Omge-
vingswet en zetten zich in voor een spoedige en 
zorgvuldige inwerkingtreding. Overheden hebben 
de Omgevingswet namelijk nodig om complexe 
en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de 
energietransitie en klimaatadaptatie, beter het 
hoofd te kunnen bieden. Daarnaast is een een-
voudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor het 

omgevingsrecht ook in het belang van inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Minister Ollongren: “De afgelopen jaren is hard 
gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie 
van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we 
deze energie vasthouden en ook de komende 
tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet 
waarmee iedereen vanaf januari 2022 eenvoudi-
ger aan de fysieke leefomgeving kan werken.”

Voor meer informatie en het volledige nieuwsbericht 
zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevings-
wet/nieuws/2020/05/20/nieuwe-datum-inwerking-
treding-omgevingswet-1-januari-2022

VerslagIngezonden brief

VerslagNieuwsbericht
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OPENk aar t

Wat wij er van denken:
Harry Bronkhorst 
(harry.bronkhorst@kadaster.nl)

De BMp is een mooie site waar veel data heel 
toegankelijk is gemaakt. De data worden niet 
alleen geografisch, maar ook in de tijd met 
elkaar vergeleken. Er is een dashboard met 
bijvoorbeeld trendgegevens per land: gaan 
de komende week de aantallen omhoog of 
omlaag en om de hoeveel dagen verdubbelt 
het aantal ziektegevallen. Het verloop van 
de pandemie in de tijd is te raadplegen door 
gebruik van een schuifbalk. In de kaart ver-
schijnen informatieve labels, bij mouse-over 
met de aantallen en waarbij nog aantallen per 
100.000 worden getoond. 
Allemaal heel overzichtelijk en knap gedaan. 
Je kunt zelfs klikken naar een uitgebreide ver-
antwoording van de databronnen en de wijze 
waarop de data getoond wordt. Alleen van 
de weergave met de cirkels word ik niet blij. 
Uit de toelichting (zelf vrij vertaald): de aantal-
len gevallen worden als cirkels weergegeven 
(als Bubble Map). Er worden drie onderverde-
lingen weergegeven: bevestigde ziektegeval-
len in rood, patiënten die weer gezond zijn in 
groen en sterftegevallen in zwart/donkergrijs. 
Hoe groter de cirkel, des te groter de aantallen.  
Dat betekent dat als je de grootte van de 
cirkels vergelijkt met de overeenkomstige 
aantallen, de getoonde cirkels ‘op elkaar’ 
liggen. Dat maakt het er niet leesbaarder op, 
je moet dan zelf inschatten hoe groot de 
deels verborgen onderliggende cirkels zijn, en 
vervolgens een beeld krijgen wat die grootte 
dan wel weergeeft in aantallen. Welke factor 
voor de cirkelgrootte er wordt genomen kan ik 
zo niet vinden, is het de straal of de opper-
vlakte? Nameten op het scherm brengt geen 
uitkomst.  
Wel geven de cirkels de groei van de aantallen 
goed weer bij gebruik van de tijdschuifbalk en 
zal het zo zijn dat je de verschillende landen 
zo goed kunt vergelijken. De handicap die je 
daarmee krijgt is dat diagrammen in gebieden 
met kleine aantallen bijna niet te lezen zijn 
zonder inzoomen, waarmee het vergelijken 
wel weer wat moeilijker wordt, zoals op het 
‘weltweit’-niveau.  
Het zou een prettige uitbreiding van de site 
zijn als je als gebruiker zou kunnen switchen 
tussen verschillende typen diagrammen die in 
het kaartbeeld worden getoond.

Ad van der Meer  
(a.vandermeer6@upcmail.nl)

Een sober kaartbeeld met beschaafde cirkels: 
dit is een kaart die goed past bij het serieuze 
onderwerp. De ‘harde’ getallen (in een tabel, en 
via de mouse-over) geven een helder inzicht. 
En de tijdbalk om het verloop van de spreiding 
aan te geven, werkt mooi. Maar de kaart wordt 
visueel nogal bedorven door de ongelukkige 
plaatsing van de cirkeldiagrammen. Er is ken-
nelijk een niet-kartografisch algoritme gebruikt 
bij de vormgeving. 
Ik zou de kaart nog iets rustiger hebben 
gemaakt door het reliëf weg te laten: dat voegt 
immers niets toe. Het ontwerp is behoorlijk 
intelligent, het kostte me de nodige moeite om 
te begrijpen hoe je kaart en symbolen nu eigen-
lijk moet lezen. Het gebrek aan cijfers (waar de 
BMp niets aan kan doen), het aantal hersteld 
meldingen in Nederland en het VK leidt tot 

Corona

Afbeelding 1 - Berliner Morgenpost, 30 april om ca. 21.00 uur,  Coronavirus-Monitor screenshot. [2]

Beste lezer,

Zoals te verwachten in deze tijd van het 
coronavirus, kan het niet anders dan 
dat we u één van de zeer vele mondiale 
coronakaarten laten zien en bespreken. 
Er is inmiddels vrijwel geen land dat 
geen digitale coronakaart heeft of mee-
lift op één van de grotere kaartplat-
formen [1]. Logischerwijze hebben we 
in Nederland kaarten en data van het 
RIVM en andere ‘gekoppelde’ bronnen 
die velen van u al regelmatig gezien en 
geraadpleegd zullen hebben. 
Veel voorkomende (overheids)corona-
kaarten zijn over het algemeen visueel 
aangevuld met onder andere voort-
schrijdende data, statistische, grafische 
elementen en wellicht meer. Allemaal 
zichtbaar in of op een statische-, 
dynamische- of interactieve kaart, in 
de vorm van een viewer, dashboard, 
monitor of nog anders. De rode draad 
door deze kaarten is herkenbaar en de 
gebruikte projectie blijkt telkens die 
van Mercator te zijn. 
Van de Coronavirus COVID-19 Infek-
tionen Schweiz via de Coronamap.io 
(VS), de MapmyIndiaCovid19Guide naar 
de GoogleNews.com/covid19/Map en 
eindigend bij de kaart van het RIVM of 
een (afgeleide) van Google of esri, heb-
ben we gekozen voor de viewer van de 
Duitse Berliner Morgenpost (verder te 
noemen als BMp). Een relatief eenvou-
dige maar heldere uitvoering van een 
dagbladuitgever die naast het corona-
virus, ook (lokale) Duitse verkiezings-
uitslagen fraai weet weer te geven.

Open Kaart geeft deze keer een inkijk in 
de visualisatiemogelijkheden van onze 
oosterburen. 
 
