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Zeven keer bijzonder
Landmeten in de Oude Kerk 

Maker Jelmer Visser over 
zijn project Coronakaart

Nederlandse primeur op 
FIG e-Working Week 

Introductie Digital Twins



Stereokartering, puntenwolken en 
foto’s eenvoudig voor bronhouders

• Zeer eenvoudige stereokartering
• Geoptimaliseerd voor de

basisregistraties
• Koppelingen met beheersoftware
• Nederlandstalig

• Puntenwolken, panoramabeelden,
nadir- en obliekfoto’s in één
3D-omgeving in de cloud

• Meten en visualiseren
• Inclusief toegang tot het AHN4
• Koppelingen met beheersoftware
• Nederlandstalig

Geodelta levert hoogwaardig technisch advies en 
software op het gebied van geodesie, fotogrammetrie en 
laserscanning. Wij doen kwaliteitscontroles, schrijven 
specificaties en maken software specifiek voor de 
Nederlandse markt.

Meer informatie?

geodelta.com
015 215 8188



Roelof Keppel

Sytske Postma
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En nog eens!
Het is al weer een paar jaar geleden dat ik het hoofdredacteurschap overdroeg aan Sytske 

Postma. Zij heeft samen met de redactie een nauwelijks te overtreff en reeks uitgaven gemaakt. 
Daarvoor ook hier nogmaals de loftrompet en dank! 

Vanwege haar drukke werkzaamheden heeft Sytske besloten om de activiteiten voor GIN 
drastisch terug te schroeven. Het bestuur heeft mij gevraagd om de taak van hoofdredacteur weer 
op me te nemen. Na een korte bedenktijd heb ik daarmee ingestemd. Het maken van een blad 
heeft een hoge ‘funfactor’, en je blijft verbonden aan dat netwerk. Naast wat andere bezigheden 
én een leven als pensionado heb ik de komende tijd genoeg om handen. 

Wat is er onder meer te vinden in deze editie?
Als opmaat naar het eerstvolgende themanummer, dat vooral in het teken zal staan van Digital 

Twins, is er vanuit Ruimtescheppers een introductie opgesteld. Een teaser voor het volgende 
nummer. 

Uiteraard kunt u in deze editie een uitgebreid verslag lezen over de in juni gehouden working 
week van FIG, in de totstandkoming waarvan GIN een belangrijke rol heeft vervuld. Naast een hele 
serie sfeerbeelden is er in het verslag ook een fl inke reeks QR-codes opgenomen, zodat u nog 
eens op uw gemak kunt terugkijken naar de serie interessante internationale presentaties op dit 
platform. 

Heel bijzonder in deze editie is de nationaal en internationaal geprezen –maar ook 
bekritiseerde – kaart over COVID-19. Dit project startte al vroeg na de eerste signalen over een 
komende pandemie en is tot juli jongstleden dag in dag uit geactualiseerd. Bijzonder vooral 
omdat de maker van deze reeks kaartproducties (Jelmer Visser) eigenlijk helemaal geen kartograaf 
is. In zijn bijdrage legt hij uit hoe hij tot deze kaart is gekomen. 

We starten een nieuwe rubriek Bedrijfsreportages, waarbij we per editie een beeld willen 
geven van de activiteiten van een in ons vakgebied opererend bedrijf of instantie. Deze keer is 
dat RPS met een beschrijving van de bijzondere meetwerkzaamheden in en om de Oude Kerk te 
Amsterdam. Een mooi staaltje meetwerk.

Deze keer ook twee bijdragen vanuit GeoBusiness Nederland (GBNL). Eén over de bijzonder 
opmerkelijke, innovatieve samenwerking tussen bedrijven die zijn vertegenwoordigd in de SIG 
BOGG en een interview vanuit SIG Inwinning, waarin het werken in de praktijk met nieuwe, 
succesvolle aanbestedingsvormen wordt besproken.

Wat gaan we de komende maanden tegemoetzien?
Er is met de nieuwe bladproducent (Performis) de laatste maanden intensief overlegd over 

een ‘make-over’, ook wel ‘restyling’ genoemd. We krijgen dus een nieuw jasje. Een stuk maatwerk, 
waarmee we weer bij de tijd zijn. Een van de dingen waarnaar we steeds meer zullen streven, is 
een vaste opbouw in ons magazine, met terugkerende, herkenbare rubrieken. 

Heel mooi daarbij is dat we over enige tijd de beschikking krijgen over een vernieuwde 
website, waarin deze thematische rubrieken snel doorzoekbaar en vindbaar zullen zijn. Ook is er 
op deze website straks plaats voor verdiepingen op de in het magazine gepubliceerde artikelen: 
een uitgebreider verhaal met achtergronden, beeldmateriaal, simulaties et cetera. Genoemd is al 
dat het volgende nummer hoofdzakelijk zal gaan over Digital Twins. Daarmee gaan we nu aan de 
slag! Voor nu: veel leesplezier gewenst!



Beeld omslag: Coronakaart van Jelmer Visser 
(zie pagina 8) 
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Eind juni vond de 1e FIG e-Working 
Week plaats. Nooit eerder werd 
een dergelijk groot internationaal 
congres in ons vakgebied volledig 
virtueel georganiseerd. Het 
jaarlijkse evenement van FIG kon 
vorig jaar door de pandemie niet 
plaatsvinden en werd uitgesteld 
naar dit voorjaar. GIN heeft, 
samen met de partners Kadaster 
en ITC, deze uitdaging omarmd. 
Gezamenlijk kijken we terug op 
een zeer geslaagd evenement, 
waarbij kennisdelen en netwerken 
centraal stonden. 

Door Paula Dijkstra en anderen

De 1.300 deelnemers uit 110 landen waren vol 
lof over het event. Hoe fi jn was het om weer 
gemakkelijk met elkaar in contact te komen 
en te kunnen discussiëren over problematiek 
waar we allemaal mee te maken hebben: de 
impact van COVID-19, het verbeteren van 
de kwaliteit van onze data, het ontwikkelen 
van standaarden, innovaties met behulp van 
nieuwe technologie, en hoe we met onze 
informatie het beste kunnen bijdragen aan 
maatschappelijke vraagstukken.
Tijdens de openingsceremonie en tijdens de 
diverse sessies hebben Nederlandse organi-
saties en experts een bijdrage geleverd aan 
het programma. Tijdens de sessies kwamen al 
veel vragen naar voren, die vervolgens in het 
vragenuurtje interactief werden besproken.

Nederlandse primeur op 
internationaal podium

Studio & Online Platform
Tijdens het event werd gebruikgemaakt 
van een studio voor het uitzenden van de 
keynote-sessies en van het online platform 
Hopin. Deelnemers konden sessies bijwonen, 
discussiëren, netwerken, chatten, videobellen 
met andere deelnemers en de beurs bezoe-
ken.
Hoewel de techniek voor iedereen nieuw 
was, vond iedereen snel zijn weg en kwam al 
snel het gevoel van een normale conferentie 
boven. Door de beperkte beschikbaarheid van 
vaccins en wereldwijde maatregelen zal het 
nog een tijdje duren voordat iedereen weer 
op reis mag en kan. Alleen al om die reden 
was het fi jn om als ‘vanouds’ weer een week 
lang met deelnemers uit meer dan 110 landen 
intensief contact te hebben, kennis uit te wis-
selen en met inspiratie en nieuwe ideeën weer 
aan de slag te gaan.

Opening door Paula Dijkstra en Ron Rozema.

Helpdesk Hub Apeldoorn.
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Een helpdesk met Nederlandse geo-profes-
sionals heeft de hele week ondersteuning 
 gegeven, zowel vanuit de ‘hub’ in een hotel in 
 Apeldoorn, als vanuit huis. 

Complimenten voor de organisatie
We hebben als Nederland een prachtig 
visitekaartje afgegeven. Het is ons gelukt de 
internationale community weer met elkaar te 
verbinden. Ervaring met het hosten van een 
groot virtueel event was niet voorhanden. 
Met creativiteit en nieuwsgierigheid is het 
organisatiecomité aan de slag gegaan. Samen 
met FIG hebben we het evenement stap voor 
stap opgebouwd. De hoeveelheid werk achter 
de schermen is veel groter dan bij een fysiek 
event. Het harde werken werd beloond, en 
de deelnemers waren lovend over het 
evenement.

Terugkijken? Dat kan!

Heb je niet kunnen deelnemen en ben je 
nieuwsgierig geworden dan kun je de sessies 
terugkijken. Scan deze QR-code en scroll naar 
beneden voor alle opnames van de sessies.

Zeven inspirerende keynote sessies

Op de agenda van het evenement stonden 
zeven keynote-sessies die waren gerelateerd 
aan het thema ‘Smart surveyors for land and 
water management – challenges in a new 
reality’. De opzet van de keynote-sessies 
verschilde van de meer traditionele plenaire 
sessies bij face-to-face-bijeenkomsten. Bij 
de laatste worden vaak drie plenaire spre-

kers uitgenodigd voor een presentatie. De 
keynote-sessies waren gebaseerd op zeven 
verschillende en relevante onderwerpen met 
ofwel een paneldiscussie, ofwel een interview-
achtige format. Ook waren ze aangepast 
aan het online format. Uiteraard was er bij 
deze opzet ook aandacht voor diversiteit qua 
achtergrond (gouden driehoek), regionale 

vertegenwoordiging, man/vrouw en qua 
generatie. Dit zorgde voor zeven zeer diverse 
en inspirerende sessies. 

 Historical surveying – Dutch roots to 
the profession

Een sessie met veel geschiedenis, gepassio-
neerde sprekers en wonderbaarlijke verhalen. 
Met de ‘oudste’ presentatie uit de 6de eeuw 
voor Christus, over Keltische landmeters in 
Duitsland. De meest recente betrof de 20ste 
eeuw, met Professor Vening Meinesz en zijn 
baanbrekende onderzoek in onderzeeërs naar 
metingen van het zwaartekrachtveld. 
In de tussenliggende tijdspanne kwamen de 
Middeleeuwen tot leven met het mysterie 
van de Portolan-kaarten. Wat later in de tijd 
belandden we bij het slavenkadaster op St. 
Croix, Virgin Islands. 

Tevens zagen we hoe afstammelingen van 
Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika onder 
Brits bestuur in de 19de eeuw hun landrech-
ten verdedigden. Ook uit de 19de eeuw: 

LOC-partners: ITC, 
Kadaster, FIG en GIN.

Helpdesk thuis: Mila Koeva en Marien de Bakker.
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Neem een kijkje achter de 
schermen bij de helpdesk tijdens 
de FIG e-Working Week.



een prachtig verhaal over trigonometrische 
onderzoek van de Adelaide Plains en over 
(toen al) duurzaam land- en waterbeheer in 
Adelaide. Ten slotte een stukje Nederlandse 
koloniale geschiedenis, met een overzicht van 
de geodetische methoden om Indonesië in 

kaart te brengen. De quiz 
aan het eind van deze 
fascinerende sessie, werd 
uiteraard gewonnen door 
degene die het beste had 
opgelet.

Netherlands and land administration – 
Best practice and vision for the future  

In deze sessie heeft het Kadaster een 
doorkijkje gegeven naar de toekomst en 
inzicht gegeven hoe het Kadaster werkt met 
kunstmatige intelligentie, pointclouds en 
beeldgeneratie (voor de kadastrale kaart). Het 
Kadaster beheert bijna 10 petabytes aan data 
en 160 open datasets, die in 2020 meer dan 20 
miljard keer werden bekeken, ruim 6 miljard 
meer dan een jaar eerder. Indrukwekkende 
cijfers. Hoe gaat het Kadaster mee met de tijd 
en de digitale uitdagingen?
In deze sessie kwamen aan bod: de vraag-
stukken, oplossingen en dilemma’s die het 
Kadaster tegenkomt bij het naar een hoger 

niveau brengen van ons 
kadaster in een wereld 
waarin data centraal staan 
in de behoeften van de 
samenleving en onze 
bedrijfsvoering. 

Sessies over AI met een Dutch touch
Deep learning, machine learning, AI, big data 
zijn niet langer modewoorden maar opko-
mende technologieën die vorm geven aan de 
manier waarop gegevens worden verzameld, 
verwerkt, beheerd en gebruikt. Uit verschil-
lende bronnen blijkt dat AI een essentiële 
technologie voor toekomstige geospatiale 
activiteiten is. 

In deze context is het belangrijk om vragen 
te beantwoorden zoals: Wat zijn de mogelijk-
heden van AI? Wat zijn de huidige technolo-
gische trends in AI voor ruimtelijke data? Wat 
betekent dit voor de organisaties die verant-
woordelijk zijn voor inwinning en beheer? En 

wat zijn de potentiële 
risico’s? Tijdens de FIG 
e-Working Week vonden 
twee sessies plaats die 
ingingen op het gebruik 
van AI.  

 Keynote Digital Twin – Een kijkje in de 
Nederlandse keuken

Duurzame ontwikkeling en beheer van zowel 
de gebouwde als de leefomgeving, geïnte-
greerde ruimtelijke ordening boven- en onder-
gronds, ze moeten het hoofd bieden aan vele 
grote maatschappelijke uitdagingen zoals: 
woningnood, klimaatverandering, energie-
transitie en beperkte natuurlijke hulpbronnen. 
Hierbij speelt het concept van een Digitale 
Tweeling een belangrijke rol. De vraag die wij 
ons stellen is: ‘Hoe kan Digital Twin onder-
steunen om de rechtszekerheid te vergroten?’ 
en, ‘Is er ook een rol weggelegd voor FIG?’ 
Het Triple Helix-model van innovatie tussen 

overheid, bedrijfsleven en 
universiteit helpt bij het 
maken van beleid. Samen 
zullen we hun rollen, 
interacties en oplossingen 
bespreken.

 Practical Digital Twin cases in the 
Netherlands

Naast de keynote-sessie is er ook inzicht 
gegeven in Nederlandse Digital Twin use 
cases. Vijf verschillende bedrijven gaven een 
beeld van de activiteiten in Nederland. Data-
acquisitie, data-retrieval en data-combinatie 
kwamen voorbij, en ook voorbeelden van de 
implementatie kwamen aan de orde. Ook was 
er aandacht voor onderwerpen rond vergroe-

ning, duurzaamheids-
maatregelen, vergun-
ningen en de impact 
daarvan op mens en 
milieu. Tussen de sprekers 
door was er tijd voor polls 
en vragen.

