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in de energietransitie
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Kristel Lammers, directeur 
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data- en GIS-specialisten uit

Winnaar GIN Zomerfotowedstrijd
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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
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Een warme uit nodiging
Het begon met een oproep op Linked-In: we willen een themanummer maken over 

de energietransitie en wie wil er meedenken? Vervolgens werd ik verrast door de vele 
reacties. Dus volgde er even zo vele telefoongesprekken met professionals uit het adviserend 
bedrijfsleven, netbeheer en overheid over waar dit nummer over moest gaan en ja, de meesten 
wilden ook wel een bijdrage leveren. Wat moest er in komen?

Dat de energietransitie bij uitstek een ruimtelijk vraagstuk is dat op meerdere schaalniveaus 
speelt bijvoorbeeld, van landelijk tot regionaal tot op huisniveau. In de artikelen van Peter de Graaf 
(Geodan), Alex van Doorn (Aveco) en Rick Sieling en Christiaan Hoetz (RHDHV) komt dit onder 
meer naar voren. Dat data en dus ook geodata onmiskenbaar een rol in de energietransitie spelen. 
Afwegingen maken, visualiseren, communiceren, het zijn stappen in het hele proces, die prachtig 
ondersteund kunnen worden met geodata en GIS. Stefan Arts (Witteveen en Bos) illustreert dit 
aan de hand van twee projecten, de potentie-analyse voor windturbines net over de grens en 
de mogelijke tracés voor het windpark ten noorden van de Waddeneilanden. Hierin wordt GIS 
ook gebruikt als middel voor communicatie met burgers. Dat was trouwens ook een aspect dat 
in dit nummer moest komen, de kracht van analyseren en visualiseren als communicatiemiddel. 
Rob Geldhof en Silke Nieuwenhuis (OverMorgen) belichten het communicatie- en participatie-
aspect. Hun GIS-analyses waren niet bijzonder complex of innovatief, en dat is maar goed ook, 
zeggen zij, want acceptatie en draagvlak verkrijgen voor de uitkomsten om Amsterdam aardgasvrij 
te maken is al uitdagend genoeg. Een ander participatie- en communicatieproces is hoe dit 
binnen een organisatie gaat, wanneer afdelingen in de energietransitie gaan samenwerken. 
Marco Boogaard (gemeente Haarlemmermeer) geeft een kijkje in de gemeentelijke keuken hoe zij 
de energietransitie aanpakken en hoe GIS & geo daarin meespelen.

Data spelen dus een grote rol bij studies naar aardgasvrij maken, warmte transitieplannen, 
wijkuitvoeringsplannen etc. Het programma VIVET (Verbeteren van Informatievoorziening in 
de Energietransitie) vertelt uitgebreid waar zij mee bezig zijn op dit vlak. Veel data over energie 
zijn relevant voor de energietransitie, maar zijn niet altijd goed vindbaar of actueel. In dit woud 
wil VIVET helderheid geven door data goed beschikbaar te maken (denk aan de WarmteAtlas). 
Op de langere termijn is het datalandschap gebaat bij het wegnemen van belemmeringen, 
juridisch en technisch. Het zou enorm schelen als partijen zich kunnen richten op het genereren 
van toegevoegde waarde in plaats van veel tijd kwijt te zijn met zoeken naar data. En dat er met 
vergelijkbare data wordt gewerkt. Ook blij zijn we met de bijdragen van Enexis (Thijs Kamperman) 
en de Gasunie (Wout van Voornveld) die hun visie geven op datadelen en de opgaven van de 
energietransitie voor het netbeheer.

Qua duurzame energie wordt in Nederland sterk ingezet op wind en zon. Zowel Martin 
Tillema (Kadaster) als Matthijs van Til en Sven Briels (Readar) laten zien hoe met geodata en 
machine learning-technieken de potentie voor zon op dak kan worden bepaald. En over 
duurzame energiebronnen gesproken, de rubriek Geo Apps is zeer lezenswaardig. Zo wist ik niet 
welke potentie aan energie er in ons oppervlaktewater en rwzi’s zit…

De energietransitie is misschien vooral nog wel een opgave waarbij het aankomt op 
samenwerken, inspireren, in gesprek zijn met stakeholders, niet in de laatste plaats met de burger. 
Kristel Lammers vertelt met enthousiasme in ons openingsartikel over het Nationale Programma 
RES (ik introduceer deze afkorting niet, na het lezen van dit nummer weet iedereen alles over de 
RES). Dat er een grote kans ligt voor de geo-sector, laat ze niet onbenoemd.

Misschien vind ik dat nog wel het mooiste aan dit nummer van Geo-Info: de uitnodigingen 
die auteurs doen aan het werkveld om mee te denken. Als we dat nu gewoon doen, elkaar 
verder helpen, dan kunnen we de energietransitie een eind vooruit helpen.

P.S. Naast de thema-artikelen nog meer mooie bijdragen! Zoals de bijdrage van Hans van 
der Kwast en Erik Meerburg over de keramieken wandkaart in Delft en het artikel van Ferjan 
Ormeling, waarin hij scherp reageert op een artikel in De Correspondent over het ‘geframed’ 
karteren van asielzoekers. En laat Arnold Bregt het nu over geo-framing hebben…
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De CO2-uitstoot met de helft terugbrengen 
in 2030. Dat is het centrale doel van het 
klimaatakkoord uit 2019. Het opstellen van 
de Regionale Energie Strategieën (RES) is 
één van de 600 afspraken daarin én een 
belangrijke. In 30 RES-regio’s onderzoeken 
overheden samen met maatschappelijke 
partners, netbeheerders en het bedrijfsleven 
wat er mogelijk is om over te stappen op 
duurzame energiebronnen. In dit proces 
worden inwoners zo veel mogelijk betrokken. 
Een complexe opgave waarin de vraag waar 
duurzame opwek plaats kan vinden van groot 
belang is. Geo-Info spreekt met de directeur 
van het Nationaal Programma RES Kristel 
Lammers over de energietransitie. En het 
belang van geo-informatie daarin.

Door Sytske Postma

Kristel Lammers directeur
InterviewEnergietransitie
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'Informatie en data zijn noodzakelijk om afwegingen te maken en 
consequenties van keuzes in kaart te brengen'



 Dertig Regionale Energie Strategieën die 
samen invulling geven aan de afspraken 
uit het Klimaatakkoord. Kun je vertellen 
wat een RES nu eigenlijk is en wat de 
regio’s moeten opleveren? 

“De RES is een uitwerking van een aantal 
afspraken in het Klimaatakkoord, in het bijzonder 
de afspraken die zijn gemaakt aan de sectortafels 
Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De RES 
beschrijft onder andere waar en hoe duurzame 
elektriciteit op land opgewekt kan worden, name-
lijk wind en zon. Ook gaat de RES over de warm-
tevraag in een regio en het aanbod van bovenge-
meentelijke warmtebronnen. De RES onderzoekt 
hoe het opwekken van duurzame energie past 
in de ruimte. Denk aan vragen als: hoe zorg je dat 
natuurgebieden behouden worden en wat zijn de 
effecten op de fysieke leefomgeving? Maar ook: 
hoe past het op het energienet en is er draagvlak 
bij inwoners en volksvertegenwoordigers voor de 
plannen? Om de opgave behapbaar te houden 
richt de RES zich op elektriciteit en de gebouwde 
omgeving. Maar sommige regio’s gaan al verder. 
Zo worden in de RES-regio Zeeland mobiliteit en 
industrie al meegenomen in de plannen. Wat de 
regio’s opleveren is een afgewogen en gedragen 
plan. Het gaat niet alleen om de cijfers.”

 De landelijke opgave is 35 TWh duurzame 
elektriciteit op land. Hebben regio’s 
targets gekregen?

“Nee, daarvoor is niet gekozen. De bedoeling 
is dat regio’s zelf onderzoeken wat er mogelijk 
is. Wat hun bod is, zien we straks in de RES die 
zij indienen. Mocht de doelstelling niet worden 
gehaald, dan gaan de koepelorganisaties IPO, VNG 
en Unie van Waterschappen in gesprek met elkaar 
over hoe dan wel. Toch blijft het uitgangspunt 

dat het proces van onderop komt. Op grond van 
de openbare concept-RES’en zien we dat er veel 
ambitie is.”

 Het is nogal een opgave: ruimte voor 
duurzame opwek in beeld brengen, 
ander ruimtegebruik meewegen, 
netaansluitingen, draagvlak onder 
bewoners onderzoeken én het moet 
financieel haalbaar zijn. Wat is volgens jou 
het lastigste aspect? 

“Lastig is dat niemand het geheel kan overzien, 
daarvoor is het te complex. Zo zien we in een 
aantal concept-RES’en bijvoorbeeld dat er 

een verschuiving in de zon-windverhouding 
is ten faveure van zon. Dit heeft effect op 
andere elementen zoals het energienet en op 
de kosten. Dit zal de komende periode in de 

regio’s één van de onderwerpen van gesprek 
zijn. Zo ontwikkelen de RES’en zich stapsgewijs. 
Op grond van nieuwe inzichten worden plan-
nen aangepast. Dat vergt bestuurlijke moed en 
bereidheid om in gesprek te gaan én blijven 
over ambities en realiteit. Dat pakken de regio’s 
goed op.”

 Welke knelpunten hoor je uit de praktijk 
bij het opstellen van de RES?

“Bij het opstellen van de RES’en lopen regio’s tegen 
verschillende knelpunten aan. Bijvoorbeeld beleid 
van de Rijksoverheid rondom radar of veiligheids-
contouren en beschikbaarheid van het energienet. 
Ook matcht de SDE++ (Stimulering Duurzame 
Energieproductie, red. [1]) niet altijd met de meer 
kleinschalige ambities voor zon en wind die vaak 
vanuit inwoners en wijken afkomstig zijn. Zon op 
boerendaken is natuurlijk ideaal – groot oppervlak, 
geen visuele verstoring –, maar in het landelijke 
gebied is het energienet juist minder uitgebreid. 
Omdat er dan uitbreiding van het net nodig is, 
wordt aansluiting in die gebieden kostbaar.”

 Wat is dan de rol van het Nationaal 
Programma RES?

“Ten eerste inventariseren we tegen welke 
knelpunten regio’s aan lopen. Daarnaast zorgen 
we ervoor dat et datze bespreekbaar worden 
gemaakt en waar mogelijk opgelost. Bijvoorbeeld 
door gesprekken te faciliteren tussen één of meer-
dere regio’s met de Rijksoverheid over specifieke 
knelpunten. Ook ondersteunen we met kennis-
producten en in de manier van samenwerken. Het 
is voor iedereen een ontdekkingstocht en ik word 
blij van de verbindende rol die we als programma 
spelen. Het lukt om een gevoel van gezamenlijk-
heid en vertrouwen te creëren om over ingewik-
kelde onderwerpen te praten en samen stappen 
te kunnen zetten.”

Kristel Lammers directeur Nationaal Programma RES

Over Kristel Lammers 

Kristel is sinds 1 september 2019 de 
programmadirecteur van het Natio-
naal Programma Regionale Energie 
Strategieën (NP RES). Daarvoor was zij 
programmamanager Invoering Omge-
vingswet bij de VNG. Haar achtergrond 
is bestuurskunde en veranderkunde.

'Er is een blijvende 

behoefte aan betrouw-

bare én beschikbare 

brondata, die eenduidig, 

vergelijkbaar en  

optel baar is'
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  Het programma ondersteunt de RES-regio’s 
met concrete producten zoals een hand-
reiking voor het opstellen van een RES, 
analysekaarten en een pool van experts die 
ingeschakeld kunnen worden. De analyse-
kaarten bieden een basisset open data over 
energiegebruik, -productie en infrastructuur 
van o.a. RVO, Klimaatmonitor, CBS en PBL. 
Hoe is hier gebruik van gemaakt?
“Juist in de beginfase is gretig gebruik gemaakt 
van de analysekaarten en de data om scena-
rio’s door te rekenen. In de fase waar we nu 
zitten is naast actualisering van de kaarten en 
de bijbehorende data een doorontwikkeling 
nodig voor specifieke thema’s en toepassingen. 
Denk bijvoorbeeld aan de verdere uitwerking 
van de zoekgebieden. In de toekomst wil je dit 
structureel blijven aanbieden en is er in de regio’s 
een blijvende behoefte aan betrouwbare én 
beschikbare brondata, die eenduidig, vergelijk-
baar en optelbaar is.”

 In dit verband is het programma VIVET 
interessant (zie het artikel op pagina 38).  
VIVET bundelt krachten en data om 
gemeenten, RES-regio’s, provincies, 
netbeheerders en adviesbureaus te 
voorzien van betrouwbare en eenduidige 
informatie om goede plannen voor 
de energietransitie te maken en 
de uitvoering ervan te monitoren. 
Werken jullie samen met VIVET?

“Ja, VIVET is ontstaan uit die behoefte aan 
energiedata. Er is nu al heel veel data beschik-
baar, rijp en groen door elkaar. Maar tege-
lijkertijd blijkt ook dat de energietransitie 
nieuwe informatiebehoeften met zich mee 
brengt. We lopen dus ook tegen allerlei 
lacunes en verbeterpunten aan. Dat kan je 
als een belemmering zien. Maar je moet ook 
ergens beginnen. Daarom hebben we voor de 
analysekaarten gewerkt met wat er beschikbaar 
is. Die slagen om de arm geven we ook aan. 
Juist door data te combineren en te gebruiken 
wordt het gedurende het proces betrouwbaar-
der en krijgen we steeds beter zicht op de nog 
ontbrekende schakels.”

Hoe kan de ‘data-wereld’ bijdragen?
“Naar voren stappen. Kennis delen, feedback 
geven en meedenken over hoe het beter kan. 
Op het vlak van data kan het altijd beter. De ener-
gietransitietrein gaat door. Daarom nodig ik de 
data- en GIS-specialisten van harte uit om mee 
te doen. Ook het in beeld brengen van data en 
scenario’s is van belang in dit traject.”

 Waarmee zou je de analysekaarten verder 
mee willen uitbreiden?

“Naast meer actuele en specifieke data zou ik de 
zogeheten ‘zachte’ belemmeringen toevoegen 
vanuit de praktijk. Ik doel daarmee op de belem-

meringen, die voortkomen uit specifiek beleid 
van provincies, gemeenten en waterschappen. 
En daarnaast bijvoorbeeld meer informatie over 
de kosten die het met zich meebrengt. Dan wordt 
het beeld nog completer en nog beter bruikbaar 
voor de regio’s.”

 1 oktober moeten de concept-RES’en 
zijn opgeleverd. De meeste voorlopige 
concept-RES’en zijn inmiddels al 
openbaar. Met een regionale aanpak zie je 
vast verschillen tussen de plannen.

“Je ziet de regionale cultuur duidelijk terug in 
de RES. Bijvoorbeeld welke waarden worden 

benoemd, de manier waarop regio’s maatschap-
pelijke organisaties, inwoners en ondernemers 
hebben betrokken, en of een regio juist land-
schappelijk of stedelijk is. In de regio Noord-
Veluwe zijn veel Natura 2000 gebieden, wat een 
belemmering kan vormen voor het plaatsen van 
windmolens en zonnepanelen. In de regio Rot-
terdam spelen weer heel andere opgaven, zoals 
woningbouw. Het is dan belangrijk dat kansen 
worden benut door koppelingen te maken met 
andere opgaven in dat gebied. Informatie en data 
zijn noodzakelijk om zulke afwegingen te kunnen 
maken en de consequenties van keuzes in kaart 
te brengen. Hier ligt een grote kans voor de geo-
informatiesector. Tegelijkertijd, door bestuurders 
en inwoners te betrekken zullen ook op andere 
gronden afwegingen gemaakt worden. Maar, 
inzicht geven in de technische mogelijkheden 
vormt een onmisbare basis voor het gesprek.”

En dan gaat het PBL doorrekenen. 
“Ja, het PBL kijkt naar de rode draden in de 
RES’en en de samenhang tussen de opgave van 
35 TWh, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, 
ruimtelijke inpassing en de inpassing op het 
energiesysteem. PBL kijkt ook naar mogelijke 
belemmeringen in de uitvoering en regelgeving. 
Tenslotte kijken ze naar financiële haalbaarheid en 
of de ambities in de tijd te realiseren zijn.”

Eén RES voor Nederland?
“We hebben geleerd dat een aanpak voor heel 
Nederland niet werkt. De top-downaanpak riep 
weerstand op tegen de plaatsing van windmo-
lenparken. Juist daarom is gekozen voor een 
regionale aanpak, waarbij je recht kunt doen aan 
regionale verschillen. Landelijk kunnen we de 30 
regio’s ondersteunen, maar uiteindelijk vormen de 
regio’s samen één groot en robuust netwerk die 
met elkaar de optelsom voor Nederland zijn.”

Referentie
[1]  www.rvo.nl

Meer informatie
• www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord
• www.regionale-energiestrategie.nl/home
• www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/default.aspx

THEMAEnergietransitie Interview

‘Wat de regio’s 

opleveren is een  

afgewogen en  

gedragen plan. 

Het gaat niet alleen 

om de cijfers’
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Ik zit dit bericht te schrijven in de nazomer van dit jaar. Een nazomer 
waarin volop de berichten van een oplaaiende tweede coronagolf langs 
komen. COVID-19 zorgt voor een nieuw normaal. En dat geldt voor veel 
zaken, ook binnen ons vakgebied. Daar waar het kan werken we nu thuis. 
Tenminste dat hoor ik vaak vanuit de overheden, mijn eigen werkgever 
zeker. Op enkele incidentele afspraken na kom ik voor januari niet meer 
op kantoor. Bevalt dat? Ik moet zeggen het valt mij zeker niet tegen. 
Teams, zoom, skype, het is gemeengoed geworden. Maar veel werk van 
collega’s is buitenwerk. Dus dan moeten we de weg op. En hebben we 
contacten met andere mensen. Waarbij we de uitgevaardigde regels zoveel 
mogelijk moeten nakomen. 

Wat levert corona ons als sector dan zoal op? Natuurlijk zullen collega’s van 
ons een rol spelen bij contactonderzoek. Plaatsbepaling, is toch onze core 
business? Dus de corona-app kan niet zonder ons. En wij blijven, bijna van-
zelfsprekend zou ik zeggen, op de achtergrond. Wij zijn de olie die de motor 
soepel laat draaien. De bijen die zorgen voor de honing, maar belangrijker 
nog voor de rijkere opbrengsten van het fruit.

Onze bijeenkomsten krijgen een ander karakter. Dit schrijvend hebben we 
net ons eerste webinar achter de rug. Met 95 aanmeldingen en meer dan 
70 werkelijke volgers. En wie weet wie later nog terugkijkt. Dat moeten we 
eigenlijk allemaal als je er niet ‘live’ bij was. De recensies zijn zo positief, dus 
dit mag je niet missen. Kijk via onze website alsnog even terug.

En wij gaan op deze ingeslagen weg door. Met meer gemak en minder 
risico dat een en ander niet door kan gaan, is dit een prachtig alternatief 
voor enkele regionale of themabijeenkomsten. Fysiek bij elkaar gaat lastig, 
maar de nieuwe technieken bieden alle kans op kennisdelen. Met ook nog 
bijkomende voordelen: veel minder reistijden, minder reisvervuiling door 
auto’s en na afloop ben je ook zo weer ‘thuis’. Maar ook als je niet kunt, kun 
je later alsnog de gemiste kennis tot je nemen.

En dan tot slot: mijn acht jaar bestuurslidmaatschap zit er op. Statutair 
stop ik. Wie mijn plek gaat innemen weten we als bestuur nog niet. En dat 
heeft ook nog even tijd, normaal gesproken stopt het tijdens de jaarver-
gadering in november. We weten nog niet of die vergadering fysiek door 
gaat. Wat we wel weten is dat de GeoBuzz niet doorgaat. Dus we moeten 
sowieso op zoek naar een andere locatie en mogelijk ook in een andere 

vorm. In september gaan we als bestuur coronaproof een dag de hei op. 
Dan staat dit onderwerp ook op de agenda.

Dat betekent dat dit mijn laatste bijdrage in deze vorm is aan ons blad. 
Terugkijkend is het een hele mooie tijd geweest. Alleen maar mooie 
herinneringen. Een FIG2020 die niet door kon gaan. Maar waar we zoveel 
energie aan nieuwe ideeën op hebben gedaan dat we die hopelijk in juni 
2021 kunnen uitdragen. Minder fysiek ongetwijfeld, niet knuffelen, maar wel 
met kennisdelen over de hele wereld. Voor velen dan ook beter haalbaar, in 
plaats van reizen met alle organisatie daarom heen van dien.

Ik sluit af. En dat moet tegenwoordig bijna met de slogan: blijf gezond. 
Ik hoop jullie toch nog ergens live te ontmoeten.

Klaas van der Hoek

Na-zomer

VerslagVan de bestuurstafel
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De energietransitie speelt op 
verschillende schaalniveaus. 
Op de Noordzee worden 
grootschalige windparken 
aangelegd. Vlaanderen onderzoekt 
de potentie voor kleine en 
middelgrote windturbines op land. 
In Nederland stellen alle regio’s een 
Regionale Energiestrategie (RES) 
op waarin ze hun energieambities 
vastleggen. Op uw dak liggen 
misschien zonnepanelen. 
De energietransitie vraagt op al 
deze schaalniveaus om brede 
toepassing van GIS.

Door Stefan Arts

De energietransitie is een complex ruimtelijk vraag-
stuk met veel tegenstrijdigheden: het is abstract, 
maar ook zeer concreet, grootschalig en tegelij-
kertijd kleinschalig, centraal en ook decentraal. GIS 
biedt de mogelijkheid om de ruimtelijke aspecten 
op alle schaalniveaus te analyseren en visualiseren. 
GIS geeft daardoor inzicht in de vraag, de ruimtelijke 
potentie, belemmeringen en de energiebehoefte.
Aan de hand van twee projecten schetst dit artikel 
hoe Witteveen+Bos GIS inzet in projecten voor 
energietransitie. Het eerste project gebruikt GIS om 
de ruimtelijk potentie voor kleine en middelgrote 
windturbines voor geheel Vlaanderen inzichtelijk 
te maken. Het tweede project gebruikt GIS om de 
omgeving te betrekken bij de effectstudies voor de 
bekabeling van het windpark ‘Ten noorden van de 
Waddeneilanden’.

 Inzicht in potentie voor kleine en  
middelgrote windturbines

Het eerste project is een potentieelonderzoek voor 
Kleine en Middelgrote Windturbines (KMWT) in 
Vlaanderen. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) wilde 
samen met PIO (Programma Innovatieve Over-
heidsopdrachten) het potentieel voor KMWT bij 
de publieke sector in Vlaanderen nagaan. Hiermee 
willen ze de aanwezige drempels zoveel mogelijk 
wegwerken en de overheid ertoe aanzetten een 
voorbeeldrol op te nemen in de energietransitie. 
Het potentieel werd geanalyseerd voor drie types 
KMWT. De uitdaging is om ruimtelijke belemmerin-
gen en windpotentieel te vertalen naar één flexibel 
model dat bruikbaar is voor verschillende turbine-
types, maar toch voldoende accurate resultaten 
oplevert voor heel Vlaanderen.

KMWT zijn turbines die een slag kleiner zijn dan 
de standaard grote windturbines. In Vlaamse 
context zijn dit turbines met een vermogen tot 
300 kW of een masthoogte tot ca. 50 meter. De 
KMWT kunnen mogelijk op locaties staan waar 
grotere windturbines niet geplaatst kunnen wor-
den. Hierdoor kunnen ze een goede aanvulling 
vormen op zonnepanelen en grote windturbines 
in de energietransitie. 

Vooruitlopen op beleid
Voor de ruimtelijke inpassing van windturbines in 
het landschap, moet worden voldaan aan verschil-
lende richtlijnen. Het merendeel is af te leiden uit 
de Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergun-
ning (VLAREM). De VLAREM beschrijft echter alleen 
regelgeving voor windturbine(s) of windparken met 
een cumulatief vermogen groter dan 300 kW, dus 
niet voor losse KMWT. Gebaseerd op de VLAREM, 
diverse circulaires en richtlijnen bleken de ruimtelijke 
restricties echter wel te definiëren. 
Uit de VLAREM, de diverse circulaires en richtlijnen 
blijkt dat de ruimtelijke belemmeringen ingedeeld 
zijn in 13 hoofdbelemmeringen, zoals richtlijnen met 
betrekking tot natuur en slagschaduw. Hieronder 
vallen weer verschillende belemmeringen, zoals een 
erkend natuurreservaat bij natuur. In totaal zijn er 
ruim dertig relevante belemmering voor plaatsing 
van KMWT.

 Vertaalslag belemmeringen  
naar turbineparameters

Om met de belemmeringen te kunnen rekenen, 
is het nodig om afstandseisen als afhankelijke 
van de windturbines op te stellen. Hiervoor zijn 

Geo-Informatie aan de basis va n energietransitie-projecten

Figuur 1 - Potentie voor KMWT voor geheel Vlaanderen. Donkergroene locaties: zeer geschikt. Lichtgroene locaties: geschikt, maar bevatten mitigeerbare 
belemmeringen. Gele gebieden: minder geschikt door ruimtelijke restricties die beperkingen opleggen. Grijze gebieden: niet geschikt. (Bron: project KMWT).

Energietransitie
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drie turbineparameters relevant: de ashoogte, 
rotordiameter en tiphoogte. De ruimtelijke 
belemmeringen, afstandseisen afhankelijk van 
turbineparameters, databronnen en categori-
sering per belemmering worden in een matrix 
verwerkt. De matrix vormt de basis voor het 
maken van het model en, nog belangrijker, de 
afstemming tussen GIS- en energiespecialisten. 
Het Grootschalige Referentie Bestand (GRB) 
is als uitgangspunt gebruikt voor de bere-
keningen. Dit is de topografische kaart van 
Vlaanderen. Een groot deel van de belemme-
ringen komt hier echter niet in terug. Voor deze 
belemmeringen zijn de officiële en openbare 
gegevens van Geopunt Vlaanderen gebruikt. 
Denk hierbij aan gegevens van beschermde 
stads- en dorpsgezichten en natuurreservaten. 

Modellering met ArcGIS Pro
Om flexibiliteit van het model te garanderen, zijn 
de enige parameters de drie turbineparameters. 
Hierdoor kan het model voor iedere gewenste 
KMWT de ruimtelijke belemmeringen door-

rekenen. Het model is gemaakt in Python met 
behulp van ArcPy. Hierbij zijn parallel processing 
mogelijkheden van ArcGIS Pro gebruikt om de 
berekeningen zo efficiënt mogelijk te verdelen.
Er is gekozen voor vectorprocessing, omdat 
de eindresultaten naast de categorisering ook 
de relevante ruimtelijke belemmering moeten 
bevatten. Met vectorprocessing kunnen beide 
in één bestand worden verwerkt. 

Resultaten
Het model maakt een eerste evaluatie van 
het potentieel voor KMWT. Deze evaluatie kan 
een basis zijn om te beslissen om wel of geen 
verdere haalbaarheidsstudies uit te voeren. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
drempel van relatief dure haalbaarheidsstudies 

nog voor het exacte potentieel bekend is. 
De resultaten geven inzicht in de potentie 
voor KMWT tot op perceelniveau voor geheel 
Vlaanderen. In één oogopslag is te zien waar 
mogelijkheden zijn voor KMWT. Op regionaal 
niveau is te zien of er veel of weinig potentie 
is. Op perceelniveau kan voor exacte locaties 
worden gekeken of er potentie is voor KMWT. 
In dezelfde dataset is terug te zien welke 
belemmeringen spelen en doorslaggevend zijn 
voor het classificatieresultaat. Figuur 1 geeft de 
resultaten voor geheel Vlaanderen weer.

‘Ten noorden van de Waddeneilanden’
Het tweede project, ‘Ten noorden van de 
Waddeneilanden’, is de routeontwikkeling en 
de m.e.r.-procedure voor de bekabeling van het 
windpark voor TenneT TSO en het Ministerie 
van Economische Zaken.
TenneT TSO is als beheerder van het Nederlandse 
hoogspanningsnet verantwoordelijk voor het 
aansluiten van windparken op zee op het hoogspan-
ningsnet. Hiervoor moeten de kabelroutes worden 
onderzocht op technische haalbaarheid en milieuef-
fecten via een m.e.r.-procedure. Witteveen+Bos 

stelt voor TenneT TSO de milieueffectrapportage 
op. De milieueffectrapportage onderzoekt de 
milieueffecten van negen alternatieven. De minister 
van Economische Zaken en Klimaat kiest hieruit één 
voorkeursalternatief dat verder in detail wordt uitge-
werkt. Een op GIS gebaseerde interactieve website is 
ingezet binnen dit project om de omgeving gemak-
kelijk te informeren en te laten participeren. 

Onderzoek naar routes
Voor het milieueffectrapport (MER) zijn 
negen mogelijke routes naar drie aansluitlocaties 
onderzocht. De drie mogelijke aansluitlocaties 
zijn bij Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. 
De totale lengte van de routes varieert tussen de 
95 en 120 kilometer. Iedere route loopt door de 
Noordzee, de Waddenzee en over land en heeft 
daardoor invloed op een groot aantal omwonen-
den, belanghebbenden en milieuaspecten. 
Doordat het grootste deel van de routes op zee 
liggen, is het Rijksdriehoekstelsel als coördinatensys-
teem niet meer toereikend. Binnen het project wordt 
daarom in twee coördinatensystemen gewerkt: 
het Rijksdriehoeksstelsel en ETRS89 UTM zone 31N. 
Figuur 2 geeft de verschillende routes weer.

Geo-Informatie aan de basis va n energietransitie-projecten

THEMA

Energietransitie: Nederland versus Vlaanderen

De energietransitie plaatst zowel Nederland 
als Vlaanderen voor een uitdaging, waarin 
moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. 
Zijn er eigenlijk grote verschillen tussen de 
Nederlandse en Vlaamse aanpak? In Neder-
land spelen naast de nationale overheid, 
ook de 30 energieregio’s een belangrijke rol. 
Zij onderzoeken, met ondersteuning van het 
Nationaal Programma RES, hoe en waar er 
duurzame elektriciteit opgewekt kan worden 
en hoe gebouwen en huizen tegen 2050 van 
het gas af kunnen zijn. Dit leidt samen tot een 
integrale Regionale Energiestrategie (RES) per 
energieregio. 
In Vlaanderen spelen naast de Vlaamse en 
Belgische overheid, ook de lokale besturen een 
belangrijke rol. Heel wat Vlaamse gemeentes 
hebben de ‘Convenant of Mayors’ ondertekend, 
waardoor ze zich vrijwillig inzetten om de CO₂-
uitstoot binnen hun gemeente te reduceren. 
Dit vereist eveneens een integrale energievisie. 
De uitdagingen om te komen tot dergelijke 
integrale energievisie zijn voor Nederland en 
Vlaanderen vergelijkbaar, bijvoorbeeld:
• Waar kunnen windturbines gerealiseerd 

worden, zodat de hindereffecten van de 

windturbines beperkt blijven, maar er 
toch voldoende energieopbrengst is? 