Peter Weenink, redacteur
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Afbeelding 1 - Berliner Morgenpost, 30 april om ca. 21.00 uur,  Coronavirus-Monitor screenshot. [2]

het curieuze beeld dat in deze landen niemand 
geneest van corona, terwijl dat in bijvoorbeeld 
Duitsland wél veelvuldig gebeurt. Een afwijkend 
symbool had duidelijk kunnen maken dat er iets 
aan de hand is met deze vermeldingen. 
Inhoudelijk vind ik nog wel – maar dat geldt 
voor veel publiciteit met coronacijfers – dat 
de absolute getallen beperkte zeggingskracht 
hebben: 4.475 doden in Nederland zijn natuur-
lijk veel mensen, maar zonder vermelding dat 
er onder normale omstandigheden rond de 
3.000 mensen per week overlijden, hangt dit 
getal toch een beetje in de lucht. Op dit punt 
schiet de kaart dus nog te kort.

Paul van Diepen  
(paul.vandiepen@kadaster.nl)

Mijn eerste indruk van deze met Maptiler 
vervaardigde ‘Corona-Monitor’ van de BMp is 

positief. De aandacht wordt meteen getrokken 
naar de cirkeldiagrammen in de landen. De 
achtergrondkaart is in grijstinten waardoor deze 
niet de aandacht afleidt van de symbolen. De 
kleurcombinatie rood-groen-zwart zie je niet 
vaak, maar is hier wel goed gekozen. Het rood 
van de bevestigde gevallen staat voor ‘gevaar’. 
Groen van de genezen gevallen staat voor ‘goed’ 
en de rouwkleur zwart staat voor ‘overleden’.  
Als je nauwkeuriger kijkt valt op dat in de cirkel 
van Duitsland het groen overheerst, dus dat er 
veel besmette patiënten weer genezen zijn. In 
Nederland lijkt er echter geen enkele patiënt 
genezen te zijn. Het lijkt erop dat dit gegeven 
voor Nederland niet beschikbaar is, hoewel dit 
nergens expliciet vermeld staat.  
Dit leidt ons naar het grote manco van alle 
coronakaarten die momenteel beschikbaar zijn. 
De achterliggende data is vaak niet volledig en 
diffuus. Door de verschillende meetmethoden 
in de landen is het werkelijke aantal besmette 

gevallen onbekend, met in het kielzog daarvan 
het aantal genezen gevallen, en in mindere 
mate het aantal doden. Vaak komt dit door 
overmacht door een tekort aan testcapaciteit, 
maar soms spelen ook politieke redenen een 
rol. Veel (leiders van) landen willen toch graag 
uitstralen dat ze het allemaal in de hand heb-
ben. Samenvattend is deze monitor visueel en 
qua gebruikersgemak dus prima, maar het blijft 
toch een beetje appels met peren vergelijken.

Ronald Bokhove  
(ronaldbokhove@cs.com)

Leer mij de Duitsers kennen: degelijk en 
betrouwbaar. De monitor is daar hét voorbeeld 
van. Neem nu het associatieve kleurgebruik: rood 
voor besmettingen, groen voor hen die er weer 
bovenop zijn en zwart voor de sterfgevallen. 
Ik zou het niet anders doen. De gegevens zijn 
verzameld door de Johns Hopkins Universiteit, 
waar ook de NOS gebruik van maakt. 
Maar de BMp gaat door waar de omroepstichting 
ophoudt. Kijk eens hoe fraai je terug en weer 
vooruit kunt in de tijd; de virusgolf overspoelt 
Europa opnieuw. Je ziet ze in de Bondskanselarij 
al aan de schuifbalk zitten en met de wenkbrau-
wen fronsen. En dan die zevendagentrend: het 
lijkt de weersverwachting wel, als het niet om 
corona ging zou je er blij van worden. 
Alleen Gibraltar telde begin mei nog geen 
dodelijke slachtoffers. Ze klagen op het schierei-
land altijd over het gedrag van hun buren aan de 
grens, maar ik wed dat ze de slagboom nu zelf 
omlaag houden, op Spaanse toestanden zitten 
ze niet te wachten.  
Vraagje, waar zijn de cirkels geplaatst, in het 
zwaartepunt van elk land? Toch niet overal, 
kijk naar Scandinavië. Wat hangt Zweden uit 
het lood. Ik had toch de moeite genomen de 
landsnamen vrij te stellen, dat staat net wat ver-
zorgder. Hadden we het al over de ondergrond 
gehad? Een sober kaartbeeld van OpenStreet-
Map, waarom ook niet? Snelwegen en plaatsna-
men leiden maar af van het vermaledijde thema.

Referenties
[1] Coronakaarten, drie internationale voorbeelden: 
 -  www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/

bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (John Hopkins 
University, JHU, Baltimore, Maryland USA). 

 -  coronavirus-covid-19-iraq-atlasgis.hub.arcgis.com/ (Irak)
 - geochoros.survey.ntua.gr/coronavirus/ (Griekenland)
[2] interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-

deutschland-weltweit/
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Het Kadaster is al sinds 1832 een 
vertrouwd begrip in Nederland. 
Elke landmeter of geo-professional 
heeft wel de Handleiding 
Technische werkzaamheden 
van het Kadaster, ofwel HTW, 
in de boekenkast staan. En elke 
Nederlander kent de kadastrale 
kaart. Het Kadaster is sinds de 
officiële oprichting uitgegroeid 
tot een van de grootste geo-
werkgevers van Nederland. 

Door Tom Wortel

Het  Kadaster heeft in de loop der jaren, onder 
meer door de overname van de Topografi-
sche Dienst, een zeer breed dienstenaanbod 
ontwikkeld. Hierbij kun je denken aan het 
beheer van topografische kaarten, het 
beheer van vele basisregistraties en landelijke 
voorzieningen en de informatieverstrekking 
rond kabels en leidingen. Het voert wat ver 
om al deze taken nu te behandelen. In dit 
landmeetkundige nummer van Geo-info 
wil ik er daarom een hoofdproces uitlichten. 
Dit zijn de inwinprocessen rond één van de 
twee basisregistraties waarvoor het Kadaster 
bronhouder is, namelijk de Basisregistratie 
Kadaster (BRK).   

De BasisRegistratie Kadaster
De BRK wordt bijgehouden door twee 
afdelingen. Rechtszekerheid, die zich bezig-
houdt met het inschrijven van akten en het 
opslaan van de juridische kerngegevens in de 
kadastrale registratie. En landmeten, die de 
nieuwe, door splitsing van percelen ont-
stane grenzen vastleggen in veldwerk en de 
kadastrale kaart (ook wel BRK-geo genoemd). 
Hoewel de werkzaamheden van landmeters 
natuurlijk niet direct juridisch van aard zijn, 
hebben deze werkzaamheden er wel mee te 

maken, doordat de BRK een basisregistratie is 
waar ook rechtszekerheid van eigenaren van 
onroerend goed in wordt geregeld. 