 Smart surveying in the Netherlands: 
Totally 3D 

De gemeenten Rotterdam en Den Haag 
hebben in deze sessie hun missie en visie 
geschetst over hoe ze met 3D-data willen wer-
ken over een jaar of vijf. Op dit moment zijn de 
meeste gegevens die bij de overheid worden 
gebruikt 2D. Gebruikers van informatie en veel 
bedrijven werken echter in 3D. Bij de uitwis-
seling van informatie moet de overheid de 
binnenkomende 3D-meetgegevens omzetten 
in 2D-gegevens, zoals wettelijk is bepaald. 
Daarna moeten de 2D-gegevens worden 
geüpgraded naar 3D-informatie voor gebruik. 
Een totaal 3D-proces is effi  ciënter. Bovendien 
wordt de dialoog met burgers en andere 
gebruikers beter en makkelijker. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld in de bouwsector waar BIM de 
norm aan het worden is. Tijdens de sessie is 

inzicht gegeven hoe de 
missie en visie worden 
omgezet naar de praktijk, 
in een agile omgeving. 
Ook was er aandacht 
voor best practices in 

Keynote Digtal Twin (Geodan, Geonovum, Kadaster en MinBZK).
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de hele keten van 3D-informatie. Het Totaal 
3D-programma is opgezet in samenwerking 
met de gemeente Amsterdam en de VNG.

 Innovation in professional education 
during COVID-19 

Hoe is met onderwijs ingespeeld op de 
 beperkingen van COVID-19 en de snelle 
 verschuiving naar online en afstandsonder-
wijs? In 2020 moesten alle onderwijs- en 
 opleidingsinstellingen zich zeer snel aan-
passen om te kunnen inspelen op de 
behoefte aan afstandsonderwijs.

Tijdens deze omschakeling naar online 
leren zagen we wereldwijd een aantal zeer 
innovatieve en inspirerende benaderingen 
van online leren. Echter, online leren heeft 
ook zeer duidelijke nadelen. Deze ervaringen 
helpen ons om na te denken over de goede 
en slechte aspecten van het online omvormen 
van ons onderwijs. 

Het is nu algemeen aanvaard dat online leren 
deel zal uitmaken van de toekomstige bena-
deringen van onderwijs, en dat de uitdaging 

erin zal bestaan de beste 
‘mix’ van online en face-
to-face-leren te vinden. 
Tijdens FIG2021 is in twee 
sessies stilgestaan bij dit 
onderwerp.  

Kijk voor meer informatie over de FIG e-Working 
Week 2021 op: fi g.net/fi g2021

GIN, met nadruk op de N

Geen reizen en toch een wereldwijde exposure. 1.300 deelne-
mers uit 110 landen, een unieke kans om zonder reizen toch 
aanwezig te zijn op een groot event. Diverse Nederlandse 
organisaties hebben deze gelegenheid benut om projecten 
en kennis en kunde te delen met het internationale publiek. 
Vanuit het buitenland is er altijd een grote interesse in 
onze innovatieve en praktische aanpak, zowel technisch als 
organisatorisch. Toch hadden we als GIN verwacht dat meer 
Nederlandse organisaties gebruik zouden maken van deze 
kans om zich internationaal te profi leren.

In het technische programma waren er naast de reguliere 
presentaties ook mooie sessies gecreëerd om als sponsor 
meer exposure te kunnen krijgen in sessies waar de Neder-
landse kennis en kunde centraal stond. De organiserende 
partijen waren uiteraard als sponsor aanwezig, evenals de 
gemeenten Rotterdam en Den Haag, GEO-ICT Training Cen-
ter, CapGemini, RVO, HAS Den Bosch en HERE. We vinden het 
jammer dat we als GIN te weinig bedrijven hebben kunnen 
stimuleren om mee te doen. Ondanks de (thuiswerk)maatre-
gelen, hebben we ons best gedaan actief de organisaties op 
te zoeken en in gesprek te gaan over de kansen die FIG2021 
biedt. Veel van onze GIN-achterban voert internationaal werk 
uit. Zeker in de doelgebieden waar we in dit congres speci-
fi ek bij stil hebben gestaan. Als GIN willen we daar van leren, 
maar graag met onze leden en betrokken organisaties. 

In de toekomst zullen steeds vaker digitale evenementen 
plaatsvinden. Dat is effi  ciënt: alleen eff ectieve tijdsbesteding 
aan het evenement zelf, geen reis- en verblijfskosten, en het 
draagt bij aan duurzaamheid. Dat betekent ook dat er anders 
gekeken zal moeten worden naar exposure voor organisaties 
tijdens een event. Dat is niet meer zoals vroeger met een 
fysieke stand. Maar er zijn zeker andere manieren te beden-
ken. Namens GIN daag ik de geo-bedrijven in Nederland uit 
om na te denken hoe dit samen beter kunnen ontwikkelen, 
en hoe we onze sector ook internationaal goed op de kaart 
zetten.

Afsluiting: THANK YOU.

Technische sessie met 
Nederlandse vertegen-
woordigers.
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Terug naar het begin. Januari vorig jaar. De 
eerste berichten over een mysterieus longvirus 
doken op in Wuhan. Dit onderwerp fasci-
neerde me direct. Op dat moment werkte ik 
als redacteur bij Dagblad Metro, dat toen nog 
op papier verscheen. Dus ik had alle ruimte 
om me flink in dit nieuws vast te bijten. De 
Chinese overheid plaatste op 23 januari een 
gebied ter grootte van Frankrijk onder een 
dystopische lockdown. Aanvankelijk werd hier 
wat laconiek op gereageerd in het Westen. 
“Dat autoritaire China sluit mensen op ín hun 
huizen, dat zou hier nooit kunnen gebeuren. 
Toch?”

Al meteen wilde ik weten waar dat virus zich 
precies bevond. De John Hopkins Universiteit 

Als je mij in 2019 had verteld 
dat ik anderhalf jaar later 
bekend zou staan als maker van 
pandemiekaarten van Nederland 
en Europa, had ik je voor gek 
verklaard. Toch overkwam dit mij. 
Net als voor vele anderen was de 
voorbije periode een ongekende 
hallucinante ervaring die nog altijd 
voortduurt. 

Door Jelmer Visser

was een van de eersten met een coronakaart 
waarin het aantal besmettingen per land werd 
aangegeven. In februari werd duidelijk dat 
dit niet alleen een Chinese aangelegenheid 
zou blijven. Iedere dag toonde de kaart meer 
rode ‘2019-nCoV’-stippen. Uitbraken volgden 
in Singapore, Japan, Zuid-Korea, Iran… Toen 
Italië in de derde week honderden diagnoses 
meldde met de longziekte – die inmiddels was 
omgedoopt tot COVID-19 – werd mij duidelijk 
dat deze crisis Nederland niet zou overslaan. 
Nog geen maand later waren de ‘Chinese 
toestanden’ ook hier aan de orde van de dag.

Een man uit Loon op Zand
Na de ontwikkelingen in Italië nam ik direct 
twee besluiten: ik legde mezelf strikt huisarrest 

Hoe ik ineens 
coronacartograaf werd

Project Coronakaart

op voor onbepaalde tijd en ik ging de John 
Hopkins-methode toepassen op de gemeen-
tekaart van Nederland. Een week later werd 
de eerste ‘officiële besmetting’ in Nederland 
wereldkundig gemaakt. Project Coronakaart 
was los. Het allereerste exemplaar van mijn 
hand verscheen nog geen uur later; gemeente 
Loon op Zand had een besmetting, vrij simpel. 
Het eindresultaat plaatste ik op Twitter waar 
ik meer en meer uitgroeide tot een soort 
coronadeskundige.

In tegenstelling tot veel data-analisten en 
cartografen, staat bij mij journalistieke impact 
en grafisch ontwerp voorop. Hoewel design 
nooit mijn voornaamste inkomstenbron was, 
was ik wel thuis in Adobe Illustrator. Bovendien 
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hebben kaarten en atlassen mij al van jongs af 
aan enorm geboeid. Toch was mijn werk aan 
het begin allesbehalve efficiënt en hufterproof 
te noemen. Handmatig inkleuren gaat nog 
wel bij enkele tientallen gevallen, maar dit 
veranderde binnen een mum van tijd in een 
onmogelijke monsterklus vanwege de expo-
nentiële stijging in het aantal besmettingen. 
Hier moest iets veranderen. 

Na wat hulp van mijn volgers en een spoedcur-
sus QGIS met behulp van online tutorials, kon 
ik medio maart de ruwe RIVM-data in een paar 
handelingen omzetten in een coronakaart. Snel 
gepiept! Toch vond ik het eindresultaat vanuit 
mijn ontwerpersbril absoluut onvoldoende. Het 
open-sourceprogramma bood wel een aantal 
mogelijkheden om de kaarten fraaier te maken, 
maar in Illustrator kon dit veel sneller en mooier. 
Zo werd de workflow geboren die ook nu nog 
de basis vormt: data ophalen bij het RIVM, kop-
pelen aan GM-codes in Numbers (de Mac-versie 
van Excel), importeren in QGIS, finishing touch 
in Illustrator. En dat iedere dag opnieuw in de 
eerste twee maanden. De aanvankelijke kritiek 
dat ik een ‘paniekzaaier’ was en het allemaal 
wel meeviel, verdween steeds meer naar de 
achtergrond.

Over grenzen heen kijken
Hoewel de coronakaarten door velen 
werden geprezen om hun overzichtelijkheid 
en snelheid, was er ook kritiek vanuit het 
vakgebied. Omdat ik gemeenten al sinds dag 
1 in gekleurde vlakken afbeeldde, overtrad ik 
blijkbaar een cartografieregel. Bij een pande-
mie zou gewerkt moeten worden met bollen 
variërend in grootte. Toch was de grafisch 
ontwerper in mij het hier allesbehalve mee 
eens: een kaart met meer dan 300 gemeenten 
transformeert zo toch direct in een grote 
confetti-chaos?

Mijn aanpak bleek niet alleen grafisch maar 
ook praktisch juist te zijn. Absolute aantal-
len verdwenen meer en meer naar de 
achtergrond. Eind maart verscheen naar 
Duits voorbeeld de eerste incidentiekaart 
met het aantal besmettingen per 100.000 
inwoners. De dagmodus werd omgeruild 
voor nachtmodus omdat ik dit veel strakker 
vond ogen. Ondertussen begon mijn status 
als ‘coronakaartenkleier van Nederland’ snel te 
groeien. Niet alleen via Twitter, maar ook via 
het Telegramkanaal Coronakaart Nederland. 
Mijn ontwerpen boden vele volgers een stukje 
dagelijkse zekerheid in een periode waarin de 

hele samenleving in een van de pot gerukte 
dystopie leek te transformeren. Begin 2020 
had ik 6.000 volgers en in april waren dit er 
ruim 13.000.

Moeders stellen soms best intelligente 
vragen. Zo ook die van mij tijdens de eerste 
‘intelligente lockdown’. “Jelmer, op jouw 
kaarten zie ik best grote verschillen tussen 
Noord-Brabant en de rest van Nederland. Is 
dat in andere landen ook zo?” Het antwoord 
kon ik niet geven. Subnationale data waren 
wel beschikbaar, maar op de wereldkaarten 
werden alleen absolute aantallen op nationaal 
niveau getoond. Toch intrigeerde de vraag me 
wel. Was het niet mogelijk om deze subna-
tionale cijfers ‘aan elkaar te plakken’ op een 
Europese provinciekaart? Ja dat kon, al was het 
allesbehalve eenvoudig. Maar omdat ik door 
mijn toenmalige kluizenaarsbestaan en gebrek 
aan klussen toch niet echt veel om handen 
had, besloot ik het toch te doen. Hoe? Door 
de data van alle afzonderlijke regeringssites en 
nieuwsmedia af te plukken.

Corona in Europa 
Op 1 mei verscheen de allereerste Europese 
coronakaart met de data op NUTS2-niveau 
(Nomenclature des Unités Territoriales 
Statistiques van Eurostat) uit Nederland, België, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwit-
serland, Spanje, Portugal, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en de Baltische 
Staten. In de maanden daarop kwam ik niet 
alleen nationaal, maar ook internationaal op 
de kaart te staan. Met de hulp van een vijftal 
trouwe jonge nieuwsnerds werd het mogelijk 
om iedere week een Europese coronakaart te 
maken. En om ook nog een artikel te schrijven 
voor mijn nieuwe coronarubriek op innovatie-
platform Innovation Origins. Erkenning kwam 
allang niet meer alleen via Twitter, mijn 
naam verscheen eveneens in de Volkskrant, 
 meerdere regionale dagbladen en op de 
lijst van de Nederlandse Rijksoverheid met 
coronabronnen.

Aan de fundamentele insteek is nooit iets 
veranderd. De coronakaarten moesten vooral 
toegankelijke informatie bieden. Vorm speelde 
hierin een even grote rol als inhoud. Eigenlijk 
ging er nauwelijks een week voorbij waarin 
het ontwerp niet verder werd gepolijst.  
Om mijn werk interactiever te maken, werden 
in de zomer zogenaamde schuifkaarten 
geïntroduceerd waarin je de coronastatus in 
de huidige week met een sleepbeweging kon 

vergelijken met de week ervoor. Dit bleef niet 
onopgemerkt over de grens, zo was te zien 
aan de commentaren in talen als het Pools, 
Duits, Frans, Engels, Fins en Bulgaars. Zelfs in 
Australische nieuwsmedia werden de kaarten 
van ene Jelmer Visser uit Enschede getoond, 
een soort wereldreis zonder zelf de deur uit te 
gaan.

Tot juni 2021 verschenen op Innovation 
Origins (innovationorigins.com/nl) en de 
sociale media-kanalen de coronakaarten van 
Nederland en Europa. Wat mij vooral opviel, 
is dat pandemieën eigenlijk helemaal niet zo 
onvoorspelbaar zijn. Op basis van de data uit 
het verleden kan het heden prima worden 
verklaard. En als je maar lang genoeg data 
bijhoudt, heb je een solide basis voor voor-
spellingen van de nabije toekomst. Omdat 
de cijfers van tientallen landsdelen met elkaar 
vergeleken werden, kon je ook vrij duidelijk 
zien wat het effect was van nieuwe maat-
regelen, vakanties of versoepelingen.