• Hoe kan de warmtevraag van een 
woonwijk verduurzaamd worden, op 
een energetisch en economisch verant-
woorde manier?

• Zijn de gemaakte keuzes toekomstbe-
stendig en robuust?

• Hoe kan er draagvlak gecreëerd worden 
bij de lokale bevolking voor deze oplos-
singen? 

De antwoorden op deze vragen zullen 
uiteraard verschillen tussen Nederland en 
Vlaanderen, door het verschil in context: 
energieprijzen, ruimtelijke ordening, 
wettelijk kader en subsidies, woningmarkt 
enzovoort. De methodiek en de tools om 
tot deze antwoorden te komen kunnen 
wel vergelijkbaar zijn: de opmaak van 
warmteplannen, het bepalen van voorkeurs-
gebieden voor wind- en zonne-energie op 
basis van geografische data, het opzetten 
van online platformen waarop burgers de 
vooruitgang mee kunnen volgen enzovoort. 
GIS kan hier een belangrijke toegevoegde 
waarde betekenen.

‘De resultaten maken 

inzichtelijk waar haal-

baarheidsstudies de 

moeite waard zijn’ 

Tina Van Lierde (VEB) 
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Van route-ontwikkeling tot MER
Geo-informatie komt in alle onderdelen van 
de m.e.r.-procedure terug. Analyseresultaten 
en visualisaties van geo-informatie zijn terug 
te vinden in de rapportages. Voorafgaand aan 

de route ontwikkeling zijn alle relevante gege-
vens verzameld. Denk hierbij aan zandwinge-
bieden op Noordzee, locaties van zeegras op 
het wad en bebouwing op land. Met behulp 
van deze gegevens zijn de routes ontworpen, 

zodat ze precies om harde belemmeringen 
heen laveren. 
De eerste versie van de routes komt terecht in 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
De NRD beschrijft de milieuaspecten en 
diepgang van de onderzoeken van het MER 
(milieueffectrapport). In het MER worden alle 
milieuaspecten verder onderzocht, terwijl 
parallel hieraan de routes zijn doorontwikkeld.

Website InBeeld
Door de omvang van het projectgebied, 
de mogelijke impact op omwonenden en 
de effecten voor belanghebbenden is een 
intensief omgevingstraject van groot belang. 
Hiervoor is een InBeeld website (netopzeetnw-
inbeeld.nl/) ingezet, als aanvulling op het 
traditionele omgevingsproces. InBeeld is een 
door Witteveen+Bos ontwikkelde interactieve 
GIS-gebaseerde website. Een screenshot van 
de InBeeld website is te zien in figuur 3.
De InBeeld website combineert diverse 
systemen tot een compleet platform om de 
omgeving te betrekken in projecten. Geogra-
fische informatie wordt binnengehaald van 
ESRI-servers en gevisualiseerd in een lichtge-
wicht Leaflet kaartcomponent. De website is 
gemakkelijk te configureren en vullen via het 
Wagtail CMS systeem. 

Figuur 3 - Links tekstuele uitleg bij het kaartbeeld, op de kaart de drie belangrijkste punten direct zichtbaar en rechts de doorzoekbare lagenlijst. (Bron: Screenshot InBeeld, netopzeetnw-inbeeld.nl/).

Figuur 2 - Negen kabelroutes vanaf ‘Ten noorden van de Waddeneilanden ’(Bron: project ‘Ten noorden 
van de Waddeneilanden’).

Energietransitie

10   | Geo-Info   |   2020-5

http://netopzeetnw-inbeeld.nl/
http://netopzeetnw-inbeeld.nl/
http://netopzeetnw-inbeeld.nl


Figuur 3 - Links tekstuele uitleg bij het kaartbeeld, op de kaart de drie belangrijkste punten direct zichtbaar en rechts de doorzoekbare lagenlijst. (Bron: Screenshot InBeeld, netopzeetnw-inbeeld.nl/).

Via een koppeling met Relatics worden reac-
ties op de kaart gestructureerd opgeslagen en 
kan het projectteam gemakkelijk reageren op 
geplaatste reacties. Relatics is een software-
pakket waarin projectinformatie beheerd en 

vastgelegd kan worden volgens system engi-
neering principes. Witteveen+Bos gebruikt dit 
standaard voor omgevingsmanagement. 

Informeren en participeren
De website informeert de omgeving op een 
gebruiksvriendelijke manier en faciliteert om 
mee te denken in het project. Bezoekers kun-
nen navigeren door op een route op de kaart 
te klikken en onderwerpen in de legenda te 

selecteren. Bijbehorende teksten en geogra-
fische informatie worden dan automatisch 
ingeladen. Ze kunnen hierdoor snel en intuïtief 
interessante informatie terugvinden. Vragen 
en reacties kunnen direct op de kaart worden 
achtergelaten. Via een invulformulier (figuur 4) 
worden de reacties gestructureerd ingevoerd 
en in Relatics opgeslagen. Het projectteam 
kan hierdoor gemakkelijk antwoord geven 
via de website en nieuwe inzichten direct 
meenemen in het project. 

Om dit mogelijk te maken, wordt de belang-
rijkste informatie uit de rapportages op een 
publieksvriendelijke manier herschreven 
per route en onderwerp. De geografische 
gegevens worden opgewerkt en ingedeeld 
zodat er informatie beschikbaar is voor alle 
aanwezige combinaties tussen de routes en 
onderwerpen. Deze informatie wordt per 
projectfase geactualiseerd. 

Op de schouders van GIS
De genoemde projecten bevinden zich in 
heel verschillende fases van de energie-

transitie. De studie over KMWT geeft initieel 
inzicht in mogelijke geschikte locaties voor 
KMWT, terwijl er voor ‘Ten noorden van de 
Waddeneilanden’ concreet onderzoek wordt 
gedaan naar geschikte kabelroutes. Qua 
schaalgrootte geeft de studie voor KMWT 
inzicht in de mogelijkheden voor kleine en 
middelgrote windturbines tot 300 kW voor 
geheel Vlaanderen, terwijl de offshore turbines 
van ‘Ten noorden van de Waddeneilanden‘ 
gezamenlijk 700 MW, het energieverbruik 
van 700 duizend huishoudens, opwekken. 
Ondanks deze verschillen staan beide projec-
ten op de schouders van GIS. 

Stefan M.J. Arts MSc 
is adviseur Geo-Informatie 
bij Witteveen+Bos,.  
Stefan is bereikbaar via  
stefan.arts@witteveenbos.com.

Figuur 4 - Invulformulier om reacties en vragen op de kaart achter te laten, waarbij deze direct gestruc-
tureerd in Relatics worden opgeslagen. (Bron: Screenshot InBeeld, netopzeetnw-inbeeld.nl/).

THEMA

‘Reacties via de website 

hebben nieuwe alter-

natieven opgeleverd’ 

Frank Timmer (TenneT TSO)
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‘Gasverwarming komt straks 
binnen ieders bereik’ , zo schreef 
toenmalig burgemeester van 
Amsterdam Gijs van Hall in 
het voorwoord van het boekje 
‘Amsterdam gaat over op aardgas’ 
in 1964. In deze publicatie van 
het Gemeente-energiebedrijf 
konden Amsterdammers lezen 
waarom de stad over ging op 
aardgas, wanneer hun wijk aan 
de beurt was, en waar ze nieuwe 
gastoestellen konden kopen. 
Momenteel maakt de stad een 
soortgelijke transitie door. 

Door Rob Geldhof en Silke Nieuwenhuis

Op 30 september 2020 heeft de gemeen-
teraad in Amsterdam besloten over de 
Transitievisie Warmte. Zij is daarmee de 
eerste G4-gemeente die invulling geeft 
aan de afspraak uit het klimaatakkoord dat 
gemeentes voor 2021 een plan opstellen 
waarin staat hoe de gebouwde omgeving 
op termijn zonder aardgas wordt verwarmd. 
Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte 
(TVW) voor Amsterdam heeft geo-informatie 
een onmisbare rol gespeeld. Amsterdam 
heeft ons -adviesbureau Over Morgen- 
gevraagd om hen te helpen bij het opstellen 
van de TVW.
 
Aardgasverwarming kan overal, de duur-
zame alternatieven voor aardgas niet. Dit is 
één van de problemen die gemeentes in de 
TVW moeten oplossen. Duurzame alterna-
tieven voor verwarmen zonder aardgas zijn 
onder andere een warmtenet, het volledig 
elektrische verwarmen van woningen en 
kantoren (all electric) en de toepassing 

van duurzaam gas in het huidige gasnet. 
Voor het warmtenet zijn vaak meerdere, 
lokale en duurzame bronnen nodig, zoals 
aquathermie, geothermie en industriële 
restwarmte. Daar waar het gasnet blijft 
liggen moet voldoende perspectief zijn op 
duurzaam gas in de toekomst.

 Vele opvattingen over aardgas-
vrije verwarming

Als we het klimaatakkoord erop naslaan, is de 
afweging in de TVW overzichtelijk: de laagste 
maatschappelijke kosten bepalen welke 
warmteoptie waar komt en de gemeente 
bepaalt welke buurten wanneer ‘aan de 
beurt’ zijn. In de praktijk is dit echter lang niet 
zo eenvoudig. De keuzes in de TVW moeten 
namelijk draagvlak genieten van meerdere 
betrokken professionele partijen die ieder 
hun eigen standpunten, pijnpunten en 
ambities inbrengen, en ook de stem van de 
bewoner moet erin doorklinken. Hoewel dit 
voor iedere gemeente geldt, heeft de uitda-
ging in Amsterdam nog een geheel eigen 
diepte. De stad is groot en oud, het speelveld 
is breed, en de gevestigde spelers, zoals 
woningcorporaties en warmtebedrijven, zijn 
bekwaam en invloedrijk. Daarnaast bestaat 
er zowel onder de Amsterdammers als in 
de gemeentelijke politiek een veelheid aan 
opvattingen over de betaalbaarheid, duur-
zaamheid én wenselijkheid van aardgasvrije 
verwarming. 

 Van gemeenschappelijke uitgangs-
punten tot gedragen GIS-analyses

Hoe heeft Amsterdam deze klus geklaard? 
De kern van de aanpak lag in een nauwe 
samenwerking van de belangrijkste 
betrokken partijen: de gemeente, de 
woningcorporaties, de warmtebedrijven, 
de netbeheerder en stichting !WOON, een 
belangenbehartiger voor bewoners. Met 
deze partijen hebben wij aan het begin van 
het project, een aantal gemeenschappelijke 
uitgangspunten afgesproken die leidend 
zijn geweest bij het maken van beslissingen, 
zoals de afweging van warmteopties en de 
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Figuur 1 - Transitievisie uit 1964.
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fasering van buurten. Voorbeelden van deze 
uitgangspunten zijn: laagste maatschap-
pelijke kosten, aanwezigheid van warmte-
bronnen, benutten van koppelkansen met 
bijvoorbeeld nieuwbouw of riolering, en 
beperking van overlast. 
Vervolgens hebben wij aan de hand van een 
modelanalyse bepaald welke warmteoptie 
in welke buurt optimaal is. We hebben de 
bebouwing in Amsterdam opgedeeld in 
een gebouwtypologie van circa 30 gebouw-
typen. Op basis van een netto contante 
waardeberekening hebben we aan ieder 
gebouwtype kostenkengetallen toegekend, 
bijvoorbeeld voor isolatie, ventilatie, een 
warmtepomp, aansluitkosten voor een 
warmtenet en andere kostencomponenten. 

Vervolgens hebben we die kosten gekop-
peld aan alle half miljoen BAG-panden van 
Amsterdam, en hebben we het bestand 
gecorrigeerd voor geplande sloop en 
nieuwbouw en voor bebouwing die al 
aardgasvrij is. Vervolgens hebben we de 
informatie op pandniveau, zoals bouwjaar, 
kosten en oppervlaktes, geaggregeerd 
naar alle 400 CBS-buurten in Amsterdam. 
Op buurtniveau heeft vervolgens de afwe-
ging plaatsgevonden welke warmteoptie 
de laagste maatschappelijke kosten heeft 
door te kijken welke warmteoptie de laagste 
onrendabele top overhoudt. Dat wil zeggen: 
welke warmteoptie heeft het kleinste deel 
van de investeringen dat na 30  jaar niet is 
terugverdiend. Momenteel is nog vrijwel 

nergens aardgasvrije verwarming ook echt 
rendabel.

In de praktijk zijn de volgende buurtkenmer-
ken bijna altijd bepalend voor de kosten en 
dus doorslaggevend: gemiddeld bouwjaar, 
de variantie (spreiding) van verschillende 
bouwjaren, de bebouwingsdichtheid en 
het type bebouwing, zoals woningen, 
kantoren, bedrijfsbebouwing et cetera. 
In een dichtbebouwde, naoorlogse buurt in 
stedelijk gebied zal een warmtenet meestal 
de laagste maatschappelijke kosten hebben. 
In Amsterdam zien we dat in de naoorlogse 
ring die grofweg loopt van Noord naar 
Nieuw West, via Buitenveldert naar Zuidoost. 
De nieuwste wijken zoals Nieuw Sloten, 
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All Electric: gestaag aardgasvrij tussen 2020 en 2040

Aardgasvrij gasnet: gestaag tot 70% gasbesparing tot 2040

Al (bijna) volledig op het warmtenet

Lokale bronnetten en warmtenet: gestaag aardgasvrij tussen
2020 en 2032

Lokale bronnetten: gestaag aardgasvrij tussen 2020 en 2040

Warmtenetbuurt: gefaseerd aardgasvrij tussen 2020 en 2030

Warmtenetbuurt: gefaseerd aardgasvrij tussen 2022 en 2032

Warmtenetbuurt: gefaseerd starten vanaf 2030

Nieuwbouw- en transformatiegebied: volgt de fasering van de
gebiedsontwikkeling

Grotendeels onbebouwd

Figuur 2 - Faseringskaarten Amsterdam. Links: uitsnede uit de transitiekaart van de Transitievisie Warmte Amsterdam, 2020. Welke warmteoptie in welke 
buurt en een tijdpad per buurt (voor legenda zie figuur 3). Rechts: de faseringskaart van het boekje ‘Amsterdam gaat over op aardgas’, 1964.
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gebouwd in lage dichtheiden, komen uit 
op all electric. De vooroorlogse binnenstad 
blijft voorlopig op het gasnet en volgt een 
strategie voor gasbesparing.

De warmteopties bepalen is echter nog 
maar het halve werk. Spannender nog was 
de fasering van buurten. Ook hier maakt 
Amsterdam de uitdaging nog net iets groter, 
omdat Amsterdam al in 2040 aardgasvrij wil 
zijn en niet pas in 2050 zoals het klimaatak-
koord stelt. Of een buurt eerder of later 
aardgasvrij wordt is bepaald op basis van 

de gemeenschappelijke uitgangspunten: 
bij koppelkansen of actieve bewoners kan 
de buurt bijvoorbeeld eerder, en bij ondui-
delijke oplossingen of hoge kosten kan de 
buurt later. Kaartlagen over planningen in 
de openbare ruime, nieuwbouw, bewonersi-
nitiatieven, afschrijving van het gasnet en 
nog veel meer zijn ongewogen over elkaar 
gelegd. De buurten waar op korte termijn de 
meeste koppelkansen gelijktijdig voorkomen 
zijn vooraan in de planning gezet. Aan de 
hand van een aantal groeicurves hebben 
we vervolgens het aardgasvrij worden van 

Amsterdam tussen nu en 2040 in de tijd 
uitgezet om het tempo te bepalen.

De route naar de raad
De GIS-analyses die we hebben gedaan zijn 
niet bijzonder complex of innovatief. En dat is 
maar goed ook, want de grootste uitdaging is 
om acceptatie en draagvlak voor de uitkom-
sten te krijgen van alle spelers, met hun soms 
tegengestelde belangen en verschillende 
ambitieniveaus. Uitlegbaarheid, eenvoud 
en transparantie zijn dan doorslaggevend. 
Vanzelfsprekend moeten partijen compromis-
sen sluiten. Zo hoeven de woningcorporaties 
niet per se al in 2040 aardgasvrij te zijn en is 
het duidelijk dat bijvoorbeeld de warmtebe-
drijven vooral het belang van het warmtenet 
nastreven. Door alle partijen stapsgewijs mee 
te nemen in het modelontwerp, tussenresul-
taten, gevoeligheden en door de uitkomsten 
te vergelijken met modelstudies van andere 
partijen hebben we zowel ambtelijk als 
bestuurlijk draagvlak voor de transitiekaart 
opgebouwd. Al met al duurde de totstandko-
ming van de TVW ruim een jaar. 
Naarmate we verder komen in het proces, is 
de publieke en politieke belangstelling voor 
de TVW toegenomen. Met de wethouder 
en andere bestuurders zijn de belangrijkste 
uitkomsten van de transitievisie besproken en 
we hebben de gemeente ondersteund met 
het beantwoorden van de vele raadsvragen 
die gesteld werden. Klap op de vuurpijl was 
een officiële inspraakperiode van ongeveer 
zes weken. Gedurende deze tijd konden alle 
Amsterdammers een schriftelijke reactie op 
de concepttransitievisie insturen. Dat het 
onderwerp breed leeft in de stad werd 
hiermee des te duidelijker. De inspraakronde 
leverde ruim 250 reacties op. Op 30 septem-
ber 2020 heeft de Amsterdamse gemeente-
raad het laatste woord gehad om doorgang 
te geven aan de TVW. Met deze visie in de 
hand kan Amsterdam de vervolgstappen 
gaan zetten naar een aardgasvrije stad. 

Rob Geldhof is adviseur bij 
Over Morgen en bereikbaar via 
rob.geldhof@overmorgen.nl. 

Silke Nieuwenhuis is adviseur bij 
Over Morgen en bereikbaar via 
silke.nieuwenhuis@overmorgen.nl.
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Figuur 3 - Transitiekaart Amsterdam.
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Uitgemaakt worden voor een kaartfanaat vind ik over 
het algemeen geen probleem. Voor mij wijst het naar mijn 
passie voor mijn vak, de kartografie. Volgens Van Dale Groot 
woordenboek van de Nederlandse taal betreft het ‘een 
fanatiek beoefenaar, liefhebber, aanhanger van het eerste lid 
genoemde’. In dit geval de kaart. Dat lijkt onschuldig, maar kan 
op het randje zijn. Immers datzelfde woordenboek stelt bij het 
lemma fanatiek: ‘het genoemde in zeer hoge of overdreven 
graad zijnde’, maar ook ‘door een blinde ijver gedreven’. Dat eer-
ste vind ik onschuldig, dat laatste kan gevaarlijk zijn. 

Waarom begin ik hier over? Onlangs werd ik in een discus-
sieforum uitgemaakt voor een kaartfanaat. Het was niet echt 
persoonlijk, niet met naam en toenaam, maar het ging wel 
over de kartograaf. En het was duidelijk dat de schrijver van het 
commentaar de kartograaf in tweede betekenis van fanatiek 
aanduidde. En ik ben fanatiek genoeg om me dat vervolgens 
aan te trekken. De schrijver verweet de kartografen te strak in 
de leer te zijn en de kartografische ontwerpwegels tot het uiter-
ste te willen doordrijven zonder dat dit volgens die schrijver iets 
uitmaakte. En om dat laatste gaat het nu juist.

De illustratie bij deze column speelde een cruciale rol in de 
forumdiscussie. Beide kaarten, waarvan hier slechts een detail, 
zijn kort na de uitbraak van COVID-19 in Nederland op internet-
nieuwssites te vinden geweest. Eerst verscheen de linker kaart 
en kort daarna de rechter kaart. Het kaartdetail links geeft het 
aantal positieve tests COVID-19 gevallen per gemeente weer 
in een choropleeth. Voor de gemeenten in de drie hoogste 
klassen wordt bovendien het aantal gevallen ook nog via een 
cijfer vermeld. Het kaartdetail rechts geeft het aantal besmet-
tingen per 100.000 inwoners weer in een choropleeth. De kaart 
links bevat een fundamentele veelgemaakte kartografische 
fout, namelijk het weergeven van absolute getallen in een 
choropleeth. Door deze fout is het vergelijken van de gebieden 
in de kaart niet goed mogelijk omdat deze nagenoeg altijd 
van grootte en vorm verschillen. Een groot gebied in dezelfde 
klasse als een klein gebied zal perceptueel altijd meer aandacht 
krijgen, en het kaartbeeld daardoor vertekenen. Het toevoegen 
van de getallen helpt ook niet echt, omdat je niet makkelijk 

patronen kunt afleiden. Een alternatief is een kaart met 
symbolen die in grote verschillen, maar met 350 gemeenten in 
een kaart van kleine afmeting is dat ook niet ideaal. Overigens 
werd deze oplossing tijdens de eerste fase van de pandemie 
nog wel gebruikt toen het aantal gemeenten met gevallen nog 
klein was. In de rechter kaart zijn de waarden genormaliseerd 
(waarde per 100.000 inwoners) en is een chorpleeth wel de 
juiste kaartvorm.

Het suggereren van deze oplossing was indertijd op het 
forum de reden van de verhitte discussie. Er werd geringschat-
tend op gereageerd met de opmerking dat alleen fanatieke 
kartografen zich hier druk om kunnen maken. Dat is waar, maar 
wel in de eerste betekenis van het woord fanatiek. En maakt het 
wat uit. Jazeker. Stel je bent de minister en moet maatregelen 
nemen. Op basis van de linker kaart is dat lastig. Er lijkt overal 
wat aan de hand te zijn, terwijl in rechter kaart het duidelijk 
is dat de problemen zich vooral afspelen in het oosten van 
Noord-Brabant. Het lijkt me duidelijk dat het terecht is dat de 
kartograaf fanatiek blijft strijden voor een zo goed mogelijke 
weergave van de feiten om via de kaart mede te kunnen bijdra-
gen aan oplossingen van maatschappelijke problemen.

Zelfs de fanatieke kartograaf realiseert zich natuurlijk dat de 
kaart niet het enige antwoord is. Meerdere factoren spelen een 
rol, zoals bijvoorbeeld ziekenhuiscapaciteit. Als die in een rood 
gebied op de (rechter) kaart meer dan voldoende is de situatie 
relatief gezien vermoedelijk minder problematisch. De kaart 
met het aantal gevallen per 100.000 inwoners per gemeente is 
slechts een van de variabelen. Een synthese kaart gebaseerd op 
meerdere variabelen op een juist geografisch schaal niveau is 
waarschijnlijk nog beter bruikbaar. De kartograaf moet fanatiek 
blijven werken aan de meest geschikte weergave, en de gebrui-
ker moet zich altijd kritisch blijven afvragen: wat zie ik.

Prof. dr. Menno-Jan Kraak

ITC International Institute of Geo-Information Science 

and Earth Obeservation

Department of Geo-Information Processing

kraak@itc.nl
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De energietransitie is een 
onvermijdelijke en niet te stoppen 
gebeurtenis met ingrijpende 
consequenties voor iedereen. 
Ons land gaat serieus op de schop 
en ziet er na voltooiing van de 
energietransitie over dertig jaar 
geheel anders uit. De impact 
wordt goed geïllustreerd door een 
uitspraak van premier Rutte waarin 
hij de energietransitie vergeleek met 
de wederopbouw van Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog.

Door Peter de Graaf

Naast een energievraagstuk is de energietransitie 
een ontwikkeling die zichtbare veranderingen 
teweeg brengt in de inrichting van ons land. 
Waar leggen we zonnevelden of windmolen-
parken aan? Waar kunnen we gebruikmaken 
van warmtebronnen? Waar staan de huizen die 
bij uitstek geschikt zijn voor isolatie, waterstof, 
zonneboilers of warmtepompen? Deze verande-
ringen voltrekken zich van microschaal in onze 
eigen huizen tot op macroschaal in de backbone 
van de (inter)nationale energievoorzieningen.

Opgave 
Om de infrastructuur optimaal te benutten 
moet de energiebalans tussen alle schaalniveaus 
op elkaar afgestemd zijn. Daarnaast mogen de 
relaties met andere ruimtelijke vraagstukken niet 
uit het oog verloren raken. De energietransitie 
is een integrale ruimtelijke ontwikkeling die ook 
ingrijpt op vraagstukken als leefbaarheid, stikstof-
problematiek, woningbouw, klimaatadaptatie en 
mobiliteit. De energietransitie is daarmee volledig 

omgeven met ruimtelijk aspecten. De omgang 
ermee kan niet zonder ruimtelijke informatie. 
Gemeenten, provincies en waterschappen 
staan voor een enorme opgave. In 2030 moet 
de uitstoot van CO₂ met 49% gereduceerd zijn. 
Deze reductie moet in 2050 oplopen tot 95%. 
Een belangrijk uitgangspunt om deze opgave in 
de bebouwde omgeving te realiseren vormen de 
stappen van de Trias Energetica: 
1. Reduceer het gebruik van energie. De meest 

doeltreffende en voor de hand liggende maat-
regel hiervoor is het isoleren van gebouwen;

2. Betrek energie uit duurzame bronnen zoals 
zonnepanelen, wind, waterstof en groen gas;

3. Optimaliseer het gebruik van fossiele 
brandstoffen met installaties voor verwarming, 
warm water en dergelijke door HR-ketels en 
warmtepompen.

Het zetten van de eerste twee stappen gaat 
gepaard met een hoge inzet van ruimtelijke 
informatie. Voor de derde stap is dat in iets 
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mindere mate het geval. Bij het reduceren 
van het gebruik van energie, de eerste stap, is 
nodig het huidige gebruik te kennen en een 
goede notie te hebben van wat op grond van 
karakteristieken van de bebouwing een reële 
reductie kan zijn. De ruimtelijke datasets die 
hier het meest voor gebruikt worden zijn:
• Gebruiksdata van gas en elektriciteit op 

postcode 6 niveau. Idealiter is het gebruik 
van energie op gebouwniveau beschikbaar. 
Weliswaar beschikken de energieleveranciers 
over deze data maar staat privacywetgeving 
het gebruik hiervan in de weg; 

• De Basisadministratie Adressen en Gebouwen 
(BAG);

• Het percentage koop- en huurwoningen in 
een wijk;

• Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
• Data met gebouwkenmerken zoals pand-

gebruik, bouwjaar, hoogte (aantal verdiepin-
gen), type (rijtje, hoekhuis, appartement of 
vrijstaand) en soort dak. 

De tweede stap, betrek energie uit duurzame 
bronnen, wordt vaak gezien als dé grote 
opgave voor de energietransitie. De complete 
energievoorziening moet hiervoor op de 
schop. Plat gezegd, we gaan van het gas af en 
we maken voortaan gebruik van groene elektri-
citeit die we zelf met onze panelen opwekken, 
of we betrekken energie uit andere duurzame 
bronnen. De opgave voor de warmtevraag 
die het gevolg is van het verlaten van aardgas 
is immens. Het systeem van opwek, levering, 
distributie en gebruik wordt in alle facetten 
geraakt. Ook dit gaat gepaard met een vraag-
stuk waar veel ruimtelijke informatie in omgaat:
• Waar is ruimte voor opwekking door zon of wind?
• Waar bevinden zich potentiële warmtebronnen?
• Waar bevindt zich de netwerkcapaciteit om de 

opgewekte energie te distribueren?
• Waar bevindt zich de vraag en het gebruik van 

opgewekte energie?
• Hoe zit het met de transportcapaciteit?
• Welke locaties zijn interessant voor marktpartijen 

om energie op te wekken?
• Welke locaties krijgen vanuit de gemeenschap 

de voorkeur om voor de energietransitie te 
worden benut?

De ruimte in Nederland is schaars. Het inpas-
sen van nieuwe voorzieningen is daarom 
niet gemakkelijk. Daarbij wordt gekeken naar 
laaghangend fruit als daken waarop makkelijk 
zonnepanelen kunnen worden bevestigd. 
Dat is een reële mogelijkheid. Het inpassen 
van onderstations en transformatorhuisjes in 
de wijken is een heel ander verhaal. Daarvoor 
is niet veel ruimte nodig, maar niettemin is 
die ruimte schaars en moet er goed gezocht 
worden om ze in te kunnen passen. Ga voor 
een willekeurige buurt maar eens na waar 
nog ruimte is voor zo’n transformatorhuisje. 
En dan te bedenken dat er misschien wel 
twee keer zo veel van die huisjes nodig zijn 
als nu. Dat vraagt om intelligente inpassing 
waarbij het gebruik van ruimtelijke data 
essentieel is.
De derde stap, optimaliseer het gebruik 
van fossiele brandstoffen, richt zich op het 
optimaliseren van installaties, maar ook hier 
bevindt zich een ruimtelijke component. Als 
het gaat om het toepassen van WKO (Warmte 
Koude Opslag), is het zaak de samenstelling 
van de ondergrond goed te kennen en ook 
hierbij vormt ruimtelijke informatie de schakel. 

De BRO (Basisregistratie Ondergrond), wordt 
hierbij een steeds belangrijkere bron van 
informatie. Met het beschikbaar komen van 
ondergrondmodellen in de tweede tranche 
van inwerkingtreding, is deze data ook 
daadwerkelijk beschikbaar. Het is nog wel zaak 
dat deze data gevonden wordt. Het is nog niet 
vanzelfsprekend dat iedereen deze data weet 
te vinden en gebruikt. Ons vakgebied heeft 
een belangrijke rol door stakeholders te wijzen 
op de aanwezigheid van deze data zodat alle 
stappen van de Trias Energetica met gebruik 
van alle beschikbare data en objectivering 
ondersteund kan worden.

Energielevering
Energieleveranciers hebben met een goed 
onderbouwde, data-gedreven besluitvorming 
de komende jaren goede mogelijkheden 
invloed uit te oefenen op de aanleg van 
warmtenetten op de beste locatie. Het 
identificeren en kwalificeren van geschikte en 
minder wenselijke locaties is een complex pro-
ces. De uitkomst ervan bepaalt voor decennia 
hoe de nationale energievoorziening eruit 
ziet. Effecten in het ruimtelijk domein bepalen 
eveneens hoe het uiterlijk en gebruik van 
Nederland er uit gaat zien. Het behoeft geen 
betoog dat de selectie van locaties uiterste 
zorgvuldigheid vereist. Deze zorgvuldigheid 
kan niet zonder de inzet van geografische 
informatie. Geografische informatie met data 
over de omgeving en de energievoorzienin-
gen (met inbegrip van diverse scenario’s) is 
gelukkig in ruime mate aanwezig. 