Het Kadastrale landmeetkundige bedrijf is een 
groot organisatieonderdeel en misschien ook 
wel de grootste werkgever voor landmeters 
in Nederland. Dit geldt zeker als je ook de 
ingenieursbureaus meetelt die meewerken 
aan het bijhouden van de kadastrale kaart. 
Het Kadaster zelf heeft ruim 250 landmeters 
in vaste dienst en ook een eigen meerjarig 
opleidingsprogramma om landmeters de fijne 
kneepjes van het kadastrale vak bij te brengen.

Verschillende producten Kadaster 
Het Kadaster levert een aantal verschillende 
producten die verband houden met de kadas-
trale kaart. De producten waar het meeste 
landmeetkundige werk mee gemoeid is, zijn 
splitsingen, verificaties en reconstructies.

Splitsing
Splitsingen worden ook wel ‘splitsingen 
vooraf’ genoemd, omdat er (nog) geen sprake 
is van een overdracht ten tijde van de inmeet-
werkzaamheden. Een splitsing heeft vaak als 
doel om het afgesplitste deel los te verkopen. 

Landmeetkundige bijhoud ing BRK

Afbeelding 1 – Uitsnede veldwerk uit de 19e eeuw.

Landmeetkunde
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Een veelgehoord voorbeeld is de verkoop 
van snippergroen van gemeenten aan 
particulieren. In dit geval is er een belangheb-
bende die aanwijs kan verrichten, namelijk de 
eigenaar van het perceel dat gesplitst wordt. 
Het is bij een splitsing natuurlijk wel handig 
om als eigenaar de koper van het stuk grond 
dat je afsplitst, te betrekken. Dit is echter niet 
verplicht.

Verificatie
Bij een verificatiepost gaat het om het inwin-
nen van nieuwe kadastrale grenzen. Dit proces 

heet verificatie omdat er, anders dan bij 
splitsingen, eerst een overdracht plaatsvindt 
bij de notaris alvorens de percelen door de 
landmeter worden ingemeten. De landmeter 
verifieert de door de notaris aangegeven 
voorlopige grenzen. Daarbij hoeven de nieuw 
te vormen percelen nog niet de gebruiksgren-
zen te weerspiegelen, zolang ze eenduidig 
gemarkeerd zijn. Bij verificatie is altijd sprake 
van meerdere belanghebbenden. Dit kan 
een vervreemder en een verkrijger zijn, maar 
vaker nog gaat het om een situatie waarbij 
er geen onderdeel van een perceel bij de 

oude eigenaar blijft. Je kunt hierbij denken 
aan nieuwbouwprojecten waarbij agrarische 
percelen komen te vervallen en particuliere 
kavels worden gecreëerd. Bij dit soort verifica-
tieposten zijn er zeer veel belanghebbenden 
die de nieuw te vormen percelen eensluidend 
moeten aanwijzen.

Reconstructie
Reconstructie is het proces waarbij een 
bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar 
gemaakt wordt in het terrein. Dit is eigenlijk 
het klassieke ‘rijdende rechter scenario’ waarbij 
doorgaans een duidelijk vermoeden bestaat 
dat de gebruiksgrens niet in lijn is met de 
kadastrale grenzen. Bij een reconstructie 
wordt er nooit simpelweg uitgegaan van de 
kadastrale kaart, maar wordt er altijd onder-
zoek gedaan in de archieven van het Kadaster. 
Oude veldwerken, meetpunten en veref-
feningsresultaten worden gebruikt om een 
uitzetbestand te creëren dat in lijn is met de 
inmeting die is verricht tijdens het creëren van 
de percelen. Als dit onderzoek afgerond is, kan 
de landmeter de grens eenduidig zichtbaar 
maken in het terrein en aanwijzen aan de 
betrokkenen.

Werkproces landmeter 
Nu we de producten die met landmeetkun-
dige ondersteuning tot stand komen helder 
hebben, zoomen we wat verder in op het 
proces dat de landmeter doorloopt bij de 
totstandkoming van de producten. Details 
daargelaten, zijn er maar twee workflows 
te onderscheiden. Eén workflow betreft de 

Landmeetkundige bijhoud ing BRK

Afbeelding 2 - Twee onderdelen BRK.
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totstandkoming van een nieuw perceel. 
Deze wordt gebruikt voor splitsingen en 
verificatieposten. Een tweede workflow is voor 
reconstructie.

 Werkproces bij het ontstaan  
van een nieuw perceel

Het proces start bij een splitsingsverzoek of 
een overdracht van een nog niet ingemeten 
perceel bij een notaris. Het eerste wat een 
landmeter doet, is de belanghebbenden vra-
gen om aanwijs te geven. Het verschil tussen 
aanwijs bij een splitsing en bij een verificatie 
is slechts het aantal belanghebbenden. Bij 
een splitsing volstaat de eigenaar van het te 
splitsen perceel, bij een verificatie gaat het om 
meerdere belanghebbenden. Bij aanwijs is het 
vooral belangrijk dat alle belanghebbenden 
eensluidend aangeven waar de nieuw te 
vormen grens moet komen. Deze moet ook 
zichtbaar gemaakt worden in het terrein. 
Nadat de verschillende belanghebbenden de 
aanwijs eensluidend hebben verzorgd, kan de 
landmeter gaan inmeten. Het doel van inme-
ten is te komen tot een geodetische beschrij-

ving van de grens en de omgeving. Het meten 
valt uiteen in de processtappen inmeten en 
berekening. Bij het inmeten wordt de aange-
wezen grens in samenhang met objecten in 
de omgeving ingemeten. Deze samenhang 
is belangrijk omdat de grens moet kunnen 
worden ingewerkt in de BRK, en op een later 
tijdstip bij bijvoorbeeld een grensconflict 
reconstrueerbaar moet zijn. Na de inmeting 
volgt de berekeningsstap. Hierbij gaat het 
Kadaster uit van de geodetische principes uit 
de HTW-96. Dit betekent dat elke meting met 
voldoende redundantie wordt ingewonnen en 
vereffend volgens de Delftse School. 
De resultaten van de aanwijs, de metingen 
en de berekening worden vastgelegd in het 
Relaas van Bevindingen (veldwerk). Hier staat 
alles in wat voor de juridische vastlegging 
noodzakelijk is, en bevat alle informatie voor 
een reconstructie in later stadium. De laatste 
stap die de landmeter doorloopt is die van 
perceelvorming en groottebepaling. De veref-
fende resultaten worden uit de meting ver-
werkt in de kadastrale kaart. De grootte wordt 
apart vastgesteld en vastgelegd in de BRK. 