De zinderende corona-rollercoaster
Omdat ik nog altijd niet beschikte over de 
vaardigheden om het data verzamelen te 
automatiseren, ging hier telkens meer tijd in 
zitten. De reeks werd afgesloten met een set 
speciale Benelux-kaarten waarin vergelijkingen 
met Duitsland, Groot-Brittannië en Zuidwest-
Europa gemaakt werden. Daarnaast speelde 
het continent Zuid-Amerika eenmalig de 
hoofdrol in mijn coronakaartenreis, die ook in 
het Spaans vertaald is.
 
Van een gekleurd vlak in Loon op Zand naar 
cijfers van Vladivostok tot Patagonië. Corona 
was niet alleen epidemiologisch, maar in mijn 
geval ook cartografisch uit de hand gelopen. 
Het was een zinderende, intense en interes-
sante rit waarin ik mezelf verrijkte met een set 
vaardigheden die mij ook na de pandemie 
enorm zullen helpen. Volgende keer vraag 
ik alleen wel direct hulp van iemand die kan 
programmeren en daadwerkelijk kan werken 
in QGIS. 
Dat deze autodidactische aanpak niet bepaald 
netjes en efficiënt was, mag de pret niet 
drukken. Cartografie groeide voor mij uit tot 
een vorm van artistieke expressie. Uitdagend, 
maar ook wel lichtelijk verslavend, dat kaarten 
bouwen.
 
Uiteindelijk is het net als bij meer dingen: een 
kwestie van beginnen, kilometers maken en 
volharding. Niet proberen, maar doen.
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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

GEO-PARTNER IN DE INTEGRALE BIJHOUDING
Het beheer en de bijhouding van basis- en kernregistraties kent vele uitdagingen. Is uw data op orde voor uw werkprocessen? 
Voldoet uw data aan de wet- en regelgeving? Door ons jarenlange vakmanschap kunnen we u adviseren en (desgewenst) volledig 
ontzorgen. Van inwinning tot en met levering. Of het nu gaat om de BGT, BAG, BOR, WOZ of een klantspecifiek beheerbestand, 
onze vakmensen staan voor u klaar! 

• Klantportaal op maat
• Mutatiesignalering
• Fotogrammetrische stereokartering en

landmeetkundige inwinning
• Verwerken mutaties
• Leveren naar BRAVO/LV-BGT en naar

klantspecifieke systemen/formaten

FACTO GEO • 088 7181200 • info@facto-geo.nl • www.facto-geo.nl 
• Postbus 2017 • 7420 AA Deventer

Wij hebben voor elke vraag een oplossing! Nieuwsgierig? 
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.



Communicatie is een veelal matig ontwikkelde compe-
tentie in ons geo-werkveld. Logisch ook eigenlijk: de kaart 
zegt meer dan duizend woorden…. Toch kan en moet het 
beter. Om gezien, gehoord en betrokken te worden. Dat geldt 
voor ons als geo-deskundigen, maar ook voor onszelf als 
inwoners van Nederland, gebruikers van de openbare ruimte.

Er zijn al eerder pogingen gedaan om realistische 
3D-visualisaties in te zetten als communicatiemiddel richting 
publiek. Toen het Eindhovense bedrijf Cebra alweer bijna 
vijftien jaar geleden VirtuoCity presenteerde, was de grote 
kracht de interactie. Je liep met je eigen avatar rond door de 
binnenstad van Tilburg of de Kanaalzone in Apeldoorn. Daar 
gaf je spontaan commentaar op de vernieuwingsplannen, de 
gemeente luisterde mee. Niemand had het toen over ‘Digital 
Twins’, maar dit was een digitale tweeling pur sang.

Verbeelding creëert betrokkenheid
Visualisatie en interactie, hoe moeilijk kan het zijn? Ik kan niet 
beoordelen of Cebra toen te ver vooropliep, te vroeg was 
of misschien te veel leunde op maatwerk. VirtuoCity zakte 
weg in de vergetelheid, maar de denkrichting bleek achteraf 
gezien de juiste. Betrek ons – de burger – actief bij veranderin-
gen in de fysieke leefomgeving. 

De aandachtspunten en uitdagingen waren ook toen al 
bekend. Inspraakavonden worden veelal niet goed bezocht 
en zeker niet vanuit brede doelgroepen. ‘De boze witte man’ is 
zelfs een stereotype geworden, waarbij wit staat voor de kleur 
van het haar. Mensen geloven al lang niet meer in gelikte 
artist impressions van professionele visualisatiebureaus. Men 
wil immers herkenning en heldere informatie. En niemand zit 
te wachten op een post-hbo-cursus vol technische uitleg en 
vijftien commando’s plus muisklikken om de toekomstplan-
nen van de gemeente te bekijken.

Natuurlijk moet zo’n digitale wereld ook een beetje perfor-
men. Een app die de eerste keer niet werkt, vliegt onherroe-
pelijk het digitale raam uit. We stellen immers hoge eisen aan 
moderne technologie, maar zelf hebben we geen geduld. 

Gezien worden
Het zal overigens niet de eerste keer zijn dat anderen aan de 
haal gaan met de overal noodzakelijke (en vooral passende) 
geo-informatie. De meesten van ons hebben de gamifi catie
van de samenleving van dichtbij meegemaakt. Van de eerste 
spelletjes, Civilization, Sim City tot de virtuele werelden van 
Tomb Raider en Grand Theft Auto. De geo-sector had de 
kop volledig in het zand toen de PlayStations, X-boxen en 
Nintendo’s de game-industrie liet uitgroeien tot de grootste 

sector ter wereld. Toegegeven, Geodan was in Amsterdam op 
tijd bezig met game engines en interfaces. Dit mondde uit in 
Geocraft: Minecraft met Nederland in 3D als basis. Zij waren en 
zijn een witte raaf in het landschap.

Te veel van onze mensen bleven hangen in de zekerheid van 
rijksdriehoeksmeting en theodoliet. Dat werd niet zo gevoeld. 
De overheidsopdrachten liepen immers gewoon door? 
Innovatie beperkte zich echter tot botte bezuinigingen, de 
tarieven zakten tot ongekende dieptepunten.

Niet alles is verloren. Gaan de sociale-, gezondheids-, WOZ- en 
openbare-ruimte-professionals ons eindelijk waarderen? Of is 
het juist precies andersom? Krijgen geo-professionals massaal 
in de gaten dat het altijd al draaide om het leveren van meer-
waarde voor onze samenleving? Hoe dan ook, de beweging is 
ingezet. Niet onbelangrijk: de maatschappelijke noodzaak om 
met elkaar in gesprek te gaan is aanwezig. De technologische 
ontwikkeling maakt het mogelijk: actuele situaties in 3D, chat-
ten, het realistisch visualiseren van toekomstplannen. Zelfs de 
van nature nogal gesloten geo-sector komt uit haar grot met 
bruikbare inzichten en feitelijke gegevens. We zullen ook wel 
moeten. De belangstelling voor de fysieke leefomgeving is 
wellicht de laatste overlevingskans voor ons werkveld.

Mazzelaars
Ik denk tegelijkertijd dat we grote mazzelaars zijn. De 
‘3D-fi catie’ die decennia terug is ingezet in de ontwerpwereld, 
heeft al lang een grote vlucht genomen. Rekenkracht en 
nieuwe inwintechnieken maken het creëren van een digitale 
tweeling tot een fl uitje van een cent. Sexy en aantrekkelijk, 
dus levert dit de spotlights op vanuit de vaak voor ons zo 
onbereikbare beleidsmakers en beslissers. De leefomgeving 
wordt naast beter meetbaar en beheerbaar nu ook inleefbaar 
en beleefbaar. Locatiedata doen ertoe, meer dan ooit!

De ‘must-have’-factor van de digitale tweeling is onze 
rode loper… wie dit gegeven niet oppakt zal het publiek en 
dus ook de kansen missen … 

Column

Is de tweeling onze rode loper?
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' We geven kwetsbare 
bewoners een zachte 
landing'
“Het lijkt mij zo mooi om iemand 
over een tijdje een sleutel te 
kunnen overhandigen die een 
nieuwe start mag maken”, zegt 
Iris Sophie (25). Ze is projectleider 
bijzondere woonconcepten bij 
de Utrechtse woningcorporatie 
Mitros. Deze projecten zijn erop 
gericht om kwetsbare bewoners 
een zachte landing te geven in 
de maatschappij, met fijne buren 
die naar ze omkijken. “Sommigen 
hebben nog nooit een eigen huis 
gehad en dat maakt het extra 
bijzonder.”

Door Ramon Holle

Woningcorporaties zijn in eerste instantie 
verantwoordelijk voor het huisvesten van de 
bewoners met de laagste inkomens. Door de 
extramuralisering zijn daar de laatste jaren 
meer doelgroepen bijgekomen. Veel Neder-
landers die voorheen in een maatschappelijke 
instelling verbleven, gaan nu ‘gewoon’ in de 
wijk wonen en krijgen daar passende zorg. 
Maar soms vereenzamen deze mensen of heb-
ben ze geen aanspraak met buren. 

Een goede buur
Iris Sophie richt zich op gemengde woon-
projecten. “Een derde van de bewoners van 
zo’n complex bestaat uit kwetsbare bewo-
ners, zoals voormalige dak- of thuislozen of 
statushouders”, legt ze uit. “Het andere deel 
bestaat uit reguliere huurders van Mitros die 
gemotiveerd zijn om een goede buur te zijn. 
Ze maken een praatje in de gang, helpen waar 
nodig en organiseren leuke activiteiten.”

In goede banen
Haar tijd verdeelt Iris Sophie over projecten 
die al bestaan en projecten die nog worden 
opgezet. De praktijkervaring die ze haalt uit 

de bestaande woonconcepten neemt ze mee 
naar de nieuwe projecten. Ze stuurt werk-
groepen aan die zich bezighouden met onder 
andere beheer, verhuur en communicatie. Het 
is haar taak om te zorgen dat alles, van begin 
tot eind, in goede banen wordt geleid.
Ze werkt samen met verschillende zorgpar-
tijen. “Zij weten precies welke kwetsbare 
bewoners er kunnen wonen”, zegt Iris Sophie. 
“Niet iedereen kan het aan, of wil het.” De 
zorgpartij krijgt vaak een ruimte in het 
gebouw, zodat de begeleiding dichtbij is. 
Daarnaast is er een allround beheerder van 
Mitros aanwezig, een nieuwe functie die bij 
Mitros voor deze projecten wordt ingezet. 
Hij of zij kent de bewoners goed en is het 
eerste aanspreekpunt voor alles wat er speelt. 
Hierdoor wordt er een goede band opge-
bouwd en weten bewoners altijd bij wie ze 
terechtkunnen. 

Meer gemengd wonen
Er komen nog veel gemengde woonprojecten 
bij. Vanuit de gemeente is er namelijk een 
taakstelling opgesteld, waarin staat hoeveel 
kwetsbare mensen de woningcorporaties per 
jaar moeten huisvesten. Dat aantal neemt de 
komende jaren alleen maar toe. Dat bete-
kent: bouwen. Op dit moment is Iris Sophie 
druk met een nieuw project waarvoor ze 
verkennende gesprekken met zorgpartijen 
voert. “Het mooiste van mijn werk is dat we 
kwetsbare bewoners niet tien hoog in een flat 
plaatsen waar niemand naar ze omkijkt”, zegt 
Iris Sophie. “De kans dat iemand terugvalt is 
dan groter.”

Iris Sophie voltooide de bachelor sociologie 
aan de Universiteit Utrecht, gevolgd door een 
master sociale geografie aan dezelfde universiteit. 
Voor haar afstudeerstage ging ze aan de slag 
bij woningcorporatie Portaal. Daar deed ze 
onderzoek naar gemengd wonen en nam ze 
twee projecten grondig onder de loep. Hier vond 
ze haar passie voor bijzondere woonconcepten 
en direct daarna ging ze aan de slag bij Mitros.
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Die projectorganisaties kunnen allerlei partijen 
zijn, van gemeenten tot projectontwikkelaars. 
Zij roepen de hulp in van Kickstad als verbin-
dende schakel tussen henzelf en de omge-
ving. Het doel? Ervoor zorgen dat ontwik-
kelprojecten niet alleen worden vormgegeven 
door de opdrachtgever zelf, maar dat ook de 
omgeving – zoals bewoners en ondernemers 
– wordt meegenomen in de besluitvorming.

Koffie in het buurtcafé
In de praktijk houdt dat in dat Marijke, die zich 
bij Kickstad vooral profileert als participatie-
adviseur, de straat op gaat om het gesprek aan 
te gaan met buurtbewoners en ondernemers. 
Een nieuwe opdracht begint achter het 
beeldscherm. “Ik duik in de beleidsdocu-
menten en ik lees me in over het betreffende 
projectgebied”, vertelt ze. Momenteel heeft 
ze er twee onder haar hoede: de ontwikke-
ling van het Hembrugterrein in Zaandam en 
Ontwikkelzone Zuidwest in Haarlem. Na het 
eerste bureauwerk trekt ze de wijk in. Ze voert 
gesprekken, drinkt een kop koffie in een lokaal 
café om te achterhalen wat er speelt in de 
buurt, of neemt zogenoemde stakeholder-
interviews af. “Dat vind ik eigenlijk het leukste 
deel van het werk, want dan leer je een buurt 
pas echt kennen en bouw je een band op met 
de mensen die er wonen of werken.”

Het betrekken van de omgeving bij gebieds-
ontwikkeling omvat meer dan alleen het 
voeren van gesprekken. Zo hield Kickstad 
voor een eerder project (de transformatie 
van het stationsgebied in Leiden) een online 
participatieplatform bij. Via dit kanaal werden 

‘ Gebiedsontwikkeling 
vindt niet alleen plaats 
aan de tekentafel’
“Een buurt bezit veel waardevolle lokale kennis. Die kennis kan worden 
ingezet om de leefomgeving te verbeteren.” Met dat credo vliegt Marijke 
(27) haar werk aan bij Kickstad, een bureau dat projectorganisaties 
begeleidt en adviseert bij gebiedsontwikkeling. 