Schaal: Beleid en Monitoring
Eén aspect dat door beleidsmakers niet vaak 
genoemd wordt maar een grote rol speelt 
is schaal. De nationale doelstellingen van de 
energietransitie zijn een directe afgeleide van 
eerder gemaakte internationale afspraken. 
CO₂ -reductie en het tegengaan van klimaat-
verandering moeten op wereldschaal worden 
aangepakt. Tegelijkertijd vinden maatregelen 
op microschaal plaats die allemaal bij elkaar 
de gewenste transitie mogelijk maken. Het 
isoleren van daken en vloeren of het plaatsen 
van een warmtepomp zijn hiervan concrete 
voordelen.
Tussen wereldschaal en microschaal bevinden 
zich vele andere schaalniveaus waarop op 
eigen wijze, beslissingen worden genomen 
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en maatregelen worden uitgevoerd. Zo maakt 
elk land, elke provincie, elke gemeente en elk 
gebruikerscollectief zijn eigen beleid en neemt 
zijn eigen diversiteit aan maatregelen. De ver-
binding tussen de verschillende schalen komt 
tot uitdrukking door geografische informatie. 
Pas door lokale maatregelen steeds een stukje 
verder te aggregeren, ontstaat een beeld van 
de verhouding tussen beleid en maatregelen 
op de verschillende schaalniveaus.
Naast aggregatie van geografische data 
wordt geografische data ook gebruikt om te 
analyseren in hoeverre vooraf geformuleerde 
voortgang zich verhoudt tot daadwerkelijke 
voortgang. Het zijn dit soort vergelijkingen 
die maken dat de prognose en voortgang van 
de energietransitie per ruimtelijke eenheid 
gemonitord kunnen worden. De verschilanaly-
ses tussen toestand en voortgang in verschil-
lende schaaleenheden geven ook informatie 
over omstandigheden die de energietransitie 
vergemakkelijken (denk aan de nabijheid van 
windmolenparken of goede aanvoerlocaties 
voor waterstof) of moeilijker maken (denk 
hierbij aan een complexe planologie of 
beschermde gebieden). In alle gevallen geldt 
dat een analyse met geografische data de 
sleutel vormt in het doorgronden van het 
vraagstuk.

 Van data naar beleid:  
transitievisie Warmte

Het klimaatakkoord verplicht alle Nederlandse 
gemeenten in 2021 tot het opstellen van 

warmteplannen. In deze warmteplannen 
moeten gemeenten duidelijk maken hoe zij 
de energievoorziening vormgeven zonder 
gebruik te maken van fossiele brandstoffen. 
Het aanleggen van warmtenetten is een kans-
rijke optie, maar niet op elke locatie mogelijk 
of wenselijk. Terwijl er ook locaties zijn waar 
warmtenetten de beste oplossing zijn.
In september 2020 publiceerde het PBL (Plan-
bureau voor de Leefomgeving) [1] de tweede 
versie van de leidraad voor de transitievisie 
Warmte. Deze leidraad is de uitkomst van een 
grote modelstudie waarin het PBL voor zes 
warmtestrategieën heeft berekend wat de 
technisch economische kosten zijn voor elke 
buurt in Nederland. Deze modellering is uitge-
voerd met het Vesta-Mais model [2]. Voor de 
overzichtelijkheid en onderlinge vergelijkbaar-
heid zijn deze uitkomsten in een geografische 
viewer [3] ontsloten. De viewer bevat onder 
andere voor elke wijk de warmtestrategie 
met de laagste kosten. Hierbij gaat het om de 
volgende zes alternatieven:

• All electric met een individuele warmtepomp;
• Warmtenet met midden en hoge temperatuur-

bron;
• Warmtenet met lage temperatuurbron;
• Hernieuwbaar gas met hybride warmtepomp;
• Hernieuwbaar gas met HR-ketel;
• Waterstof.

Het is wellicht verleidelijk het model te volgen 
en de strategie met de laagste kosten op te 

nemen in de transitievisie Warmte. Daarmee is 
zonder veel omhaal voldaan aan een verplich-
ting om eind 2021 een warmtevisie opgesteld 
te hebben. Zoals zo vaak echter is de werke-
lijkheid complexer dan een model. Het PBL 
tekent dit zelf ook nadrukkelijk aan. Ook in de 
naamgeving komt dat terug: het gaat om een 
startanalyse. Wat moet er dan verder gebeu-
ren? Allereerst een korte toelichting bij de 
gepresenteerde modeluitkomsten. Deze zijn 
het resultaat van een nationale benadering 
waarin gegevens en aannames vooral geba-
seerd zijn op nationale bestanden. Het is dus 
zeker aannemelijk dat lokale omstandigheden 
tot een andere uitkomst voor de economisch 
meest voordelige strategie leiden. Het PBL 
onderschrijft dit overigens als eerste in de 
Handreiking die de startanalyse vergezelt. 

 
Referenties
[1] www.pbl.nl
[2] www.pbl.nl/modellen/vesta
[3] Viewer: themasites.pbl.nl/leidraad-warmte/2020/main.php#
 (een wachtwoord opvragen kan door in te loggen met uw 

eigen e-mailadres)

Peter de Graaf is Business 
consultant bij Geodan. Peter is 
bereikbaar via 06-12010686.

Figuur 2 - Viewer: pandtype.
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Verslag

Geheel coronaproof (met een scherm tussen 
hen in) beginnen sprekers Stephan de Rooij, 
afdelingsleider Geodesie Heijmans en Jolle Jelle 
de Vries, directeur Geomaat aan het webinar. 
Met als ondertitel: Toekomst van de landmeet-
kundige out of business of gouden toekomst? 

Rond 1997 werd het gebruik van GPS steeds 
gebruikelijker. Van 100-500 punten met een tachy-
meter naar 500-1000 met GPS en tegenwoordig 
met alle nieuwe technieken miljoenen meetpun-
ten per seconde. Vroeger ging je met drie man 
op pad, tegenwoordig alleen. Met behulp van 
een robotplotter bijvoorbeeld. Ook werken we 
steeds meer digitaal, bijvoorbeeld met autonome 
drones of satellietbeelden schouwen. Met deze 
grote hoeveelheid nauwkeurige landmetingen 
kan het vakgebied goed op de maatschappelijke 
ontwikkelingen inspelen. 

3D-stadsmodellen
3D-stadsmodellen zijn interessant om in de 
energietransitie de juiste keuzes te maken. 
Waar zitten raam- en dakpartijen, potentiële 
warmtebronnen, etc. Men kan zo zien op 
welke plekken in de stad problemen zijn met 
de lucht, maar ook welke plekken mogelijk 
nog kunnen verduurzamen. Landmetingen 
resulteren in een nauwkeuriger beeld dan de 
subjectieve beleving van de mens. Bijvoor-
beeld om de stad klimaatadaptief te maken. 
Zonder deze landmetingen zou het een stuk 
lastiger zijn. In dit webinar probeert Jolle Jelle 
het belang van dit punt te benadrukken.

Onderwijs
Het volgende onderwerp dat wordt bespro-
ken betreft het onderwijs op het gebied van 
landmeetkunde. De stelling was of we kennis 
aan het verliezen zijn op het gebied van land-
meetkunde. Persoonlijk ben ik het eens met 
deze stelling. Zelf studeer ik Watermanage-
ment op de HZ University of Applied Sciences 
in Middelburg, en een vak zoals GIS is een 
vak wat regelmatig terugkomt in de studie. 
Zoals Jolle Jelle zo mooi zegt: “We vinden het 
allemaal heel gewoon dat we 3D-modellen tot 
onze beschikking hebben.” 
Ik zie dit zelf heel veel terug in mijn studie. 
Inhoudelijk gezien leren wij op de studie hoe 

we kaarten moeten maken op GIS, maar voor 
ons studenten wordt het als vanzelfsprekend 
gezien dat we deze geodata tot onze beschik-
king hebben. Maar hoe men tot de geodata 
komt, daar wordt nauwelijks aandacht aan 
gegeven.  
De vertaalslag richting de jeugd is een belangrijk 
onderwerp. Op dit moment is de grootste rich-
ting binnen de landmeetkunde, data-analyses 
uitvoeren. Belangrijk is de combinatie tussen 
landmeetkunde en data-analyse. Er moeten 
toegankelijke studies gecreëerd worden zodat 
steeds meer mensen enthousiast worden over 
dit vakgebied. De overheid, het bedrijfsleven en 
het onderwijs moeten de handen in een slaan 
en een nieuwe opleiding creëren.

Sarah van Hulten is student Watermanagement en 
bereikbaar via @HZ University of Applied Sciences 
of sarahvanhulten@hotmail.nl.

Heb je feedback of leuke ideeën voor een 
webinar? Laat het ons dan weten via  
info@geo-info.nl. Wil je het webinar terug-
kijken? Dat kan via de QR-code.

Op 1 september 2020 vond het allereerste GIN Webinar plaats over Landmeetkunde. Er waren ruim 
70 mensen digitaal aanwezig. De eerste pollvraag gaf inzicht in de achtergrond van de deelnemers.

Het allereerste GIN Webinar 
over Landmeetkunde

Sprekers Jelle Jolle de Vries (links) en Stephan de Rooij 
(rechts) in de studio.

Screenshot webinar.

Achtergrond van de deelnemers.

Onderwijs
7%

Bedrijfsleven
35%

Overheid
58%
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Energietransitie

Hoe helpen wij gemeenten om 
met behulp van geodata de 
energietransitie vorm te geven? 
Als adviesbureau ondersteunen 
wij overheden in het aardgasvrij 
maken van onze woningen en 
gebouwen. In deze complexe 
opgave komen techniek, economie 
en maatschappij bij elkaar. 
Hier komt een veelheid van data bij 
kijken, dat bij elkaar gebracht moet 
worden, geanalyseerd en helder 
gevisualiseerd. Zo kan een breed 
publiek van ambtenaren, technici 
tot inwoners keuzes maken in de 
energietransitie. 

Door Rick Sieling en Christiaan Hoetz

Gemeenten hebben vanuit het klimaat- 
akkoord de opgave om voor eind 2021 een 
Transitievisie Warmte op te stellen (hierna 
TVW). In deze visie bepalen gemeenten met 
welk alternatief voor aardgas de warmte-
voorziening in de wijken toekomstbestendig 
wordt. Daarnaast wordt vastgesteld wanneer 
en in welke volgorde de wijken overschakelen 
op een duurzame warmtevoorziening.  
Dit is een lastige puzzel, met vergaande 
consequenties voor haar inwoners. In de  
startwijken wordt, samen met de inwoners, 
het proces naar aardgasvrij verder vormge- 
geven en uitgewerkt in Wijkuitvoeringsplannen. 
Om tot een toepasbare en gedragen Transitie- 
visie Warmte te komen, is een intensieve  
analyse van de gemeente nodig. Niet alleen 
op het gebied van de energievraag, maar ook 
wat betreft geplande werkzaamheden in de 
wijk en de mening van inwoners. Er is een 
veelheid aan data beschikbaar en er zijn  
veel verschillende routes naar aardgasvrij.  
Maar hoe zorg je nu dat je het beste pad 
uitstippelt en hier samen met de betrokken 
partijen en inwoners achter kunt gaan staan?
Met actuele en betrouwbare data en een 
hieraan gekoppelde datagedreven manier 
van werken kan een goede uitgangspositie 
worden gecreëerd voor het opstellen van de 
transitievisie. Dit vormt de basis voor inzicht in 
de (on)mogelijkheden voor de verduurzaming 

van de energievoorziening van de wijken en 
buurten in een gemeente.

Smart Energy Transition Platform 
Bij het opstellen van de TVW’s organiseert 
Royal HaskoningDHV voor opdrachtgevers 
het totale proces om te komen tot een TVW 

en de daaropvolgende wijkuitvoeringsplan-
nen (WUP). Om tot een goede technische 
onderbouwing te komen, maken wij gebruik 
van het door ons ontwikkelde SETuP platform 
en een datagedreven proces. 
Het Smart Energy Transition Platform, afgekort 
SETuP, ondersteunt gemeenten bij het opstel-

Dynamisch en datagedrev en opstellen  
van transitievisie Warmte

Figuur 1 - Waarde robuustheid resultaat Vesta-MAIS.

De realitycheck contro-

leert of de uitkomsten 

van het Vesta MAIS 

model aansluiten bij de 

lokale werkelijkheid

20   | Geo-Info   |   2020-5



THEMA

len van hun TVW. Het geeft o.a. inzicht in de 
mogelijkheden om de energievoorziening van 
wijken en buurten te verduurzamen zonder 
de inzet van aardgas. Daarnaast helpt SETuP 
keuzes te maken in de planning van de lokale 
energietransitie. Hoeveel wijken worden in 
beschouwing genomen voor de planning tot 
2030, en met welke wijken wordt gestart met 
de transitie naar aardgasvrij. Resultaten worden 
in het platform gevisualiseerd in een serie 
dashboards en kaarten. 

 Van statische naar dynamische  
energiemodellen

Belangrijke randvoorwaarden voor effectief 
datagedreven werken zijn de dynamiek van 
energiemodellen en het belang van snel inzicht 
in lokale ontwikkelingen. Dit lichten wij graag 
toe. Inzichten in de energietransitie volgen elkaar 
snel op. Inzet van statische data en modellen 
betekent dat resultaten snel achterhaald zijn of 
verdurend handmatige updates vergen. Daarom 
hebben wij bewust geen eigen energiemodel-
len ontwikkeld. In het platform is een centrale 
rol weggelegd voor het landelijke Vesta MAIS 
model van het Planbureau voor de Leefomge-
ving (PBL). Dit model geeft een goede indicatie 
welke technische oplossingen mogelijk zijn 
tegen de laagst maatschappelijke kosten voor 
een specifieke buurt.  
In SETuP is een geautomatiseerde koppeling 
gemaakt met het onderliggende datamodel van 
het PBL en met andere open databases zoals 
van het CBS. Hierdoor wordt altijd de actuele 
en relevante informatie voor de energietransitie 
ontsloten en gepresenteerd in dashboards en 
bijbehorende GIS kaarten. Door verschillende 
databronnen bij elkaar te brengen, hier geauto-
matiseerd verdiepende analyses op uit te voeren 
en helder te presenteren, maken wij het voor de 
betrokken partijen mogelijk om snel en transpa-
rant keuzes te maken in de route naar aardgasvrij.

Snel inzicht
Inzet van landelijke modellen alleen is echter niet 
genoeg om de juiste keuzes te kunnen maken in 
de energietransitie. Hiervoor is ook inzicht in de 
lokale situatie en context nodig. Deze informatie 
is vaak in bezit van verschillende betrokken sta-
keholders. Het inwinnen van deze gegevens kan 

in de procesvoering tijdrovend zijn. Gegevens 
moeten vaak eerst geïnterpreteerd en verwerkt 
worden, voordat deze toegepast kunnen 
worden. Om dit proces effectief te organiseren, 
hebben wij binnen het SETuP platform een 
enquêtemodule ontwikkeld. Via deze module 

kunnen betrokken partijen eenvoudig online per 
wijk en/of buurt specifieke ontwikkelingen vast-
leggen. Denk hierbij een de aanwezigheid van 
een burgerinitiatief of vervangingsplannen van 
de riolering. Deze gegevens worden vervolgens 
gekoppeld aan de modeluitkomsten. Zo voeren 
we als het ware een serie realitychecks uit op de 

modelmatige uitkomsten en controleren we of 
deze aansluiten bij de lokale werkelijkheid. Voor 
goede interpretatie en keuze van de resultaten 
wordt in de realitycheck rekening gehouden 
met bijvoorbeeld eerder vastgesteld lokaal 
energiebeleid, robuustheid van de voorgestelde 
opties, resultaten van verschillende energiemo-
dellen en de dynamiek van de omgeving. Zo kan 
het zijn dat in specifieke gemeenten bepaalde 
duurzame bronnen worden uitgesloten voor de 
inzet in de lokale energietransitie of dat in een 
specifieke buurt een bepaalde ontwikkeling 
plaatsvindt, zoals een grootschalige renovatie, 
waardoor de modeluitkomsten niet meer 
betrouwbaar zijn. In de realitycheck overleggen 
wij met de gemeente en andere betrokken 
partijen welke beleidsbeslissingen en ontwik-
kelingen er spelen en houden hier rekening mee 
met betrekking tot doorrekenen en presenteren 
van passende energiescenario’s.

 Robuustheid van de voorgestelde 
energiescenario’s

Door deze aanvullende berekeningen uit te 
voeren met behulp van lokale informatie  
valideren wij de generieke modeluitkomsten. 
Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bepaalde 
aspecten van de warmtevraag, de isolatiegraad 
van de objecten en lokale ontwikkelingen 
van de bebouwde omgeving. Op basis van 

Dynamisch en datagedrev en opstellen  
van transitievisie Warmte

Figuur 2 - Indruk dynamische WAT kaart met waarden robuustheid.
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deze aanvullende berekeningen, krijgen de 
voorgestelde opties voor een wijk of buurt een 
individuele score voor de robuustheid van de 
modeluitkomsten. Hierdoor is het mogelijk om 
voor de voorgestelde energiescenario’s een 
rangorde vast te stellen op basis van robuust-
heid.

Expert judgement, de finishing touch
De resultaten van het Vesta MAIS model en de 
uitkomsten van de realitychecks leiden uitein-
delijk tot inzicht in de best passende energie-
scenario’s voor een specifieke wijk en/of buurt 
in een gemeente. Uit kwaliteitsoverweging, 
zal een technisch specialist, de resultaten altijd 
als finale ‘check’ controleren en beoordelen 
om de uiteindelijke oplossingsrichting voor te 
stellen voor de specifiek wijk en/of buurt.
Op basis van de actuele data, de functies van 
SETuP en een vastomlijnd proces wordt een 
dynamische WAT-kaart en WANNEER-kaart als 
belangrijke eindproducten opgesteld.

Dynamische WAT-kaart
De dynamische WAT-kaart is een dashboard 
in SETuP, dat per wijk en/of buurt aangeeft 
welke energiestrategie(n) het meest past als 
duurzaam alternatief voor de huidige energie-
voorziening. Het betreft hier de presentatie 
van de resultaten en de onderbouwing vanuit 
de realitychecks. De WAT-kaart is een ‘foto’ van 
het huidig energielandschap en de duurzame 
ontwikkelmogelijkheden en kan mogelijk 
veranderen in de loop van de tijd door nieuwe 
ontwikkelingen in de omgeving en beleid. 

Dynamische WANNEER-kaart
Vergelijkbaar aan het opstellen van een  
WAT-kaart wordt in SETuP functionaliteit 
ingezet om de basis te leggen voor de plan-

ning van het opstellen en uitvoeren van de 
wijkuitvoeringsplannen. Met de functie kan 
worden gekeken hoeveel wijken worden 
opgenomen in de planning tot 2030 en met 
welke wijken kan worden gestart met het 
traject naar aardgasvrij (wijkprioritering). 
De prioritering wordt eerst automatisch 

gegenereerd op basis van criteria die door de 
partijen relevant worden geacht, zoals maat-
schappelijk draagvlak, kosten en meekoppel-
kansen zoals geplande werkzaamheden in 
de wijk. Daarna kan de wijkprioritering met 
de betrokken partijen naar wens worden 
aangepast in het platform. 

 De voorbeelden en meerwaarde  
van datagedreven werken

Het werken volgens de datagedreven  
procesaanpak van RHDHV bij het opstellen 
van de technische analyse van TVW biedt  
voor gemeenten meerwaarde en voordelen:

Interactieve procesondersteuning
Samen met de opdrachtgever wordt een inter-
actief proces georganiseerd om de TVW op te 

stellen. Onderdeel van het proces zijn (online) 
workshops, waar de benodigde ‘intelligence’ 
op basis van de functies en dashboards van 
SETuP, direct beschikbaar is. Het voordeel van 
deze directe beschikbaarheid is dat de betrok-
ken partijen meteen kunnen reflecteren op 
deze inzichten en dit vervolgens weer kunnen 
verrijken met hun eigen kennis van de lokale 
situatie. 

 Verkorting doorlooptijd opstellen  
technische analyse

De gemeenten krijgen een actuele en 
betrouwbare dataset dat direct ingezet kan 
worden voor de technische analyse van de 
TVW. Zelf tijdrovend dataverzamelen is daarbij 
dus niet meer nodig. Naast de tijdswinst 
en het ontzorgen op eigen data-inwinning, 
worden door het systeem op basis van inge-
laden data, direct bruikbare resultaten in de 
dashboards getoond. Daarmee wordt de basis 
gelegd voor de beantwoording van de WAT- 
en WANNEER-vraag en komt ‘tijd’ vrij voor 
aanscherping en verfijning en voor inrichting 
van de volgende beleidsfase: het maken van 
definitieve keuzes en het opstellen van de 
wijkuitvoeringsplannen.

 Data op orde, basis voor goede communicatie
In de TVW wil je uiteindelijk op basis van actuele 
en betrouwbare data, aan alle betrokken 
stakeholders en primair de burgers, een goede 
visie en strategie communiceren ten aanzien 
van de opzet en uitvoering van lokale energie-
transitie. Geen vaagheden, maar betrouwbare 
en transparante resultaten die gekoppeld 
kunnen worden aan goede, steekhoudende 
onderbouwingen. In de TVW is daarom naast 
de beantwoording van de WAT- en WANNEER-
vraag, verplicht om een participatiestrategie op 
te nemen. (Snel) uitvoeren van de technische 
analyse en daarmee de beschikking krijgen over 
de WAT- en WANNNEER-kaart, kan houvast en 
richting geven aan het opstellen van een partici-
patieplan en het inrichten van de benodigde 
participatieprocessen.

Rick Sieling MBA is Programma- 
manager digital services 
energietransitie bij Royal- 
HaskoningDHV en bereikbaar 
via Rick.sieling@rhdhv.com. 

Christiaan Hoetz is Consultant 
Energy Systems bij RoyalHas-
koningDHV en bereikbaar via 
Christiaan.hoetz@rhdhv.com.

Figuur 3 - Indruk dynamische WANNEER-Kaart.
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De coronacrisis hakt er hard in. We merken allemaal de 
impact van de maatregelen. We werken thuis, houden ons 
aan de 1,5 meter regel, wassen onze handen stuk en zien elkaar 
vooral online. In maart, aan het begin van de lockdown, was 
het voor de meeste mensen werkzaam in onze sector best wel 
spannend. We gingen thuiswerken, vonden het saai, maar zagen 
vooral de voordelen en ik hoorde heel vaak de opmerking dat 
het ook zo prettig en efficiënt is om thuis te werken. Dat lag iets 
anders bij bedrijven met buitenwerkzaamheden. Opeens mocht 
je niet meer met meerdere personen in een auto zitten en 
werden opdrachten uitgesteld. We zagen ook mooie initiatieven. 
GeoBusiness NL en Geo-Informatie Nederland (GIN) trokken 
samen op in een oproep aan de overheidspartners in de sector 
om de werkzaamheden niet te laten stilvallen en waar mogelijk 
projecten naar voren te halen. Ook is er vanuit een aantal bedrij-
ven en overheidsorganisaties gewerkt aan concrete voorbeelden 
en ondersteunende applicaties die laten zien welke rol geo-
informatie speelt in de informatievoorziening rond COVID-19. 

De financieel economische impact voor de bedrijven in 
onze sector lijkt vooralsnog mee te vallen. We zijn een ‘digitale 
sector’, waardoor de locatie waar wij werken weinig invloed 
heeft op onze productiviteit. Ook profiteren veel van onze 
geo-bedrijven van het gegeven dat veel werk in de bouw- en 
infrasector naar voren is gehaald. Maar er zijn wel grote verschil-
len, want er zijn wel degelijk bedrijven die worden geraakt 
door de crisis. Ook zijn wij alert op de laat-cyclische effecten. 
De decentrale overheden zijn een belangrijke opdrachtgever 
voor onze sector. Daar zullen de budgettaire prioriteiten over 
een paar maanden ongetwijfeld anders liggen en onze sector 
zal daar niet immuun voor zijn. 

En uiteraard missen wij onze fysieke bijeenkomsten, zoals 
onze eigen GeoBusiness NL platform- en themabijeenkomsten, 
de leveranciersbijeenkomsten van onze overheidspartners, de 
FIG2020, de Waterinfodag, de Esri-conferenties en de GeoBuzz. 
We experimenteren succesvol met het online surrogaat. 
Daar zitten best wel voordelen aan, maar wij missen het contact, 
gewoon even elkaar zien, spreken, kort overleggen.

De afgelopen drie maanden veranderde de situatie enigs-
zins. Met name bij de bedrijven wordt er weer met een kleinere 
of volledige bezetting op kantoor gewerkt, uiteraard met inacht-
neming van de coronaprotocollen. Binnen alle mogelijkheden 
zoeken we elkaar ook weer op en er worden zelfs alweer heel 
voorzichtig kleine, vaak hybride, bijeenkomsten georganiseerd. 

Ook hebben we de afgelopen maanden niet stilgezeten in 
onze sector. Veel grote activiteiten en projecten zoals de Omge-
vingswet, common ground, de doorontwikkeling in samenhang 
van de basisregistraties, om er maar een paar te noemen, gingen 
‘gewoon’ door. Ontwikkelingen die het ook moeten hebben van 
bijeenkomsten en consultaties, iets dat heel goed is opgevangen 
door online varianten via MS Teams en andere online platfor-
men. Kleine negatieve noot is het uitstel van de invoering van de 
Omgevingswet met één jaar. De coronacrisis gaf hier het laatste 

zetje, onbedoeld uiteindelijk toch een goed en breed gedragen 
besluit. 

Waar we in deze ontwikkelingen wel last van hebben is dat 
de insteek nu nog meer technologisch is geworden. We praten 
vooral over roadmaps, architectuurschetsen en modellen. En wat 
dan niet helpt in deze tijd is dat we het contact met de gebrui-
kers van onze geodata en technologie dreigen te verliezen, toch 
al niet de sterkste kant van onze sector. 

Uiteindelijk doen we het ergens voor. We kijken naar de 
grote maatschappelijke thema’s met grote investeringen zoals 
de woningbouwopgave, energietransitie, slimme mobiliteit, 
duurzaamheid en nog veel meer. Locatie en benutten van onze 
spaarzame ruimte dragen significant bij om deze maatschappe-
lijke vraagstukken adequaat op te pakken. Maar is dit ook bekend 
bij de bestuurlijke en operationele organisaties en bedrijven die 
hierbij zijn betrokken? Ik denk dat we hier nog een wereld te 
winnen hebben. In deze editie van de Geo-Info gaat het over de 
energietransitie. Ik kijk uit naar de voorbeelden waar wij met onze 
geodata en technologie het verschil kunnen maken, maar hoop 
ook dat we inzicht krijgen waar daadwerkelijk behoefte aan is.

Vanuit GeoBusiness NL Platform Energietransitie en Klimaat 
zijn wij eind vorig jaar begonnen met een inventarisatie van de 
trends en ontwikkelingen binnen dit domein. Omgevingsvisie, 
duurzaamheid en uitbreiding en hergebruik van de bestaande 
energienetwerk infrastructuur zijn daarbij een paar opval-
lende kernwoorden. Ook hebben wij contact gezocht met de 
organisaties die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de 
energietransitie. Met name bij die contacten wordt duidelijk dat 
wij raakvlakken hebben, maar ook dat wij moeten investeren in 
het begrijpen van de uitdagingen van de energietransitie. Alleen 
dan kunnen wij laten zien hoe geodata en technologie een 
bijdrage kan leveren. Met deze kennis kunnen wij ook aangeven 
welke andere databronnen gebruikt kunnen worden. Zo gaat 
GeoBusiness NL samen met de Netherlands Space Office (NSO) 
vier workshops organiseren om de potentie en het gebruik van 
satelliet informatie ten behoeve van een aantal maatschappelijke 
thema’s te onderzoeken. Eind oktober organiseren we de eerste 
workshop met als thema ‘energietransitie’. In deze workshop 
willen wij aan de hand van presentaties van energietransitie 
deskundigen de vraag in beeld brengen en de potentie van 
satellietinformatie onderzoeken.  

En nu hoor ik jullie al denken: ‘daar gaan we weer’. De gebrui-
kersvraag in beeld brengen, terwijl we vooral laten zien wat wij 
denken te kunnen bieden. En dat klopt wel, maar we zullen het 
moeten blijven doen om de volgende stappen te kunnen zet-
ten. Dat geldt voor onze hele sector en alle ontwikkelingen om 
onze geo-informatie infrastructuur door te ontwikkelen tot een 
open systeem dat door iedereen gebruikt kan worden. 

Camille van der Harten

Directeur GeoBusiness Nederland

c.vanderharten@geobusiness.nl
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Overheden zijn er maar druk 
mee, de grote ontwikkelingen 
die top-down gestuurd worden. 
Ooit was daar de grootschalige 
woningbouw zoals de VINEX-
locaties. Heel recent nog de 
stresstesten in het kader van 
klimaatadaptatie. Nu zitten we 
middenin in de energietransitie. 
Op rijks-, regionaal en gemeentelijk 
niveau wordt aan deze opgave 
gewerkt. Hoe grijpen deze niveaus 
op elkaar in en wat kunnen we 
leren van eerdere grote opgaven?

Door Alex van Doorn

Het rijk is druk doende met de doelstellingen 
en afspraken zoals die gemaakt zijn in Parijs en 
Brussel. De RES'en (Regionale Energiestrategie)  
zijn op hun beurt bezig met inmiddels hun 
bod 1.0 en op het zelfde niveau bevinden zich 
de regionale structuurvisies warmte. 
Op gemeentelijk niveau wordt hard aan de 
weg getimmerd aan transitievisies warmte 
(TVW’s). Veel gemeenten hebben deze al (in 
concept) gereed, maar gemeenten met een 
hoge ambitie of beperkte organisatie zoeken 
nog naar de beste route. 
Dat we in een wijk of buurt de issues integraal 
moeten benaderen en aanpakken is niets 
nieuws maar de komst van wijkuitvoerings-
plannen maakt dit nog eens expliciet. 

 Vier schaalniveaus maken  
de opgave complex

Nu zijn er dus al vier niveaus benoemd. Rijk, 
regio’s, gemeenten en wijken. Maar we weten 

allemaal dat het draait om de eindgebruiker. 
In dit geval de bewoner van een woning of de 
gebruikers van een bedrijfs- of kantoorpand. 
Om de doelen te halen rondom de ener-
gietransitie, waarbij de focus nu vooral ligt 
op het aardgasvrij maken van woonwijken, 
haken de verschillende schaalniveaus stevig 
in elkaar. Prioriteiten voor wijken komen uit 
de TVW. De TVW moet passen in de vraag 
aanbod binnen de RES. De RES‘en moeten op 
landelijk niveau weer in balans zijn met vraag 
en aanbod. Kortom het is nogal complex en 
dat terwijl de eindgebruiker letterlijk aan de 
knoppen zit. 
Complexiteit zorgt voor in ieder geval veel 
aandacht vanuit de markt. Zo zijn wij zelf actief 
op het niveau van de RES als regisseur in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Tevens op gemeen-
telijk niveau met data als het gaat over de 
aanvraag van subsidies. Ook de startanalyse 
van het Planbureau Leefomgeving passen we 

Integraal dashboard voor energiemanagement 
cruciaal in geslaagde ener gietransitie

Energietransitie

Figuur 1 - Dashboard op wijkniveau.
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toe op gemeentelijk niveau. Omdat dit binnen 
één organisatie zit, hebben we de expertise 
op het gebied van data kunnen gebruiken op 
het niveau van de RES. En dat helpt!
Wat wij zelf zien, maar wat ook elders in de 
markt wordt opgemerkt, is dat er vooral oplos-
singen zijn op één schaalniveau. Terwijl het zo 
interessant kan zijn die schaalniveaus te kop-
pelen. Je zou zeggen dat dat vrij makkelijk te 
doen is met onze (open)geodata in Nederland. 