Werkproces bij reconstructie bestaand perceel
Als er een verzoek tot reconstructie binnen-
komt, zal eerst vooronderzoek gedaan moe-
ten worden naar alle informatie die te vinden 
is over de te reconstrueren grens. Hierbij is 
niet de kadastrale kaart, maar het ontstaans-
veldwerk leidend. Dit veldwerk bevat de 
originele inmeting van de grens, alsmede 
enkele topografische objecten die de context 
van de grens aangeven. Als de omgeving niet 
teveel veranderd is, kan de landmeter dit ont-
staansveldwerk, maar ook andere informatie 
uit het relaas van bevindingen gebruiken om 
te komen tot een uitzetbestand waarmee 
de grens in het veld gereconstrueerd kan 
worden. De landmeter maakt hierbij gebruik 
van de kwaliteitsinformatie van de originele 
metingen die uit het archiefonderzoek naar 
voren is gekomen.
Met het uitzetbestand in het veldboek heeft de 
landmeter alle informatie om de reconstructie 
te uit te voeren. De landmeter gaat naar de 
locatie van de grens, doet terreinonderzoek en 
zet de grens uit. De hierop volgende aanwijs 
is voor opdrachtgevers het spannendste 
moment. De grens zoals deze ooit is ingewon-
nen, wordt eenduidig gecommuniceerd. 
De landmeter heeft hier zowel de rol als bemid-
delaar als die van een onafhankelijke expert. 
Net als bij splitsingen en verificatie wordt het 
reconstructieproces afgesloten met de stap 
meten en berekenen. Het zou immers zonde 
zijn om de nieuwe meting inclusief nieuwe 
topografische objecten rondom de grens 
niet op te nemen in de kadastrale archieven. 
Het relaas van bevindingen bij reconstructie 
is nog uitgebreider dan bij het vastleggen van 
een nieuwe grens. Dit is vooral doordat er ook 
kwaliteitsbeschrijvingen van de voorbereiding 
en de uitzet opgenomen moeten worden.

Ingewikkeld en boeiend
Het bijhouden van de BRK is een volledig 
zelfstandig systeem van activiteiten die alle-
maal zijn ondergebracht bij een en dezelfde 
organisatie. Dit maakt het werken bij het 
Kadaster zowel ingewikkeld als boeiend. Bin-
nen dit systeem is de landmeter van oudsher, 
en nu nog steeds, een kernactor. Het Kadaster 
is daarmee één van de weinige organisaties 
waar het landmeten als primaire taak kan 
worden gezien. 

Tom Wortel is adviseur Tactisch 
Informatiemanagement bij 
het Kadaster Directie Land-
registratie en Geografie. 
Hij is bereikbaar via 
tom.wortel@kadaster.nl
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Sinds ik in november 2019 voorzitter ben geworden van GIN, heb ik 
inmiddels een aantal keren samengewerkt met het bestuur. Mijn eerste 
observatie is een mooie en evenwichtige vertegenwoordiging van profes-
sionals uit de geo-community, die ons verbindt in de vorm van GeoSamen: 
Wetenschap, Overheid en Bedrijfsleven. 

Zoom ik specifiek in op het geodetisch vakgebied, dan heb ik zelf mijn 
eigen GeoSamen gedefinieerd als een geo-driehoek: geodata, het verza-
melen en uitzetten van geo-gerelateerde data; geo-informatie, het vertalen 
van geodata naar relevante en bruikbare informatie ter ondersteuning van 
geo-gerelateerde (maatschappelijke) vraagstukken en geo-ICT, het optima-
liseren van geo-processen en het ontsluiten van geo-informatie. 

Soms loop ik als geodeet wel eens te dagdromen welke kant het opgaat 
met de landmeetkunde, het vakgebied dat zich hoofdzakelijk toelegt op 
het verzamelen en uitzetten van geodata. De sensortechnologie neemt een 
enorme vlucht en data-inwinning lijkt steeds eenvoudiger en toegankelijker 
te worden. Vele gegevens worden met hoge snelheid en in grote hoeveel-
heden verzameld. Daarnaast meten steeds meer sensoren volautomatisch 
24 uur per dag en 7 dagen in de week en worden de gegevens online én 
vaak real time beschikbaar gesteld. Interessant is ook, dat sommige tech-
nologieën achterhaald lijken door de introductie van een nieuwe sensor 
en dan toch weer nieuw leven ingeblazen worden. In dat kader is digitale 
fotogrammetrie een mooi voorbeeld bij de opkomst van lidar. Wie had 
gedacht, dat we nu ook uit digitale beelden een 3D-puntenwolk kunnen 
berekenen? 

Deze snelle technologische vooruitgang vraagt om een hoge mate van 
aanpassingsvermogen en ook andere vaardigheden van de huidige en 
toekomstige landmeetkundigen, omdat producten steeds meer worden 
opgebouwd vanuit een combinatie van inwinningstechnieken. Het in staat 
zijn om met verschillende inwinningstechnieken en brondata om te gaan, 
het gebruik van verschillende software applicaties, 3D-modelleren en het 
beoordelen van geometrische kwaliteit uit grote datasets, vraagt in mijn 
optiek nog steeds uitgebreide kennis van het geodetische vak. 
Echter, uitsluitend kennis hebben van het geodetisch vak in het huidige 
maatschappelijke speelveld is niet meer toereikend. Vraagstukken worden 
complexer en onderlinge samenwerking vanuit verschillende vakdisciplines 
wordt steeds belangrijker. Begrip van het klantvraagstuk is een steeds 

belangrijker aspect om uiteindelijk de juiste geo-gerelateerde informatie 
aan te leveren. Ook dit vraagt nadrukkelijk om aanpassingsvermogen en 
bereidheid tot samenwerking. 

Het produceren van geo-data lijkt steeds meer een vanzelfsprekendheid en 
landmeetkunde wordt dan ook steeds minder gezien als een vak. Is dit een 
terechte aanname, want steeds meer organisaties onderkennen het prin-
cipe van data gedreven werken? De gebruiker wil gericht en op het juiste 
moment kunnen reageren op vraagstukken aan de hand van beschikbare, 
correcte informatie. Vergelijk het met water uit de kraan. Goede informatie 
op basis van juiste data (het water), gefaciliteerd en ontsloten door applica-
ties (de kraan).  