Door Kevin van Huët

geïnteresseerden aan de hand van een tijdlijn 
en video’s meegenomen in de ontwikkeling 
van het stationsgebied. Ook werden enquêtes 
ingezet om mensen op een laagdrempelige 
manier te laten participeren, zonder dat zij 
daarvoor fysiek bij een informatiebijeenkomst 
aanwezig hoefden te zijn. 

Naast het uitvoeren van veldwerk vervult 
Marijke soms ook een faciliterende rol. “Regel-
matig organiseer ik participatiebijeenkomsten 
voor bewoners, hoewel die afgelopen jaar 
voornamelijk online hebben plaatsgevonden”, 
zegt ze. “Dan stel ik een draaiboek op, zorg ik 
dat sprekers worden gebrieft en zie ik erop 
toe dat de techniek goed werkt. En soms 
modereer ik een sessie.”

Wijkexperts
Dat de omgeving een stem krijgt bij nieuwe 
ontwikkelplannen betekent niet automatisch 
dat alle ideeën vanuit de wijk worden overge-
nomen. “Het is belangrijk om je rol kenbaar te 
maken aan de betrokkenen en hun belangen 
in kaart te brengen”, zegt Marijke. “Het is 
onmogelijk om alle input mee te nemen in 
de uitvoering van de plannen. Dat is ook niet 
erg, zolang helder wordt toegelicht waarom 
bepaalde afwegingen zijn gemaakt. Uiteinde-
lijk is transparante communicatie en verwach-
tingsmanagement de sleutel.” De informatie 
die het contact met de buurt oplevert, wordt 
teruggekoppeld in een participatieverslag. 
Daarin wordt ook een advies gegeven aan de 
opdrachtgever, gebaseerd op de gesprekken 
en bijeenkomsten.

Volgens Marijke is het van groot belang dat 
de omgeving wordt betrokken bij gebieds-
ontwikkeling. “Het zou niet zo moeten zijn dat 
alleen professionals als stedenbouwkundigen 
of architecten bepalen hoe een bepaalde 
buurt wordt ingericht. Gebiedsontwikkeling 
vindt niet alleen plaats aan de tekentafel”, 
zegt Marijke. Daarvoor is de hulp nodig van 
degenen die wonen en werken in de buurt. 
“Zij zijn de experts in de wijk”, stelt ze. “Het is 
belangrijk om oog te houden voor hoe een 
buurt functioneert, welke sociale structuren 
er zijn en welke lokale kennis je kunt benutten 
om een buurt te verbeteren.”

Marijke rondde de bachelor technische planolo-
gie af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna 
gaf ze een vervolg aan haar studieloopbaan 
met de master metropolitan analysis, design and 
engineering, een interdisciplinair programma van 
de Wageningen University & Research en de TU 
Delft, in samenwerking met het AMS Institute. Na 
ruim een jaar als omgevingsadviseur te hebben 
gewerkt bij Witteveen+Bos, ging ze in december 
2020 aan de slag als participatieadviseur bij 
Kickstad.
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Boek

100 years innovation 
Heerbrugg

Al snel denk je bij Heerbrugg aan Wild, en dat 
is deels terecht. Maar door alle ontwikkelingen 
in de loop van de decennia is er meer dan 
alleen dat merk. De nu bereikte mijlpaal (100 
jaar) en de ontwikkelingsgeschiedenis van dit 
merk (en haar opvolgers) is te belangrijk om in 
dit magazine onvermeld te blijven.

Chronologische opbouw
Het fraai vormgegeven boek volgt de historie 
vanaf 1921 tot heden en is uitgegeven door 
Geosystems Division, Hexagon, Heerbrugg, 
Zwitserland. 100 jaar innovatie. Ga er maar 
even voor zitten. In het voorwoord schrijft de 
huidige directie (Juergen Dold en Thomas 
Harring) dat deze 100 jaar van succes aan-
leiding geeft tot vreugde, de mogelijkheid 
tot terug- en vooruitblikken en een reden is 
voor het vieren van deze 100 jaar innovatie. 
Nu is het vrijwel onmogelijk om in een paar 
pennenstreken weer te geven welke ontwik-
kelingen er te melden zijn in 100 jaar: daarvoor 

zal de lezer onderstaande link moeten volgen. 
In het overzicht over deze tien decennia wordt 
een mooie chronologische opbouw gevolgd. 
Elk decennium begint met een korte intro-
ductie, daarna volgen korte inkijkjes naar de 
bijzonderheden uit die periode. Alles prachtig 
geïllustreerd met fantastisch fotomateriaal.

De menselijke maat
In het boek is met enige regelmaat te lezen 
hoe de fabriek in Heerbrugg door de loop der 
jaren een sterke sociale en samenbindende 
functie heeft gehad. De fabriek had in de 
eerste plaats een sterk regionale functie 
voor arbeid, en tegelijkertijd konden er heel 
wat opleidingen verzorgd worden voor de 
medewerkers die – eenmaal tewerkgesteld 
– over hooggekwalifi ceerde eigenschap-
pen beschikten. In een Werkschule werden 
specialisten opgeleid in de fi jnmechanica, 
optiek en kalibratietechnieken. De bedrijfslei-
ding heeft daarbij altijd een sociaal gezicht 

Onder deze ietwat bijzonder titel 
verscheen in april van dit jaar 
een prachtig boekwerk over 100 
jaar innovaties in het Zwitserse 
Heerbrugg. Velen van ons zullen 
gelijk denken aan het beeldmerk 
dat op de militair-groene 
landmeetkundige apparatuur te 
vinden was. Niet voor niets is er in 
de titel van dit historische overzicht 
geen merknaam gebruikt. 

Door Roelof Keppel



Historische groei van Heerbrugg in beeld. Op de top voelen we ons thuis.
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laten zien, ook in tijden dat de economische 
omstandigheden niet fl orissant waren. Kort 
na de Eerste Wereldoorlog werd in april 1921 
de fabriek gestart, die al snel te kampen kreeg 
met allerlei beperkingen. In weerwil van al 
deze tegenslagen kon er uiteindelijk toch een 
stevig bedrijf worden neergezet.

Technische uitdagingen  
Van meet af aan heeft Wild zich gespecia-
liseerd in het ontwerp van zo klein en licht 
mogelijke apparatuur, die eenvoudig meege-
nomen kon worden tijdens meetklussen in 
soms moeilijk begaanbaar gebied of tijdens 
expedities. Hoog in het vaandel stonden 
de innovaties: jaarlijks werd minimaal tien 
procent van de omzet gebruikt voor nieuwe 
ontwikkelingen. Een deel van deze innovaties 
werd onverhoopt in 1939 geconfi squeerd 
door nazi-Duitsland (optische telemeters) en 
deze zwarte periode had ook een behoorlijke 
impact op de omzetcijfers tot 1945. Opmer-
kelijke ontwikkelingen zijn er te melden rond 
de reeks theodolieten. In de ontwerpen TØ 
tot en met de T4 (astronomische theodoliet) 
zijn in de loop der jaren steeds verbeteringen 
doorgevoerd, zo goed dat zelfs vijftig jaar 
oude apparaten nog steeds doen waarvoor ze 
destijds zijn ontworpen.

Verbreding     
Vanaf 1950 kwam er een behoorlijk verbreding 
in het aanbod: naast landmeetkundige appa-
ratuur werd er ook ingezet op tekengereed-
schappen, specialistisch militair instrumenta-
rium, microscopen en andere voornamelijk 
medische apparatuur. Niet onbelangrijk voor 
ons vakgebied zijn de camera’s voor lucht-
foto’s en de daarbij benodigde uitwerkingsap-
paratuur. Vanaf eind jaren ’50 kwam daar een 
nieuwe dimensie bij: elektronica deed steeds 
meer haar intrede in het steeds geavanceerder 
instrumentarium. In het boek zijn prachtige 
afbeeldingen opgenomen, onder andere 
mooie plaatjes uit de verkoopbrochure, met 
opengewerkte modellen, stralengangen en 
bedieningsknoppen. En natuurlijk de eerste 
elektromagnetische afstandsmeter, de DI10 
Distomat, ontwikkeld in de jaren zestig.

Schaalvergroting  
Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
kwam alles in een stroomversnelling. Fusies, 
bedrijfsovernames. Namen veranderden: 
Wild, Leitz, Leica. Kern werd als merk toe-
gevoegd. Door allerlei ontwikkelingen, en 
doordat elektronica steeds meer terrein won, 
werd in 1996 het iconische paradepaard (de 
T2-theodoliet) uit productie genomen. De 

ontwikkelingen gingen in de 21e eeuw uiter-
aard in sneltreinvaart door: zelfregistrerende 
tachymeters, refl ectorloos meten, integratie 
van GPS, steeds meer specialistische software, 
digitale waterpas-apparatuur en uiteindelijk 
in 2005 de overname van Leica door Hexagon 
AB uit Zweden. In het eerste decennium van 
de nieuwe eeuw werden met behulp van 
Leica-apparatuur de vier hoogste toppen op 
vier continenten opnieuw in hoogte bepaald. 
Alsof men wilde benadrukken: wij voelen ons 
hier thuis. Niet zo’n gekke gedachte na 100 jaar 
innovatie!

Ten slotte
Het historisch overzicht sluit af met de con-
clusie dat men klaar is voor de toekomst, met 
allerlei nieuwe ontwikkelingen rond laserscan-
ning, Lidar, drones, digitale luchtfotogramme-
trie, handheld laserscanners (waarvan de vanaf 
2016 beschikbare BLK360 qua vorm nogal wat 
gelijkenis vertoont met de transportkoff er 
van de legendarische T2) en meetapparatuur 
ten behoeve van bouw en ondergrondse 
infrastructuur. 100 years and still going strong.

En voor wie er nog eens verder in wil duiken: 
bit.ly/Heerbrugg



Geheimen van de 
zeebodem
Dr. Furu Mienis gaf op 19 april 
2021 bij Studium Generale van 
Universiteit Utrecht een lezing over 
‘de Geheimen van de zeebodem’.

Door Ferjan Ormeling

Nederland heeft een 
belangrijk verleden 
als het gaat om 
de kartering van 
de diepzee, onder 
andere door de 
vooroorlogse Siboga- 
en Snellius-expedities 
in de wateren van 
de Indische archipel. 
Zelfs na de overdracht 

van Nieuw-Guinea heeft Nederland nog tot 
in de jaren ’70 offi  cieel geparticipeerd in de 
productie van bladen van de Zuidwest-Pacifi c 
van de General Bathymetric Chart of the 
Oceans (de GEBCO). En in de jaren ’80 heeft 
Nederland samen met Indonesië op de Snellius 
II-expeditie diepzee-onderzoek gedaan. Die 
laatste expeditie was al een activiteit van het 
NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Zee-onderzoek op Texel. Daar is dr. Mienis aan 
verbonden als marien geoloog. Zij specialiseert 
zich in de koolstofkringloop in de diepzee. 

Mienis begon haar lezing met de belangrijke 
rol die de oceanen spelen door hun invloed 
op het klimaat, transport, biodiversiteit en vis-
serij, en mogelijk straks ook de mijnbouw. Voor 
we dat laatste toestaan is het essentieel dat we 
meer weten van de van de diepzee(bodem). 
Daarom gaf Mienis eerst een overzicht van de 
opnametechnieken van de zeebodem; eerst 
met lodingen, vervolgens met echolodingen, 
eerst single beam en later multibeam-
systemen, en tegenwoordig ook met ‘fl oats’: 
drijvende onbemande opnameplatforms. 
Daardoor leren we niet alleen het reliëf maar 
ook de bodems van de diepzee kennen. Met 
deze technieken is nu zo’n twintig procent van 
de diepzee in kaart gebracht.

Maritiem Instituut Willem Barentsz en Skilltrade

Vervolgens nam Mienis ons in haar wervelende 
voordracht mee naar haar onderzoeksgebied 
ten westen van Ierland. Aan de rand van het 
continentale plat komen grote canyons voor 
en koudwaterkoraalriff en (‘regenwouden van 
de diepzee’), die zeker een zelfde deel van de 
zeebodem bedekken als tropische koraalriff en. 
Ze worden soms wel 350 meter hoog en vor-
men een perfecte, beschermende omgeving 
voor allerlei levensvormen.
Het belangrijkste van haar voordracht was dat 
ze liet zien hoe de gedetailleerde kaarten van 

de diepzeebodem uit haar onderzoeksgebied 
gebruikt worden om inzicht te krijgen in 
het transport van voedsel, het vervoer van 
koolstof en het gedrag van stofstormen op de 
zeebodem. Dat laatste is met name gericht op 
de verwachte diepzeemijnbouw in de nabije 
toekomst. Daarbij wil men zeldzame metalen 
op de diepzeebodem mijnen. Voordat dat 
werkelijkheid wordt, is het gewenst dat we 
enig inzicht krijgen in de eff ecten daarvan op 
het diepzeemilieu.

Aanwezigheid van mineralen op de diepzeebodem.

Dr. Furu Mienis.
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De Whittard canyon ten westen van Ierland, met op dezelfde schaal de Grand Canyon.



De Geo Prestige Award is in het leven geroepen 
om vakmensen te eren en te waarderen, om 
innovatie te stimuleren en om de volgende 
generatie aan het geo-domein te binden. 
Een vakjury, bestaande uit Iris Reimerink 
(Kadaster, de winnaar van de GPA 2020), 
Sander Oude Elberink (ITC), Niels van der Vaart 
(Esri), nomineert drie kandidaten voor de 
award. Het publiek kan vervolgens stemmen 
op zijn favoriete kandidaat. Het voornemen 
is om de winnaar van de Geo Prestige Award 

Geo Prestige Award 2021
Draag jouw kandidaat voor

Wie heeft zich positief onderscheiden in het belang van ons vakgebied? 
Wie heeft een hart voor geo-informatie en is een echte ambassadeur? 
Nomineer hem of haar voor de Geo Prestige Award 2021!

2021 bekend te maken tijdens het GIN Gala 
op maandag avond 22 november, tussen de 
twee GeoBuzz dagen in.