Twee werelden
Stelt u zich nu eens voor: aan de ene kant 
een wereld van mensen, politiek, belangen, 
ambities en macht en aan de andere kant een 
werkelijkheid die wordt opgebouwd vanuit 
beschikbare data, metingen, monitoring en 
rekenmodellen. Hoe verhoudt dat zich dan 
tot elkaar en vooral, hoe versterken beide 
werelden elkaar in de analyse, planvorming, 
besluitvorming, realisatie en beheerfase? 

Ik weet dat er per schaalniveau en per fase 
veel tools en aanpakken zijn, maar juist het 
verbinden van die zaken, daar ligt de uit-
daging. We maken het verschil als mensen  
verbinding zoeken met elkaar: bewoners, 
gebiedsmanagers, projectleiders, RES-regis-
seurs, bestuurders en bezig zijn om doelen te 
halen. 
Wij zien dat bij ons op de vloer ook en wat 
het mooie is van op meerdere schaalniveaus 
werken is dat we relaties zien en leggen tussen 
die schaalniveaus. Mensen doen dat, dat hoort 
bij het werk en de benodigde competenties, 
maar dit kan bij uitstek ook met geodata. 
Hier ligt duidelijk de uitdaging. 

Landelijk dashboard
Stel dat er een (landelijk) dashboard is, niet 
met coronabesmettingen maar met de 
vraag aanbodverhouding van energie, zie 
het voorbeeld hiernaast.. Een dashboard 
waarin we de status van regio’s kunnen zien 
qua vraag en aanbod, maar ook de ver-
schillen tussen de regio’s tussen tijdsloten. 
Hoe nuttig zou dat zijn, een landelijk ener-
giemanagement systeem ter ondersteuning 
van besluitvorming door de schaalniveaus 
heen.

We staan dus voor de uitdaging om de gege-
vens van de eindgebruikers op woningniveau 
beschikbaar te hebben op wijk, gemeente, 
regio en rijksniveau. Feitelijk is een optelsom 
van alle verbruikers in Nederland te maken. 
Het probleem zit hem in de beschikbaarheid 
van de gegevens op woningniveau. En juist 
hier ligt zoals eerder genoemd de opgave. 
Stel: ik gebruik thuis 2500 kW elektra en 
850 m3 gas. Mijn buren verbruiken bijna het 
dubbele en ja, ze zitten in dezelfde levens-
fase met een vergelijkbare huishouding. 
De cijfers zoals die er nu zijn op buurt of 
wijkniveau zijn dus grotendeels gestoeld op 
gemiddelden. Terwijl ze wel doortellen naar 
de vraag/aanbodrelatie op hogere niveaus. 
Ter illustratie, figuur 3 waarin de schaal-
niveaus verbeeld staan, hun relaties en een 
greep uit de beschikbare databronnen.  
Uiteindelijk is diezelfde data op elk schaal-
niveau ook weer van belang om de relaties 
met andere projecten, ontwikkelingen, 
beheeropgaven etc. te leggen, en daar-
mee meekoppelkansen, te identificeren. 
Door werk met werk te maken, bijvoorbeeld 
aanleg van energie-infrastructuur combi-
neren met rioleringswerkzaamheden kan 
overlast worden beperkt.  

Integraal dashboard voor energiemanagement 
cruciaal in geslaagde ener gietransitie

Figuur 2 - Proces opstellen wijkuitvoeringsplan.
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Figuur 1 - Dashboard op wijkniveau.
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Figuur 2 geeft een voorbeeld van die 
integrale aanpak waarbij data cruciaal is, weer. 
Het betreft onze aanpak voor het opstellen 
van een wijkuitvoeringsplan. Naast de data 
die beschikbaar zijn vanuit gemeente en 
de startanalyse maken we ook gebruik van 
andere data. Open data, maar ook specifieke 
asset-informatie. Dit stelt ons in staat om 
naast de eerder genoemde verticale integrale 
aanpak (op verschillende schaalniveaus), ook 
een horizontale integrale aanpak in te zetten. 
Natuurlijk is er voor elk schaalniveau een 
dergelijke aanpak beschikbaar met specifieke 
databronnen. 

Transitie in stroomversnelling
En nu komt het: het kan zijn dat de ener-
gietransitie de besluitvorming over andere 
thema’s versoepelt, en andersom. Dat gaat 
ons helpen om deze transitie in een stroom-
versnelling te brengen en de doelen te 
halen. Een voorbeeld: in het kader van een 
onderzoek naar het all electric maken van een 
wijk is een beeld ontstaan van het netwerk 
en de capaciteit. In de discussie over waar 
de laadpalen voor elektrische auto’s moeten 
komen is deze data ook van belang. Stel dat 
in de wijken die capaciteit niet aanwezig is 
dan helpt dat om voor een andere aanpak te 
kiezen. En diezelfde data is ook van belang in 
regionale context.  

Het verbinden van de datasets en beschikbaar 
maken van de juiste informatie is daarom 
van groot belang voor de energietransitie, 
maar ook voor andere thema’s. Als we echt 
integraal willen werken hebben we een 
schreeuwende behoefte aan die data en de 
beschikbare informatie daarvan. Het stelt ons 
dan zelfs in staat keuzes op woningniveau af 
te wegen tegen meer regionale ontwikkelin-
gen en andere thema’s hierin mee te nemen. 

Data organiseren en koppelen 
Om dit voor elkaar te krijgen zien we enkele 
uitdagingen. Het is vooral aan de bronhouders 
van data om deze data op een juiste manier 
beschikbaar te stellen. Relevante thema’s zijn 
dan sowieso privacywetgeving, maar ook 
kwaliteit en actualiteit. Daarnaast zien we dat het 
belang van de eindgebruikers nog steeds niet 
altijd correct wordt onderkend. Een participa-
tiewet of plan gaat dit ook niet verhelpen. Dit is 
maatwerk, mensenwerk. Maar het gaat helpen 
als we daarin kunnen aantonen wat het effect 
is. Hoeveel er bespaard kan worden in euro’s op 
woningniveau. Als we dat maar op grote schaal 
doen, zijn de investeringen in ruimte en enorme 
hoeveelheden middelen minder hard nodig. 
Om dit meetbaar te maken koppelen we de 
data aan elkaar door de hele keten. Verticaal 
tussen de schaalniveaus en horizontaal tussen 
de verschillende thema’s.

Dat de wereld snel verandert, zeker als we 
het hebben over data, tools, informatie en de 
beschikbaarheid daarvan, is evident. Energie-
scans en vergelijkbare onderzoeken hebben 
een beperkte houdbaarheid. Niet alleen komt 
dit door de data, maar ook al die tussenlig-
gende schaalniveaus. Er wordt aan de weg 
getimmerd. 

Een GIS- en data-expert, bezig met de ener-
gietransitie in gemeente Den Haag: 
“In Den Haag is in 2017 een energiescan gedaan, 
maar zijn die gegevens nog actueel? Een visie 
of concreet plan ontbreekt vaak nog, vooral bij 
kleinere gemeenten.”

Dit onderschrijft ook dat er gesegmenteerd 
onderzoek plaatsvindt, die de verbinding 
met andere beleidsvelden maar beperkt in 
zicht heeft. Laat staan de relatie met andere 
schaalniveaus. Dit past ook in het beeld dat we 
met elkaar nog te weinig weten en dat er nog 
veel in ontwikkeling is. 
Er is dus werk aan de winkel, maar dat is niets 
nieuws onder de zon. De focus ligt des te 
meer op de data, de verantwoordelijkheid 
daarvan bij bronhouders en de manier hoe we 
die kunnen inzetten om de energietransitie te 
ondersteunen. Het aantoonbaar maken van 
aannames, vertrouwen bij stakeholders, juiste 
investeringen in middelen en in ons stedelijk 
en landelijk gebied, want dat staat op het spel. 
Laten we elkaar opzoeken om door de schaal-
niveaus heen de beschikbare en benodigde 
data te organiseren en te koppelen. En ik weet 
zeker dat organisaties hier goed in zijn om dit 
te organiseren. Immers ga ik er vanuit dat we 
geleerd hebben van vorige transities en de 
slepende data en informatiemusical rondom 
de Omgevingswet. 
Waarom? Omdat als we met elkaar allemaal 
wat bezuinigen en verduurzamen, er wellicht 
geen windmolen aan de horizon verschijnt. 
Hier mag best landelijke regie op zitten. 
Immers zijn er gebieden die zich veel beter 
lenen voor dergelijke bouwwerken en die 
gebieden overschrijden alle lokale en regio-
nale grenzen. 
Samen krijgen we de energietransitie onder 
controle, maar daarbij zijn betrouwbare en 
actuele gegevens op alle schaalniveaus 
cruciaal!

Alex van Doorn is senior 
projectmanager planvorming 
bij Aveco. Alex is te bereiken via:   
avdoorn@avecodebondt.nl.

THEMAEnergietransitie

Energie akkoord

Regionale 
structuurvisie 
warmte

Transitievisie Warmte

Wijkuitvoeringsplan

Energieprestatienorm

Gedrag en 
energieverbruik

Basis gegevens woning
+ kansen
verduurzaming

CBS data, asset 
informatie, kadaster, 
RVO, ThermoGis, 
NLOG

Zoekgebieden, 
potentiele bronnen

Nationale windparken

Verschillende schaalniveaus van data en informatie rondom de energietransitie

Figuur 3 - Verschillende schaalniveaus.
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Vrouwen op de kaart. Goede intenties natuurlijk, maar 
ook een beetje ongemakkelijk onderwerp. De vrouwen in de 
geo-wereld die ik ken of kende, zouden hun vrouw-zijn geen 
onderwerp voor in de spotlight vinden om de eenvoudige 
reden dat ze gewoon met hun werk bezig zijn en dat leuk 
vinden. Of ze nou vrouw zijn of man. En dat er meer mannen 
in de sector werken dan vrouwen, dat zijn ze al gewend van 
hun studie. So what? Er zijn foute mannen, maar ook goede 
en hetzelfde geldt voor vrouwen, ja toch? Ik waag mij niet aan 
verdere bespiegelingen over dat onderwerp. Daarom van mij 
een herinnering aan mijn werktijd in de geo-wereld. Uit de 
oude doos.

 
Toen ik lang geleden op de afdeling Geo-informatie (toen 
nog Landmeten en Vastgoed) van een grote gemeente kwam 
werken, kreeg ik in mijn werkpakket het minst populaire 
onderwerp: kartop. Het heeft een tijdje geduurd voordat 
ik begreep waar het eigenlijk over ging. Er werd gesproken 
over digtop en kartop, digtop was een voorloper van de BGT. 
Maar bij kartop bleek het te gaan om het maken van een visu-
eel aantrekkelijke kaart, de achtergrond voor de burgemeester 
of wethouder bij een interview of een fotomoment. Er was 
dan ook een ontwerper bij betrokken, die zich bezighield 
met de kleuren en vormgeving. Heel erg belangrijk natuurlijk 
voor de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid. Maar met mijn 
achtergrond toen wel ongewoon. Ik kwam namelijk uit de 
hoek van de informatievoorziening en ik dacht in termen van 
datamodellen. Bij de diverse basisregistraties, die toen volop in 
ontwikkeling waren, kon je daar wel mee uit de voeten. Maar 
deze klus leerde mij dat daar grenzen aan zaten.

Rond de eeuwwisseling waren er zoveel projecten 
vanwege het jaar 2K (men dacht dat de eeuwwisseling voor 
ongekende digitale rampen zou zorgen, dus alle systemen 
moesten daarvoor aangepast worden), dat het vernieuwen 
van de wandkaart even stilgelegen had. Toen ik kwam had 
men juist besloten dat er een geheel nieuwe en verbeterde 
versie moest komen, in stijl met de nieuwe eeuw die begon-
nen was. Een behoorlijke klus en kostenpost, maar ja, als grote 
gemeente kun je toch niet zonder. Het ging erom dat de 
topografische informatie, die actueel gehouden werd door 
de landmeters en in digtop werd ingetekend, werd vertaald 
in een wandkaart. Mijn eerste gedachte was: waarom kan dat 
niet automatisch? Kwestie van schaal toch? Maar langzamer-
hand kwam ik erachter: de digtop is de werkelijkheid, maar de 
wandkaart is een representatie daarvan. Dat kwam tot uiting 
in verschillende zaken: voor een wandkaart worden de hoofd-
wegen breder gemaakt. Dat stamt nog uit de tijd dat een 
kaart vooral tot doel had om de weg te vinden. Je ziet het nog 

steeds als je op Google Maps de kaartgegevens ‘verkeer’ op 
de ‘satellietondergrond’ legt. En verder was de kwaliteit van de 
digtop lang niet voldoende: de ingetekende lijnen sloten niet 
altijd tot een vlak, waardoor het niet automatisch ingekleurd 
kon worden. De straatnamen moesten grotendeels met de 
hand in de straat worden gezet, afhankelijk van de lengte van 
de naam en de lengte en richting van de straat. En zo waren 
er nog wel meer dingen. 

Die ervaring hielp mij ook om te begrijpen dat digitali-
seren niet altijd in één keer klaar is, maar verschillende fasen 
doorloopt. De digitale revolutie is in dat opzicht heel vergelijk-
baar met de industriële revolutie: de stoommachine was al in 
1698 uitgevonden. Langzamerhand werden de paarden ver-
vangen door stoommachines, pas later bedacht men dat je er 
ook een trein mee kon maken. Om zo het land te ontsluiten 
en ongekende economische groei mogelijk te maken. En zo 
was het ook met de digitale kaart: eerst werd de papieren 
kaart digitaal getekend, pas daarna werden er objecten met 
attributen van gemaakt, wat ongekende mogelijkheden geeft 
om daar andere informatie aan te koppelen en waar we het 
eind nog niet van in zicht hebben. 

We hebben trouwens nog steeds wandkaarten en ook 
worden er nog steeds ontwerpers betrokken voor mooie 
visualisaties, want je kunt (nog) niet alles overlaten aan de 
techniek. En dat fotomoment hè?

Jacobien Bakker

Programmamanager Gemeente Den Haag
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Inzet van geaggregeerde open 
GIS data in combinatie met 
bouwfysische simulatie model 
versnelt inzage in de technische 
en economische haalbaarheid 
van duurzame warmtescenario’s 
voor aardgasvrije gebieden en 
versoepelt de communicatie met 
de betrokken stakeholders.

Door Bart Roossien en Marcel Elswijk

In het Nederlandse klimaatakkoord is afge-
sproken dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen 
gebouwen van het aardgas af moeten.  
Aardgas wordt in Nederlandse woningen 
gebruikt voor ruimteverwarming, warm 
tapwater en om te koken. Er zijn meerdere 
alternatieven voor aardgas als bron van 
warmte, bijvoorbeeld een warmtepomp, 
een warmtenet, waterstof, groen gas of 
infraroodpanelen. De vraag is welke duur-
zame vervanger van aardgas financieel het 
meest aantrekkelijk is. Naast de energienota 
spelen de kosten voor bijvoorbeeld wonin-
gisolatie, installatie aanpassing in de woning, 
elektriciteits netverzwaring en/of warmtenet 
aanleg een rol. 
De investerings- en onderhoudskosten komen 
bij verschillende stakeholders te liggen zoals de 
bewoner, de eigenaar van de woning, de (regio-
nale) netbeheerder voor elektriciteit en aardgas 
en het warmtebedrijf. Elk van deze stakeholders 
hebben hun eigen belangen en beslissen op 
een andere manier over de te maken kosten.

Warmtescenario
Een warmtescenario omvat een (renovatie)
concept voor zowel het bovengrondse 
vastgoed als de ondergrondse (energie)
infrastructuur. Per scenario wordt bepaald of 
een duurzame vervanger technisch haalbaar 
is, wat daarbij de financiële verplichtingen 
voor de verschillende stakeholders zijn en 
hoe hoog de uiteindelijk totale kosten voor 
de maatschappij worden. Door scenario’s 
met elkaar te vergelijken krijgen betrokkenen 
inzicht in welke oplossing technisch haalbaar 
is, financieel verantwoord is en een breed 
draagvlak heeft.

Het aantal woningen in een warmtescenario 
beïnvloed de haalbaarheid. Schaalgrootte kan 
voordelig zijn, waarbij hoge investeringskos-
ten verdeeld worden over een groot aantal 
woningen. Schaalgrootte kan ook nadelig zijn, 
bijvoorbeeld vanwege de vele verschillende 
type woningen in het gebied.

Onderzoeksproject TOMAHAWK
In 2019 hebben EnergyGO en Geodan, samen 
met projectpartners Economic Board Utrecht 
en de Provincie Utrecht, met subsidie vanuit 
het TKI Urban Energy het onderzoeksproject 
TOMAHAWK uitgevoerd waarin deze automa-
tiseringsslag is ontwikkeld. Hierbij is veelvuldig 
gebruikt gemaakt van open geografische data. 
TOMAHAWK rekent voor een warmtescenario 
iedere individuele woning in een geselecteerd 
gebied bouwfysisch door. Daarbij wordt o.a. 
de warmtevraag, de jaarlijkse energienota en 
de (eventuele) kosten van de renovatie van de 
woning bepaald. Daarna worden de kosten 
voor het verwijderen of vervangen van de 
aardgasleidingen, het eventueel verzwaren 
van het elektriciteit en/of de aanleg van een 
warmtenet doorgerekend.

Impact op de warmtevraag
In veel aardgasvrije oplossingen worden 
woningen geïsoleerd. Om een goede indicatie 
te hebben van de impact op de warmtevraag 
van de isolatie, is het noodzakelijk een nauw-
keurig beeld te hebben van de verschillende 
bouwfysische elementen van een woning, 
zoals het oppervlak van de verschillende 
geveldelen, raam/kozijn partijen, dakvlakken 
en vloer. Deze informatie is vrijwel niet (direct) 
beschikbaar. 

Realisatie van aardgasvrije  wijken versnellen met GIS

Figuur 1 - Procesflow van TOMAHAWK waarin GIS data de bron vormt voor warmtescenarioberekeningen.

Energietransitie
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Open GIS data biedt hierin de uitkomst. 
Door de basisadministratie gebouwen (BAG) 
te combineren met de hoogtekaart ANH3 is 
een ‘3D-model’ van de woning te vormen, 
waarbij de verschillende gebouwelementen 
te identificeren zijn, samen met het oppervlak, 
de (windrichting)oriëntatie en de hellingshoek. 
Deze twee GIS datasets zijn daarnaast gebruikt 
om het woningtype te bepalen, bijvoorbeeld 
een appartementsgebouw, rijtjes- of vrij-
staande woning. 
Er is geen open data beschikbaar over het aan-
tal en de grootte van de ramen. Streetview-
kaarten zijn door obstructies (bijv. bomen) 
lastig te analyseren en missen de zij- en achter-
gevels. Nederlandse woningen volgen echter 
een vrij standaard ontwerp. Met bouwjaar en 
muur/woningtype is statistisch het percentage 
ramen te bepalen, waardoor zowel oppervlak 
als oriëntatie berekend kunnen worden.

Bewoners spelen een grote rol bij de warmte-
vraagbepaling. Een jong stel met een fulltime-
baan heeft een ander stookgedrag dan een thuis-
zittend ouder echtpaar. Het CBS biedt geodata 
op hectarevlakken van de aanwezige demografie, 
waarmee het stookgedrag is gedefinieerd. 
Electrische apparaten in de woning, geven 
warmte af aan de woning. In de wintermaanden 
helpt deze warmte met het verwarmen van de 
woning, waardoor de verwarmingsinstallatie 
minder warmte hoeft te produceren. Voor een 
warmteontwikkelingsinschatting van apparaten 
is hiervoor het elektriciteitsgebruik per post-
codegebied ingezet. Deze informatie komt als 
open data vanuit de regionale netbeheerders. 
De woningen zijn vervolgens met het eigen 
bouwfysische softwarerekenpakket Energeyes 
doorgerekend, waarin o.a. de warmtevraag 
voor ruimteverwarming en tapwater wordt 
bepaald. Met een aantal woningcorporaties 
hebben validatiesessies plaatsgevonden.

Kostenposten van infrastructuur
Infrastructuur, zoals elektriciteitskabels, 
gasleidingen en warmtenetleidingen hebben 
twee vormen van kostenposten: afstand en 
niet-afstand gebonden.  
Afstandsgebonden kosten zijn kosten voor 
het aanleggen, vervangen of verwijderen van 
de kabels en leidingen zelf, waarbij de lengte 
van de kabels en leidingen, in combinatie 
met hoeveel capaciteit zij moeten kunnen 
transporteren, bepaalt wat de kosten zijn. 

De ligging van elektriciteitskabels en gaslei-
dingen zijn door regionale netbeheerders als 
open geografische vectordata beschikbaar 
gesteld. Deze vectordata is gebruikt om 
per gebied de lengte van de leidingen te 
bepalen. Niet-afstandsgebonden kosten zijn 
kosten voor bijvoorbeeld verdeelstations en 
warmtebronnen. Deze kosten worden alleen 
beïnvloed door de benodigde capaciteit en 
niet door lengte of locatie. 

Eindresultaat
Het eindresultaat is een webapplicatie gewor-
den, TOMAHAWK, waar stakeholders zelf mee 
aan de slag kunnen: gebiedsselectie, uitgangs-
punten en scenarioselectie. Door te spelen met 
deze variabelen krijgen gebruikers inzicht in de 
(on)mogelijkheden van verschillende warmte-
scenario’s. 
Inzicht wordt verkregen door voor elke stakehol-
der per warmtescenario te berekenen wat het 
benodigde investeringskapitaal is (CAPEX), de 
operationele kosten (OPEX) en de totale jaarlijkse 
kosten zijn, waarbij de investeringen worden 
afgeschreven over de technische levensduur van 
de componenten. De totale jaarlijkse kosten van 
alle stakeholders bij elkaar zijn de maatschappe-
lijke kosten. Daarnaast worden ook de energie-
vraag en CO2-emissies weergegeven.

TOMAHAWK levert een kwalitatieve input voor 
interne en externe afwegingen. Stakeholders 
krijgen op deze wijze inzicht in hoe een 

warmtescenario voor hen en andere stakehol-
ders uitvalt. Uiteindelijk is een warmtescenario 
alleen haalbaar als deze voor iedereen als 
aanvaardbaar wordt gezien. Het draagt bij 
aan open en soepelere gesprekken tussen 
woningcorporaties, gemeenten, woningeige-
naren, en bewoners. Dat wekt vertrouwen en 
zekerheid. Het wordt gemakkelijker om samen 
stappen te zetten omdat eventuele discussies 
over warmtescenario’s eerder in het proces 
worden gladgestreken. 
Inmiddels heeft TOMAHAWK zijn eerste klan-
ten mogen verwelkomen. Daarnaast liggen er 
ontwerpen om ook sloop en nieuwbouw van 
woningen en utiliteitsbouw (kantoren, winkels, 
onderwijs) in de wijken mee te nemen.

Meer informatie en een demo is te vinden op 
www.tomahawk-energy.nl 

ir. Bart Roossien is Digital 
product developer bij EnergyGO 
b.v. Bart is bereikbaar via  
bart.roossien@energygo.nl. 

Marcel Elswijk Msc is Managing 
Director bij EnergyGO b.v. 
Marcel is bereikbaar via  
marcel.elswijk@energygo.nl. 

Realisatie van aardgasvrije  wijken versnellen met GIS

Figuur 2 - Vier voorbeelden van afgeleide data uit open GIS bronnen zoals muuroriëntatie, muurzijde, 
dakdelen en woningtype.
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Om de energietransitie te kunnen 
realiseren is het gebruik van GIS 
en geo-informatie belangrijk bij 
de gemeente Haarlemmermeer. 
Dit gebruik heeft zich de afgelopen 
maanden flink ontwikkeld. Van 
het kunnen raadplegen van 
ruimtelijke informatie tot aan 
de meer complexe ruimtelijke 
vragen. Zoals hoe kunnen we 
de energietransitie de komende 
jaren goed kunnen monitoren en 
bijsturen?

Door Marco Boogaard

Kort door de bocht is de energietransitie de 
omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, 
aardgas en steenkolen) naar duurzame energie 
(zon, wind en aardwarmte). Deze transitie zullen 
we met z’n allen moeten realiseren. Gemeenten 
hebben een belangrijke rol binnen de transitie. Ze 
stimuleren en organiseren in afstemming met vele 
partners onderdelen van de transitie binnen hun 
gemeente. Binnen de gemeente Haarlemmermeer 
is een groot aantal mensen bezig met de ener-
gietransitie vanuit een programmatische aanpak. 
Met team Energietransitie wordt er gewerkt aan: 
betrokkenheid, lokale productie van duurzame 
energie, energie infrastructuur, energiegebruik 
en fossielvrij, de Regionale Energie Strategie, de 
warmtevisie, Stedelijk Programmeren, communica-
tie en monitoring.

Niet meer praten over plaatjes
Als gemeente zijn we al aantal jaren bezig met 
duurzaamheid en de energietransitie. Voordat 
de energietransitie vanuit de landelijke overheid 
verplicht werd, hadden we bij de gemeente 
Haarlemmermeer al Programma Haarlemmermeer 
Duurzaam 2015-2018. In 2019 is Programma Ener-
gietransitie Haarlemmermeer vastgesteld en is het 

programmateam van start gegaan. In het begin 
van de energietransitie was het belangrijk om te 
weten wat de uitgangssituatie is: waar sta je en wat 
is dus de lokale opgave? Daarvoor is het belangrijk 
om alle informatie en data in beeld te krijgen en te 
kunnen raadplegen. 
Zo zijn er vele rapporten, studies en GIS-viewers 
beschikbaar. In eerste instantie allemaal los 
beschikbaar. Hierdoor ontstond vanuit het team 
de behoefte om de beschikbare data en informa-
tie centraal beschikbaar te krijgen. En deze vraag 
ging verder dan alleen alle documenten en data 
gemeenschappelijk op te slaan in SharePoint.  
Er is in 2019 veel werk verzet om de energie-gere-
lateerde gegevens voor het team beschikbaar te 
maken in de GIS-viewer. Bij de gemeente Haarlem-
mermeer werd de GIS-viewer Geoweb geïmple-
menteerd en konden wij als team Energietransitie 
mooi aansluiten bij deze ontwikkeling. Technisch 
gezien zijn we daarbij goed ondersteund door de 
functionele beheerders van de GIS-viewer.  
Als team Energietransitie hebben we door veel 
gebruik te maken van de GIS-viewer een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt; want je praat niet 
meer over kaartjes, maar over data en de geogra-
fische presentatie daarvan. Dit is nu goed terug te 
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Figuur 1 - Energietransitieviewer.
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zien bij het verstrekken van onderzoeksopdrach-
ten. We willen nu niet enkel meer een rapport, 
maar ook de onderliggende (geografische) data, 
zodat we de resultaten beschikbaar kunnen maken 
in Geoweb.

Groei gebruik geo-informatie
Na het beschikbaar maken van de gegevens in een 
centrale GIS-viewer was het mooi om te zien dat 
de volgende stap op het gebied van ruimtelijke 
informatie ook werd gezet: het combineren van al 
die verschillende onderzoeken en data. Duidelijk 
een stap van data naar informatie. En dan is het 
goed om te zien dat het begint met kleine vragen 
die snel groeien naar complexere vragen.  
In eerste instantie waren we vooral intern bezig 
met data beschikbaar maken en visualiseren, maar 
omdat de energietransitie een opgave is die je met 
vele partners doet, groeit het gebruik van geo-
informatie ook hier.  
Zo zijn we met verschillende partners begonnen 
met Stedelijk Programmeren. Kort gezegd is dat 
het afstemmen van werkzaamheden en de plan-
ningen in de openbare ruimte tussen de verschil-
lende grondroerders zoals de gemeente, het 
waterleidingbedrijf en de netbeheerder. Partners 
in dit geval zijn drinkwaterbedrijf PWN, netwerkbe-
heerder Alliander en waterschap Rijnland. Natuurlijk 
wordt er al onderling afgestemd, maar we willen dit 
graag nog beter doen. Met het Stedelijk Program-
meren maken we werk met werk en om te komen 
tot de laagste maatschappelijk kosten voor beheer 
en onderhoud van gemeenschappelijke assets.  
Hiervoor wordt er digitaal ruimtelijk informatie 
met elkaar gedeeld over de (onderhoud) status 
van de verschillende assets. De planning voor de 
vervanging van de assets die in de grond liggen 
is hierbij het belangrijkst. Het mooie is dat er nu 
met de verschillende partijen goede gesprekken 
plaatsvinden over bijvoorbeeld: welke wijk kunnen 
we op proef aardgasvrij maken? Hierbij wordt veel 
ruimtelijke informatie gebruikt zoals CBS-gegevens, 
assetgegevens, energielabels, woningbezit, 
energieverbruik etc. Allemaal gepresenteerd als 
geo-informatie, waarbij de inhoudelijke deskun-
digen zich niet bezighouden met GIS, geo-ICT of 
geo-informatie, maar het zien als data en informatie 
waarmee ze hun werk (beter) kunnen doen.

 Veelzijdigheid van gebruik  
geo-informatie 

En dat is erg belangrijk voor het gebruik van GIS 
en geo-informatie. Door het team Energietransitie 
te ontzorgen op het gebied van datagebruik en 

(geo-)informatie zie je de ontwikkeling van statisch 
rapport, naar analoge kaart, naar GIS-viewer, naar 
GIS-analyse. Een ontwikkeling die snel gaat. Dit zon-
der cursussen, opleidingen of webinars. Geen ver-
plichting maar vanuit intrinsieke motivatie.  
Bij het realiseren van alle plannen is de communi-
catie met bedrijven en inwoners een belangrijke 
activiteit. Hoe krijg je ze mee in de transitie? Naast 
de zogenoemde participatieavonden maken we 
ook gebruik van geo-informatie.  
Een onderzoeksbureau heeft namelijk gekeken 
naar de meest voorkomende type huishoudens/
persoonlijkheden per wijk. Denk hierbij aan de 
early adopters, (slimme) volgers, doe-het-zelvers en 
ontzorgden. Middels een statisch ruimtelijk model 
berekenen ze dus wat voor type mensen er in een 
wijk wonen. Als gemeente kunnen we daarmee 
rekening houden. Bijvoorbeeld met de warmte-
visie. Een wijk met voornamelijk slimme volgers 
als eerste doen, is misschien niet het handigste. 
Of hoe en op welke manier je communiceert over 
de plannen voor de energietransitie. Eveneens kun 
je nadenken in hoeverre mensen wel of niet graag 
geheel ontzorgd worden bij het aardgasvrij maken 
van woningen. 
Ik merkte bij sommige collega’s wel enige scepsis. 
Of dit komt omdat het onduidelijk is welke data er 
allemaal ten grondslag ligt aan de analyse, welke 
aannames er gedaan zijn of dat het niet hun eigen 
voorkeurstijl is en ze daarmee uit hun comfortzone 
komen, is me nog niet helemaal duidelijk.  
Ik vond het in ieder geval erg waardevol om op 
deze manier het gesprek met elkaar te voeren. 
Uitgaande van ruimtelijke informatie, gebaseerd 
op data is het toch anders praten dan enkel op 
onderbuikgevoel. 