Ik zie ‘mijn’ geo-driehoek uitstekend zijn werk doen binnen het bestuur. 
Bij een samenwerking in harmonie binnen de gehele geo-community zijn 
wij in staat om een nog nadrukkelijker rol te spelen ter ondersteuning van 
toekomstige maatschappelijke vraagstukken.

Ron Rozema

Mijn geo-driehoek

VerslagVan de bestuurstafel
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Gebouwen kunnen bij 
bouwwerkzaamheden verzakken 
door mijnbouw of door natuurlijke 
processen, zoals inklinkende 
veenlagen. Ook wegen en 
waterwegen en de bodem kunnen 
verzakken, verschuiven of zelfs 
naar boven komen. Om deze 
deformaties te voorkomen, te 
dempen of te herstellen is het 
nodig deformaties te meten 
en, zo mogelijk, te voorspellen. 
Daarvoor wordt de geodetische 
deformatieanalyse toegepast. 

Door Hiddo Velsink

Geodetische deformatieanalyse is de 
analyse van veranderingen en vervormingen 
van objecten (gebouwen, infrastructuur, 
ondergrond) die met geodetische meetin-
strumenten zijn bepaald, denk bijvoorbeeld 
aan GPS-ontvangers, waterpasinstrumenten, 
tachymeters, remote-sensingapparatuur, 
fotogrammetrisch instrumentarium, laserscan-
ners en satellietradarinterferometers. 
Richtlijnen voor geodetische deformatieana-
lyse worden gepubliceerd door twee grote 
opdrachtgevers: Rijkswaterstaat (infrastructuur) 
en ProRail (spoorwegen). Deze richtlijnen 
worden ook door anderen toegepast. Evenzo 
publiceert Staatstoezicht op de Mijnen een 
leidraad voor deformatiemetingen, toegepast 
door NAM en andere mijnbouwmaatschap-
pijen. Andere organisaties die deformatieana-
lyses uitvoeren zijn aannemingsbedrijven in de 
bouw (bouwwerken), gemeentes, provincies 
en waterschappen (infrastructuur, bodemda-
ling en meer) en de industrie (industriële instal-
laties). Ten slotte worden geodetische defor-
matieanalyses ingezet voor wetenschappelijk 
onderzoek voor de lange termijn (bijvoorbeeld 
continentale drift en klimaatonderzoek).

Nieuwe methode
In dit artikel beschrijf ik hoe de Nederlandse 
praktijk momenteel geodetische deforma-
tieanalyse toepast en stel ik een nieuwe 
methode voor die ik tijdens mijn promotie-
onderzoek aan de TU Delft heb ontwikkeld. 
Momenteel loopt een onderzoeksproject 

naar de implementatie van het model in de 
praktijk. Daaraan nemen Rijkswaterstaat, de 
NAM en verschillende geodetische ingeni-
eursbureaus deel. Het project sluit aan op het 
promotieonderzoek en op het project Defo-
Guide (Velsink, 2016). Ik beschrijf het verschil 
van de methode met bestaande methodes 
en ik geef aan welke software ervoor gebruikt 
kan worden. In een vervolgartikel zal ik dieper 
ingaan op het model achter de methode en 
op het gebruik ervan in de praktijk.

 1 - Deformatieanalyse door vergelijking 
van coördinaten (of hoogtes)

Het gebruik van geodetische deformatieana-
lyse voor verschillende toepassingen wordt 
niet steeds op dezelfde wijze gedaan. In deze 
en volgende paragrafen komen de belangrijk-
ste methoden aan de orde.

Veelgebruikte methode
Een gebruikelijke methode om deforma-
tiemetingen uit te voeren is het beginnen 
met een nulmeting. Een aantal punten van 
bijvoorbeeld een te monitoren bouwwerk, 
worden met een tachymeter aangemeten en 
de coördinaten in het horizontale vlak of de 
driedimensionale coördinaten van de punten 
worden berekend. Ook waterpasmetingen 
kunnen worden gebruikt om hoogten van 
punten te berekenen. De tijd die nodig is om 
alle punten aan te meten wordt een epoche 
genoemd. Enige tijd later wordt de eerste 
herhalingsmeting (de volgende epoche) 

Statistisch toetsen van def ormaties

Afbeelding 1 - Vergelijkingstabel volgens protocol Rijkswaterstaat; in rood verschillen die niet aan de eisen voldoen.
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gemeten en de coördinaten worden berekend 
ten opzichte van dezelfde rekenbasis als voor 
de nulmeting is gebruikt. De rekenbasis moet 
uit stabiele punten bestaan. De coördinaten 
worden in een tabel gezet en de verschillen 
berekend, zie afbeelding 1 met niet de eerste 
maar de negende herhalingsmeting. 

Als een of meer verschillen een bepaalde tole-
rantie overschrijden is de conclusie dat er een 
deformatie is. Welke punten aan de deformatie 
onderhevig zijn en hoe groot de deformaties 
zijn, is lastig te bepalen. Dit komt vooral 
doordat de berekende coördinaatverschillen 
anders worden, als een andere rekenbasis 
wordt gebruikt. Om dit op te lossen wordt 
naar stabiele punten gezocht, waarop via een 
aansluitingsvereffening wordt aangesloten.
Vaak worden strenge eisen gesteld aan de 
vereffening en toetsing van de individuele 
epochen, gebaseerd op de statistische metho-
den van de Delftse school in de geodesie 
(van Daalen, 1985). Maar bij de vergelijking 
van de hoogten of coördinaten van verschil-
lende epochen ontbreken meestal statistisch 
gefundeerde eisen. De eisen beperken zich tot 
vaste getalswaarden, de toleranties. Ook wordt 
in het algemeen geen gebruik gemaakt van 
de standaardafwijkingen van de coördinaten 
en de correlaties daartussen. De correlatie is 
een getal tussen min één en plus één die de 
statistische afhankelijkheid beschrijft. Door 
eerdere vereffeningsberekeningen, waarvan 
de coördinaten het resultaat zijn, zijn de coör-
dinaten meestal sterk gecorreleerd. De meeste 
vereffeningsprogramma’s kunnen covarian-
tiematrices berekenen, waaruit de correlaties 
kunnen worden bepaald.