Wie is volgens jou de ambassadeur van ons 
vakgebied? Stuur voor 1 oktober 2021 een 
gemotiveerde voordracht naar info@geo-info.nl

Wil je meer weten, onder andere over de 
vakjury en de bekendmaking? Ga naar onze 
website: buff .ly/3yAkVhX

Kartografi e-
wedstrijd 2021

GIN-NCG-
Scriptieprijs 2021 

Voorheen was de kartografi ewedstrijd een succes. 
Daarom kun je dit jaar weer meedoen in de categorie 
‘Student’ of ‘Professional’. Stuur je mooiste kaart in, 
geef in maximaal 3 zinnen aan waarom dit voor jou een 
mooie kaart is en win €500! Met als bonus: maximaal 10 
genomineerde kaarten worden afgedrukt in Geo-Info.

De vakjury, bestaande uit Paul Liesting (Paul Liesting Maps and 
Design), Ferjan Ormeling (Universiteit Utrecht) en Peter Weenink 
(Map Vision), buigt zich over de inzendingen en bepaalt wie de 
winnaar is. 
Wil je meer weten over de wedstrijdregels en beoordelings-
criteria? Ga naar: buff .ly/2V6JynO 

Belangrijk: stuur je 
 inzending vóór 31 oktober 
2021 naar info@geo-info.nl

Zet net afgestudeerden 
en hun scriptie in de 
picture

De zoektocht naar de beste scriptie is in het leven geroepen om 
nieuw talent te ontdekken en om een volgende generatie aan 
het geo-domein te binden. Deze prijs zet net afgestudeerden in 
de picture.

Opleidingscoördinatoren van geo-gerelateerde opleidingen van alle 
niveaus, kunnen twee scripties per opleiding insturen. Ben je student en 
wil je meedoen met de GIN-NCG-Scriptieprijs en kans maken op €500? Je 
kunt je helaas niet zelf inschrijven. Wel kun je natuurlijk je opleidingsco-
ordinator attenderen op de prijs en aangeven waarom jij vindt dat je een 
goede scriptie hebt geschreven.

Kandidaten voor de NCS Scriptieprijs 2021 kunnen tot 1 oktober worden 
voorgedragen. Daarna kiest onze deskundige jury uit de inzendingen 
een winnaar, die bekend wordt gemaakt tijdens het GIN-Gala 2021 op 
22 november 2021 in Den Bosch.

Meer informatie? Ga naar: buff .ly/2Vh3g0n

Stuur je mooiste kaart in en win € 500

Awards 2020: de  gelukkige prijs winnaars.

criteria? Ga naar: buff .ly/2V6JynO 
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Uitreiking GPA 2020.

Nieuws



Bedrijfsreportage

Waar je ook kijkt in de historische kerk op het 
geplaveide Oudekerksplein aan de Oudezijds 
Voorburgwal, overal zie je voorwerpen uit het 
verleden. Ze hebben allemaal een verhaal te 
vertellen. We zien miniatuurschepen hangen 
die doen denken aan de dagen waarin de kerk 
als havenkerk fungeerde. Kleurrijk licht valt 
binnen door de glas-in-loodramen. Op het 
plafond zijn op de houten bogen nog fraaie 
resten van Middeleeuwse schilderingen te 
zien.

We lopen over zwarte betonnen stenen. 
Een blik op de stenen leert dat er personen 
onder begraven liggen. Mensen van verschil-
lende statuur die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in zowel de vaderlandse als de 
Amsterdamse geschiedenis. Landmeter Danny 
van Remmerden is best een beetje onder de 
indruk van zijn werkomgeving. Ja, hij had al 
eens een klus midden tussen geparkeerde 
Boeings op Schiphol. Ook voerde hij wel-
eens landmeetkundige werkzaamheden uit 
tussen de apen, tijgers en beren in een Amers-
foortse dierentuin. Tijdens de eerste lockdown 
stond hij met zijn laserscanner midden op de 
dag in een historisch lege Kalverstraat.

Zeven keer bijzonder
Landmeten in de Oude Kerk 

Het oudste gebouw van 
Amsterdam is een kerk waar 
ruim 2.500 personen begraven 
liggen. Als alle graven eenmaal 
zijn ingescand, is het mogelijk om 
bezoekers een unieke interactieve 
ervaring te bieden. Zij krijgen 
een inkijkje in de persoonlijke 
achtergronden van mensen die 
onze hoofdstad in het verleden 
kleur gaven. Voor landmeter Danny 
van Remmerden van RPS advies- 
en ingenieursbureau is dit een 
bijzondere klus.

Door Jeroen Wolbers

(tekst en foto’s)

Nu staat hij een paar straten verderop met 
zijn 3D-laserscanapparatuur middenin de 
oudste parochiekerk in Amsterdam. Hij is bezig 
de omtrekken van de ruim 2.500 graven in te 
meten. Deze informatie wordt straks onder 
meer gebruikt voor presentaties. Zo wil de 
voorlichtersafdeling van de Oude Kerk belang-
stellenden informeren over de personen die 
hier begraven liggen door ze een unieke, 
interactieve ervaring te laten beleven.

Wat maakt dit project verder zo interessant? 
We belichten zeven bijzondere topics.

Oudste gebouw van Amsterdam
De 67 meter hoge Oude Kerk dateert oor-
spronkelijk uit ongeveer 1213 en is daarmee 
het oudste gebouw van Amsterdam. Er werd 
destijds een houten kapel gebouwd op de 
plek waar de Amstel in het IJ stroomde. Bijna 
honderd jaar later werd de kerk officieel toege-
wijd aan St. Nicholaas, de beschermheilige van 
vissers, zeelieden en kooplieden die er woon-
den. Voor hen was de kerk heel belangrijk.

In de afgelopen eeuwen evolueerde het 
gebouw tot een fraai monument. Er zijn 
dwarsschepen aangebouwd om de bekende 
kruisvorm te realiseren. De toren met zijn 
vier kerkklokken en carillon met 47 klokken is 
meerdere malen opnieuw opgetrokken en van 
vorm veranderd.

Rijke geschiedenis
De kerk heeft in de loop der eeuwen dienst 
gedaan als katholieke en daarna als protes-
tantse kerk. Het gebouw overleefde opstan-
den, werd vernield tijdens de Beeldenstorm 
en raakte beschadigd door brand. Zo maakt 
de kerk al meer dan 800 jaar deel uit van het 
leven van Amsterdamse burgers.

Lopen op 2.500 tombes
In de kerk wandel je letterlijk over zo’n 2.500 
graven. Daaronder zijn zo’n 60.000 Amster-
dammers begraven. Ze hebben allemaal een 
verhaal te vertellen. De meeste zwarte stenen 
zijn kaal, of ze hebben alleen een nummer. 
Zo nu en dan is er wel een naam vermeld 
met geboorte- en overlijdensdatum. Of nog 
uitgebreider met naam van de echtgenoot, 
beroep of functie. Er zijn inmiddels van steeds 

In de Oude Kerk worden nog iedere zondag kerkdiensten gehouden. Ook opereert de kerk als museum 
voor hedendaagse kunst.
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meer personen achtergrondgegevens in kaart 
gebracht.  De informatie hierover is onder 
meer te vinden in het Stadsarchief Amsterdam.

Vrouw van Rembrandt van Rijn
De zoektocht naar de levens van Amsterdam-
mers toegedekt door de grafstenen in de 
Oude kerk leverde een aantal bijzondere 
ontdekkingen op. Zo vind je hier de laatste 
rustplaats van admiralen tot gouverneurs en 
van dichters tot componisten. Ook de vrouw 
van Rembrandt van Rijn, Saskia van Uylen-
burgh, is hier begraven. Eén van de oudste, 
bekende graven die in de Oude Kerk gedolven 
zijn, dateert uit 1427. In 1865 werd er voor het 
laatst iemand in deze kerk begraven.

‘Graven online’
Hoe meer je graaft, hoe meer je vindt. Er zijn 
weliswaar graven die informatie geven over de 
personen die eronder liggen, maar de meeste 
zerken tonen alleen een nummer. Dat moet 
persoonlijker, vinden ze bij de Oude Kerk. Er 
zijn veel oude gegevens bewaard gebleven 
over de graven. Daardoor is het in veel geval-

len mogelijk te achterhalen wie er begraven 
liggen.

Om deze informatie te koppelen aan de 
specifieke graven, scant Danny de graven 
in. Voor de medewerkers van de Oude Kerk 
is deze geo-data niet alleen van waarde 
voor het eigen, nieuw te ontwikkelen online 
archief. Daarnaast willen zij er bezoekers in de 
toekomst een unieke, interactieve ervaring 
mee bieden.

Eén van de ideeën is dat bezoekers straks 
met hun mobieltje door de kerk lopen en per 
graf de mogelijkheid krijgen om interessante 
weetjes over de begraven persoon te zien. 
Het plan is om dit eventueel te koppelen aan 
een routeplanner die je leidt naar de straat 
waar de overledene is opgegroeid en/of heeft 
gewerkt.

Geen alledaagse job
“Ik ben niet gelovig en kom nooit in de kerk. 
Maar het is toch wel heel bijzonder om hier 
je werk te doen.” Waar landmeter Danny zich 

Een kostbaar ontwerp en een dure uitvoering van een grafsteen bevestigde de sociale positie van de 
overledene. Heraldische elementen zoals een familiewapen, of het tonen van ouders en grootouders 
door het tonen van de ‘kwartieren’, hadden bij deze vorm van ‘reclame maken’ een belangrijke functie.

Landmeter Danny van Remmerden van RPS 
advies- en ingenieursbureau: “Bijzonder om op 
deze plek je werk uit te voeren.”

Tijdens de eerste lockdown stond  
Danny met zijn laserscanner in een historisch 

lege Kalverstraat.
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Auteur: Jeroen Wolbers, jeroen.wolbers@rps.nl

normaliter vooral vastbijt op het inmeten van 
bruggen en kades op verschuivingen en ver-
zakkingen, scant hij een vloer met daaronder 
duizenden overledenen die Amsterdam door 
de eeuwen heen kleur gaven.

In één lijn rechtdoor
Danny toont een overzichtstekening waarop 
alle graven ingetekend zijn. Hij moet de 
omtrekken van de graven eruit halen en scan-
nen. Hoewel het helemaal vol staat met rechte 
lijnen is de werkelijkheid anders. In de praktijk 
zijn namelijk niet alle naden zichtbaar. “Soms 
verdwijnen delen van de steen onder een 
balk of bank. Of de lijnen daar ook rechtdoor 
lopen, kun je niet zien. Op het kantoor van 
RPS in Leerdam trekken we die lijnen met het 
computerprogramma door”, aldus Danny. Zo 
blijft de historie ook hier voortduren met de 
techniek van vandaag.

Screenshot uit de puntenwolk van de buitenzijde van de Oude Kerk, omringd door de gevels van de huizen.

Om een analytisch beeld te krijgen van de puntenwolk is een dwarsdoor-
snede gemaakt op vloerniveau om alle graven in beeld te krijgen.

Screenshot uit de puntenwolk van de binnenkant van de kerk. 

Vakken die getekend zijn vanuit de puntenwolk. Screenshot uit de puntenwolk van een close-up detail van een graf. 
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WEBKAARTEN MET TAILORMAP
Kaarten maken is leuk, kaarten delen nóg leuker! In de 
training Tailormap leer je je eigen Tailormapomgeving 
netjes in te richten en te vullen met achtergrond- 
kaarten, data uit PDOK en eigen gegevens. Zo maak je 
webkaarten interactief en degelijk!

  Geo Academie videokanaal
 GIS leren met video’s? Dat kan! Op geo-academie.nl 
 vind je heel veel instructievideo’s!
 

NIEUW: TAILORMAP TRAINING

INFORMATIE EN AANMELDEN: WWW.GEOACADEMIE.NL 

Introductie QGIS
Een eendaagse training: de basis van het 
werken met QGIS.

Productief met QGIS
Twee dagen speciaal voor mensen die al met 
GIS werken, maar dat met QGIS willen doen. 

WWebkaarten met Tailormap
In twee dagen leer je Tailormap inrichten, én 
er mooie webkaarten mee maken. 

AGENDA NAJAAR 2021
19/20 okt  FOSS4G.NL conferentie 
1 dec    Introductie QGIS
6/7 dec   Webkaarten met Tailormap
13/14 dec  Productief met QGIS 

 
 

Wij zijn dé data-verzamelaar in het veld. Als u voor een project en/of op korte termijn specialistische 
data nodig heeft, dan is het tijd om VWB Het Veldwerkbureau in te schakelen.  
Onder VWB Het Veldwerkbureau vallen VWB Geogroep en VWB Bodem. Wij verzamelen 
gezamenlijk de data van zowel boven als onder het maaiveld.  
VWB Geogroep staat voor alles op het gebied van landmeten, maatvoering en hydrografie. Dit 
doen we met de nieuwste technieken in het open veld, op het water, in de industrie en de bouw.  
VWB Bodem verzamelt de data die zich onder het maaiveld en de waterbodem bevindt. 
Wij voeren zowel bodemkundige, milieu hygiënische, geotechnische, grond mechanische als 
archeologische onderzoeken uit met o.a. boringen van 0,5 m-mv tot meer dan 100m-mv. We 
begeleiden saneringen en ondersteunen de opdrachtgever met de data inwinning in het veld.  
Het hoofdkantoor van VWB Het Veldwerkbureau is gevestigd in het Gelderse Lieren. Daarnaast 
opereren wij vanuit diverse filialen verspreid over Nederland. 

www.geogroep.nl / www.vwb.nl 



OPENk aar t

Ad van der Meer
a.vandermeer6@upcmail.nl

Is het een kunstwerk? Is het een droedel? Nee, 
het is een kaart. Althans, in de basis. Het is 
primair een knappe illustratie van de bestuur-
lijke spaghetti in Nederland. Ik heb eens eerder 
een kaart gezien waarop met vlakkleur per 
gemeente het aantal samenwerkingsverban-
den was weergegeven, maar daar kon je de 
clustering (wie met wie) niet uit afl eiden. De 
hier besproken kaart lukt dat buitengewoon 
goed. Omdat hij niet is bedoeld om concrete 
relaties tussen afzonderlijke gemeenten te 
tonen, geeft het niet dat er geen namen of 
andere aanduidingen bij staan. De bekende 
contour van Nederland geeft voldoende hou-
vast. Opvallend zijn de vele harde regiogren-
zen die de kaart toont. Friesland, Groningen, 
Drenthe, Twente en Zeeland springen er dui-
delijk uit. Ook de scherpe bestuurlijke cesuur 
tussen Utrecht en Zuid-Holland is opvallend. 
Als het Rijk ooit nog eens een regionale 
bestuursindeling gaat ontwerpen, dan vormt 
deze kaart een prima startpunt.