 Wat zijn nu de uitdagingen  
voor de komende tijd?

Zoals ik al schreef zie ik een aantal vragen van de 
collega’s bij het Energietransitie team groeien. 
Daarbij worden de vragen ook steeds complexer 
en komt er steeds meer data beschikbaar voor de 
energietransitie.  
Het resultaat is dat we dus van data verzamelen 
nu steeds meer in gesprek gaan over databeheer. 
Zijn onderzoeksgegevens nog actueel? Kunnen 
we actuelere en nauwkeurige gegevens krijgen? 
Kunnen we analyses automatiseren zodat we 
regelmatig updates krijgen? Dit zijn zomaar een 
paar vragen die afgelopen maanden gesteld zijn. 
Ook wordt het nu wenselijk om het datalandschap 
met betrekking tot de data van de energietran-
sitie goed in beeld te gaan brengen en er met 

elkaar afspraken over te gaan maken als team. 
En als we regelmatig data-updates krijgen dan 
is het natuurlijk een kleine stap naar monitoring. 
Tijdens Haarlemmermeer Duurzaam zijn we al druk 
geweest met monitoring. Met de energietransitie 
en de beschikbaarheid van steeds meer (geogra-
fische) data zijn we weer extra inzet aan het doen 
op het gebied van monitoring. We willen weten 
wat de ontwikkelingen zijn en ook of er gebeurt 
wat we verwachten en gepland hebben. Naast de 
vraag wat je dan precies wil monitoren komt dan 
ook de vraag hoe je dat dan wilt monitoren en 
presenteren. En dit geeft ons de mogelijkheid om 
straks echt data gedreven te gaan werken en te 
gaan bijsturen waar nodig aan de hand van actuele 
betrouwbare geografische gegevens.  
Bij de gemeente Haarlemmermeer wordt op dit 
moment de GIS-omgeving flink geüpdatet. De ver-
wachting is dat we komende maanden echt een 
GIS-platform ontwikkelen waarbij geo-informatie 
beschikbaar komt in de GIS-viewer, maar ook dat 
medewerkers uitgebreide GIS-analyses kunnen 
gaan doen met de gegevens in ArcGIS. Tegelijk met 
de update kunnen we beveiligde webservices gaan 
ontvangen en serveren. Dit maakt het mogelijk 
dat we nog beter kunnen gaan samenwerken met 
onze partners door het automatisch uitwisselen 
van data. Daarbij biedt dit ook mogelijkheid om 
nog beter met de inwoners te gaan communiceren 
over wat de plannen zijn.  
Wel merk ik dat het niet enkel gaat om het 
technisch mogelijk maken. Bij deze ontwikkelingen 
zie je dat er ook veel tijd en aandacht gaat naar het 
maken van afspraken over gebruik van elkaars data. 
Denk hierbij aan vertrouwelijkheid en veiligheid. 
Niet alle gegevens zijn geschikt voor open data 
en soms speelt het gevoel van het niet hebben 
van controle bij het automatisch uitwisselen van 
gegevens ook mee. Het eenmalig bewust uitwis-
selen geeft bij sommigen een zekerder gevoel. 
Hier ligt voor ons als GIS-specialisten ook zeker een 
uitdaging om mensen die niet werkzaam zijn in het 
(geo-ICT) vakgebied mee te nemen in ontwikke-
lingen en mogelijkheden. Al met al merk ik dat het 
werken met geo-informatie mij en mijn collega’s 
veel energie oplevert om de energietransitie tot 
een succes te maken. 
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Dat we leven in een veranderende 
wereld is een overbodige 
constatering. Zeker nu corona 
de wereld op zijn kop zet, zijn er 
enige dingen in korte tijd extreem 
veranderd. Waar thuiswerken 
bij sommige bedrijven redelijk 
ingeburgerd was, is het nu 
niet meer weg te denken in de 
professionele werkomgeving. 
Twee veranderende velden die 
een stuk minder snel veranderen: 
het energielandschap en de 
digitalisering, komen samen in 
de fascinerende wereld van de 
netbeheerder. 

Door Thijs Kamperman

Jarenlang was de energiewereld nogal saai, 
maar wel overzichtelijk ingedeeld. Elk gebied 
had zijn gemeentelijke of regionale energiebe-
drijf, je had daarin geen keus. Zij zorgden ervoor 
dat het licht bij je thuis of op het werk brandde 
en dat er verwarming was, zo niet, dan kwamen 
zij langs om het te repareren. Switchen van 
energieleverancier was er nog niet bij. Aan het 
einde van het eerste decennium van deze 
eeuw veranderde dat onder druk van Europese 
richtlijnen en vanaf het begin van het tweede 
decennium ontstonden zelfstandige netwerk-
bedrijven en energieleveranciers.  
De taak van de netbeheerder is een wettelijke 
taak, het transporteren en distribueren van 
elektriciteit en gas, commerciële activitei-
ten horen daar niet bij. In deze wereld ‘van 
gisteren’ veranderde er op hoofdlijnen vooral 
administratief een hoop: als consument kon 

je ineens zelf kiezen welke energieleverancier 
de energie voor je inkoopt, maar uiteindelijk 
was het dezelfde stroom die uit je stopcontact 
kwam, ergens centraal opgewekt in een grote 
energiecentrale en vanuit daar overgebracht 
naar je meterkast.

Jaren vooruit plannen
In de wereld van vandaag zien we een hoop 
veranderen. Veel huizen hebben al zonnepa-
nelen, gaan van het gas af en verwarmen elek-
trisch. De elektrische auto is ook al niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld. Regelmatig 
komen netbeheerders in het nieuws omdat 
er congestie optreedt. Dit gebeurt wanneer 
er in een gebied te veel opwekcapaciteit 
zou kunnen worden gebouwd, bijvoorbeeld 
door zonneparken. Vaak wordt dit gedreven 
door lagere grondprijzen, maar het zijn ook 
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gebieden die dunbevolkt zijn, kortom er ligt 
vaak slechts een dunne kabel. Als netbe-
heerder krijgen we vervolgens het verwijt 
dat we dan maar snel dikkere kabels moeten 
gaan aanleggen, maar dit is een kostbare 
aangelegenheid die vele jaren vooruit wordt 
gepland. Men denkt er dan niet aan dat de 
investeringskosten gedragen moeten worden 
door de klanten. Kortom, als een investering 
300.000 euro kost, betekent dat dat elke klant 
dit merkt met een dubbeltje verhoging op het 
vastrecht van zijn energierekening. Vele dub-
beltjes bij elkaar leiden tot een significant 
hogere rekening voor ons allemaal. 
In de wereld van morgen zullen we vaker dit 
soort keuzes moeten maken doordat er steeds 
meer duurzame energie zal komen. De ener-
gie wordt dan minder op centrale plekken 
opgewekt, maar zal veel meer overal vandaan 

komen en overal naar toe gaan. Nog meer 
elektrisch vervoer betekent slim omgaan met 
het laadgedrag van klanten, dit alles om het 
voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te 
houden. Dat is een gigantische uitdaging!

Open data
Als Enexis Netbeheer staan we midden in de 
energietransitie, maar dat doen we niet alleen. 
We werken samen met (lokale) overheden, 
universiteiten en het bedrijfsleven om de energie-
transitie mogelijk te maken voor iedereen. Eén van 
de middelen waarmee we dit doen is open data. 
Via de website www.enexis.nl/opendata bieden 
wij verschillende datasets aan die vrij voor ieder-
een beschikbaar zijn. Dit gaat bijvoorbeeld over 
liggingsgegevens van kabels en leidingen, geag-
gregeerde verbruiksdata, assetdata, informatie 
over bijvoorbeeld het vervangen van leidingen en 

data over de warmtetransitie. Ook bieden wij een 
set met informatie over zonnepanelen bij kleinver-
bruikers, uiteraard op CBS-niveau.  
Sommige sets worden als losse datasets aange-
boden, andere als API, die kan worden aangeroe-
pen vanuit andere webapplicaties. Met deze data 
hopen wij proactief informatie te verstrekken die 
nodig is voor de energietransitie.  
De data worden nu al volop gebruikt, zowel 
binnen als buiten de eigen organisatie. Voordat 
data worden gepubliceerd moeten ze eerst 
worden goedgekeurd door de data-eigenaar en 
de juridische afdeling. Dit betekent dus dat wan-
neer dit proces is doorlopen, er minder risico 
is en het eenvoudiger is om deze data voor 
interne doelen te gebruiken. Een mooi voor-
beeld hiervan is scenario-tooling. Door middel 
van geavanceerde voorspelmodellen proberen 
we grip te krijgen op de onzekere toekomst. 
Ook worden data gebruikt om geografische 
overzichten te maken waarin verschillende 
kaartlagen over elkaar heen worden gelegd om 
zo inzichtelijk te krijgen waar er mogelijkheden 
zijn voor nieuwe zonneparken. Hierbij wordt er 
niet alleen gekeken naar wat ons als netbeheer-
der het beste uitkomt, maar ook naar grondprij-
zen, bebouwing, wegen en natuurgebieden. 
Deze kaarten worden gebruikt door onze 
energietransitiepartners (accountmanagers bij de 
gemeente), om met hen te zoeken naar de beste 
plek voor het opwekken van duurzame energie. 
Hierin zijn de gemeenten weer geholpen in het 
kader van de Regionale Energie Strategieën.  
In de toekomst willen we nog meer data beschik-
baar gaan stellen, zoals transformatorbelastingen, 
maar ook data over onze innovatieprojecten. 
Het is hierin altijd zoeken tussen risico’s en kan-
sen; we zouden natuurlijk niet willen dat er straks 
in de krant staat: ‘Deze inbraak is mede mogelijk 
gemaakt door uw netbeheerder’. Ook willen 
we natuurlijk niet dat er bekend wordt waar 
bijvoorbeeld onze koperen leidingen liggen, dit 
zou diefstal wel erg makkelijk maken. We nodi-
gen iedereen met ideeën of suggesties uit om 
contact met ons op te nemen.

Thijs Kamperman, innovation 
manager Data & Digitalisation 
Smart Grids Enexis, bereikbaar 
via thijs.kamperman@enexis.nl
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De vernieuwingen in de 
energiewereld gaan ongekend 
snel. Nieuwe energiedragers als 
warmtenetten en waterstof- en 
energie-omzettingen (groene 
waterstof, Power-to-Gas) 
duiken als vanuit het niets op. 
Eén ding blijft daarbij zwaar 
onderbelicht: hoe richten we de 
informatievoorziening in tussen al 
die vormen van energie, eigenlijk 
tussen al die energie(transport) 
bedrijven? De bestaande data-
inrichting baseert zich vooral 
op de eigen organisatie en veel 
minder op data-uitwisseling. 
In dit artikel tracht ik een aanzet 
te geven tot een toekomstvast 
concept voor informatie-uitwisseling 
waarmee we de snelheid van de 
procestechniek kunnen bijbenen, 
het Accelerator Platform.

Door Wout van Voornveld

Het Europese initiatief voor een CO2-loos 2050 
(Clean Energy Package) geeft een boost aan 
technologische ontwikkelingen op weg naar 
CO2-neutraliteit [1]. De energie-infrastructuur 
wordt complexer door de toename van het 
aantal deelnemers, subnetten en energievor-
men. Neem daarbij de energie-schommelin-
gen bij duurzame bronnen en fluctuaties in 
energievraag en -aanbod en het pallet aan 
uitdagingen is compleet.

Informatiebehoefte
De energietransitie stelt nieuwe eisen aan de 
informatievoorziening en daarmee aan data-
uitwisseling:
• Doorlooptijd: het tempo van de ontwik-

kelingen binnen de energietransitie staat 
een doorlooptijd voor standaardisatie van 
vele jaren niet toe. Partijen dienen snel te 
schakelen voordat nieuwe ontwikkelingen 
zich aandienen.

• Diversiteit: data-uitwisseling overstijgt 
sectoren en landsgrenzen. Voorheen 
losstaande datasets vormen nu een groter 
geheel. Vroeger was er een vraag naar 
elektriciteit- en/of aardgasinformatie, die 
vraag konden de afzonderlijke bedrijven 
prima zelf afhandelen. Nu is er een vraag 
naar energie-informatie. 

 Op zoek naar flexibele manier  
van data-uitwisseling

Bestaande infrastructuurbedrijven met een 
historie, kennen het probleem van consistente 
naamgeving voor objecten binnen de orga-
nisatie. Soms zijn deze intern tussen assetma-
nagement, capaciteitsplanning en commer-
ciële forecasting qua aard en structuur niet 
te relateren. Een werkgroep binnen Gasunie 
werkte aan een concept dat de bestaande 
registraties intact liet, maar toch een brug wist 
te slaan qua data-uitwisseling. Het aanvankelijk 
interne concept lijkt ook extern toepasbaar op 
diverse energietransitiescenario’s.
De meest solide manier van data-uitwisseling 
is er één waarin (markt)partijen een data-
contract overeenkomen dat contractuele 
en inhoudelijke afspraken ondubbelzinnig 
verankert en beheert. Een beproefd concept, 

dat veel afstemming vereist en een lange 
doorlooptijd kent doordat er veel partijen 
betrokken zijn. Kern van het probleem vormt 
echter het feit dat het datacontract is geba-
seerd op een model dat telkens wijzigt en dus 
nooit af is [2]. Zo kennen we de uitwisselings-
afspraken binnen de gaswereld, vastgelegd 
in de Edig@s berichtenstandaard (zie kader). 
De nieuwe versie 6 heeft enige jaren voorbe-
reiding gekost en zal naar verwachting meer 
dan 3 tot 5 jaar doorlooptijd kennen, voordat 
alle partijen de migratie afronden en iedereen 
van de nieuwe versie gebruikmaakt. 
In een steeds veranderende wereld is het 
van belang om oplossingen toekomstvast te 
maken. Bij toenemende diversiteit neemt de 
overlap tussen gemeenschappelijke data-
elementen af [3]. De grootste gemene deler is 
lastig of niet exact te bepalen. Als het binnen 
een beperkte groep toch lukt om afspraken 
in een datacontract of standaard vast te 
leggen, dan is onduidelijk voor hoe lang deze 
afspraak standhoudt vanwege de verande-
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Energietransitie

Edig@s berichtenstandaard 
(www.edigas.org/)

In 1983 bleek er behoefte aan het 
uitwisselen van data rond het Europese 
gastransport. Vier partijen, waaronder 
Gasunie, wisselden berichten en data 
op een gestandaardiseerde manier met 
elkaar uit. Dit GASNET-protocol werd 
succesvol gebruikt tussen veertien par-
tijen. In 1996 werd een werkgroep gefor-
meerd om een internationale standaard 
voor deze berichten te kiezen: EDIFACT. 
Dit werd een Europese standaard onder 
de naam Edig@s. Vanaf versie 4 (2007) 
zijn de berichten ook vertaald naar XML 
en worden door de EASEE-gas organi-
satie onderhouden. In 2013 kwam versie 
5, geheel in XML. Ook werden EIC-codes 
(uit de elektriciteitswereld) ingevoerd. 
Momenteel wordt v6 ingevoerd. Hierin 
zijn minder berichten opgenomen 
omdat het bijhouden en invoeren 
steeds complexer wordt.
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ringen. Verder is het vaak niet realistisch om 
ingrijpende aanpassingen te vragen aan basis-
systemen van de deelnemende marktpartijen 
met het doel om data-integratie te faciliteren. 
We moeten dus een flexibelere manier vinden 
van informatie-uitwisseling om wendbaar te 
kunnen zijn en blijven. 

 Werkingsprincipe 
Geografie als verbindend element

Energiedatabronnen zijn nooit ontworpen om 
in combinatie gebruikt te worden. Ze ken-
nen elk historisch gegroeide formaten die 
soms voor intern gebruik al suboptimaal zijn. 
De energietransitie vormt een uitdaging als 
het gaat om data-uitwisseling. Meer dan 
ooit is het raadplegen van uiteenlopende 
databronnen nodig. Zo vereist bijvoorbeeld 
de Regionale Energie Strategie (RES) [zie elders 
in dit nummer, red.] gegevens van demogra-
fische, kadastrale en (energie) infrastructurele 
aard [4]. Hoe deze te verbinden?
De oplossing begint bij de infrastructuur: 
alle partijen hebben assets op locaties. 
Het meest logische is om de datasets te laten 
refereren aan een specifieke locatie. Dat kan 
een GPS-notatie, RDNAP of postcodegebied 
zijn. Met dit als basis, kunnen we naar twee 
scenario’s kijken:
• Databronontsluiting;
• Infrastructuurmodellering voor energie-

dragers.

Databronontsluiting
Als ik data rechtstreeks uit een databron wil 
bevragen, moet ik bekend zijn met de lokaal 
gehanteerde codes die sectorspecifiek zijn. 
Een centraal platform omzeilt dit door een ver-
wijzing vast te leggen naar die databron (URL). 
Om deze verwijzing heen registreren we de 
locatie en het gebruikte locatiebepalingssys-
teem, een domeintypering (gas, water, wegen, 
spoor, etc.) en cruciale metadata van de bron 
zoals publicatiedatum, de geldig-vanaf-datum 
en de houdbaarheidsdatum. Aldus gemodel-
leerd ontkoppelen we de verwijzing naar 
de bron van de data van die bron, net zoals 
een scharnier in een deur via de pen (= de 
verwijzing) twee bladen laat bewegen terwijl 
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Energietransitie loopt vast op data-uitwisseling

De centrale site geeft naam object en links
naar bronnen voor meer informatie (Fase 1)

In een volgende fase is de extra 
data van deze bronnen direct 
vanuit het platform in te zien 
(Fase 2)

Om het netwerk goed te laten 
draaien is data-uitwisseling essentieel.
Wanneer data nodig is  zijn er drie problemen: 

(Geldt bijv. ook voor een gemeente die info zoekt over een object i.v.m.
 te bouwen woonwijk).

1.  Bij welke databron(nen) moet ik zijn?
2. Elke bron moet afzonderlijk worden benaderd.
3. Elke partij gebruikt eigen naamgeving/coderingen.

Oplossing

Voorbeeld

Probleem

Vergelijking: 
Ik zoek restaurants in Den Haag. 
(FASE 0) Vóór Google: handmatig zoeken.
(FASE 1) Later: googelen  op ‘eten Den Haag’ geeft 
een kaart met alle restaurants (informatie op basis 
van locatie). In eerste instantie werden restaurants 
getoond met adres en een link naar hun site.
(FASE 2) Tegenwoordig zie je openingstijden, menu’s, 
reserveren etc., m.a.w. de bron heeft data direct 
toegankelijk gemaakt.

Eén centraal adres 
waar op basis van 
locatie informatie 
te vinden is.

Eén centraal adres 
waar op basis van 
locatie informatie 
te vinden is.

A. Toename deelnemers,
 subnetten en energievormen.
 B. Energie-schommelingen
 door duurzame 
 bronnen.

De energie-infrastructuur 
wordt complexer door:

info X info Y

Centrale pen 
koppelt informatie via locatie

Voordeel van locatie als uitgangspunt:
• betrokken bronnen goed vindbaar
• coderingsprobleem omzeild
• mogelijkheid bronnen te koppelen

Voordeel van locatie als uitgangspunt:
• betrokken bronnen goed vindbaar
• coderingsprobleem omzeild
• mogelijkheid bronnen te koppelen
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van Gasunie 

www. minienm.nl
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Nom. vermogen 50/30°C         2.304 kW

Rend. 40/30°C DIN 4702-8        max. 109,5 %

Gasverbruik G20                           28,8 – 233 m3/h
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Figuur 1 - GeoEnergieInfraPortal. 
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ze toch gekoppeld zijn. Op zo’n manier kan 
het platform op basis van locatie naar verschil-
lende bronnen verwijzen die te vinden zijn 
met één centrale zoekactie op het platform.

 Infrastructuur voor koppelen  
van energiesectoren

Wat is het kleinste gemene veelvoud van een 
infrastructuur? Conceptueel gezien is dit niet 
meer dan een systeem dat uit elementen 
bestaat. Denk aan Lego bouwstenen. Neem uit 
de gaswereld een gasontvangst station (GOS): 
dit is de plek waar gas het landelijke Gasunie 
netwerk verlaat naar een aanpalend netwerk 
(bijv. regionaal net of industrie). Het GOS kent 
verschillende installatie-elementen die samen 
een infrastructuursysteem vormen. Zo heb je 
een hoofdstraat en een reservestraat, die elk 
een keten van onderdelen verbindt: afsluiter, 
filter, warmtewisselaar, afsluiter. Kortom: een 
infrastructuur is een systeem van elementen 
die aan elkaar gerelateerd zijn. 
Net als Lego-bouwstenen kun je een infra-
structuur onderdeel maken van een groter 
geheel (een wagon wordt een trein). Het GOS 
uit bovenstaand voorbeeld is een systeem, 
dat je als element opneemt in een landelijk 
hogedruk net. We noemen dit objectivering 
van een systeem als element in een ander 
(groter) systeem [5].
Het fraaie van deze benadering is dat het 
ook toepasbaar is bij wisseling van energie-
dragers. Neem een gasgestookte energie-
centrale. De aansluiting vanaf een GOS gaat 
direct naar de centrale. Het GOS is vanuit 
de gasleverancier gezien een uitgaande 
(energie)stroom, daar waar het een voeding 
is voor de ontvangende partij. Maar het is wel 
hetzelfde ding. Als we het GOS als gassys-
teem objectiveren als voedingselement in 
de elektriciteitscentrale, modelleren we een 
energieoverdrachtspunt, Gas-to-Power. Het 
omgekeerde kan ook: Power-to-Gas, maar 
ook zonnepark naar waterstoffabriek (groene 
waterstof [6]), gas voor district heating (G2DH). 
Elke eigenaar kan een set aan eigen attributen 
en naamgevingsconventies hanteren zonder 
impact op de andere partijen. Ontkoppeling 
conform het scharnierprincipe [7] gerealiseerd 
via het centrale platform.
Beide scenario’s in combinatie leveren naast 
data die beschikbaar zijn over een locatie 
tevens de infrastructurele connectivity en met 
iets meer kennis, data over zo’n punt (zoals 
bijvoorbeeld energiecapaciteit).

Accelerator Platform
Wat is er nodig om die databronnen te 
ontsluiten? Hoe kunnen we die databronnen 

actualiseren met de meest recente data? 
Het idee is om een centraal ‘Accelerator Plat-
form’ in stappen te implementeren. Momen-
teel bevindt het zich nog in de conceptuele 
fase. Het moet zichzelf in verschillende fases 
bewijzen. De acceptatiegraad bepaalt voor 
een groot deel het tempo en het succes. 
We voorzien verschillen tussen sectoren en 
individuele bedrijven. We onderscheiden de 
volgende drie fases:
• Fase 0: Ontdekking (discovery);
• Fase 1: Standaardisatie;
• Fase 2: Integratie.

Ontdekking
De ontsluiting van bestaande databronnen 
met primaire metadata staat hier centraal. 
Belangrijke kenmerken van deze fase:
• De ontsloten bron hoeft geen weet te heb-

ben van het Accelerator Platform-model. 
Aanpassingen aan de bron zijn niet nodig; 

• Het invoeren van metadata (bij voorkeur 
door de deelnemers) is handwerk dat vanuit 
het Accelerator Platform-model plaatsvindt;

• Het bewustwordingsproces voor verdere 
optimalisaties kan dan starten: de diversiteit 
aan de verschillende bronnen is nu inzich-
telijk en stimuleert het maken van verdere 
afspraken.

Standaardisatie
De ontsloten databronnen treffen voorzie-
ningen om bronoverstijgende zoekacties te 
faciliteren.
Belangrijke kenmerken van deze fase:
• De ontsloten bron laat zich doorzoeken 

op afgesproken primaire meta-data zoals 
locatie, geldigheidsdatum (datum vanaf) en 
houdbaarheidsdatum (datum tot);

• De databronnen kunnen de metadata bin-
nen het Accelerator Platform-model via een 
selfservicevoorziening beheren. Handma-
tige invoer blijft nog nodig;

• Het Accelerator Platform versnelt het tempo 
van informatie-uitwisseling en faciliteert 
daarmee de afstemming van vraag en 
aanbod in de energiemarkt.

Integratie
Partijen maken afspraken over het uitwis-
selingsformaat van data bij stabiele informa-
tiebehoefte. Belangrijke kenmerken van deze 
fase:
• De uitwisseling van data volgt vastgelegde 

standaarden daar waar de informatiestroom 
inzichtelijk is, zonder daarbij te proberen 
de hele wereld in één model te vangen. Te 
denken valt aan het gebruik van referentie-
modellen als CIM en INSPIRE [8].

• De databroneigenaren zijn zelf verantwoor-
delijk voor de actualiteit van de metadata in 
het Accelerator Platform-model. 

• Governance breidt zich uit tot inhoudelijke 
verplichtingen.

Conclusie
Er zijn, op korte termijn, alternatieven nodig 
om te voldoen aan de groeiende behoefte en 
het op tijd beschikbaar stellen van kwalitatief 
goede data in de data-uitwisseling voor de 
energietransitie. In de praktijk blijkt dat de, 
voorheen, autonome datadomeinen niet met 
traditionele puntoplossingen zijn te vereni-
gen. Het Accelerator Platform respecteert 
bestaande standaarden en referentiemodel-
len, maar biedt ook systematisch toegang tot 
databronnen waarvan de inhoud (nog) niet 
beantwoordt aan een/de standaard. Naamge-
vingsverschillen zijn geen struikelblok meer en 
één zoekactie op het centrale platform levert 
de gewenste resultaten direct op. Ik nodig 
betrokkenen uit met ons mee te denken om 
energietransitie cases verder uit te werken met 
toepassing van het Accelerator Platform. 
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Ik nodig je uit om mee te doen aan een klein experiment. 
Hieronder staan vijf woorden. Mijn vraag is om deze woorden 
te rangschikken in volgorde van toenemende negatieve 
gevoelens die de woorden bij u oproepen.

Plofkip
Kopvoddentax
Villasubsidie
Fake news
Subsidieslurpers

Is het u gelukt? Bij het lezen en het rangschikken van de 
woorden roepen de woorden een bepaalde emotie op. Uit 
de rangschikking blijkt dat bij sommige woorden de emotie 
sterker is dan bij andere. Alle vijf woorden zijn voorbeelden 
van frames. Zorgvuldig geconstrueerde woorden met als doel  
beïnvloeding. Het proces van het gebruiken van frames wordt 
framing genoemd. Vooral politici hanteren framing als een 
instrument om hun mening duidelijk te maken en de kiezer te 
beïnvloeden. Er zijn veel verschillende definities en omschrij-
vingen van framing. Volgens Sarah Gagestein gaat framing 
over ‘het overbrengen van uw boodschap door het onderbe-
wuste van de ander aan te spreken’. Hans de Bruijn beschrijft 
het als ‘taalgebruik dat iemands interpretatie een bepaalde 
richting opstuurt’. In vrijwel alle omschrijvingen van framing 
komen de elementen: taal, beïnvloeding, emotie en het 
onderbewuste terug. Een mooi voorbeeld van hoe framing 
werkt is de casus van de hypotheekrenteaftrek. Hypotheek-
renteaftrek is een neutraal woord dat bij mij en wellicht ook 
bij u geen speciale emoties oproept. De Socialistische Partij 
(SP) heeft de term hypotheekrenteaftrek in 2010 omgedoopt 
tot villasubsidie. Voelt u hem al? Subsidie verlenen aan rijke 
villa bezitters, belachelijk! Een mooi voorbeeld van het gebruik 
van een nieuw frame om het sentiment van de kiezer te 
beïnvloeden. 

De meeste voorbeelden van politieke frames zijn negatief 
van aard, dat komt omdat het activeren van negatieve 
emoties eenvoudiger is. Veel reclamebureaus proberen echter 
een positief frame rond een product of organisatie te creëren. 
Een heel mooi voorbeeld is: heerlijk, helder Heineken. 

Wat heeft framing nu met ons vakgebied te maken? 
Meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Allereest doen 
we het onbewust of bewust al. Een paar voorbeelden. 

Een aantal jaren terug hadden we binnen onze sector 
het innovatieprogramma ‘Ruimte voor Geo-informatie’. 
De slogan ‘Ruimte voor Geo-informatie’ had als intentie om 
niet-ingewijden in de geo-informatiesector te overtuigen dat 
geo-informatie meer ruimte en dus ook geld in de maat-
schappij verdiende. Ik weet niet wat de bijdrage van de slogan 

is geweest, maar ik ben er zeker van dat we met een titel zoals: 
‘Een innovatieprogramma gericht op een breder gebruik 
van geo-informatie in de samenleving’, minder kans hadden 
gemaakt. 

De naam van de organisatie Geonovum is ook een goed 
voorbeeld van een positieve frame. De term novum heeft een 
positieve, optimistische klank en zonder dat je de organisatie 
kent, draagt dit al bij aan een positief beeld. En dat wil je berei-
ken met een frame, een positief (of negatief ) beeld creëren bij 
personen die inhoudelijk maar zeer beperkt op de hoogte zijn. 

We hebben binnen de geo-sector geen landelijk 
innovatieprogramma meer. Het recente programma van 
NWO ‘maps4society’ is gereed en er staat nog geen opvolger 
klaar. We hebben binnen het NCG (Nederlands Centrum voor 
Geodesie en Geo-informatica) afgesproken dat we daar het 
komende jaar weer aan gaan werken. Belangrijk is natuurlijk 
om een goede inhoudelijke visie te ontwikkelen op de 
onderzoeksuitdagingen voor de komende jaren. Het ligt voor 
de hand om dit in het kader van GeoSamen samen met de 
overheid en het geo-bedrijfsleven op te pakken. De inhoud is 
natuurlijk belangrijk, maar een positief aan de emotie appel-
lerende geo-frame helpt. Heeft u ideeën?

Arnold Bregt

Hoogleraar Geo-informatiekunde

Wageningen University

arnold.bregt@wur.nl
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Omdat steeds meer organisaties en 
instellingen in de energietransitie 
participeren, neemt de informatie-
behoefte toe, zowel in omvang als 
in diversiteit. Gemeenten, regio’s, 
waterschappen en provincies hebben 
veel en betrouwbare informatie op 
laag-regionaal niveau (op regio-, 
gemeente-, wijk- of buurtniveau) nodig 
om de Regionale Energie Strategieën 
(RES), Transitie Visies Warmte 
(TVW) en Wijkuitvoeringsplannen 
(WUP) te kunnen maken en te 
monitoren. Netbeheerders hebben 
informatie nodig om stabiele en 
toekomstbestendige net-infrastructuur 
in te richten, modelmakers om 
verschillende energietransitie-scenario’s 
te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft 
informatie nodig om de voortgang 
van het Klimaatakkoord te monitoren. 
Informatie is er vaak wel, maar nog niet 
goed vindbaar én combineerbaar.