Nadelen
De methode kent enkele nadelen. Ten eerste 
zijn de berekende hoogteverschillen of 
coördinaatverschillen niet invariant voor de 
rekenbasis. De invloed daarvan op berekende 
verschillen is zodanig groot, dat de eigenlijke 
deformaties dreigen onder te sneeuwen 
en soms onontdekt blijven. Het maken van 
vectorkaartjes kan daardoor een verkeerd 
beeld van de deformaties geven (Xu, Shimada, 
Fuji & Tanaka, 2000). Ten tweede worden de 
covariantiematrices van de coördinaten in de 
verschillende epochen niet meegenomen. 
Daardoor is de toetsing minder scherp dan 

mogelijk zou zijn. Het gevolg is, dat berekende 
verschillen in hoogten of coördinaten worden 
gezien als deformaties zonder de mogelijk-
heid te onderscheiden tussen deformatie 
enerzijds en meetruis en andere ruis ander-
zijds. Ten derde is de analyse puntgericht. 
Dat betekent dat de methode verschillen 
van individuele punten beoordeelt. De vorm 
en grootte van het puntenveld worden niet 
beoordeeld, terwijl dat toch de kern is van een 
deformatieanalyse (deformatie = vervorming, 
misvorming volgens Van Dale). Om de vorm 
van een tweedimensionaal puntenveld te 
kunnen beoordelen zijn minimaal drie punten 
nodig (een driehoek). Immers van twee 
driehoeken kunnen we bepalen, of ze conform 
zijn (conform = van gelijke vorm). Dat kan niet 
met twee lijnstukken of met twee punten. 
Voor een puntenveld met driedimensionale 
coördinaten zijn minimaal vier punten nodig 
(een viervlak of tetraëder). 
In de volgende paragraaf worden methoden 
behandeld die de vergelijking van hoogten of 
coördinaten van twee of meer epochen wel 
aan een statistische toets onderwerpen en 
wordt de nieuwe methode voorgesteld.

 2 - Deformatieanalyse  
door statistisch toetsen
Hannover en Delft

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
zijn de eerste methoden ontwikkeld voor 
geodetische deformatieanalyse die zich niet 
beperkten tot het vergelijken van hoogten 
of coördinaten, maar een strenge statistische 
toetsing nastreefden. In Hannover ontwik-
kelde Pelzer een methode die veel navolging 
heeft gevonden en waarvan verschillende 
varianten zijn ontstaan (Caspary, 2000; Nie-
meier, 1979; Pelzer, 1971). In Delft ontwikkelde 
Van Mierlo een methode voor deformatieana-
lyse gebaseerd op de ideeën van Baarda over 
vereffening en statistisch toetsen (Van Mierlo, 
1978). Hierop gingen in de negentiger jaren 
medewerkers van de TU Delft verder ten 
behoeve van de deformatieanalyses van het 
Groninger gasveld (de Heus, Joosten, Martens 
& Verhoef, 1994). Voor dezelfde doelstelling 
bouwden Kenselaar & Quadvlieg (2001) de 
modellen verder uit. Houtenbos, gepen-
sioneerd bij Shell en NAM, bouwde een 
analysesysteem in MATLAB en schreef een 
handleiding over het door hem gehanteerde 

model, dat gebaseerd is op de Delftse school 
en het Kalmanfilter (Houtenbos, 2004).

Kern van de methode van Pelzer en navolgers
De methode van Pelzer - en diens navolgers 
- gebruikt in essentie dezelfde methode 
als in paragraaf 1 beschreven met een 
belangrijke aanvulling. Nu worden wel de 
covariantiematrices van de hoogten of 
coördinaten meegenomen bij het vergelijken 
van coördinaten. De verschillen in hoogten 
of coördinaten worden niet vergeleken met 
een vaste tolerantiewaarde. In plaats daarvan 
worden toetsingsgrootheden afgeleid die 
invariant zijn voor de rekenbasis en die worden 
getoetst tegen kritieke waarden die uit statis-
tische kansverdelingen volgen. Wel blijft de 
puntgerichte aanpak, wat blijkt uit het zoeken 
naar deformaties door per punt te toetsen of 
die verschoven is. Een toepassing van deze 
methode is te vinden in het vrij op Internet te 
verkrijgen computerprogramma JAG3D (2020). 
Ook verschillende andere Duitse programma’s 
passen de methode toe.

Kern van de Delftse aanpak
Voor het statistisch toetsen van deformatie-
metingen heeft Van Mierlo onafhankelijk van 
Pelzer een methode ontwikkeld. Daarbij volgt 
Van Mierlo een puntgerichte aanpak, gebruikt 
covariantiematrices en past de toetsings- en 
kwaliteitsbeschrijvingstheorieën van Baarda 
toe. De latere Delftse ontwikkelingen betreffen 
het schatten van deformatiebewegingen 
gedurende vele epochen voor afzonderlijke 
punten.
Hanssen en zijn groep zetten de Delftse 
traditie voort en passen die specifiek toe op 
analysemodellen voor interferometrische radar 
met kunstmatige lensopening (InSAR) (Chang 
& Hanssen, 2016). Daar worden de statistische 
toetsen ten behoeve van deformatieanalyses 
in de InSAR-programmatuur geïntegreerd. 
Ook voor de analyse van waterpasmetingen 
worden nieuwe methoden ontwikkeld die 
invariant zijn voor de rekenbasis en de integra-
tie met InSAR-metingen mogelijk maken.

3 - Nieuwe methode
Methoden die worden toegepast voor geo-
detische deformatieanalyse verschillen tussen 
binnen- en buitenland, tussen verschillende 
beroepspraktijken en met het wetenschap-

Statistisch toetsen van def ormaties
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pelijk bedrijf. Het was aanleiding in mijn 
promotieonderzoek de methoden op een rij 
te zetten en conclusies te trekken. Daaruit en 
uit fundamentele beschouwingen over het 
probleem volgde een nieuwe methode, 
die hier wordt toegelicht. Eerst wordt de 
gebruikelijke methode geïllustreerd met 
een eenvoudig voorbeeld. Daarna wordt 
de fundamenteel andere aanpak van de 
nieuwe methode besproken aan de hand van 
hetzelfde voorbeeld.

Eenvoudig voorbeeld
Het eenvoudige voorbeeld bestaat uit drie 
hoogtebouten waartussen de onderlinge 

hoogteverschillen zijn gemeten als nulmeting. 
In een latere epoche worden de drie hoogte-
verschillen nogmaals gemeten (afbeelding 2).

 Gebruikelijke methode:  
vergelijking van hoogten

De drie hoogtemetingen worden in beide 
epochen vereffend en de hoogten van B 
en C worden berekend ten opzichte van A. 
Dan worden de hoogteverschillen in B en C 
tussen nul- en herhalingsmeting bepaald. 
Het resultaat is in afbeelding 3 weergegeven.

In plaats van A kan evengoed C als rekenbasis 
worden genomen, zie afbeelding 4. Het pro-
bleem wordt nu duidelijk: afbeelding 3 en 4 
zijn op precies dezelfde metingen gebaseerd. 
Toch geven ze een ander beeld van de defor-
maties en is moeilijk te bepalen welk punt aan 
deformatie onderhevig is en hoe groot de 
deformatie is. 