Beste lezer,

Een kaart van Nederland, gewoonweg 
simpel, herkenbaar, niet te veel tierelantijn-
tjes maar wel met erg veel lijntjes. Via social 
media kwam deze kaart in de afgelopen 
maanden weer eens langs, nadat er in 2020 
al veelvuldig door belanghebbenden naar 
gekeken was. Met enig zoekwerk op internet 
blijkt de kaart twee titels te hebben: ‘Aantal 
samenwerkingsverbanden tussen gemeen-
ten’ en ‘Bestuurlijk regionale ecosystemen, 
aantal samenwerkingsverbanden tussen 
gemeenten’.

Bij een snelle blik op de kaart zie ik lijntjes 
en veelal driehoeken, alsof het triangulatie 
betreft. Echter gaat het hier om de aantallen 
samenwerkingsverbanden. Hoe donkerder 
de lijnkleur, hoe groter het aantal. De kaart 
zegt overigens niets over de mogelijke 
kwaliteit of intensiteit van de samenwer-
kingen. Tevens is niet heel erg duidelijk 
hoe ver (afstand) er per gemeente nog 
samengewerkt wordt, en waarom er wel of 
geen verband bestaat met een naastgelegen 
gemeente of andere gemeenten binnen de 
provincie. En zijn alle samenwerkingsverban-
den wel getoond?

Interessant om te zien: hoe verder zuid-
waarts van de Randstad af, hoe groter het 
aantal samenwerkingsverbanden. Al geldt 
dit niet voor een enkele (kleine) regio, en 
zeker niet voor Noord-Overijssel. Vrijwel alle 
provincies lijken nauwelijks grensoverschrij-
dend verbonden te zijn, iets wat de lijnen 
goed weergeven.

Tot slot, de provincie Utrecht ziet er opeens 
een stuk groter uit. In de besprekingen 
hieronder leest u het hoe en waarom.

Peter Weenink, redacteur

Samen aan de slag

De kleurstelling van de lijnen vergroot het 
dramatisch eff ect, en terecht. Want een paarse 
lijn tussen twee gemeenten betekent dat er 
dus 40 à 50 samenwerkingsverbanden tussen 
die twee gemeenten zijn. (Dat roept dan de 
vraag op of de gemeenten in Zuid-Limburg 
nog wel tijd hebben om iets anders te doen 
dan met de buurgemeenten samen te werken. 
Nog daargelaten het democratisch defi cit van 
deze situatie.) Dat getal van 40 à 50 lijkt idioot, 
maar de Regioatlas noemt al 34 landsdek-
kende indelingen. En daar zijn dan de ‘losse’ 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
niet eens in meegenomen. 
Is de vormgeving goed? Bertin zou er onge-
twijfeld – en terecht – wat van vinden. Het is 
dan ook niet zozeer een kaart die feiten geeft, 
als wel een kaart die een impressie geeft. Ik 
zou hem niet aan de muur hangen omdat hij 
zo mooi is, maar wel (op kantoor) als verma-
ning richting collega-ambtenaren over waar 
we in hemelsnaam mee bezig zijn… 
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Paul van Diepen
Paul.vanDiepen@kadaster.nl

Deze keer blijven we met de te bespreken 
kaart vlak bij huis en op bekend terrein. Een 
verrassende kaart bovendien, die de bestuur-
lijke regio’s in Nederland zichtbaar maakt. 
Kartografi sch gezien is het thema ‘mate van 
samenwerking’ mooi in beeld gebracht. Er is 
gekozen om een lijn tussen twee gemeenten 
te trekken als deze samen in minstens vijf 
samenwerkingsverbanden zitten. Waarom pas 
vanaf vijf is mij niet helemaal duidelijk, maar 
mogelijk zie je de ‘bubbels’ wat minder als je 
vanaf één begint weer te geven. 
De kleurkeuze in de legenda – hoe meer 
gedeelde verbanden des te donkerder de 
lijn – pakt goed uit. Zo zie je dat er in Zuid-
Limburg veel meer verbanden zijn dan in 
bijvoorbeeld Gelderland. Verder is er geen 

afl eidende poespas op de kaart weergegeven, 
alleen de functionele gemeente- en provincie-
indeling.

Door de oogharen bezien valt op dat een aan-
tal provincies een autonome eenheid lijken te 
vormen, zoals Groningen, Fryslân, Drenthe en 
Utrecht. Andere provincies hebben een meer 
verdeeld karakter; Overijssel heeft duidelijk 
Twente en West-Overijssel, Noord-Brabant 
heeft drie goed te onderscheiden regio’s, en 
Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland 
zijn meer diff uus van aard.
Opvallend is dat er weinig verbanden zijn 
tussen gemeenten uit verschillende provin-
cies. Uitzondering hierop: Noord-Brabant en 
Zeeland. Ook opvallend is dat de Randstad als 

eenheid niet is terug te vinden op deze kaart.
Tot slot kun je nog zien dat de nieuw 
gevormde gemeente Vijfheerenlanden zowel 
aan Utrecht als aan Zuid-Holland is gelinkt. 
Vijfheerenlanden is een samenvoeging van 
de Utrechtse gemeente Vianen en de Zuid-
Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik. 
Nog voor de defi nitieve keuze werd gemaakt 
tot welke provincie de gemeente zou gaan 
horen, tekenden de burgemeesters van Gies-
senlanden, Gorinchem, Leerdam, Molenwaard, 
Zederik en Vianen de intentieverklaring ‘Gren-
zeloos Samenwerken’ voor de regio Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden. De samenwerking zal 
doorgaan, ongeacht de provinciekeuze. Altijd 
leuk om zulke bijzonderheden terug te vinden 
op een kaart!

Ronald Bokhove
ronaldbokhove@cs.com

Gemeentelijke samenwerking is van alle tijden. 
Als je wettelijke taken krijgt toebedeeld en vrij 
bent in de uitvoering, kan het geen kwaad 
eens met de buren te overleggen over de aan-
pak. Als dat overleg dan structureel wordt of 
de aanpak gezamenlijk, heb je zo een verband. 
De gezamenlijkheid moet wel geformaliseerd 
zijn door een rechtspersoon. Twee keer per 
jaar vrijblijvend overleggen telt hier niet. 
Eén verband is ook onvoldoende voor een 
vermelding op de kaart. Wel logisch, zo zijn 
alle gemeenten aangesloten bij de VNG en als 
je elke gemeente dan verbindt met 351 andere, 
levert dat een onleesbaar spinnenweb op. 
Ook met de drempel van vijf verbanden is 
de leesbaarheid al in het geding. Twee nauw 
samenwerkende gemeenten die op grotere 
afstand van elkaar liggen, haal je er slechts met 
haviksogen uit. Nog een bezwaar: de kaart laat 
de intensiteit van samenwerken niet zien. Zo 
zijn er in Nederland steeds vaker ambtelijke 
fusies waarbij alle gemeentelijke taken door 
het verband worden uitgevoerd. Deze alom-
vattende samenwerking komt dan in de plaats 
van specifi eke samenwerkingsverbanden, 
maar omdat hier alleen het aantal verbanden 
wordt gevisualiseerd, kan de indruk ontstaan 
dat juist minder wordt samengewerkt.
Van dunne lijnen in oranjegeel op een witte 
achtergrond word ik niet enthousiast. Waarom 
niet breedte in plaats van grijswaarde als 

Bronnen:
https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/staat-van-het-bestuur-2020/interbestuurlijke-
samenwerking/#21707

Overige ondersteunende bronnen:
https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/staat-van-het-bestuur-2020/interbestuurlijke-samenw
erking/#indepthinfoTab-21860 
https://vng.nl/artikelen/gemeentelijke-samenwerking-in-kaart-gebracht 
https://www.regioatlas.nl/       
https://www.regioatlas.nl/indelingen
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257351/inventarisatie-regionale-samenwerkingsver-
banden-decentrale-overheden-2020.pdf 

expressievorm, en accepteren dat je met deze 
informatiedichtheid moet overgaan tot een 
grotere schaal? De kaart geeft wel een mooi 
beeld van samenwerkingsclusters, maar voor 
de details moet je naar de site van de VNG 
waar alle onderliggende informatie overigens 
keurig is te vinden. De provinciegrens lijkt 
voor samenwerken een obstakel van formaat. 
Laat je niet misleiden door lijnen die die 
grens doorsnijden, een grillig grensverloop 
ligt hier bijna altijd aan ten grondslag. In 2019 
is de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden 
ontstaan, waarin ook het voorheen Zuid-
Hollandse Leerdam is opgenomen. Je ziet dat 
in 2020 de samenwerking met gemeenten als 
Gorinchem en Molenlanden nog standhoudt. 
Ik zou de geactualiseerde kaart over drie jaar 
weer eens willen zien. Wedden dat de blik dan 
nog meer op Utrecht gericht is?
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SIG BOGG: een opmerkelijke 
samenwerking 
Half juli interviewde ik Camille 
van der Harten en Ferry van den 
Oever over de activiteiten van de 
Special Interest Group Geofysica 
en Grondradar (SIG BOGG) van 
GeoBusiness Nederland. Het doel 
van dit interview was: een beeld 
krijgen van de mogelijkheden 
van deze relatief jonge wijze 
van inwinnen, verwerken en 
interpreteren van ‘het onzichtbare’ 
– informatie die verborgen ligt in 
de ondergrond. Wat maakt deze 
groep zo bijzonder? Hoe komt 
het dat de tien bedrijven die 
verbonden zijn in deze SIG zoveel 
met elkaar op hebben? Wat maakt 
hun samenwerking opmerkelijk en 
uniek? En welke samenbindende 
rol speelt GeoBusiness Nederland 
hierin?

Door Roelof Keppel

De missie van de SIG BOGG is om de moge-
lijkheden van geofysisch onderzoek breed 
bekend te maken en om de kwaliteit van 
geofysisch onderzoek continu te verbeteren. 
Dit doen de bedrijven die bij SIG BOGG zijn 
aangesloten met een gezamenlijke aanpak 
op het gebied van kennisoverdracht en een 
gestructureerde onderzoeksaanpak. Door de 
leden van deze SIG BOGG is een gezamenlijke 
verklaring ondertekend.  Zij volgen twee 
sporen om invulling te geven aan hun ambitie. 

Keuze-gereedschap 
Het eerste spoor is erop gericht om duidelijk-
heid te verschaffen over de mogelijkheden 
van dit relatief jonge vakgebied. Omdat er 
relatief veel onbekendheid bestaat over de 
werkwijze, de gebruikte technieken en de 
toepassingen van het werkgebied, heeft de 
SIG BOGG een keuze-gereedschap gemaakt. 
Daarmee kunnen potentiële opdrachtgevers 
hun opdracht nader definiëren. Deze Keuze 
Assistent Geofysisch Onderzoek (KAGO zie 
bit.ly/keuzehulpKAGO) is een uniek product 
voor een brancheorganisatie. Met behulp 
van deze applicatie kunnen leveranciers voor 
een deel in elkaars keuken kijken. Het doel: de 
keuze voor opdrachtgevers vereenvoudigen. 
Hiermee kunnen afhankelijk van het type 
onderzoek, technieken worden opgesomd 
tezamen met de bedrijven die deze technie-
ken kunnen uitvoeren.

Het tweede spoor richt zich op de werkwijze 
van de bedrijven bij het geofysisch onderzoek. 
Daarvoor is onder andere intensief gekeken 
naar de in het Verenigd Koninkrijk ontstane 
standaard, de PAS128.  Hierin worden protocol-
len beschreven die een inspiratie vormen voor 
bodemonderzoek in het algemeen. 

Hoewel de bij de SIG BOGG aangesloten 
bedrijven een nichemarkt bedienen, is er de 
laatste tijd opmerkelijk veel aandacht voor 
geodata van de ondergrond. Alle bedrijven 
hebben individueel hun eigen vakgebieden 
en hierbij behorende specialismen: van 
inwinning tot interpretatie en gebruik van 
de ingewonnen informatie. De technieken 
die ingezet worden, maken gebruik van de 
geofysische eigenschappen van de in de 
ondergrond aanwezige contrastverschillen 
en het interpreteren daarvan. Men werkt nu 
vanuit de SIG BOGG aan het verkrijgen van 
meer bekendheid van de mogelijkheden 
onder een breder publiek, waarbij de tech-
nische knowhow (een combinatie van inzet 
van apparatuur en competenties) leidt tot een 
eerlijk en gedegen advies. 

Onderzoeksgebied
Vrijwel alles wat verborgen ligt in de onder-
grond kan onderwerp van onderzoek zijn: 
funderingen, explosieven, kabels en leidingen, 
geologische patronen, obstakelonderzoek, 
archeologische structuren. Deze items kunnen 
vaak op non-destructieve wijze worden gede-
tecteerd. De toepassingsmogelijkheden zijn 
zeer breed, en komen al snel in aanraking – of 
vertonen verwantschap – met het domein 
van de traditionele inwinningstechnieken, 
waarvan we in ons vakgebied al jaren allerlei 
samenwerkingen kennen. Een voorbeeld is 
onder andere de SIG Inwinning van GeoBusi-
ness Nederland. Deze werkgroep richt zich 
op de uitwisseling van kennis op het gebied 
van de bekende geodetische technieken. De 
verwantschap tussen beide ‘stromingen’ is 
dan ook opvallend en er zijn veel parallellen in 
de werkmethodieken: inwinning, interpretatie, 
combinatie, advisering van en over deze heel 
specifieke geodata. 