Door Marja Exterkate, Martin Tillema 

en Jeroen Baltussen

De overgang van fossiele energie naar 
duurzame energie heeft grote impact op 
de fysieke leefomgeving. Naast algemene 
vragen als: hoeveel en welke soorten energie 
verbruiken huishoudens en utiliteitsbouw?, 
gaat het om specifieke vragen als: welke wij-
ken kunnen als eerste ‘van het aardgas af’? 
Wat zijn de alternatieven? Zijn er mogelijkhe-
den voor energiebesparing of voor opwek 
van hernieuwbare energie? Waar kunnen wel 
of geen windmolenparken of zonneweiden 
aangelegd worden? Waar liggen elektriciteits- 
en gasnetten, waar kunnen warmtenetten 
worden aangelegd?  
Het gaat over een veelheid aan gegevens, niet 
alleen over energievraag en -aanbod, maar 
ook over gegevens uit andere domeinen: 
bedrijven, wonen, installaties, milieu, huishou-
dens en ruimte.
Welke informatie is beschikbaar? Waar vind ik 
deze, hoe betrouwbaar is ze en zijn verschil-
lende informatiebronnen te combineren? 
En krijg ik daarmee antwoord op boven-
staande vragen, op de korte, maar ook op de 
lange termijn?

Verbetering informatievoorziening
Dat informatie op dit moment is versnipperd 
over verschillende (overheids)lagen en op 
verschillende manieren is opgeslagen, komt 
voort uit diverse registraties van wet- en 
regelgeving en de samenhang. Ook ontbreekt 
er nog informatie [1]. De ministeries van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

en Economische Zaken en Klimaat (EZK) heb-
ben daarom vijf partijen – het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), Kadaster, Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat 
en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) – gevraagd de informatievoorziening 
ten aanzien van de energietransitie te verbe-
teren. Dat wil zeggen: data met betrekking 
tot de energietransitie afstemmen, op een 
gebruiksvriendelijke wijze ontsluiten en 
gezamenlijk werken aan tekortkomingen in de 
datavoorziening. 
Het programma ‘Verbetering van de Infor-
matie Voorziening voor de Energie Transitie’ 
(VIVET) is eind 2019 gestart en loopt tot medio 
2022. Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld 
[2] en [3]. De focus ligt, gezien de urgentie, 
complexiteit en het grote aantal stakeholders, 
vooralsnog op de behoefte voor de uitvoe-
ringsplannen van de klimaattafels ‘gebouwde 
omgeving’ en ‘hernieuwbare elektriciteit’. 
Databehoeften voor de uitvoeringsplannen 
van de andere sector- of klimaattafels van 
het Klimaatakkoord (industrie, landbouw en 
landgebruik, en mobiliteit) worden (nog) niet 
in VIVET meegenomen.
VIVET werkt aan het dichten van tekortkomin-
gen in de informatievoorziening op zowel 
de korte als lange termijn. Voor de korte 
termijn leveren we concrete datasets, tabellen, 
dashboards of rapporten, die nodig zijn om 
beleidsplannen te ontwikkelen, i.h.b. de RES 
en TVW. Daarnaast werkt VIVET aan structu-
rele, lange-termijn oplossingen, aan de meer 
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‘onzichtbare’ randvoorwaarden, zoals zo veel 
mogelijk wegnemen van juridische belemme-
ringen, harmoniseren van datastandaarden en 
informatiemodellen, koppelingen aanbrengen 
tussen relevante datasets en zorgen dat deze 
koppelingen beschikbaar en actueel blijven. 

Belang van geodata 
‘Alles gebeurt ergens’, is een veel gebruikte 
slogan in de geo-wereld. Voor de energie-
transitie gaat dat misschien wel dubbel op. 
De opgave om van aardgas over te stappen 
naar alternatieve warmtevoorzieningen heeft 
een enorme ruimtelijke impact. Zo moet de 
gehele vastgoedvoorraad verduurzaamd 
worden en moet er meer ruimte gecreëerd 
worden voor decentrale opwek van energie. 
De ruimtelijke inpassing van deze verande-
ringen heeft in de eerste plaats invloed op 
het landschap en de leefbaarheid, zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom. In 
de tweede plaats heeft de energietransitie 
grote impact op de ondergrond. De energie-
infrastructuur moet worden aangepast en we 
willen inzicht in geothermie (aardwarmte uit 
de ondergrond) als mogelijke warmtebron. 
En met een veelheid aan kabels en leidingen 
in de ondergrond is het daar vaak al erg druk. 
Om de ruimtelijke inpassing van de energie-
transitie, zowel boven de grond als daaronder, 
op een goede manier te kunnen realiseren 
zijn goede, betrouwbare en actuele geodata 
essentieel. 

Voor decentrale opwek van energie moeten 
de RES-regio’s potentiële locaties voor wind- 
en zon-energie op land aanwijzen. Om daarin 
goede keuzes te maken is het in de eerste 
plaats van belang in beeld te brengen waar 
dat wel en niet kan. Zijn er restrictiegebieden? 
Is er voldoende afstand tot de bebouwde 
kom? Is er capaciteit op het elektriciteitsnet 
voor terug-levering? Vervolgens zijn er meer 
en minder wenselijke locaties. Wat is de 
opbrengst van landbouwgrond? Welke gron-
den zijn in bezit van overheden? Hetzelfde 
geldt ook voor gemeenten die hun TVW op 

moeten stellen. Is er ruimte voor een warmte-
net? Hoeveel vermogen kan deze wijk terug-
leveren aan elektriciteit? Waar bevinden zich 
warmtebronnen? Mag er geboord worden 
voor warmte-koudeopslag of is dit bijvoor-
beeld een drinkwaterwingebied? Allemaal 
vragen waarbij geografische data nodig zijn 
om ze te beantwoorden en zodoende nood-
zakelijk zijn om realistische plannen te maken. 
Zowel geodata als GIS -experts zijn onmisbaar 
bij de energietransitie.
Een deel van de bovengenoemde vragen kan 
beantwoord worden vanuit reeds beschikbare 
datasets, een ander deel komt op termijn 
beschikbaar als resultaat van VIVET. Beschik-
bare resultaten [4] zijn op de verschillende 
organisatie-websites gepubliceerd. Hieronder 
lichten we er een aantal uit.

Informatiebehoefte op korte termijn
Het voornaamste doel van VIVET is om de 
gebruikers -veelal beleidsmakers bij gemeen-
ten en de RES-regio’s- van goede informatie 
te voorzien, die zij kunnen toepassen binnen 

de energietransitie. Deze data- en informatie-
producten kunnen gemeenten bijvoorbeeld 
helpen hun TVW en straks hun WUP te kun-
nen maken. Veel van deze informatiebehoefte 
op het lage regionale schaalniveau is nieuw 
en moet sneller beschikbaar komen (de TVW 
moeten eind 2021 gereed zijn, de WUP vanaf 
2022). De data moeten dus op korte termijn 
toepasbaar zijn. VIVET organiseert daarvoor 
netwerkbijeenkomsten om de stakeholders 
die op heel verschillende wijzen betrokken zijn 
bij de energietransitie bij elkaar te brengen, 
zodat partijen elkaar kunnen vinden en afspra-
ken met elkaar kunnen maken. Hieruit kunnen 
(multidisciplinaire) kennisnetwerken ontstaan. 
Wat betreft data die al beschikbaar zijn, maar 
vaak lastig te vinden of te ontsluiten, werkt 
VIVET aan verschillende projecten om vraag 
en aanbod dichter bij elkaar te brengen. 
Zo zijn er overzichten van:
• Warmtebronnen in Nederland (de Warm-

teAtlas). De WarmteAtlas is een digitale, 
geografische kaart waarop warmteaanbod 
en -vraag in ons land zijn aangegeven.

Figuur 1 - Voorbeeld van ligginggegevens zoals die beschikbaar gaan komen.
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• Het huidige informatielandschap met (rijks)
portalen voor energie- en klimaatinformatie, 
aangevuld met enkele voorstellen om de 
versnippering in dit landschap tegen te 
gaan. Het ministerie van EZK werkt deze 
voorstellen verder uit.

Daar waar de data nog niet beschikbaar is – 
denk aan informatie over de energie-infrastruc-
tuur, installaties en de energievoorziening op 
laag-regionaal niveau, vullen de VIVET-partijen 
deze datalacunes en ontwikkelen we nieuwe 
data-producten. Voorbeelden hiervan zijn: 
• Een, met gebruikers afgestemd, dataproduct 

van de ondergrondse energie-infrastructuur: 
ligging, capaciteit en investeringen in de 
elektriciteits-, gas- en warmtenetten, zie figuur 1 
voor een voorbeeld.

• Dashboards met informatie over het ener-
gieverbruik (gas- en elektriciteitslevering van 
het openbare net) van utiliteitsbouw (onder 
meer onderwijsvastgoed, retailsector en de 
groothandel) op laag-regionaal niveau. 

• Een tabel met informatie per RES-regio over 
opgewekte zonnestroom door bedrijven en 
particuliere woningen.

 Lange termijn: verbeteren datadelen 
en ontsluiten

Datadelen is niet zonder belemmeringen. 
Denk aan wettelijke obstakels voor het delen 
van data, semantische verschillen of weer-
gave in verschillende eenheden in registers 
(basisregistraties, registraties van de net-
beheerders en elders beschikbare registers 
over wonen, werken en leefomgeving). 
Omdat de energietransitie een zaak van lange 
adem is en er steeds nieuwe informatiebe-
hoefte ontstaat, richt VIVET zich ook op die 
belemmeringen.

Juridische belemmeringen
Het delen van informatie is onderhevig aan 
wet- en regelgeving om bijvoorbeeld de 
privacy of bedrijfsgevoelige informatie te 
beschermen. In de praktijk lopen partijen nu 

aan tegen (mogelijke) juridische obstakels 
die het delen van informatie belemmeren. 
Er gelden bijvoorbeeld beperkingen op 
beschikbaarstelling van netbeheerdersdata in 
de Elektriciteits- en Gaswet. Ook ontsluiting 
van data op basis van de AVG, WIBON of het 
Activiteitenbesluit is vooralsnog niet mogelijk 
voor energietransitie-doeleinden. Naast juridi-
sche belemmeringen, zijn er ook belemmerin-
gen met het oog op de nationale veiligheid. 
Zo mag bijvoorbeeld geen laag-regionale 
informatie over ligging van gasnetten worden 
gedeeld i.v.m. risico op terrorisme. 
Partijen beschikken niet altijd over de juiste 
kennis om juridische obstakels weg te nemen 
of alternatieven aan te reiken en beschikbare 
kennis wordt niet altijd gedeeld. VIVET is 
hiervoor een project gestart.

 Technische belemmeringen:  
koppelen van datasets

Voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en) 
en daarmee ook de laag-regionale aansturing 

Figuur 2 - Informatie over energie-installaties gaat over het type product, het type energieproces en kent een aantal basisgegevens: ruimte, tijd en eigendom.
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op de energietransitie is het van belang dat 
op regioniveau de gehele energiehuishouding 
goed in kaart wordt gebracht. Het is niet 
gemakkelijk om schijnbaar eenvoudige vragen 
te beantwoorden, zoals: hoeveel wonin-
gen of scholen in een bepaalde regio zijn 
aangesloten op een aardgasnet en hoeveel 
wordt precies geleverd? en: wat is het totale 
energieverbruik van een huishouden vanuit 
eigen energie-opwek, bijvoorbeeld via zon-
nepanelen, warmtepompen en houtkachels? 
Hier lopen we aan tegen het koppelen van 
verschillende databronnen. Bijvoorbeeld: 
is informatie over de gas-en elektriciteits-
aansluiting te koppelen aan de BAG/BGT? 
Is informatie over het energieverbruik van 
woningen te koppelen aan informatie over 
hernieuwbare energie-installaties uit het regis-
ter van de ‘Investeringssubsidie Duurzame 
Energie’ (ISDE)? Is het installatieregister van de 
installatiebranche bruikbaar om beter inzicht 
te krijgen in geïnstalleerde installaties voor gas, 
warmte en zon?
VIVET voert verkennende studies uit om te 
beoordelen of koppelingen van verschillende 
soorten registraties mogelijk zijn, wat de 
kwaliteit van het resultaat is en of vervolgens 
daarmee de vragen ook beantwoord kunnen 
worden. 

 Technische belemmeringen:  
informatietechnisch

Aan de belangrijkste randvoorwaarden voor een 
efficiënte dataontsluiting wordt nu niet voldaan. 
Daarom zijn betere afspraken nodig over:
• Datastandaarden om inhoudelijk kwaliteit 

en optelbaarheid te borgen. Om informatie 
(tussen de verschillende sectoren) te laten 
stromen is overeenstemming nodig over de 
semantiek (definities, begrippen), relaties en 
kwaliteit van de belangrijkste kernentiteiten.

• ICT-architectuur voor technische uitwis-
selbaarheid van datasets, voor efficiency en 
om versnippering tegen te gaan. 

Gewenst informatiemodel
Eén van de ‘usecases’ is een verkenning van 
de mogelijkheden voor een centraal register 
van energie-installaties, met als doel inzicht 
te krijgen over de manier waarop bestaande 
informatie over energie-installaties ontsloten 
kan worden. De informatie over installaties 
die energie kunnen opwekken, converteren 
of opslaan is deels niet beschikbaar, deels 
niet vindbaar, deels niet ontsloten en deels 
niet koppelbaar. Dat betekent dat optimale 
besluitvorming voor de RES en TVW, systeem-
integratie en de hoofdinfrastructuur energie 
niet goed mogelijk is.

In deze verkenning [5] is een overzicht 
gemaakt van programma’s/projecten, 
afsprakenstelsels en informatietools (denk 
daarbij aan informatiemodellen, standaarden, 
classificaties en datasets) uit de verschillende 
domeinen of sectoren: die van de energie-
wereld, de bouwsector, de installatiewereld 
en de relevante landelijke basisregistraties 
van de overheid (bijvoorbeeld de BAG). 
Domeinen waarin veel partijen affiniteit heb-
ben met de energietransitie. Vervolgens is 
bepaald welke kernentiteiten deel uitmaken 
van welke datasets, en waar de zwaartepun-
ten in informatiemodellen en kernentiteiten 
zich bevinden. Het realiseren van slimme 
koppelingen op informatie-technisch gebied 
is effectiever dan een nieuw fysiek register 
opzetten. Door de kernentiteiten in kaart te 
brengen, zijn de relaties tussen de relevante 
informatiemodellen in kaart gebracht. 
Bij energie-installaties gaat het over de 
volgende kernentiteiten: type product (elek-
triciteit, gas en warmte), type energieproces 
(productie, consumptie, opslag, conversie, 
transport) en een aantal basisgegevens: 
ruimte, tijd en eigendom. 

Hieruit is een Start-Informatie Model energie-
installaties ontstaan. Dit startmodel beschrijft 
de informatie die je over energie-installaties 
wilt weten en delen, en heeft dus betrek-
king op informatieverzamelingen uit een 
cross-sectoraal landschap (bouw, energie, 
installatie-onderhoud, assetmanagement, 
basis registraties). In deze fase is het informatie-
model (zie figuur 2) nog bedoeld als denkraam 
voor de verdere doorontwikkeling in 2020. 

In 2020 wordt binnen VIVET verder gewerkt 
aan een breed gedragen informatiemodel 
energie(transitie). Als resultaat zien we een 
totstandkoming van een informatiemodel 
energie, een thesaurus voor begrippenkader 
en afstemming met randvoorwaarden zoals 
de nieuwe energiewet.

Referenties
[1] www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/14/vivet-betere-

informatievoorziening-energietransitie
[2] www.geonovum.nl/uploads/documents/vivet.pdf
[3] www.geonovum.nl/uploads/documents/vivet2021.pdf
[4] www.regionale-energiestrategie.nl/vivet_info/default.aspx
[5] geonovum.github.io/VIVET-Werkomgeving/VIMET-I/
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Voorbeelden van het belang van kwaliteit van data, 
definities, rekenregels en metadata

• Voor veel duurzame energie-investeringen 
zijn subsidies beschikbaar. Eén van deze 
subsidies is de SDE (Stimulering Duurzame 
Energieproductie). De SDE dataset is een 
rijke bron voor verder statistisch onder-
zoek. Belangrijk is dan wel dat de exacte 
locatie van de te plaatsen windmolens 
en zonneparken wordt geregistreerd, 
en niet alleen het adres van de subsidie-
aanvrager. Gevolg kan namelijk zijn dat er 
op basis van deze bron windmolens op de 
Zuidas in Amsterdam zouden staan.

• Geef je de hoeveelheid energie weer als 
verbruik, opwek of vermogen?

• Welke rekenregels hanteer je bij 
‘wind-op-land’ om vanuit vermogen tot 
daadwerkelijke dan wel te verwachten 

productie te komen? Welk windsnel-
heden gebruik je? En gebruik je natio-
nale gemiddelden of regio-specifieke 
windsnelheden? 

• Op welk niveau aggregeer je? Unifor-
mering is gewenst door onder meer 
netbeheerders m.b.t. locatie (bv. coör-
dinaat, postcode, buurt), tijd (jaarlijks, 
maandelijks, week, uur of ieder kwartier) 
en objectniveau (fysieke aansluiting, 
administratieve aansluiting, BAG, BGT 
object, installatie). 
Op basis van een aantal ‘usecases’ 
(beschrijvingen van mogelijke systemen 
vanuit gebruikersperspectief) werkt 
VIVET aan de ontwikkeling van een infor-
matiemodel.
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In 2021 moeten alle gemeenten 
een transitievisie warmte hebben 
opgesteld. Hierin staat onder  
meer welke wijken wanneer  
van het aardgas overgaan op 
een alternatieve vorm 
van warmtevoorziening. 
Om gemeenten te helpen hiervoor 
goede keuzes te maken, is op 
initiatief van het Kadaster een 
Wijkpaspoort Warmtetransitie 
ontwikkeld. Alle lokale informatie 
overzichtelijk bij elkaar.

Door Sjoerd Radersma

Het Kadaster heeft het landelijke format ont-
wikkeld met ondersteuning van het Nationaal 
Programma Regionale Energie Strategie (NP 
RES), het Expertisecentrum Warmte (ECW) en 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Daarnaast heeft het Kadaster nauw 
samengewerkt met een aantal gemeenten,  
de toekomstige gebruikers.

Ingrijpende keuzes
Sjoerd Radersma en Martin Tillema namen 
het initiatief voor het ontwikkelen van het 
Wijkpaspoort. Radersma: “De keuzes die 
gemeenten moeten maken zijn ingrijpend 
en niet gemakkelijk. Wanneer is bijvoorbeeld 
een warmtenet een goede optie? Kan het 
elektriciteitsnet een volledig elektrische 
wijkvoorziening wel aan? Het gaat ook nog 
eens om flinke investeringen. Zijn gemeen-
ten en burgers in staat en bereid om investe-
ringen te doen? Om je uiteindelijke keuzes 
goed te kunnen onderbouwen zijn inzichten 
nodig op basis van deze uiteenlopende 
vragen.”

Inzichten bieden
Het doel van het wijkpaspoort is om de basis 
te bieden voor inzichten. Radersma: “Voor de 
energietransitie zijn veel data beschikbaar, 
via bijvoorbeeld netbeheerders, Kadaster en 
gemeenten zelf. Maar uiteindelijk moet je in 
de wijk aan de slag. We merken dat het voor 
gemeenten soms lastig is om te bepalen hoe 
en waar je moet beginnen.” 
Daarom ging het Kadaster aan de slag.  
“Onze insteek was om iets toe te voegen 
aan alles wat er al is”, aldus Radersma. Zo is 
er al een landelijke leidraad voor de Transitie 
Visie Warmte vanuit ECW. Hierin zit ook voor 
alle gemeenten een Startanalyse. Tillema: 
“Deze landelijke en meer globale data moet 
je verrijken met lokale data. Dan pas krijg je 
echt goed inzicht, kun je als gemeente goed 
onderbouwde keuzes maken en heb je de 
volgende stap gemaakt om in gesprek te gaan 
met burgers en andere betrokkenen van de 
warmtetransitie zoals de netbeheerders en 
pandeigenaren. Maar bovenal hebben we 
het Wijkpaspoort ontwikkeld samen met een 

Landelijk format voor wijk infographic 
Wijkpaspoort bundelt informatie voor warmtetransitie

Welke data zitten in het Wijkpaspoort Warmtetransitie?

Het Wijkpaspoort is een infographic die 
in één oogopslag de kerndata voor de 
warmtetransitie van een bepaalde wijk 
visualiseert. De data en visualisaties  
geven inzicht in welke nieuwe warmte-
voorziening geschikt is. Het gaat onder 
meer over sociale gegevens, gebouw-
kenmerken, reeds gestarte initiatieven, 
eigendomsgegevens en data over het 
elektriciteitsnet en de ondergrond.  
Ook wordt de voorkeursoptie weer- 
gegeven uit de Startanalyse, bijvoor-
beeld verwarming met een warmtenet 
of all electric. Daarnaast is er is ruimte 
voor een gemeente om naast de vaste 
paspoortonderdelen ook facultatieve 
onderdelen in te voegen. Denk aan wijk- 
of gemeentespecifieke kenmerken als 
aantal monumenten in een wijk, leefstijlen 

en lopende duurzaamheidsinitiatieven. 
In de toelichting van het paspoort is 
omschreven welk specifiek inzicht de 
specifieke data van het paspoort bieden 
en waar de gemeenten deze data vandaan 
kunnen halen. Zo geeft het type eigenaren 
inzicht in met wie je moet communiceren 
om afspraken te maken; de bron van 
eigenarengegevens is de Basisregistratie 
Kadaster. De gemiddelde WOZ-waarde 
zegt iets over de draagkracht in de wijk 
voor investeringen; de bron van die 
WOZ-waarde is de Landelijke Voorziening 
WOZ. Er is in het Wijkpaspoort ook ruimte 
voor een kwalitatieve en samenvattende 
beschouwing, zodat de data en inzichten 
samen nog meer het eerste ‘verhaal van  
de wijk’ vertellen en nog beter toepasbaar 
bij de gesprekken in het vervolgtraject. 
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Landelijk format voor wijk infographic 
Wijkpaspoort bundelt informatie voor warmtetransitie

groep gemeenten, verspreid over heel Neder-
land. Zij zijn uiteindelijk ook de gebruikers en 
moeten ermee werken om de Transitievisie op 
te stellen.” 

Gebundelde expertise
Het Kadaster beheert eigendomsgegevens 
in de kadastrale registratie en is onder meer 
beheerder van de Landelijke Voorzieningen 
BAG, WOZ en KLIC. Ook via het landelijke 
samenwerkingstraject VIVET (zie elders in  
deze Geo-Info) vergaart het Kadaster veel 
aanvullende kennis over data en energie- 
transitie. Tillema: “De gemeente en netbeheer-
ders beschikken bijvoorbeeld over gegevens 

als onderhoudsplanningen. En ECW, VNG, NP 
RES en het Programma Aardgasvrije Wijken 
hebben waardevolle expertise. Ook kijken we 
of we een koppeling kunnen maken met de 
Datavoorziening Energie Gebouwde Omge-
ving van de VNG, zodat het wijkpaspoort 
voor elke wijk in Nederland snel gevuld kan 
worden.  
De kracht zit echt in de samenwerking. Dat is 
echt nodig bij zo’n opgave.” Het wijkpaspoort 
is online beschikbaar en wordt op basis van 
ervaringen doorontwikkeld.

Referentie
www.kadaster.nl/zakelijk/producten/advies/wijkpaspoort-warmtevisie

Sjoerd Radersma, key account-
manager energietransitie, 
Kadaster. Sjoerd is bereikbaar 
via sjoerd.radersma@kadaster.nl
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Binnen veel RES-regio’s verdienen 
zonnepanelen op daken de 
voorkeur boven zonneweides 
en windenergie. Maar hoeveel 
geschikt dakoppervlak is er dan 
precies? En wie zijn daar de 
eigenaar van? Het Kadaster brengt 
dit in beeld door geavanceerde  
3D- en beeldherkennings-
technieken te combineren met 
gebouw- en eigendoms kenmerken. 
Voor de RES-regio’s Flevoland 
en Zeeland is de zonnepotentie 
van daken al op deze manier 
geautomatiseerd berekend.

Door Martin Tillema

Belangrijk aandachtspunt in de RES is hoe deze 
regio’s duurzaam energie op gaan wekken. 
Ook bij gemeenten, die de warmtetransitie moe-
ten realiseren, speelt deze vraag. Daarom heeft 
het Kadaster een eigen methode ontwikkeld 
om zonnepotentie geautomatiseerd te bepalen. 
De methode en het gebruikte algoritme maken 
we openbaar, zodat ook anderen ze kunnen 
gebruiken. Om de potentie per dak uit te kunnen 
rekenen hebben we twee technieken ingezet. 
Enerzijds is dat de berekening van zonpotentie 
door middel van een 3D-model. Anderzijds door 
beeldherkenningstechnieken om al geïnstal-
leerde panelen te kunnen detecteren.

3D-hoogtemodel
Voor de berekening van zonpotentie gebruiken 
we voornamelijk het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN3). Doordat het AHN3-bestand 
– afhankelijk van de regio – niet meer actueel 
is, vullen we deze voor nieuwe gebouwen 
aan met het hoogtemodel van het Kadaster. 
Dit is een door ons ontwikkelde dataset om de 
3D-topografie te maken op basis van lucht-
fotografie. Je krijgt dan in feite het reliëf van 
Nederland, inclusief alle gebouwen. Vervolgens 
selecteren we alle panden uit de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG) en koppelen 
deze aan het 3D-model. Dat doen we met 
behulp van de Solar Radiation Tooling van 
ArcGis Pro. Deze techniek berekent aan de hand 
van het hoogtemodel hoeveel zonne-instraling 
er gedurende het jaar op meerdere momenten 
per dag is. Detecteert de tooling bijvoorbeeld 
hoogbouw ten zuiden van een pand, dan zal 
daar ‘s middags geen zonne-instraling voor 
worden berekend. De techniek is zo nauwkeurig 
dat schaduwwerking van bijvoorbeeld dak-
kapellen of schoorstenen wordt meegenomen. 
Hele kleine elementen zoals luchtafvoerpijpen 
en antennes zitten niet in het hoogtemodel 
en daar wordt zodoende geen rekening mee 
gehouden. Alleen dakvlakken waar jaarlijks 
meer dan 700 kWh kan worden opgewekt 
worden meegenomen. Welke daken wel en niet 
geschikt zijn hangt ook af van de oriëntatie en 
hellingshoek van daken. Hele schuine daken, 
met een hellingshoek van meer dan 60 graden 
en noordelijk georiënteerde daken laten we dan 
ook buiten beschouwing. 

Beeldherkenningstechnieken
Nadat voor alle daken de potentie is berekend, 
willen we dit corrigeren voor de daken waar al 

Potentie van zonne-energie op  daken nauwkeurig in beeld

Figuur 1 - Detectie van zonnepanelen.

Energietransitie
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panelen zijn geïnstalleerd. Daarvoor gebrui-
ken we UNet16 Deep Learning techniek. Het 
Kadaster gebruikt deze techniek al voor het 
maken van de Basisregistratie Topografie (BRT). 
Vanuit luchtfoto’s detecteert deze techniek 
automatisch veranderingen in het landschap. 
Zo maken zonneweides inmiddels deel uit van 
de BRT en kan dezelfde techniek ook ingezet 
worden om panelen op daken te signaleren. 

Combineren analyses
Het resultaat van de beeldherkenningsanalyse 
combineren we met de eerdere potentie-analyse. 
Op die manier hebben we de resterende potentie 
voor zon in beeld. Tot slot combineren we deze 
resultaten met de Basisregistratie Kadaster om te 
bepalen bij welke eigenaren de potentie voor zon 
nu precies ligt. Ook sluiten we via een koppeling 
met de Basisregistratie Topografie nog bepaalde 
gebouwen uit, zoals kassen en silo’s. De uitein-
delijke berekende potentie kan overigens in de 
praktijk lang niet altijd volledig worden benut. 

Denk aan bijvoorbeeld de dakconstructie of 
aanwezigheid van dakramen. Daarom passen 
we, afhankelijk van het type gebouw, een cor-
rectiefactor toe, zodat een goed beeld ontstaat 
van de werkelijke potentie. In de praktijk zien we 
dat momenteel gemiddeld slechts 40% van de 
potentie van een dak wordt benut.

Ontwikkeling zonpotentie in beeld
Het resultaat geeft beleidsmakers binnen RES-
regio’s en gemeenten in de eerste plaats een 
nauwkeurig beeld van de totale zonnepotentie 
op daken van de vastgoedvoorraad. En daarbin-
nen kunnen dan weer uitsplitsingen worden 
gemaakt. Hoeveel dakoppervlak in eigendom 
van woningcorporaties kan nog worden benut? 
Hoeveel grootschalige opwekking is er mogelijk 
op bedrijventerreinen? Is onderwijsvastgoed 
geschikt? Door een goed onderbouwde 
inschatting te maken kunnen RES-regio’s bepalen 
hoeveel decentrale opwekking er aanvullend nog 
via zonneweides of windmolens moet worden 

gerealiseerd. Om de voortgang van de ener-
gietransitie straks te kunnen monitoren, wordt 
overwogen deze analyse jaarlijks uit te gaan 
voeren. Daarmee ontstaat een beeld van hoe de 
potentie en de oppervlakte van geïnstalleerde 
zonnepanelen zich in een regio ontwikkelen. 

Referentie
www.kadaster.nl/energietransitie

Martin Tillema is Adviseur 
Projecten en Advies Kadaster. 
Martin is bereikbaar via  
Martin.tillema@kadaster.nl.

Potentie van zonne-energie op  daken nauwkeurig in beeld

Figuur 2 - Identificatie van zonpotentie op daken.

THEMA
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Nederland moet van het gas af 
en daarmee komt een einde aan 
een jarenlange traditie om gas 
als belangrijkste warmtebron te 
gebruiken. Maar waar halen we 
de ‘nieuwe’ warmte dan vandaan? 
Water is een kansrijke bron. 
Ruim 50% van onze toekomstige 
landelijke warmtevraag kunnen we 
uit water halen. Daarmee zetten we 
een andere oude traditie voort in 
een nieuw jasje: Nederland is hét 
land dat weet hoe je met water om 
moet gaan.

Door Simon Bos en Marco van Schaik

Omgaan met water zit al eeuwen in onze 
genen. Wereldwijd zijn Nederlanders dé water-
beheerders en weten we als geen ander de 
gevaren van water te beheersen, maar ook de 
kansen van water te benutten. En daar komt nu 
een nieuwe kans bij: aquathermie. Thermische 
energie uit water om daarmee onze gebouwde 
omgeving te verwarmen en te koelen. 