Pelzer en zijn navolgers houden rekening 
met de covariantiematrices van de hoogten 
en kunnen daarmee toetsingsgrootheden 
voor de individuele punten afleiden die 
voor afbeelding 3 en afbeelding 4 dezelfde 
waarden hebben.

Nieuwe methode
Voor de nieuwe methode worden de 
coördinaten van de nulmeting en de herha-
lingsmeting samengevoegd in een gecom-
bineerde vereffening. Het model voor deze 
vereffening stelt dat er geen deformatie is. Uit 
de vereffening moet daarom komen, dat A, B 
en C dezelfde vereffende waarden voor beide 
epochen hebben. Dit wordt geïllustreerd 
met afbeelding 5. Het vereffeningsmodel kan 
worden getoetst met een algemene toets van 
het model. Als deze wordt verworpen is er 
waarschijnlijk een deformatie. 

De zoektocht naar de deformatie kan begin-
nen met bijvoorbeeld de hypothese dat punt 
B is gezakt of gestegen, zie afbeelding 6. 
Deze hypothese wordt in het vereffeningsmo-
del ingebracht en statistisch getoetst. Zo kun-
nen ook punt A of punt C of A en C samen 
in het model worden opgenomen als van 
positie veranderde punten. Dat model wordt 
getoetst. Zo worden verschillende hypothesen 
getoetst en op basis van een informatiecrite-
rium wordt bepaald welke hypothese de beste 
is. Daarna wordt het vereffeningsmodel aan de 
beste hypothese aangepast. De vereffening 
levert een kleinste-kwadratenschatting van de 
deformatie.

Geen stabiele punten nodig
Met deze methode worden de deformaties 
niet bepaald ten opzichte van een rekenbasis, 
maar ten opzichte van de andere punten 
van het puntenveld. Dat betekent, dat er wel 
een rekenbasis moet worden gekozen (om 
hoogten te berekenen), maar dat slechts de 
hoogte van een punt in een epoche hoeft te 
worden gefixeerd. De hoogte van het punt in 
andere epochen blijft ‘vrij’. Daardoor kunnen 
de deformaties van het basispunt worden 
geschat, zoals de deformaties van de andere 
punten worden geschat. Bovendien hoeft het 
basispunt geen stabiel punt te zijn!

 Minimale detecteerbare deformaties 
en normering

Omdat een kleinste-kwadratenvereffening 
wordt uitgevoerd, kan het toetsen op deforma-
ties plaatsvinden via de gebruikelijke formules. 
Daaruit volgt, dat ook grenswaarden kunnen 
worden berekend. Een grenswaarde is de fout 
in een waarneming die met een zekere kans 
(vaak 80% gekozen) gevonden kan worden met 
een conventionele eendimensionale toets. In 
de context van een deformatieanalyse beschrijft 
een grenswaarde van een punt in een epochen-
interval de minimale detecteerbare deformatie. 
Het begrip ‘grenswaarde van een punt in 
een epocheninterval’ vergt een toelichting. 
In het vereffeningsmodel wordt het feit, dat 

Afbeelding 2 - Drie hoogteverschillen, twee epochen.

Afbeelding 3 - Punten in horizontaal vlak, gestip-
pelde lijnen zijn hoogteverschillen, overdreven 
groot weergegeven. Epoche 1: cirkeltjes, epoche 2: 
kruisjes. Rekenbasis is A.

Afbeelding 5 - Na vereffening zonder deformatie. 
Legenda als in afbeelding 3 en 4.

Afbeelding 6 - Heeft punt B zich bewogen?
Legenda als in afbeelding 3 en 4.

Afbeelding 4 - Punten in horizontaal vlak, gestip-
pelde lijnen zijn hoogteverschillen, overdreven 
groot weergegeven. Epoche 1: cirkeltjes, epoche 2: 
kruisjes. Rekenbasis is C.
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in afbeelding 2 de punten A1 en A2 hetzelfde 
punt zijn en dezelfde hoogte hebben (als er 
geen deformatie is), beschreven als een waar-
neming, namelijk het hoogteverschil tussen A1 
en A2. Dit hoogteverschil, deformatierestrictie 
genoemd, krijgt in de vereffening een waarde 
0 (er is geen deformatie) en een standaardaf-
wijking 0 (het is exact hetzelfde punt). Van een 
dergelijke waarneming kan een grenswaarde 
worden berekend: de minimale detecteerbare 
deformatie. Deze kan worden gebruikt voor 
normering van deformatiemetingen en voor 
het plannen van een deformatiemeting.
Dit heeft een belangrijke consequentie. In de 
huidige professionele praktijk worden normen 
gebruikelijk in standaardafwijkingen uitge-
drukt, die afhankelijk zijn van de rekenbasis. 
Met de nieuwe methode kunnen minimale 
detecteerbare deformaties worden gebruikt, 
die invariant zijn voor de rekenbasis.

Toetsing van drie of meer epochen
Tenslotte blijkt uit de redenering tot nu toe, 
dat niets ons in de weg staat om niet twee, 
maar drie of meer epochen tegelijk in het 
vereffeningsmodel op te nemen en statistisch 
te toetsen. Voor al die epochen kunnen 
hypothesen worden opgesteld, die betrekking 
kunnen hebben op meer punten en op meer 
epochen. Het is zelfs mogelijk een hypothese 
op te stellen die van sommige punten veron-
dersteld dat ze bijvoorbeeld van epoche 0 tot 
2 zijn gezakt, dat andere punten van epoche 
2 tot 5 zijn gestegen en dat de rest stabiel is 
gebleven. Ook is het mogelijk niet lineaire 
verzakkingen in het model op te nemen. 
Onderzoek en praktijk zullen moeten uitwijzen 
of dergelijke complexe hypothesen voldoende 
scherp getoetst kunnen worden.

 Metingenmodel – toepassing met MOVE3, 
JAG3D

Het benodigde vereffeningsmodel kan 
op twee verschillende manieren worden 
opgesteld. De eerste manier is in afbeelding 
7 weergegeven. Hier worden de waarnemin-
gen die door de geodetische metingen zijn 
verzameld als waarnemingen opgenomen in 
het vereffeningsmodel, geordend per epoche. 
Deze waarnemingen worden vereffend samen 
met de deformatierestricties en leveren 
geschatte coördinaten op voor alle punten in 
alle epochen. Als de algemene toets van het 
model wordt verworpen, kunnen alternatieve 
deformatierestricties worden opgesteld, waar-
mee andere, alternatieve hypothesen kunnen 
worden getoetst. In dergelijke alternatieve 
deformatierestricties kunnen extra parameters 
worden opgenomen, bijvoorbeeld de zak-

kingssnelheid van een punt.
Het model van deze methode heet het metin-
genmodel. Deze methode kan op dit moment 
in zijn eenvoudigste vorm met MOVE3 (2020) 
of JAG3D (2020) worden uitgevoerd in 1D, 
2D en 3D. De deformatierestricties worden 
met de verschuivingsvectoren van MOVE3 of 
de GNSS-basislijnen van JAG3D gerealiseerd. 
In 1D (hoogteverschilmetingen) is door mij 
een programma in MATLAB geschreven voor 
een dergelijke deformatieanalyse. Het is voor 
onderwijs en onderzoek bedoeld.