Nut en noodzaak gebruik PAS128
Eén van de werkvelden van geofysisch 
onderzoek is ‘kabels en leidingen’. Zoals eerder 



Samenwerking op inhoud, techniek en 
innovatie, dat kenmerkt ons!
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gezegd laat de SIG BOGG zich inspireren door 
de PAS128. De PAS128 is een gestructureerde 
manier om het kwaliteitsniveau van een zoge-
naamde utility survey (kabels en leidingen) 
vast te leggen. Opdrachtgevers zijn over het 
algemeen onbekend met de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van grondradartechno-
logie. Daardoor zijn de verwachtingen van 
deze technologie vaak hooggespannen. De 
kwaliteit van de uitkomsten van non-invasieve 
of geofysische meetmethoden zijn afhan-
kelijk van de locatie, de grondsoort en type 
object(en) die gelokaliseerd moeten worden. 
Daarnaast zijn de radar, frequentie en de erva-
ring van de specialist van groot belang. Maar 
ook andere geofysische technieken kunnen 
worden ingezet. Daarom is het belangrijk dat 
bedrijven die gespecialiseerd zijn in non-
invasieve of geofysische meetmethoden op 
een gestructureerde manier advies geven aan 
opdrachtgevers. 

Met een aanpak, op basis van de PAS128, wordt 
het voor een opdrachtgever duidelijk hoe 

het onderzoek gestructureerd kan worden 
uitgevoerd.  Dit heeft zowel voordelen voor 
de opdrachtnemer als voor de opdrachtge-
ver, omdat werkaanvragen en oplevering 
aan elkaar getoetst kunnen worden. De 
opdrachtgever krijgt ook duidelijkheid over de 
onderzoeksstrategie en een zekere verant-
woording in de kwaliteit van het onderzoek. 
Wat kan worden verwacht en welke risico’s 
blijven bestaan?

Om deze aanpak goed te faciliteren heeft 
de SIG BOGG de PAS128 laten vertalen vanuit 
het Engels naar het Nederlands. De SIG 
BOGG is zich ervan bewust dat deze verta-
ling is gebaseerd op Engelse regelgeving, te 
weten: wetgeving, richtlijnen en protocollen. 
In de vertaalde versie wordt daar vaak naar 
 verwezen. Daarom is de vertaalde versie 
 voorzien van een bijlage waarin uitleg wordt 
gegeven en waar mogelijk wordt verwezen 
naar het Nederlandse equivalent. Deze exer-
citie zal op den duur leiden tot een kwaliteits-
keurmerk voor de deelnemende bedrijven.

Deze procedure, ondersteund door de 
vertaalde versie van de PAS128, geeft de bij de 
SIG BOGG aangesloten bedrijven de mogelijk-
heid om: opdrachtgevers te verwijzen naar 
een gestructureerde en breed geaccepteerde 
methode, waarmee duidelijk onderbouwd 
wordt dat het werk volgens een bepaalde 
(standaard) systematiek wordt uitgevoerd;
de kwaliteit van de geleverde resultaten verder 
te verbeteren en door te ontwikkelen;
opdrachtgevers meer vertrouwen in de 
 techniek te geven; de markt voor non- 
invasieve of geofysische meetmethoden 
te vergroten, waardoor er voldoende 
kansen komen voor alle aanbieders van 
detectie diensten die hun werkzaamheden 
 conformeren aan de PAS128.

Unieke samenwerking
De Special Interest Groep Geofysica en  
Grondradar (SIG BOGG) is een verzameling 
bedrijven die non- invasieve of geofysische 
meetmethoden toepast voor de kartering van 
de ondiepe ondergrond en deze methoden 
ontwikkelt en vermarkt. De SIG BOGG is onder-
deel van branchevereniging  GeoBusiness 
Nederland.



Zie ook: 
geobusiness.nl
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Hoewel er een tiental bedrijven deelneemt 
aan deze SIG-BOGG, is het specifieke werkveld 
van deze samenwerkende bedrijven beschei-
den van omvang. Deze bedrijven (en de daarin 
werkende specialisten) hebben elkaar gevon-
den door het enthousiasme voor hun vak. 
Men vindt elkaar op de inhoud, biedt elkaar 
de helpende hand en dat maakt deze groep 
opmerkelijk en bijzonder. Uiteraard komt men 
elkaar tegen in de markt, maar er is weinig 
te merken van onderlinge concurrentie. De 
gesprekken hebben zelden een commerciële 
aanleiding. Het gaat over de verschillende 
geofysische technieken en de inhoud van de 
zeer innovatieve grondradartechniek. Juist 
omdat er nog zoveel innovaties gaande zijn, is 
het zich verliezen in details van protocollen in 
deze fase van ontwikkeling niet welkom. Dat 
kenmerkt de samenwerking op inhoud, tech-
niek en innovatie. Uiteraard heeft daarnaast 
ieder bedrijf haar eigen commerciële agenda. 
Uniek ook, omdat de bedrijven zich geza-
menlijk inzetten om de mogelijkheden van 
geofysisch onderzoek breed bekend te maken 
en de kwaliteit van het onderzoek continu te 
verhogen en te verbeteren. 

De bedrijven werken waar mogelijk samen, 
erkennen elkaars specifieke specialismen en 
delen met elkaar kennis en ervaring om non-

invasieve of niet-destructieve geodetische 
meetmethoden toegepast voor kartering van 
de ondiepe ondergrond verder te ontwikkelen 
en te verbeteren. 
De SIG BOGG bestaat uit tien leden, te weten: 
Saricon, Delta Marking, Fugro Land BV, Geo-
metius, Heijmans Infra BV, MapXact, Medusa 
Explorations, Terra Carta, Leica Geosystems en 
De Wegenscanners. 

Een belangrijke ontwikkeling van de laatste 
tijd is de eerdergenoemde vertaling van de 
Engelse richtlijnen zoals weergegeven in 
PAS128. Hiermee is de SIG BOGG op een hoger 

plan gekomen en is het niet ondenkbaar dat 
de aandacht de komende tijd gericht zal zijn 
op een keurmerk voor dit onderdeel van de 
branche.
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Tweede conferentie van de 
UNGEGN nieuwe stijl
Van 3 tot 7 mei 2021 vond de 
tweejaarlijkse UNGEGN-conferentie 
voor de standaardisering van 
aardrijkskundige namen plaats. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
als een virtuele bijeenkomst. 
Het grote tijdsverschil tussen 
de wereldwijd vanuit huis 
deelnemende deskundigen werd 
overbrugd dankzij een strakke 
planning. En het gebruik van de 
speciale webapplicatie Interprefy 
maakte simultaanvertaling van 
alle mondelinge bijdragen in de 
zes VN-werktalen mogelijk. Het 
thema van de conferentie was 
‘Geographical Names Supporting 
Sustainable Development and 
Management of the Pandemic’.

Door Jasper Hogerwerf en 

Ferjan Ormeling

De tien sessies van elk twee uur, in onze 
tijdzone van 15.00 tot 17.00 en van 21.00 tot 
23.00 uur, waren heel krap bemeten om 
alle onderdelen van de agenda te kunnen 
bespreken. Om de discussie te optimaliseren, 
was het mogelijk om al van tevoren schriftelijk 
vragen en verklaringen in te dienen. De meer 
dan 130 ingediende papers kon men vooraf 
inzien op de website van UNGEGN. Er was een 
recordaantal van 467 deelnemers aangemeld. 
Alleen de mensen die aan het woord kwamen 
verschenen via Interprefy in beeld.

Nederland werd vertegenwoordigd door 
Tjeerd Tichelaar (Noordhoff  Uitgevers, tevens 
voorzitter van de Dutch- and German-
speaking Division van UNGEGN), Jasper 
Hogerwerf (Kadaster), prof. dr. Ferjan Orme-
ling (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. 
Arjen Versloot (Universiteit van Amsterdam). 
Dat ditmaal een grotere groep Nederlandse 
experts aan de conferentie deel kon nemen, 
was een ‘blessing in disguise’ van de corona-
pandemie. Die maakte dat de conferentie 
‘virtueel’ plaatsvond. Tijdens de conferentie 
werd Jasper Hogerwerf gekozen als nieuwe 
coördinator voor de ‘Toponymical Guidelines’ 
van UNGEGN: de richtlijnen waaraan aardrijks-
kundige namen in de verschillende lidstaten 
moeten voldoen.

Door Nederland ingezonden papers
Naast de verslagen van wat er de afgelopen 
twee jaar in Nederland en omringende landen 
gebeurd is op toponymisch gebied, zijn door 
Nederland de volgende conferentiebijdragen 
ingediend:

- Streamed audio-visual lectures on topo-
nymy – Ferjan Ormeling

- The fi ftieth anniversary of the working 
group on exonyms of the Netherlands – 
Ferjan Ormeling

- Putting Frisian names on the map – Jasper 
Hogerwerf

- Web application for searching geographical 
names in the topographic database of the 
Netherlands – Jasper Hogerwerf

- Transcriptor: Solving your transliteration 
problems? – Arjen Versloot

De geschiedenis van de Taalunie-werkgroep 
exoniemen heeft u al kunnen lezen in Geo-
Info 2020-1. Aansluitend bij het conferentie-
thema stelde Ferjan Ormeling voor, om op 
basis van ervaringen met gestreamde colleges 
in coronatijd, ook dergelijk gestreamd materi-
aal te maken voor het wereldwijd toponymie-
onderwijs.

Jasper Hogerwerf besprak de omgang met 
taalkundige minderheden op de Nederlandse 
topografi sche kaarten, als voorbeeld voor 
andere landen (best practices!), en hij behan-
delde bovendien de ‘Toponamenzoeker’. Dat 
is een webapplicatie om alle aardrijkskundige 
namen in de topografi sche database van 
Nederland te kunnen vinden (zie toponamen-
zoeker.nl). Veel belangstelling en vragen kreeg 
Arjen Versloot naar aanleiding van zijn presen-
tatie van de Transcriptor: een webapplicatie 
waarmee zowel persoonsnamen als aardrijks-
kundige namen uit andere schriften naar ons 
Latijnse alfabet kunnen worden omgezet. Tot 
nu toe zijn de Cyrillische en Arabische modu-
les gereed. Het is de bedoeling om ook Grieks, 
Hebreeuws en Zuidoost-Aziatische alfabetten 
toe te voegen.

Belangrijkste thema’s
De belangrijkste onderwerpen tijdens de 
sessie waren het Strategic Plan van UNGEGN 
voor de periode 2021-2029; de vooruitgang 
op het gebied van Linked Data; de ontwik-
keling van romaniseringssystemen voor het 
Singalees en Kazachs; onderwijs in toponymie; 
en het belang van aardrijkskundige namen als 
cultureel erfgoed.

Het thema van de conferentie, de bijdrage van 
namenstandaardisatie bij duurzame ontwik-

UNGEGN-voorzitter Pierre Jaillard 
leidt de vergadering via Interprefy. 
(foto: IGN Argentina, Twitter)
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keling en bij de bestrijding van de pandemie, 
kwam minder uit de verf. Blijkbaar zijn de 
betreff ende ervaringen nog te recent. 

In het Strategic Plan[1] is de visie van UNGEGN 
dat elk land een beleidskader moet hebben 
voor nationale standaardisatie van offi  cieel 
goedgekeurde aardrijkskundige namen. Dat 
maakt deze namen gemakkelijk toegankelijk 
voor nationaal en internationaal gebruik. Daar-
toe moet in elk land de benodigde technische 
en inhoudelijke expertise worden ontwikkeld, 
zowel taalkundig als geografi sch, en moeten 
samenwerkingsverbanden worden opgezet of 
geïntensiveerd met experts uit de geografi e, 
kartografi e, taal- en naamkunde. Dit kan door 
‘best practices’ te ontwikkelen en ervaringen 
uit te wisselen. 

Betrekkelijk nieuw is de erkenning van 
aardrijkskundige namen als onderdeel van het 
immaterieel cultureel erfgoed, en dat dient 
meer te worden uitgedragen. Plaatsnamen 
vormen voor veel mensen een bron van 
identiteit. Ze dienen niet alleen als referentie 
om locaties te identifi ceren, maar moeten ook 
passen binnen de cultuur en het bijbehorende 
erfgoed respecteren. Daarnaast is het belang-
rijk te beseff en dat namen een cruciaal onder-
deel vormen van geografi sche informatie, en 
dat een goed beheer van deze informatie met 
opleidingen moet worden ondersteund, zo 
nodig gefi nancierd door de VN.

Politieke aspecten
Zoals gebruikelijk bij UNGEGN-conferenties 
waren er politieke botsingen, zelfs in deze 
virtuele omgeving. Turkije protesteerde tegen 
het feit dat Cyprus door de VN wordt gezien 
als de enige staat die verantwoordelijk is voor 
het eiland. Daarop riposteerde de Cypriotische 
afgevaardigde dat Turkije sinds de bezetting 
van de noordelijke helft van het eiland 35.000 
Griekse namen verturkst had. China wordt 
steeds assertiever en protesteerde tegen 
het feit dat andere landen in hun lijsten van 
exoniemen Taiwan als aparte staat opvoeren. 
Ook protesteerde China tegen het gebruik van 
de naam ‘Spratly-eilanden’ in de Zuid-Chinese 
Zee, die moeten volgens de volksrepubiek 
‘Nansha Qundao’ heten. Tot slot maakte de 
Chinese delegatie bezwaar tegen de door 
Indonesië geïnitieerde naam ‘Noordelijke 
Natunazee’ voor wat het zuiden van de Zuid-
Chinese Zee zou zijn. Iran protesteerde tegen 
het feit dat Saoedi-Arabië de naam ‘Arabische 
Golf’ bleef gebruiken, ondanks de uitspraak 
van UNGEGN dat het ‘Perzische Golf’ moet 
zijn. Het lezen van alle ingediende verklarin-
gen en bezwaren[2] brengt de lezer in een keer 

op de hoogte van alle naampolitieke hotspots 
in de wereld!

Side Events
Traditioneel worden er in het kader van de 
UNGEGN-conferenties ook aan standaardi-
sering gerelateerde onderwerpen gepresen-
teerd, buiten de offi  ciële conferentie om. Dat 
uitte zich nu in een door Black Lives Matter 
geïnspireerde bijeenkomst.
Een van de doelstellingen van UNGEGN is 
het geven van praktisch advies over het 
ondernemen van actie door middel van 
geografi sche naamgeving. Het aanpak-
ken van de problemen die de Black Lives 
Matter-beweging agendeert, past binnen 
de bestaande praktijk van UNGEGN om 

het gebruik van beledigende, ongepaste, 
denigrerende, discriminerende en frivole 
aardrijkskundige namen te ontmoedigen. 
Het doel van dit side-event was om discussie 
op gang te brengen over inclusiviteit en het 
creëren van een gelijkwaardige samenleving 
door middel van standaardisatie van aardrijks-
kundige namen, zowel bestaande als nieuwe 
namen. Het herstellen van inheemse namen 
is een belangrijke stap in het bereiken van een 
inclusievere samenleving, net als het geven 
van een identiteit en stem via aardrijkskundige 
namen aan tot nu toe 'stille' groepen, oriën-
taties, volkeren en culturen. “Geografi sche 
namen zijn inherent doordrenkt met macht. 
Zij die worden genoemd, hebben de controle 
over de identiteit.”