 Aquathermie 
Aquathermie is de verzamelnaam voor 
thermische energie uit afvalwater (TEA), uit 
oppervlaktewater (TEO) en uit drinkwater 
(TED). Bij afvalwater gaat het om al het water 
dat onze woningen, kantoren, fabrieken etc. 
verlaat en via een rioolwaterzuivering (RWZI) 
wordt gezuiverd en weer geloosd. Al dat 
water wordt via riolen getransporteerd, wat in 
Nederland heeft geleid tot een netwerk van 
ruim 100.000 km. Oppervlaktewater hebben 
we in Nederland ook heel veel. Denk aan de 
rivieren, meren en kanalen, maar ook aan alle 
sloten en plassen. En tot slot hebben we een 
uitgebreid drinkwaterstelsel in Nederland. 
Al dat water bevat warmte. Het rioolwater 
wordt in de zomer zomaar 20-23°C. Maar in de 
winter is de temperatuur van dit water nog 
steeds rond 10°C. Ruim voldoende om zowel 
in de zomer als in de winter een deel van deze 
warmte eruit te halen en voor onze gebouwde 
omgeving te gebruiken. Het oppervlakte-
water kan in de zomer ook flink opwarmen. 

Watertemperaturen van zo’n 23-25°C zijn 
heel normaal. En tenslotte ons drinkwater. 
In de zomer is dat warmer dan in de winter. 
Dat komt onder andere doordat de grond 
waar de drinkwaterleidingen in liggen warmer 
wordt en daardoor het water als het ware 
opwarmt. Afkoelen van het drinkwater in de 
zomer kan positief zijn. En afkoelen betekent 
dat er warmte vrijkomt. 

Om hoeveel energie gaat het? 
Er zijn dus voldoende warmtebronnen. 
Interessante vraag is hoe we nu weten hoeveel 
warmte er dan in al dat water beschikbaar is. 
Om dat in beeld te brengen heeft de Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) 
studies uit laten voeren om deze potentie 
in beeld te brengen. De resultaten van deze 
studies tonen aan dat het afvalwater zo’n 56 PJ 
(Petajoule) warmte bevat dat economisch 
interessant lijkt om te winnen. Het oppervlak-
tewater bevat zo’n 150 PJ en het drinkwater 
ongeveer 5 PJ. Wel is er flinke overlap van deze 
bronnen. De toekomstige warmtevraag van 
de gebouwde omgeving in Nederland wordt 
geschat op 350 PJ. Dus ruim 50% van onze 
toekomstige warmtevraag kunnen we uit het 
water halen. De berekeningen zijn een voor-
zichtige inschatting. In de studies is gekeken 
wat de economische potentie is. Daarbij zijn 
aannames gedaan over de afstand van de 
warmtebron tot de bebouwde omgeving. 
Het IJsselmeer en de Waddenzee bijvoorbeeld 
bevatten een enorme hoeveelheid warmte 
als we al dat water 1°C af zouden koelen. 
Maar deze warmte benutten is bijna onmoge-
lijk. Enerzijds vergt dit kostbare infrastructuur 
en anderzijds zorgt transport van warmte 
voor verlies; het koelt onderweg gewoon af. 
Beschikbare warmte op grote afstand van de 
gebouwde omgeving is dus niet in de bereke-
ningen meegenomen. Een andere kantteke-
ning is dat bij de TEA-potentie nu nog alleen 
is gekeken naar warmte in de assets van de 
waterschappen, bij de rioolwaterzuiveringen 
en bij de pompgemalen. De rioolstelsels bin-
nen alle gemeenten bevatten ook een flinke 
hoeveelheid warmte. Voorzichtige berekenin-
gen tonen aan dat dit ongeveer evenveel zal 
zijn als de potentie van de waterschapsassets. 

Energietransitie

Afbeelding 1 - Potentie RWZI.

Aquathermieviewer -  
Onze warmte zit in ons water
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Hoe werkt de aquathermieviewer?
De aquathermieviewer bevat de potentie van 
het Nederlandse afval- en oppervlaktewater. 
De potentie van het afvalwater is gebaseerd 
op alle rioolwaterzuiveringen en pompge-
malen, inclusief de in- en effluentleidingen 
van de waterschappen. De warmtepotentie 
van alle waterschapassets zijn daarmee in de 
viewer in beeld gebracht en per object kun 
je zien wat de potentie is. Daarnaast zijn in 
de viewer alle geregistreerde oppervlakte-
wateren in Nederland opgenomen. Deze zijn 
gebaseerd op de Basiskaart Aquatisch 
Watertypen, waarin de ligging van het Neder-
landse oppervlaktewater is opgenomen. 
Deze dataset is gebaseerd op de TOP10NL 

kaart, waarmee deze kaart een nauwkeurige 
weergave van de Nederlandse wateren 
geeft en ook een landsdekkende indeling in 
watertypen. Tevens is een koppeling gemaakt 
met de Kaderrichtlijn Water, bij alle opper-
vlaktewateren is aangegeven wat voor type 
water het is en wat de kenmerken van het 
betreffende waterlichaam zijn. De viewer laat 
per object of segment zien wat de warm-
tepotentie is, maar het is ook mogelijk om 
middels een rekentool een willekeurig gebied 
te selecteren, waarvoor dan uitgerekend 
wordt hoeveel objecten er geselecteerd zijn 
en wat de totale warmtepotentie van dat 
gebied is. Een mooie manier voor gemeenten 
of ontwikkelaars om snel in beeld te hebben 
welke warmtepotentie in een bepaald gebied 
gewonnen kan worden.

 Waar en wanneer is  
aquathermie kansrijk? 

STOWA en de Unie van Waterschappen 
hebben aan Syntraal opdracht gegeven om 

de potentie van aquathermie gedetailleerd 
in kaart te brengen, actueel te houden en 
de resultaten ook openbaar beschikbaar te 
stellen. In dat kader heeft Syntraal de aqua-
thermieviewer ontwikkeld, waarin de TEA- en 
TEO-data openbaar zijn in te zien. Kijk maar 
eens op stowa.omgevingswarmte.nl/Over-
zichtskaart. Elke initiatiefnemer kan met deze 
viewer snel bepalen of hij of zij zijn woning, 
woonwijk, buurt of stad met aquathermie 
kan verwarmen. Je kunt de warmtepotentie 
van elk object inzien en met de analysetool 
bereken je snel voor een bepaald gebied wat 
de potentie van de verschillende bronnen 
is. In de viewer wordt voor TEA onder-
scheid gemaakt in de potentie die direct 
geleverd kan worden en de potentie die in 
een warmte-koude-opslag (WKO) gebuf-
ferd kan worden. Het afvalwater koelt in de 
winter minder af dan het oppervlaktewater. 
Daardoor kan er ook in de winterperiode nog 
voldoende warmte uit het afvalwater gewon-
nen worden.  

In de zomer hebben we de warmte niet nodig, 
maar kan opgeslagen worden in de bodem, in 
een WKO. In de winter kunnen we die er dan 
uithalen en alsnog benutten. Een techniek, die 
in Nederland al verschillende jaren wordt toe-
gepast. Voor TEO wordt er vooralsnog vanuit 
gegaan dat de warmte in de zomer gewonnen 
wordt en opgeslagen wordt in een WKO om 
in de winter te benutten. De combinatie van 
TEO met een WKO is in de praktijk de meest 
betrouwbare en efficiënte techniek gebleken, 
o.a. omdat het oppervlaktewater in de winter 
teveel afkoelt om er dan rechtstreeks warmte 
uit te halen. Ook voor de ecologie van het 
oppervlaktewater verdient het de voorkeur 
om juist in de zomer warmte te onttrekken. 

Gelukkig krijgt aquathermie steeds meer 
aandacht in Nederland. Naast de inspan-
ningen van STOWA en de Unie van Water-
schappen is in 2019 ook de Green Deal 
Aquathermie gesloten, waarbij ruim twintig 
partijen hebben afgesproken zich in te gaan 
zetten om aquathermie onder de aandacht te 
brengen en te gaan benutten. Het Netwerk 
Aquathermie geeft hier concrete invulling aan. 
Aquathermie is ook een belangrijk onderdeel 
van het landelijk onderzoeksprogramma 
WarmingUP, waarin een groot aantal partijen 
onderzoekt hoe collectieve warmte efficiënt 
en verantwoord benut kan worden voor de 
gebouwde omgeving. Tenslotte zien we veel 
initiatieven om wijken en buurten daadwerke-
lijk aardgasvrij te maken door toepassing van 
aquathermie. En daar is het ons om te doen, 
met hulp van de aquathermieviewer!

Simon Bos is werkzaam bij Syntraal BV.  
Simon is bereikbaar via simon.bos@syntraal.com. 

Marco van Schaik is werkzaam bij STOWA. 
Marco is bereikbaar via vanschaik@stowa.nl

Afbeelding 2 - Potentie TEO.

Afbeelding 3 - Potentie gebied.
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In de energietransitie is een 
belangrijke rol weggelegd voor 
zonne-energie. Maar wat is de 
potentie van zon in Nederland? 
En hoeveel zonne-installaties 
zijn er al gerealiseerd? Voor het 
beantwoorden van dit soort 
vragen is geodata onmisbaar. 
Readar gebruikt Machine Learning 
technieken om data uit luchtfoto’s 
te destilleren. Deze data worden 
op verschillende niveaus gebruikt 
om de energietransitie te 
stimuleren.

Door Matthijs van Til en Sven Briels

We staan zonder twijfel voor een grote uitdaging 
als het aankomt op het verduurzamen van de 
energiemix. In het klimaatakkoord is vastgelegd 
dat de totale energievoorziening van Neder-
land in 2050 nagenoeg CO₂-neutraal moet zijn. 
Op kortere termijn betekent het dat in 2030 al 70% 
van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
moet komen. Terwijl in 2019 slechts 18% van onze 
stroom duurzaam opgewekt was. Kortom: er staat 
ons een enorme energietransitie te wachten.  
In 2030 moet Nederland 84 miljard kilowatt-
uur duurzame energie per jaar produceren. Een 
groot deel hiervan zal van wind op zee komen. 
Maar we moeten ook sterk inzetten op de opwek 
op land. Van de 84 TWh per jaar moet namelijk 
35 TWh uit zon en wind op land komen. In steden 
is weinig ruimte voor windmolens. De focus voor 
stedelijk gebied ligt dan ook op de zon.

Monitoring zonpotentie en realisatie
Om zon succesvol in te zetten in de energiemix, is 
geodata op verschillende niveaus onontbeerlijk. 
We moeten immers weten waar we zonnepanelen 
het best kunnen installeren en hoeveel ze per 
locatie kunnen opwekken. Maar ook waar er al 
installaties liggen en hoeveel van de opwekpoten-
tie er dus al gerealiseerd is.

In grote lijnen onderscheiden we drie niveaus 
waarop data over zon(potentie) nodig is:
• Gebouwniveau: op niveau van een gebouw 

moet een gedetailleerd legplan voor zonne-
panelen worden gemaakt;

• Regionaal: op niveau van de Regionale 
Energiestrategie (RES) en op gemeenteniveau 
is informatie nodig over hoeveel zonne-energie 
in de regio kan worden opgewekt en hoeveel 
daarvan al is gerealiseerd;

• Nationaal: op landelijk niveau is er behoefte aan 
informatie over doelgroepen voor stimule-
ringsmaatregelen om de effectiviteit ervan te 
evalueren.

Op elk van deze drie niveaus levert Readar data 
aan verschillende samenwerkingspartijen.

Informatie op gebouwniveau
Wie wel eens een offerte voor zonnepanelen heeft 
aangevraagd, heeft het ongetwijfeld meege-
maakt: nog voor er iemand bij je thuis is geweest, 
heeft de installateur het dak van je woning 
bekeken, ingemeten en een eerste legplan 
gemaakt. Het op afstand maken van een dergelijk 
legplan lijkt wellicht simpel, maar is technisch nog 
behoorlijk uitdagend. Vooral omdat het precisieni-

veau hierbij van groot belang is. Een installateur die 
ter plekke constateert dat er toch minder panelen 
op het dak passen dan vooraf ingeschat, is zeer 
waarschijnlijk de klant - en daarmee de acquisitie- 
en saleskosten - kwijt.  
Er zijn verschillende partijen die software hebben 
ontwikkeld, waarmee installateurs op afstand een 
nauwkeurig legplan kunnen maken. Solar Monkey 
is hier één van, hun software wordt door veel 
installateurs in Nederland gebruikt. Readar levert 
hen de geodata waar hun software mee werkt. 
Het gaat hierbij om:
• Luchtfoto’s gekoppeld aan het Actueel Hoogte-

bestand Nederland (AHN). Omdat een luchtfoto 
(orthofoto) omvalling bevat, liggen daken in de 
foto niet op dezelfde plek als in het AHN. Hier-

Geodata is onmisbaar in een su ccesvolle energietransitie

Energietransitie

Convolution Neural Network 
als alternatief voor  
Semi-Global Matching

Luchtfoto’s worden opgenomen met een 
overlap tussen opeenvolgende foto’s. 
Twee van deze overlappende foto’s 
vormen een stereopaar. Als we weten waar 
een punt in de linkerfoto in de rechterfoto 
ligt, kunnen we door middel van insnijding 
de diepte en daarmee de hoogte bepalen. 
Deze methode wordt al decennia toege-
past in stereo-karteerstations zodat hand-
matig, punt voor punt hoogtes bepaald 
kunnen worden. In 2015 introduceerde 
Hirschmüller Semi-Global-Matching (SGM): 
een methode waarmee we geautomati-
seerd heel veel pixels aan elkaar matchen. 
Hiermee kunnen we grootschalig hoogte-
data met luchtfoto’s maken.  
Het nadeel van deze methode is dat bij de 
gebruikelijke overlap van luchtfoto’s (60% 
voorwaartse overlap en 30% zijwaartse 
overlap) gebieden met weinig contrast 
(schaduw!) niet betrouwbaar verwerkt 
kunnen worden. Dit zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat bij puntdaken vaak de helft van 
het dak ontbreekt. Om dit probleem te 
ondervangen heeft Readar een Convolu-
tion Neural Network (CNN) getraind om 
deze taak uit te voeren. Het CNN kan een 
veel groter gebied in ogenschouw nemen 
dan SGM bij het zoeken naar de overeen-
komstige pixels. Hierdoor kan nu met 
normale stereoluchtfoto’s (60/30 overlap) 
wel een volledig dekkend hoogtemodel 
worden gemaakt.
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voor corrigeren we. Daarmee kunnen panelen 
ingetekend worden op de orthofoto, terwijl het 
AHN gebruikt wordt om uit te rekenen hoeveel 
zonlicht er op elk paneel valt.

• 3D-dakmodellen. Een gedetailleerd legplan 
maken is handwerk, omdat er rekening gehou-
den moet worden met zeer kleine objecten 
zoals schoorsteentjes, en met een esthetische 
ligging van de panelen. Een eerste orde bena-
dering kan echter wel geautomatiseerd worden: 
Readar maakt een 3D-model waarmee Solar 
Monkey een zogeheten quickscan uitvoert.

Soms is het AHN niet beschikbaar, bijvoorbeeld 
wanneer het gaat om nieuwbouwprojecten of 
projecten buiten Nederland. In dat geval leveren 
we hoogtedata uit luchtfoto’s. Deze hoogtedata 
worden gegenereerd met behulp van een Con-
volution Neural Network (CNN) als alternatief voor 
Semi-Global Matching.

 Input voor Regionale en Gemeentelijke 
Energiestrategie

Nederland is opgedeeld in dertig energieregio’s. 
Volgens het Nationaal Programma Regionale Ener-
giestrategie moet elke energieregio zijn eigen keu-
zes maken die aan de nationale doelstellingen uit 
het Klimaatakkoord bijdragen. Daarnaast hebben 
veel gemeenten eigen doelstellingen en beleid op 
het gebied van energie. Er is een belangrijk verschil 
tussen de RES en de gemeentelijke doelstellingen. 
Kleinschalige zon-op-dak installaties met een 
vermogen van 15 kWp en minder worden in het 
Klimaatakkoord niet meegeteld voor het 35TWh 
doel. Voor de RES is het daarmee optioneel om 
inzicht te hebben in kleinschalig zon-op-dak. Veel 
gemeenten tellen kleinschalig zon-op-dak expli-
ciet wel mee en willen hier ook beleid op voeren. 
Om een effectief energiebeleid op te stellen, is 

het belangrijk om verschillende dingen in kaart te 
hebben. Bijvoorbeeld: waar is plek om energie op 
te wekken, hoeveel potentie is er en hoeveel is al 
gerealiseerd? De antwoorden op deze vragen in 
relatie tot zonne-energie brengt Readar in kaart 
voor gemeenten en andere overheden. 

Meer weten over de RES? Lees ook het interview met 
Kristel Lammers op pagina 4.

Gerealiseerde zonnestroom
We starten met het in kaart brengen van het aantal 
geïnstalleerde zonnepanelen. Readar heeft een 
algoritme ontwikkeld om zonnepanelen automa-
tisch uit luchtfoto’s te detecteren. We passen dit 
detectiealgoritme toe op luchtfoto’s van de regio. 
Vervolgens voeren we met behulp van hoogte-
data een detailanalyse uit waarin we het oppervlak 
en de hoeveelheid zonlicht op elke installatie 
bepalen. Aan de hand van het oppervlak, het 
bouwjaar en de hoeveelheid zonlicht op het dak 
schatten we in wat het geplaatste én opgewekte 
vermogen is.

Zon op dak
Nu weten we dus waar zonnepanelen liggen en 
hoeveel energie deze opwekken. Volgende stap: 
wat is de potentie van daken waar nog geen zon-
nepanelen op geplaatst zijn? Deze potentie wordt 
bepaald door de hoeveelheid zonlicht die op een 
dak valt. We berekenen dit door de zon virtueel 
gedurende een jaar over een hoogtemodel van 
de regio te laten schijnen. Hoe meer zonlicht, hoe 
hoger de potentiële opbrengst.

Zon op gevels en in openbare ruimte
Voor de plaatsing van zonnepanelen kijken we 
verder dan alleen daken. Denk bijvoorbeeld aan 
zonnepanelen op gevels. De opbrengst van een 

ideaal geplaatst gevelpaneel is vergelijkbaar met 
die van een paneel met oost-westoriëntatie op 
een plat dak. Vooralsnog lijken woningen echter 
nog niet op grote schaal toe aan gevelpanelen. 
De kansen hiervoor liggen vooral op bedrijventer-
reinen.  
Ook andere plekken met potentie nemen we 
onder de loep. Hiervoor baseren wij ons op de 
functies van de openbare ruimte zoals de BGT 
deze hanteert. We selecteren daaruit de functies 
die eventueel geschikt zijn om zonnepanelen op 
te installeren. Denk hierbij aan parkeerterreinen, 
geluidswallen of oppervlaktewater. Vervolgens 
gebruiken we weer een 3D model om de potenti-
ele opbrengst te bepalen.

Strategie bepalen
Bovenstaande data leveren waardevolle inzichten. 
Het maakt duidelijk wat de bijdrage is van zonne-
energie in de huidige energiemix. En waar de 
potentie voor zon al dan niet ligt. Gecombineerd 
met data over bijvoorbeeld wind en geothermie 
kan vervolgens de afweging worden gemaakt hoe 
de ruimtes het best benut kunnen worden. 

Landelijke data over doelgroepen
De Rijksoverheid stimuleert de productie van 
zonne-energie via subsidies en belastingvoorde-
len. Denk hierbij aan de salderingsregeling voor 
huishoudens en MKB, of de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energieproductie (SDE+). Om de juiste 
stimuleringsmaatregelen aan te kunnen bieden, is 
het belangrijk inzicht te hebben in het gedrag van 
verschillende doelgroepen. Welke doelgroepen 
ondernemen zelf al actie en welke blijven achter?  
Gedurende de looptijd moeten stimuleringsmaat-
regelen bovendien geëvalueerd worden. Bij een 
subsidie kan dit simpelweg door het aantal bin-
nengekomen aanvragen bij te houden. Maar voor 

Geodata is onmisbaar in een su ccesvolle energietransitie

THEMA

Figuur 1 - In luchtfoto’s verwerkt tot hoogtemodel met behulp van SGM (links) verschijnen gebieden met weinig contrast als zwarte gaten. Dezelfde foto verwerkt 
met een CNN (rechts) levert wel een betrouwbare reconstructie.
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andersoortige maatregelen is dat lastiger te 
meten. Verrijkte data uit luchtfoto’s kunnen dan 
uitkomst bieden. 

Verrijking data uit luchtfoto’s
Ook op landelijk niveau brengen we daarom 
het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en de 
zonpotentie in kaart. We kunnen dit uitsplitsen naar 
gebouwfunctie op basis van de BAG. Doordat we 
data op adresniveau hebben, kunnen we deze 
bovendien verrijken met de landelijke segmenta-
tiedata van GeoMarktprofiel. We hebben dan niet 
alleen informatie over gebouwtype en locatie, 
maar weten bijvoorbeeld ook of het een koop- of 
huurwoning betreft. En we hebben informatie over 
het huishoudprofiel. Zo zien we dat particuliere 
eigenaren van zonnepanelen relatief vaak ZZP’er 
zijn, een bovengemiddeld inkomen hebben 
en vaak oudere paren of gezinnen met oudere 
kinderen zijn. 

Door een nulmeting in een bepaald jaar te doen 
en de opvolgende jaren de mutaties in kaart te 
brengen, kunnen we vaststellen of de beoogde 
doelgroepen van bepaalde stimuleringsmaat-
regelen daadwerkelijk meer zonnepanelen zijn 
gaan installeren. Zo wordt de effectiviteit van de 
maatregelen inzichtelijk. Bovendien kan er gericht 
beleid worden gemaakt op de doelgroepen die 
achterblijven.

Ranglijst gemeenten
Met de landelijke data is het bovendien mogelijk 
om een rangschikking van gemeenten te maken: 
welke gemeente wekt de meeste zonne-energie 
op? Hierbij is de opwek van het totale vermogen 
per gemeente interessant, maar het kan ook erg 
vertekenen: één zonnepark kan een positieve, maar 
buitensporige bijdrage leveren. Liever zetten we 
daarom de potentie af tegen de daadwerkelijke 
benutting. Zo blijkt het aantal particulieren met 

zonnepanelen op hun dak aanzienlijk te verschil-
len tussen gemeenten. Gericht beleid kan hier 
vervolgens op inspelen.

Luchtfoto’s erin, informatie eruit
Al met al mag duidelijk zijn dat we geodata op 
heel diverse manieren in kunnen zetten in de 
benodigde energietransitie. Dat maakt ons werk 
zo boeiend: met onze informatie uit luchtfoto’s 
kunnen we de wereld verder helpen. 

Matthijs van Til (CEO) en Sven Briels (CTO) zijn founder 
van Readar. Ze zijn bereikbaar via: contact@readar.com.

Stenen van Grebbelinie en van Mussert

Halverwege de 19e eeuw werden in de 
Grebbelinie (van 1744) hardstenen paaltjes 
geplaatst in opdracht van het Ministerie 
van Oorlog. 

De grenspalen waren bedoeld om de militaire 
rijksgronden af te bakenen. (Hoe precies klopte 
die ‘kopie van de kadastrale kaart’?) De grensste-
nen zijn eenvoudig te herkennen aan de boven 
het volgnummer ingegraveerde ‘O’ van Oorlog. 
(Het ministerie van Oorlog ging juist in de Koude 
Oorlog, in 1959, ministerie van Defensie heten). 
In een begroting van onderhoud uit 1880 meldde 
de Genie te Amersfoort het aantal van 257 hard-
stenen en 179 houten grenspalen. De laatste rot-
ten weg. Een lijst met nu nog aanwezige stenen 
‘grenspalen’ op de website www.grebbelinie.
nl zegt van de palen 08 en 09: ‘De grenspalen 
zijn beschadigd. Beide liggen momenteel op 
het terrein van Museum Spakenburg.’ De bezoe-
kende moeder José Broekhuizen mailde me 
vragend: ‘De  palen  met nummer 8 en 9 lagen 
er wat verloren bij, worden zulke stenen nog 
gerestaureerd?’ (Het is een terechte vraag, want 
sinds 2011 is de Grebbelinie een rijksmonument 
en worden de sporen en restanten ervan zoveel 
mogelijk zichtbaar gemaakt).
Paal 13 in het museum is fraaier bewaard en is 
dus afgebeeld. Ook deze drie museale stenen 
staan niet meer op hun oorspronkelijke plek. 
Het rode bordje verklapt ook netjes dat paal 13 
stond bij de ‘batterij ten westen van de haven’. 
Voor ons, onverwachts, was naast de militaire 
grenssteen de presentie van weer een provin-
ciale Mussertpaal (grenssteen). Eén in Hoogland 

is al behandeld in Geo-info 2019-2 (pag. 15). In 
Spakenburg staat op het bordje daarbij kortweg: 
‘Paal ter aanduiding van doorgaande provinciale 
wegen in Utrecht. Deze werden na 1930 geplaatst.’ 
(Dat klopt, Mussert was tot 1934 hoofdingenieur 
van de Provinciale Waterstaat daar.) De combina-
tie van de twee stenen is ook curieus: naast een 
Mussertsteen dus een steen van de Grebbelinie, 
die alleen in 1940 werd gebruikt en wel voor de 
verdediging tegen zíjn Germaanse vrienden.
Frederiek werd er weer mooi bij gefotografeerd 
door haar moeder, beiden weer dank! De rol van 
(op de foto) de brugklasser bij ook deze grens-
palen rond Nijkerk was breed. Zij was weer méér 
dan alleen die van een levende schaalbalk om 

een idee te geven van de grootte van de stenen! 
Zo moesten de deels lage stenen altijd eerst 
worden opgezocht met wat ondergetekende 
dankzij internet maar globaal kon doorgeven…

Adri den Boer, redacteur

Herplaatste grenssteen O 13, waarin de O duidt op 
het ministerie van Oorlog.

Frederiek Breedijk is opnieuw méér dan een schaal-
balk: links weer een Mussertsteen en rechts grenssteen 
O 13 van de Grebbelinie (foto’s José Broekhuizen).

THEMAEnergietransitie
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Delft is een kaart rijker. Op 26 juni 
heeft burgemeester Marja van 
Bijsterveldt het stadhuis in de 
Keramieken Kaart van Delft 
geplaatst, als sluitstuk van dit 
enorme project. Op het terras van 
‘t Postkantoor kunnen we mooi 
het publiek dat naar de kaart kijkt 
in de gaten houden. Een prima 
plek voor een interview met 
Nan Deardorff-McClain, maker van 
dit alles. Nou ja, maker… gezien 
de manier waarop dit is aangepakt 
heeft ze meer als projectleider 
opgetreden.

Door Hans van der Kwast en  

Erik Meerburg

 Je woont sinds 2008 in Delft en sinds die 
tijd ben je ook de stad van mozaïek kunst 
aan het voorzien. Hoe is dat zo ontstaan?

“Jaren geleden kreeg ik een boek over mozaïek 
van mijn moeder, die zelf in de kunsten werkte. Dat 
boek heeft tijden in de kast gestaan, maar toen 
ik het toch een keer opensloeg was ik verknocht. 
Mozaïeken bleek ook helemaal niet zo eenvoudig. 
De eerste keer was… a total disaster! Maar stap voor 
stap werden de resultaten mooier. In Delft woonde 
ik naast een hele lelijke muur, tegenover het film-
huis. Ik vroeg aan iemand uit de buurt of het wat 
zou zijn als ik daar een mozaïek op zou maken. Daar 
werd heel positief op gereageerd, en het duurde 
niet lang voor we met een aantal buurtbewoners 
dat hadden gemaakt. De gebruiker van het pand 
vond het prima! Dat die geen eigenaar was wisten 
we niet. En ook met de benodigde vergunningen 
waren we een beetje erg naïef op dat moment; we 
wisten niet dat die nodig zouden zijn.”
“Toch bleek dat geen belemmering. De gemeente 
zag het als een verbetering van het stadsbeeld, en 
heeft helemaal niet moeilijk gedaan. Dat was ook 
lastig geweest, want dit werk won dat jaar ook de 
Le Compteprijs, een prijs voor de beste verfraai-
ing van het Delftse stadsbeeld, die jaarlijks wordt 
uitgereikt door Delfia Batavorum, de (behoorlijk 
gezaghebbende) historische vereniging in Delft. 
Sowieso is de gemeente Delft altijd positief over 
onze projecten. Sindsdien heb ik al meer projecten 
gedaan, de gemeente is eigenlijk altijd enthousiast.”

 En nu dan de Keramieken Kaart? 
Hoe ben je daarop gekomen?

“Ik wilde al een tijd een kaart maken van mozaïek, 
maar een gewone kaart wordt altijd zo plat. 
Het moest zo’n kaart zijn waarop de huizen in 

aanzicht staan (een figuratieve kaart), en ik wilde 
ook dat de elementen in de kaart nog te zien 
zijn in het Delft van nu. De Paardenmarkt moest 
er daarom ook op staan, dus dateren van na de 
Delftse donderslag. Bij het antiquariaat zag ik de 
kaart van Frederik de Wit uit de stadsatlas van 1698 
en die was eigenlijk precies goed. Nog voldoende 
van nu, maar met het mooie beeld van toen.”

 Maar deze kaart is toch geen replica 
van die kaart van De Wit?

“Het stratenpatroon is hetzelfde. Alleen als je 
alle huisjes erin zou zetten zoals ze er nu instaan, 
zou het heel priegelig worden. We hebben het 
verschaald, nu heb je ongeveer één keramieken 
huis voor elke vijf huizen op de originele kaart.”

 We zien keramieken huisjes en ook 
veel tegelmozaïek erin. Hoe werkt 
dat technisch?

“Het eerste voorstel was er van die KLM-huisjes in 
op te nemen door daar de voorgevels af te slijpen 
en die te plaatsen. Maar het was veel interessanter 
om mensen hun eigen huizen van klei te laten 
maken, daar wordt de kaart veel persoonlijker van. 
Iedereen mocht dat in pop-upworkshops komen 
doen. Die klei huisjes zijn vervolgens geglazuurd 
en gebakken. In totaal zijn er zo meer dan duizend 
klei-elementen gemaakt, in meer dan twintig work-
shops.” “Bij het inpassen van alle elementen op de 
kaart kan je dan de huizen een plek geven, en de 
grachten en wegen maak je daarna met mozaïek. 
Dat is ook al een hele organisatie op zich. De hele 
kaart is 18 vierkante meter, dat is enorm, we hebben 
het verdeeld in 45 panelen van 60x70 centimeter 
(volgens een handgemaakt tiling schema, EM). 
Die zijn weer in meerdere workshops ingevuld.”

 Wie kwamen er eigenlijk allemaal  
op die workshops? 

“Op de zaterdagen kwamen er wel vaak dezelfde 
buurtbewoners, maar ik heb ook heel goede 
herinneringen aan de workshops die we speciaal 
hebben gedaan met de deelnemers van het 
taalzomerkamp. Daar leren vluchtelingenkinderen 
de Nederlandse taal. Tijdens zo’n workshop wilde 
één van de kinderen muziek opzetten, maar een 
jongen overtuigde ze dat niet te doen, want dat 
zou ten koste gaan van het in het Nederlands 
praten over mozaïeken. Dat is toch heel anders de 
taal leren dan in een gewone klas… En ook heb-
ben we workshops gedaan met de internationale 
studenten van het IHE. Het idee is ook dat je dan 
aan een kaart van de stad werkt waar je verblijft, en 
zo meer over die stad te weten komt.”

Keramieken kaart van Delft

Interview
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Nan Deardorff-McClain bij haar wandkaart.