 Coördinatenmodel –  in plaats van tabellen 
met coördinaten

De andere methode voert de vereffening in 
twee fasen uit, zie afbeelding 8. In de eerste fase 
worden de waarnemingen uit de geodetische 
metingen per epoche afzonderlijk vereffend. 
Daarbij wordt wél de covariantiematrix van de 
geschatte coördinaten berekend, omdat die in 
de vervolgvereffening nodig is. In de tweede 
fase worden de coördinaten van alle epochen 
samengevoegd, vereffend en getoetst. 

Dit model, het coördinatenmodel genoemd, 
lijkt sterk op het metingenmodel. In plaats van 
waarnemingen van geodetische metingen 
functioneren de coördinaten uit de eerste 
fase (inclusief de covariantiematrices) als 
waarnemingen in het vereffeningsmodel. In 
het model zijn bovendien transformatiepara-
meters opgenomen om ervoor te zorgen dat 
alleen de informatie over de vorm (en even-
tueel grootte) in de vereffening en toetsing 
wordt betrokken.
Deze tweede methode lijkt enigszins op wat 
in de praktijk gebeurt bij een deformatieana-
lyse door vergelijking van coördinaten. Alleen 
wordt dan de eerste fase uitgevoerd zonder 
de covariantiematrices te berekenen. En de 
tweede fase wordt niet als vereffening uitge-
voerd, maar als een rechtstreeks vergelijken 
van coördinaten in tabellen.
Voor de tweede fase heb ik een programma 
in Python geschreven voor 2D en 3D ten 
behoeve van het onderwijs en het onderzoek 
en om de methode te demonstreren en te 
testen in de praktijk.

Afbeelding 7 – Metingenmodel.

Afbeelding 8 - Coördinatenmodel.
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Conclusie
Het nieuwe model voor geodetische deforma-
tieanalyse ondervangt een aantal fundamen-
tele problemen van de tot nu toe gehanteerde 
modellen. Ten eerste is de analyse invariant 
voor een wijziging van de rekenbasis. Ten 
tweede zijn de geschatte deformaties niet ten 
opzichte van de rekenbasis, maar ten opzichte 
van de overige punten van het netwerk. Ten 
derde hoeven de basispunten niet stabiel te 
zijn. Ten vierde en ten slotte, kunnen minimale 
detecteerbare deformaties worden berekend 
nog voor een meting is uitgevoerd en deze 
kunnen voor normen worden gebruikt. 
De toepassing van het model in een eenvou-
dige vorm kan via bestaande software (bijv. 
MOVE3, JAG3D). Voor onderwijs- en onder-
zoeksdoeleinden is software ontwikkeld met 
het doel het model volledig uit te testen en 
verder uit te bouwen.
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GEO-PARTNER IN DE INTEGRALE BIJHOUDING
Het beheer en de bijhouding van basis- en kernregistraties kent vele uitdagingen. Is uw data op orde voor uw werkprocessen? 
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• Klantportaal op maat
• Mutatiesignalering
• Fotogrammetrische stereokartering en
 landmeetkundige inwinning
• Verwerken mutaties
• Leveren naar BRAVO/LV-BGT en naar
 klantspecifieke systemen/formaten
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START 2 OKTOBER 2020
Geovisualisatie - Cartografie in de 21e eeuw
In tien vrijdagen komen alle ins en outs van de moderne 
cartografie aan bod. Speciale aandacht voor storymaps 
en map-dashboards! Per module in te schrijven. 

 Modules Geovisualisatie 
  Introductie cartografie       2 dagen
 Betere kaarten maken met QGIS   3 dagen
 Geodatavisualisaties op het web   3 dagen
 Eindproject             2 dagen

GEOVISUALISATIE

INFORMATIE EN AANMELDEN : WWW.GEOACADEMIE.NL 

PROGRAMMA NAJAAR 2020
2 oktober      Start Geovisualisatie
20 november    Start Vakopleiding GIS

ONSITE & ONLINE
Maatwerk QGIS & PostGIS trainingen
Werkplekbegeleiding of maatwerktraining, 
het kan zowel online als on-site. 

Vakopleiding GIS
IIn november start ook de Vakopleiding GIS 
weer! In twintig vrijdagen alles leren over 
werken met geo-informatie.

Toonaangevend op
het gebied van GIS en BIM

Onze diensten en producten: Mutatiesignaleringen en karteringen voor BGT, BOR, BAG en WOZ-zaken.

Afstemming tussen BGT-BOR (Weg- en Groenbeheer) en synchronisatie met de 
Landelijke Voorzieningen.

Intekenen en bijhouden van kabels en leidingen met huisaansluitingen (WIBON).

Inventarisaties uit beelden. Denk hierbij aan verkeersborden, lichtmasten en 
belijningen.

Inventarisaties van asbestdaken en zonnepanelen.

Produceren van 3D-BIM-modellen vanuit gescande data of bouwtekeningen.

Het in-service uithanden nemen van basisregistraties op projectbasis of 
abonnementsvorm.

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

Locatie Deventer:
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

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



consulting a digital world

Digitale ruimtelijke ordening
- tekenwerk digitale plannen (IMRO)
- locatie onderzoek o.b.v. inventarisatie
- data analyses voor de ruimtelijke ordening
- 2D en 3D omgevingsplan & omgevingsvisie
- detachering op locatie

Basisregistratie BAG en BGT
- mutatiesignalering
- landmeetkundige inwinning
- steoreokartering
- verwerking op kantoor of op locatie
- FME/GIS data analyses

Beheer Openbare Ruimte

- analyseren en koppelen BOR/BGT
- mutaties doorvoeren op locatie
- inwinnen van geometrie en puntobjecten
- verbetertrajecten riool data
- projectleiding digitalisering

Consultancy

- opstellen GEO-ICT beleidsplan/visie
- ad-hoc sparringspartner
- implementatie trajecten
- projectleiding digitaliseringstrajecten
- opstellen advisering en kosten/baten