Interview
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 Kinderen, studenten, buurtbewoners… 
er lijkt geen leeftijdsgrens te zijn!

“Klopt. Kleien begint al bij twee jaar. Verbazing-
wekkend wat er dan al uitkomt. En als je kinderen 
een hamer geeft om tegels kapot te slaan voor je 
mozaïek… maar aan de andere kant, soms wil je 
er ook échte professionals bij betrekken. Bas van 
der Wulp van het mobiele stadsarchief heeft er 
bijvoorbeeld voor gezorgd dat de spelling van alle 
straatnamen klopt met de schrijfwijze uit de tijd 
van De Wit.”

Nog verrassende dingen meegemaakt?
“Er zitten zo’n 35 easter eggs in de kaart verborgen. 
Dingen die je niet verwacht op een oude kaart. 
Zonnepanelen op een dak. Fietsen in de gracht. 
Plassende studenten. De workshopdeelnemers 
hebben hiermee de kaart in het Delft van nu 
gebracht. Ik heb ook niet gezegd dat dat niet 
mocht. Alleen in verwondering gekeken… en veel 
stilletjes geglimlacht.”

Ging het wel eens fout?
“Alleen technisch. We wilden eerst de straatnaam-
bordjes in een bordeauxrode kleur doen. In een 
test had dat heel mooi uitgepakt. Alle straatnamen 
gingen de oven in, en ze kwamen er allemaal 
slecht uit. Dan heb je toch wel heel veel werk voor 
niks gedaan. En zoveel oventijd hadden we ook 
weer niet. Uiteindelijk zijn we voor (Delfts) blauw 
gegaan, daarvan wisten we zeker dat het goed uit 
de oven zou komen. Oh, en voor de opening was 
het stadhuis achtergehouden. Ik ben blij dat we die 
nog even hebben gepast voor de burgemeester 
kwam. Het was allemaal uitgemeten, maar we heb-
ben toch even de Dremel™ moeten gebruiken.”

En nu? Weer een kaart?
“Ja, ik zou het geweldig vinden om weer zo’n 
kaartproject te doen. Als er een andere stad is die 
zo’n project zou willen doen, graag! Het is echt 
een superproject voor community-building, en 
mozaïek is ook de perfecte metafoor daarvoor: alle 
kleine stukjes samen vormen het geheel, en alle 
stappen die je in het proces zet hebben invloed op 
het eindresultaat.”

• Meer over de Keramieken Kaart op www.keramiekenkaart.nl/
• Ander werk van Nan op smashing-tiles.com/

• Making of filmpje: youtu.be/dQMY4kTGzFE

Hans van der Kwast is Senior Lecturer in 
Ecohydrological Modelling aan het IHE Delft en 
bereikbaar via h.vanderkwast@un-ihe.org. 
Erik Meerburg is directeur van de stichting Geo Aca-
demie en bereikbaar via erik@geo-academie.nl. 
Samen vormen ze ook twee derde van het 
bestuur van de QGIS gebruikersvereniging.
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Iedere kaart is een ‘social 
construct’, een maatschappelijk 
product dat ontstaat onder 
invloed van opvattingen die 
in een samenleving heersen, 
vakbekwaamheid en intenties van 
een auteur/kartograaf en door 
de technische mogelijkheden. 
Eén van de manco’s van ons 
aardrijkskunde-onderwijs is 
dat men de leerlingen daar 
onvoldoende van doordringt. 
Wanneer je een x-aantal 
kartografen vraagt bepaalde 
informatie te visualiseren zal dat 
tot x verschillende kaarten leiden. 
We beoordelen die kaarten op 
basis van het succes van de 
informatieoverdracht: zijn de 
kaartgebruikers in staat er de 
oorspronkelijke informatie uit af 
te lezen?

Door Ferjan Ormeling

Wanneer je wilt weten hoeveel asielzoekers 
er in een bepaald jaar naar Europa trokken en 
vanwaar ze kwamen, dan is een kaart met pro-
portionele symbolen die de aantallen aangeven 
per herkomstland de meest efficiënte methode 
van informatieoverdracht. Als je bovendien wilt 
weten langs welke route deze mensen reisden, 
dan voeg je pijlsymbolen aan de kaart toe. 
Die kunnen zowel gebruikt worden om het 
globale verloop als om de exacte reisroute aan 
te geven. De dikte van de pijlen kan men pro-
portioneel maken met de betreffende aantallen, 
maar dan mag je de routes niet verlengen, 
omdat de symbolen anders qua visuele impact 
niet meer proportioneel zijn.
In het Cartographic Journal van 2019 (Van 
Houtum en Bueno-Lacy) [1] en in De Corres-
pondent (Vermeulen e.a. 2020) [2] zijn artikelen 
verschenen van professor Van Houtum en 
zijn collega’s over het feit dat kaarten van de 
vluchtelingenstromen naar Europa tendenti-
eus zijn en de werkelijkheid vertekenen, in de 
zin dat ze de kaartgebruikers voorschotelen 
dat er sprake is van een invasie. De kritiek 
van de auteurs van deze artikelen spitst zich 
toe op kaarten die de EU-organisatie Frontex 
opneemt in de door haar gepubliceerde 
jaarverslagen (zie figuur 1). In De Correspondent 
schrijven ze daarover: ‘De migratiekaart van 
Frontex geeft kortom het gevoel dat we 
overspoeld worden door een gigantische 
hoeveelheid anonieme vijanden, die massaal 
en vanuit alle hoeken van de wereld onze orde 
komen verstoren.’

Modus operandi
Hoe onderbouwen de auteurs deze opvatting? 
In het artikel in De Correspondent ontdoen ze de 
Frontex-kaart eerst van de herkomstgegevens 
en vergroten de pijlen in lengte en breedte, 
om vervolgens deze ‘originele migratiekaart’, 
dit gemodificeerde kaartbeeld (zie figuur 2), te 
bekritiseren. Ze komen met voorstellen voor 
verbetering die echter nog onvoldoende blijken 
te werken, waarna ze zich afvragen of kaarten 
überhaupt wel een geschikt medium zijn om dit 
verschijnsel af te beelden. De structuur van het 
artikel in het Cartographic Journal is vergelijkbaar 
(eerst commentaar op aspecten van de Frontex-
kaart, waarna alternatieve kaarten worden 
getoond), alleen is het taalgebruik wat extremer: 
‘We have shown how the current mapping of 
undocumented migration amounts to blatant 
cartographic malpractice, tendentious science 
and ruinous policymaking for the EU.’

 Gewraakte aspecten  
van de Frontex-kaart

De bezwaren van de auteurs tegen de Frontex-
kaart betreffen de gekozen ondergrond met 
staatsgrenzen, het gebruik van pijlen, het feit 
dat er een omsingeling wordt gesuggereerd, de 
kaartuitsnede en het taalgebruik. Het intekenen 
van de staatsgrenzen zou de xenofobische 
vooroordelen voeden: ‘Frontex’s map offers a 
visual normalisation and essentialisation of a 
self-made European border in which those who 
cross it are pictured as unforeseen and abnor-
mal lawbreakers and a danger to the ‘natural‘ 
order of the EU’ Maar er wordt niet duidelijk 
gemaakt welke hulp voor de oriëntatie wél op 
de kaart gebruikt zou moeten worden. 
Dan de pijlen: hoewel kaarten met proportio-
nele pijlsymbolen vooral in de transportgeo-
grafie worden gebruikt, wordt in het artikel 
in het Cartographical Journal de Frontex-kaart 
naast een kaart van de Duitse invasie in Neder-
land geplaatst. Daarmee wordt elke kaart met 

Het karteren van asielzoek ers

Figuur 1 - Kaart van de illegale grenspassages in Europa in 2018,  met herkomstlanden en aanreisroutes. Uit het Frontex report: Risk analysis for 2019. (Bron: Frontex, the European Border 
and Coast Guard Agency).
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pijlen geframed als een kaart van geweldda-
dige verovering, een offshoot van fascistische 
propaganda: het gaat volgens de auteurs om 
‘invasion cartography’.
De Frontex kartografen zouden expres de kleur 
rood gekozen hebben voor de pijlen (rood 
geeft, naast het sombere zwart, gewoon het 
beste contrast), want ‘Red is a colour associa-
ted across cultures with abnormality, danger, 
warning, sexual promiscuity, anger and fear’. 
De pijlen die Frontex gebruikt, suggereren een 
rechtstreekse route, in vogelvlucht, terwijl het in 
de praktijk om soms jaren durende reizen met 
overal ongewenst oponthoud en ellende kan 
gaan. Bovendien zouden de pijlen te dik zijn, en 
daarmee het beeld van de externe bedreiging 
voor de Europeanen versterken. Maar als je 
nog op een leesbare manier de migranten 
wilt weergeven die langs de oostelijke, Zwarte 
Zee of Albanese route reizen, dan móet je óf 
de andere pijlen die het tienvoudige aantal 
asielzoekers aangeven wel zoveel groter maken, 
óf de mensen langs de oostelijke route weglaten 
(‘migratiestromen van minder dan 1000 mensen 
niet weergegeven’). Om van de in hun ogen 
offensieve pijlen af te komen, stellen de auteurs 
in De Correspondent een alternatieve kaart voor 
(zie figuur 3). Dit alternatief is blijkbaar zo goed 
bevallen dat ook Frontex deze wijze van weer-
gave thans heeft overgenomen, en de weergave 
van figuur 1 al niet meer gebruikt. 

Het karteren van asielzoek ers

Figuur 1 - Kaart van de illegale grenspassages in Europa in 2018,  met herkomstlanden en aanreisroutes. Uit het Frontex report: Risk analysis for 2019. (Bron: Frontex, the European Border 
and Coast Guard Agency).

Figuur 2 (l) - Hertekende kaart in De Correspondent. Figuur 3 (r) - Alternatieve vormgeving in De Correspondent die deels aan de bezwaren tegemoet komt. 
(De Krim is hier al als Russisch aangegeven maar de Russische veroveringen in Georgië nog niet; de Westelijke Sahara is opgedeeld tussen Marokko en de 
Sahrawis; verder is de Turkse verovering van Noord-Cyprus gemarkeerd).

|   552020-5  |   Geo-Info



In de derde plaats de omsingeling: omdat 
die nog niet zo duidelijk blijkt uit de figuren 
1-3 wordt er in het artikel in het Cartograp-
hic Journal een kaart uit de Grote Bosatlas 
bijgehaald, het kaartblad Europa-migratie kaart 
D, Asielzoekers-bestemming (zie figuur 4). Op die 
kaart worden herkomst- en bestemmingslan-
den van asielzoekers die naar Europa trekken 
met elkaar verbonden met een ‘relationele’ 
pijl, zonder kwantitatieve betekenis. Die kaart 
wordt nu door de auteurs weggezet als: ‘this 
map of the refugee crisis reproduces the politi-
cal cartography of the Frontex map together 
with its propagandistic invasion arrows and 
the effect of civilisational encirclement that 
they produce’. Het begrip encirclement of 
Einkreisung komt direct uit de Geopolitik van 
de jaren ’30, en het gebruik daarvan is dus nog 
een manier om de kaart te wraken.

Op het betreffende kaartblad over migratie in 
Europa in de Bosatlas worden de asielzoekers 
– en dat vermelden Van Houtum c.s. niet - 
duidelijk in de context van de totale migratie 
in Europa geplaatst. Dat is het geweldige 
van een atlas, dat je met een combinatie van 
vergelijkbare kaarten een verhaal kunt vertellen, 
door de kaarten aan elkaar te relateren. Dat is de 
auteurs blijkbaar ontgaan: ze vragen wel om de 
aantallen asielzoekers in een context te plaatsen 
maar zijn zelf niet in staat een atlaskaart in zijn 
context te lezen. Op deze atlaspagina in de 
Bosatlas wordt zowel per land het percentage 
van de in het buitenland geboren bevolking 
aangegeven, het aantal arbeidsmigranten per 
land, de aantallen asielzoekers naar land van 
herkomst en van bestemming, als het aantal 
asielzoekers per 10.000 inwoners; ook de 

tijdsdimensie wordt nog meegenomen (trend 
asielzoekers 2000-2013).
De uitsnede van de Frontex-kaart krijgt vervol-
gens kritiek van de auteurs omdat Europa maar 
een klein deel van de totale vluchtelingenstro-
men op de wereld te verwerken krijgt. Dat is voor 
een kaart van de vluchtelingen die naar Europa 
trekken een terechte opmerking, en om daaraan 
tegemoet te komen zou men in een hoek van die 
kaart een diagram met de totale en de Europese 
vluchtelingenaantallen kunnen plaatsen. Maar dat 
is geen zinnige kritiek op een kaart van Frontex 
die moet aangeven met hoeveel illegale grens-
overschrijdingen ze in de verschillende delen van 
hun operatiegebied te maken hebben gehad.  
Tenslotte het taalgebruik: In plaats van ‘detections 
of illegal border crossings’ stellen de auteurs 
als kaarttitel voor: ‘Langs deze routes bereiken 
irreguliere migranten de EU’.

Alternatieven
Omdat ook de kaart in figuur 3 volgens de 
auteurs nog niet voldoet aan hun bezwaren 
(de kaart geeft bovendien ook lang niet alle 
informatie weer die de Frontex-kaart wél gaf) 
en omdat de informatie onvoldoende in con-
text geplaatst is, zoeken ze naar andere wijzen 
van weergave. Maar door het toevoegen van 
context gaat men verder dan de oorspron-
kelijke vraagstelling: ‘Hoeveel asielzoekers uit 
welke landen trokken er in een bepaald jaar 
naar Europa langs welke route’. De kaarten 
zouden volgens de auteurs moeten laten zien 
dat de ‘EU is part of a system of visas, detention 
centers and biopolitical border controls that 
discriminates, dehumanizes, illegalises and 
willingly endangers undocumented migrants’. 
Bij de kaart zou ook informatie horen over het 

aantal verdronken migranten en over het tem-
porele aspect: de migratie is sedert het topjaar 
2015 sterk gedaald. Eén in De Correspondent 
voorgesteld aspect van het in context plaatsen 
van de informatie verdient zeker overname 
(zie figuur 5): het relateren aan de totale migra-
tie in de EU, zoals dat ook in de Bosatlas op het 
kaartblad Europa-migratie is gebeurd. 

De suggestie om – wanneer de bestaande 
kaarten niet voldoen - dan maar liever helemaal 
geen kaarten te gebruiken, lijkt een testimonium 
paupertatis, c.q. het kind met het bad water weg-
gooien. Er zijn voldoende kundige kartografen 

Figuur 4 - Herkomst en Bestemming Asielzoekers, uit de 55e druk van de Grote Bosatlas, 2016. © Noordhoff. De kaarten passen in een kaartserie over migratie in Europa.

Figuur 5 - Relevante context-informatie voor de kaart 
van de irreguliere migranten op weg naar Europa, 
volgens de Correspondent.
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in Nederland, al dan niet in opleiding, om een 
verantwoorde vormgeving, die desgewenst ook 
de context toont, te realiseren. 

Tenslotte
We hebben in de kartografie jarenlang te 
maken gehad met Arno Peters [3], een Duitse 
geschiedenisleraar die in de kartografie 
liefhebberde. Hij meende dat Mercator in 1569 
speciaal zijn projectie ontwikkeld had om ont-
wikkelingslanden te kunnen discrimineren, en 
door het knap bespelen van de media zadelde 
hij vele miljoenen schoolkinderen jarenlang 
op met een karikatuur van een wereldbeeld. 
Ook de auteurs van de hier besproken 
artikelen halen de oude koe Mercator weer 

uit de sloot, en de suggestie dat Westerse 
geografen in de 19e eeuw de wereldkaart in 
Mercatorprojectie speciaal kozen om Afrika 
maar relatief kleiner weer te kunnen geven. 
Waar het artikel in het Cartographic Journal bol 
staat van de onterechte en ongefundeerde 
verwijten stellen de auteurs zich in De Cor-
respondent veel gematigder op (er wordt 
daar wel naar het andere artikel verwezen) en 
komen ze met een aantal goede suggesties 
(zie figuur 5). Bij navraag bij de redactie van de 
Bosatlas bleek trouwens dat de auteurs geen 
contact met Noordhoff opgenomen hebben 
inzake de door hen neergesabelde kaart van 
de bestemming van asielzoekers – van auteurs 
die betrokken zijn bij een journalistenme-

dium als De Correspondent zou men dat toch 
verwachten.

Referenties
[1] Henk van Houtum  &  Rodrigo Bueno Lacy – (2019) The 

migration map trap. On the invasion arrows in the carto-
graphy of migration. Cartographic Journal vol. 56, novem-
ber 2019, pp 196-219

[2] Maite Vermeulen, Leon de Korte  en Henk van Houtum 
(2020), Zo maken kaarten in de media ons onbewust nega-
tiever over migranten. De Correspondent 7 Juli 2020.

[3] en.wikipedia.org/wiki/Arno_Peters

Ferjan Ormeling is redacteur bij Geo-Info en 
lid van het explokart onderzoekteam van de 
Universiteit van Amsterdam.
Hij is bereikbaar via F.J.Ormeling@uva.nl.

Winnaar GIN Zomerfotowedstrijd

De winnende foto, en daarmee de cover van 
dit nummer van Geo-Info, is van Jan Beuving. 
Jan werkt als medewerker geometrische basis-
registratie en gegevensanalyse bij de gemeente 
Rijssen-Holten en licht zijn foto als volgt toe: 
“Wat een leuk idee, om op deze manier het blad 
persoonlijker te maken en de lezers er meer 
mee te betrekken. Energietransitie en Geo, 
ja wat verstaan we daaronder? Energie door 
verschillende beweegredenen. Transport, duur-
zaamheid. Hoe gaan we met onze aarde om? 
En hoe brengen we dit in beeld en leggen we 
dit vast in het geo-gebeuren: BGT, BAG , BRK, 
Omgevingswet etc. Ik, als landmeter/geo-spe-
cialist, heb de foto genomen op het zonnepark 
Zunneweide in Rijssen aan de Keizersdijk, het 
zonnepark ingemeten voor de BGT.”
 
Gefeliciteerd Jan, jouw foto prijkt voorop!

Ander mooi beeld kwam van Reinder Storm. 
Hij fotografeerde kleurrijke ‘Wereldbollen’ op 
het Paul Krugerplein, in een kleurrijke buurt in 
Den Haag. “Het symboliseert ook zoiets ongrijp-
baars als ‘inclusiviteit’ en is een reminder dat we er, 
op die unieke, wonderbaarlijke planeet van ons, 
toch met elkaar het beste van moeten maken.”  

Dank voor alle bijdragen! Het staat de lezer 
vrij de komende tijd beeld te blijven sturen. 
Wie weet zie je het terug in Geo-Info. Insturen 
kan naar gi@geo-info.nl. Kleurrijke wereldbol, Paul Krugerplein Den Haag. Foto: Reinder Storm.

Op onze GIN Zomerfotowedstrijd kwamen een aantal mooie beelden binnen, zowel binnen het thema 
energietransitie als algemeen. 

VerslagGIN Prijzen
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OPENk aar t

Wat wij ervan denken:
Ronald Bokhove 
ronaldbokhove@cs.com
Je zou het door corona bijna vergeten, maar 
Nederland heeft in de energietransitie nog 
een uitdaging van formaat. We liggen achter in 
Europa, ofwel werk aan de winkel. De kaart [3] 
laat het aanbod van de regio Amersfoort zien. 
Mooi dat je de locatie uit het bijschrift kunt 
opmaken, want de kaart geeft de doorsnee 
gebruiker weinig houvast. Waarom geen tek-
sten geplaatst? De gemeentegrenzen geven 
experts misschien wat grip, maar had dan ook 
de namen weergegeven. Als ondergrond zijn 
de blauwtinten ruim vertegenwoordigd, het 
contrast tussen water en het veenweideland-
schap had groter gekund. Probeer de Eem 
maar eens te volgen op zijn weg van Amers-
foort naar het Randmeer. Het helpt ook niet 
dat deze samenvalt met de gemeentegrens 
van Eemnes en Bunschoten.  
Stedelijk gebied in wit weergeven, je moet 
maar durven. Rood is associatiever, maar dat 
is al vergeven aan zonne-energie op het dak. 
Wat wil de maker van de kaart ons eigenlijk 
meegeven? Dat geluidsschermen zich prima 

lenen als leverancier van zonne-energie en 
dat dit ook geldt voor overkapte parkeerter-
reinen en bedrijfsdaken. Zou die rechtsboven 
vermelde 185 ha het totaaloppervlak zijn voor 
deze regio? Nee, het gaat hier om zonnevel-
den: stukken grond dus waar zonnepanelen 
op geplaatst worden. In de kaart zie je die 
niet terug, misschien is het onderzoek naar 
geschikte plaatsen nog gaande of zijn de 
locaties zo klein en versnipperd dat karteren 
ondoenlijk is. Windmolens komen langs de 
A12 en in het bos van de Utrechtse Heuvelrug. 
Dat laatste klinkt onwaarschijnlijk, maar het is 
defensieterrein dus weinig omwonenden die 
bezwaar zullen maken. Heeft Stedin de kaart 
gesponsord? Nee, al die energie moet weer 
terug in het net en dan moet de afstand tot de 
onderstations niet te groot zijn. 
 
Harry Bronkhorst
harry.bronkhorst@kadaster.nl 
Deze kaart hoort natuurlijk bij een beleidsstuk 
maar zonder de bijbehorende tekst en inzichten 
is het in eerste instantie behoorlijk lastig om je 
weg te vinden. Hier of daar een label zou geen 
overbodige luxe zijn. De legenda geeft enigszins 
hulp, witte gebieden zijn stedelijke gebieden.

Beste lezer,

Om de afgesproken klimaatdoelstel-
lingen te behalen ontkomen we in 
Nederland (en mondiaal) niet aan een 
grootschalige energietransitie.  
Mijlpalen zijn er: in 2021: gemeentelijke 
warmteplannen, in 2030: CO₂-reductie 
met 50% en in 2050: CO₂-reductie met 
95%. Met grootschalige haalbare plan-
nen en diverse tussenstappen zullen 
het rijk, provincies, gemeenten, overige 
gebruikersgroepen en burgers zich 
moeten inzetten om deze doelen te 
bereiken.
Diverse landelijke organisaties zijn 
inmiddels bezig met het ontwikkelen 
van programma’s. Zo ook het landelijke 
Nationaal Programma Regionale  
Energiestrategie (NP RES) [2]. Een dertig-
tal energieregio’s geven in hun RES [1]  
hun eigen keuzes aan hoe de doel-
stellingen, zo nodig lokaal, te kunnen 
gaan realiseren.
Voor deze editie toont Open Kaart bij 
RES een ‘fraaie’ kaart [3] van één van de 
dertig regio’s. Mijn eerste indruk geef ik 
niet prijs maar ik verzeker u dat ik het 
met de onderstaande ‘beoordelaars’ 
grondig eens ben! 
 
Peter Weenink, redacteur
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Ik ben echter ter plaatse niet bekend en heb 
OpenStreetMap geraadpleegd. Een snelle 
blik leert ons dat men blijkbaar zo rond 2030, 
de woonkernen Leusden en Woudenberg 
wil prijsgeven aan het open landschap van 
de Gelderse vallei. In ieder geval staan ze 
niet meer op de kaart vermeld. Een loffelijk 
streven in het kader van de energietransitie; 
er is nog tien jaar de tijd. Daarentegen vind ik 
het persoonlijk erg jammer dat men in Utrecht 
in de weinige bosgebieden die Nederland 
nog rijk is, een windmolencluster wil plaatsen. 
Doodzonde natuurlijk. 
De legenda: op zich is de logische keuze 
gemaakt om voor het onderwerp, namelijk de 
weergave van de beleidsvoornemens wat fellere 
kleuren te kiezen en voor de bestaande situatie 
wat rustiger achtergrondtinten. Zelf had ik de 
steden wel een kleur of tint gegeven en niet 
wit gelaten. Wat meer infrastructuur toevoegen 
zou ook geen kwaad kunnen, de bedenkers 
van deze kaart hebben te weinig rekening 
gehouden met een goede communicatie met 
het brede publiek. Ook lijken de molen- en zon-
nepaneelicoontjes er later bijgeplakt te zijn.
Verder op de legenda: de snelwegen en 
spoorlijnen staan als infra vermeld. Met als 
gevolg dat bij het toevoegen van de spoor-
lijnlaag, een industriespoortje van Amersfoort 
naar het inmiddels in 2030 opgeheven Leus-
den wel heel prominent staat aangegeven.
Bij de blauwe kleur staat vreemd genoeg 
‘Randmeer’ aangegeven. ‘Water’ was beter 
geweest, er staan ook rivieren met hetzelfde 
blauw afgebeeld.  

Merkwaardig is ook dat de tussenstations van 
Stedin, hoogspanningsstations neem ik aan, 
een prominente aanduiding hebben gekregen. 
Mogelijk zal dat te maken hebben met de 
inhoud van het beleidsstuk. Helaas, zonder 
toelichting heb je er weinig aan.
De indruk die de kaart achterlaat is dat deze best 
zal voldoen als bijlage bij een praatstuk maar 
niet als communicatiemiddel met een breder 
publiek. Daarvoor is het te slordig uitgevoerd.
Het lijkt meer op een vertaling van de uitkomst 
van een proces, van schetssessies voor publicatie 
opgeleukt met icoontjes. Je komt ze wel vaker 
tegen bij planologen en andere beleidsmakers.
Tevens vrees ik, wanneer hier beleid uit voort-
komt, dat de begrenzingen vanuit zo’n schets 
gewoon worden opgeschaald, met behoud 
van onnauwkeurigheid. Een verschijnsel dat 
binnen mijn vakgebied, de ruilverkaveling vaker 
voorkomt.

Jonna Bosch 
jbosch@nieuwland.nl
Hmm, er gaat nogal wat in de basis mis in 
deze kaart. Heeft men een flitsend plaatje aan 
een grafisch ontwerper gevraagd? Kartografie 
is een vak! Wat opbouwende kritiek. 
Wat is de doelgroep, voor wie is de kaart? 
Deze kaart is niet bruikbaar voor de gemid-
delde burger, alleen al door het ontbreken 
van enige topografische duiding. Regio 
Amersfoort is te globaal. Een aantal plaats-
namen maakt de kaart al meteen bruikbaarder. 
De doelgroep zal verder wel weten wat ‘het 
bod’ en zon-pv is. 

Er staan dikke zwarte lijnen op, wat betekenen 
die? De legenda (gebruik goed Nederlands, wat 
is ‘energie-opwek’?) toont een zwart omlijnd 
vlakje voor ‘stedelijk gebied’, maar ik vermoed 
dat dit niet verwijst naar deze lijnen maar 
naar de witte vlekken op de kaart. De zwarte 
lijnen verstoren het thema, zeker waar deze de 
snelwegen volgen. Zijn deze lijnen belangrijker 
dan de geluidsschermen? De geluidsschermen 
komen sowieso niet zo duidelijk naar voren, dat 
is inherent aan de kleurkeuze. De snelweg is geel, 
en de geluidsschermen zijn oranje. Op zich leuk 
gekozen, maar aangezien snelwegen op kaarten 
al vaak omlijnd zijn, en in deze regio bijna overal 
geluidsschermen aanwezig zijn, valt op de kaart 
het idee van zonne-energie in geluidsschermen 
niet op. De verwijzing linksboven helpt daar niet 
bij, met name omdat deze met zwarte lijn en 
bolletje vast zit aan de zwarte lijn in plaats van het 
geluidsscherm. Plaats dit op een andere locatie, 
als het al nodig is, want er is ook een legenda.  
Hoe zou het beter kunnen? Zorg dat het thema 
als eerste zichtbaar is, dus die zwarte lijnen 
kunnen dun en naar de achtergrond. Dit geldt 
ook voor het spoor en de onderstations. Zet 
met lichtgrijs enkele plaatsnamen op kaart. 
Waarschijnlijk is de kaart dan al beter leesbaar en 
te begrijpen. 

Referenties
[1] www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
[2]  www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/

default.aspx
[3]  Kaart Amersfoort eo (RES):
  www.resregioamersfoort.nl/over+de+res/documenten-

res-algemeen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1704057

Rijkswaterstaaterfgoed.

Vraag over 
Rijkswaterstaatserfgoed

Object 764. Houten kistje met daarin een 
cirkelvormig (navigatie?) instrument, een 
open ring die kan draaien met een schaal-
verdeling van 0-360 graden. 

Dwars over  een zwart metalen band of 
schuif met daarop een M, een adelaar, een haken-
kruis en het nummer 2804. Diameter: 21 cm.  

Kijk of je iets herkent of iemand kent die er mis-
schien meer van weet.

www.vorrws.nl (vereniging oud-medewerkers 
Rijkswaterstaat)
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Nieuwe interactieve 
bodemdalingskaart 2.0

Scheve huizen, straten die verzakken, dijken die verschuiven en natuurgebieden die uitdrogen. Nederland ligt in 
een rivierdelta en wordt daardoor hard geraakt door de huidige schommelingen in temperatuur en waterniveau. 
De nieuwe interactieve bodem dalingskaart 2.0 geeft inzicht in hoe Nederland verzakt, met een ongekend 
detailniveau van millimeters voor meer dan 40 miljard metingen over de afgelopen vier jaar.

VerslagNieuwsbericht

Nederland loopt internationaal voorop in de 
techniek om bodembeweging en de effecten 
daarvan op gebouwen en infrastructuur 
te meten met satellieten. Met de uitrol van 
bodemdalingskaart.nl, een samenwerking 

met SkyGeo, NCG en TU Delft, wordt actuele 
informatie over bodembeweging openbaar 
gemaakt voor een breed publiek en kun-
nen organisaties kennis maken met de inSAR 
technologie, een standaard methodiek voor 

het meten van bodembeweging en de 
gevolgen ervan. 
Voor het volledige persbericht en meer infor-
matie ga je naar deze website: www.skygeo.nl/ 
lancering-nieuwe-bodemdalingskaart/
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DANK JE WEL...!
Tien jaar geleden startten we voorzichtig onze eerste  
GIS-opleiding, nu zijn we niet meer weg te denken.
We vieren dat we al tien jaar jullie vertrouwen hebben. 
Met liefde én vakkennis helpen we professionals zich te 
ontwikkelen in geo-informatie. Alweer tien jaar... wow!

  Speciale evenementen 2020
 PostGIS dag         19 november
 www.geobusje.nl      23 november

10 JAAR GEO ACADEMIE

INFORMATIE EN AANMELDEN: WWW.GEOACADEMIE.NL 

OPLEIDINGEN WINTER/VOORJAAR 2021
11 dec / 8 jan    Start Vakopleiding GIS
15 januari      Start Geovisualisatie

Vakopleiding GIS
De bekende Vakopleiding GIS start weer. Met 
een extra kennismakingsdag nog dit jaar!

Geovisualisatie - Cartografie in de 21e eeuw
In tien vrijdagen komen alle ins en outs van 
de moderne cartografie aan bod. 

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

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



GEODESIE OPLOSSINGEN

WITH YOU ALL THE WAY

Elk type project, elke bedrijsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meet- 
en positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.

 
Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION 