Toponamenzoeker
Nederland presenteerde in het kader van datamanagement een voorbeeld van de 
toepassing van Linked Data, een onderwerp dat ook breder in de UNGEGN-sessie 
besproken werd. De Toponamenzoeker is een webapplicatie van het Kadaster die in 
maart 2020 werd gelanceerd. Het doel is het brede publiek laagdrempelig toegang te 
geven tot de rijkdom aan naamgegevens in de Basisregistratie Topografi e (BRT), die 
normaal alleen bereikbaar is voor GIS-specialisten.

Via toponamenzoeker.nl kunnen gebruikers zoeken op een naam of klikken op de 
kaart om namen in de omgeving op te vragen. Met de naam wordt ook het bijbeho-
rende object (bijvoorbeeld een gebouwvlak of gebiedsvlak uit TOP10NL) getoond in 
de BRT-achtergrondkaart, samen met andere aanwezige attribuutinformatie zoals 
het type object, het aantal inwoners van een woonkern of de oppervlakte van een 
gebied. Doordat de applicatie ‘onder water’ aangrenzende objecten met dezelfde 
naam clustert, komt door te zoeken op een water- of wegnaam de hele loop van 
een rivier of straat in beeld, en niet alleen de afzonderlijke water- en wegdelen van 
TOP10NL. 

De Coentunnel, een van de recent ter discussie gestelde namen in Nederland. (foto: Cyclomedia)
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Een van de gevolgen van deze bewust-
wording is dat in Berlijn de ‘Mohrenstraße’ 
hernoemd wordt. In Nederland is discussie 
ontstaan over straten en andere objecten 
vernoemd naar enkele bekende historische 
fi guren. Het valt te bezien hoe dit onderwerp 
zich in de komende jaren ontwikkelt. Zeker is 
dat het in veel landen op de politieke agenda 
staat en vraagt om een nationale aanpak in 
het kader van een nationale namenstandaar-
disatie.

Aardrijkskundige namen zijn onderdeel van 
immaterieel cultureel erfgoed.

Het zoekresultaat na rechts klikken in de kaart op de plek van stadion De Kuip in Rotterdam.

Referenties
1 Het plan is in te zien op https://unstats.un.org/unsd/
ungegn/sessions/2nd_session_2021/documents/UNGEGN_
Strategic_Plan_fi nal_5May2021.pdf
2  https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_
session_2021/#statements
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Verantwoord gebruik van 
ruimtelijke data
Het verantwoord of ethisch 
gebruik van data en ook van 
ruimtelijke data krijgt meer 
en meer aandacht. Niet alleen 
wetgeving is belangrijk, ook recht 
doen aan publieke waarden is 
van belang, net als de vraag hoe 
we met elkaar om willen gaan. 
Het past bij de toegenomen 
bewustwording van ethische 
dilemma’s.  

Door Inge La Rivière

Het initiatief van de Spatial Data on the Web 
Interest Group van het World Wide Web 
Consortium (W3C) past goed in deze trend. 
Begin dit jaar heeft dit consortium een 
notitie uitgebracht waarin wordt ingegaan op 
wetgeving en de principes voor het ethisch 
delen van gegevens. De notitie is nog niet af 
en moet nog worden uitgebreid met inzichten 
vanuit een niet-Westerse invalshoek en met 
praktijkvoorbeelden. Verder is het een levend 
document dat verrijkt kan worden met hoe de 
ethische inzichten zich ontwikkelen.

W3C-nota
Voor wie hier minder bekend mee is, het W3C 
is een internationale gemeenschap die tot 
doel heeft om open standaarden te ontwik-
kelen om de langetermijngroei van het web 
te garanderen. Dit W3C heeft 19 januari 2021 
een nota over het verantwoord gebruik van 
locatiedata uitgebracht onder de titel: ‘The 
Responsible Use of Spatial Data’ [1]. Deze nota 
is van de hand van de W3C Spatial Data on 
the Web Interest Group die sinds 2015 een 
samenwerking heeft met de Open Geospatial 
Consortium (OGC). 

De notitie begint met de constatering dat het 
gebruik van data en de belangstelling voor 
ethiek toeneemt. Voor persoonlijke data zijn er 
wettelijke kaders, maar bieden die voldoende 
zekerheid over het verantwoordelijk gebruik 
van locatiegegevens? Juist ruimtelijke en 
temporele data zijn speciaal. Dit komt in een 
apart hoofdstuk van de notitie aan bod. 

Locatiegegevens zijn speciaal
Ruimtelijke en temporele data hebben de 
eigenschap dat ze domeinoverstijgend zijn en 
als glue data verschillende domeinen kunnen 
verbinden. Deze eigenschap maakt dat de 
data bij ‘versluieren’ onbruikbaar worden. Met 
het versluieren van gegevens zijn deze niet 
meer herleidbaar naar een persoon. Door 
locatiegegevens te veranderen, werken ze niet 
meer als koppelvlak. Louter geanonimiseerde 
locatiegegevens kunnen gecombineerd 
met kennis en andere bronnen herleidbaar 
zijn naar personen. De Autoriteit Persoons-
gegevens [2] stelt dat van dergelijke data te 
achterhalen is bij wie deze locatiegegevens 
horen en dat ze derhalve niet zomaar gedeeld 
mogen worden.

Ethische principes 
gelden voor regelgevers, 

ontwikkelaars en 
gebruikers.
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Invloed COVID-19-pandemie

OGC had ethiek van geo en de rol van OGC als consortium en gemeenschap van 
specialisten geagendeerd voor de 116e ledenbijeenkomst die 14 september 2020 
plaatsvond. De sessie ‘Ethics of Geo’ wordt door Nadine Alameh beschreven in haar 
blog ‘OGC addresses the Ethics of Geo as part of its Future Directions September 
Programming’ [3]. De redenen om geo-ethiek juist in 2020 te agenderen zijn zeker 
beïnvloed door de de COVID-19-pandemie. Hierdoor zijn issues en gevoeligheden 
blootgelegd over onder andere privacy. Denk hierbij aan de Nederlandse corona-app 
en de discussie over privacy en vrijwilligheid. 

Emily Daemen en Frank Verschoor (consultants Geonovum) zijn vanuit Nederland 
betrokken en ook mede-auteurs van de notitie. Zij vormen de verbinding met het 
Nederlandse initiatief ‘Wijs met locatie’ [4], een samenwerking van overheid (via 
Geonovum), het bedrijfsleven (via Geobusiness) en de wetenschap (onder andere VU 
Amsterdam).

Ethische zorgen 
De bestaande juridische frameworks worden 
besproken en de rol die ethische zorgen 
hebben bij het versnellen en aanscherpen van 
wetgeving. Binnen deze richtlijnen zijn voor 
persoonlijke data veelal de volgende rechten 
geformuleerd: 
• het recht op inzage
• het recht om te weten
• het recht om te worden ‘vergeten’
• het recht op beperking van verwerking
• het recht op rectificatie

De macht van de dataverzamelaars wordt 
als te groot gezien. Het zou vanuit ethisch 
perspectief beter zijn dat verschillende zaken 
die nu niet verplicht zijn, standaard geregeld 
worden om individuen te beschermen en 
ze controle over hun eigen data te geven. 
Juridische en ethische kaders hebben een 
belangrijke rol bij het vormgeven van wat als 
‘verantwoordelijk’ kan worden beschouwd.

De richtlijnen zijn verschillend wat betreft 
scope, doel en publiek. De kernwaarden zoals 
transparantie, privacy, veiligheid, verantwoor-
ding en inclusiviteit zijn gemeenschappelijk. 
Er is binnen de richtlijnen weinig tot geen 
aandacht voor het speciale karakter van ruim-
telijke data. Een framework gaat voor geoloca-
ties een stap verder door deze als persoonlijke 
data te bestempelen. Vanuit Nederland is voor 
Geo4COVID in 2020 een ethische referentie 
opgesteld. Inge La Rivière

Redacteur Geo-Info
inge.la.riviere@kpnplanet.nl

Ruimtelijke data zijn 
speciaal.

Referenties
[1] https://www.w3.org/TR/responsible-use-spatial/
[2] OGC addresses the Ethics of Geo as part of its Future 
Directions September Programming (https://www.ogc.org/
blog/3398, Nadine Alameh)
[3] https://www.wijsmetlocatie.nl/
[4] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gebruik-
telecomdata-tegen-corona-alleen-met-wet

Ethisch data delen
Vanuit drie perspectieven van degenen die 
nauw met ruimtelijke data omgaan, worden 
de principes voor het ethisch delen van data 
besproken. De perspectieven zijn die van de 
ontwikkelaar, de gebruiker en de regelgever. 
De principes van ethische datadeling wor-
den vanuit elk van deze drie perspectieven 
praktisch beschreven.

Voor de ontwikkelaar zijn vragen gefor-
muleerd om het gebruik en de opslag van 
nauwkeurige locatiegegevens te onder-
zoeken en in het ontwerp expliciete keuzes 
te maken. Voor de rol van de gebruiker 
wordt ingegaan op de enorme toename 
van ruimtelijke data door de opkomst van 
de smartphone. Daarbij wordt opgemerkt 
dat lang niet iedere gebruiker overziet wat 
er met zijn of haar gedeelde data mogelijk 
is. De rol van de regelgever is om regels en 
richtlijnen op te stellen zodat de rechten 
(zoals hierboven genoemd) voor gebruiker 
en ontwikkelaar geïmplementeerd zijn.

Afsluiting
Hoe balanceer je tussen misbruik van geodata 
en de potentie hiervan om levens te red-
den? Wat zijn de spelregels hiervoor? Juist de 
actualiteit met COVID-19, het gebruik van apps 
waarbij continu data gedeeld worden en ook 
de ontwikkeling in technische mogelijkheden, 
zoals toenemend detailniveau, satellietdata en 
AI, maken duidelijk dat kaders en regels nodig 
zijn. Nieuwe mogelijkheden van de technolo-
gie en welke invloed een ontwikkelaar, eige-
naar of gebruiker heeft, voeden de ethische 
zorgen. En die dragen vervolgens weer bij aan 
nieuwe of aangescherpte wetgeving.

Daadwerkelijk verantwoord omgaan met 
ruimtelijke data vraagt meer dan regeltjes 
volgen. Het is niet acceptabel dat verwerking 
van persoonsgegevens juridisch kwetsbaar is, 
zoals Ferd Grapperhaus moest melden over de 
werkzaamheden van de Nationaal Coördina-
tor Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hoe 
rechtvaardig de doelen ook lijken. Naast wat 
wettelijk vast te leggen is, is er behoefte aan 
een framework dat verder gaat dan de wet 
volgen, namelijk het ‘goed willen doen’ en 
werken volgens een ethische referentie die 
verder gaat dan een checklist, en als het ware 
vanuit overtuiging door je aderen stroomt.



Ge        - AppsGe        - Apps

Voor de Geo-Apps rubriek wilde ik 
dit keer aansluiten bij de actualiteit 
door een app te bespreken die 
inzicht geeft in waterstanden en 
hoog water. Bij mijn zoektocht vond 
ik vooral apps die gebruikt worden 
voor kustnavigatie en je informeren 
over eb en vloed, dus hoog en laag 
water aan zee. Ik vond ook een app 
van het Waterschap Limburg. Helaas 
liep de app ‘WaterstandLimburg’ 
op mijn telefoon vast en kon ik 
deze niet bekijken, anders dan de 
informatie in de store.

Door Inge La Rivière

WaterstandLimburg
De intro van de app en de informatie vanuit 
de store geven een indruk van wat je met 
de app kan, namelijk het raadplegen van de 
waterstand en de afvoer van meetpunten in 
Limburgse beken. Tevens is ook de waterstand 
van de Maas inzichtelijk via waterdata die 
afkomstig zijn van Rijkswaterstaat. Dit bracht 
mij op het idee om me verder te verdiepen in 
Waterinfo van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat 
Waterinfo is geen app maar een website. Deze 
webapp is responsive (past zich aan aan de 
afmetingen van het scherm) en geeft op mijn 
smartphone een vergelijkbare beleving als bij 
een app. Overigens ontdekte ik pas later dat er 
ook een website is voor WaterstandLimburg.

Rijkswaterstaat Waterinfo 
Ik heb jaren gebruikgemaakt van de informatie 
die Rijkswaterstaat heeft voor het meetstation 
‘Amerongen boven’. Voor waterscouting 

gebruikte ik de watertemperatuur om te 
bepalen of het verstandig was om een red-
dingsvest te dragen bij het voeren van het 
commando bij roeien (op de dode arm). Door 
de pagina met specifi eke informatie van een 
bepaalde locatie vanuit je browser op te slaan 
op je startscherm, kun je deze als een verkorte 
keuze steeds opnieuw raadplegen.

Oplossing voor welk probleem?
De Waterinfo app geeft inzicht in de actuele 
gemeten, en soms ook historische en ver-
wachte, watergegevens. De app ontsluit gege-
vens zoals watertemperatuur, stroomsnelheid, 
waterstand en chemische parameters. Door 
de gegevens van de meest dichtstbijzijnde 
bovenstroomse locatie op te vragen kun je 
deze als een benadering voor je eigen locatie 
gebruiken. Tenminste daar waar het gaat om 
de Rijkswateren. Mijn interesse gaat ook uit 
naar andere wateren. 

Geo-Apps Waterinfo
Inzicht in waterstanden

Waterinfo - Waterkwantiteit 23 juli 2021.

Waterstand Limburg - 
Impressie en dreigende 
wateroverlast 18 juli 2021.
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Wat doet het? Hoe werkt het? 
Wanneer je de webapp start, begin je op de 
kaart van Nederland. Je kunt daar een keuze 
maken voor een kaart vanuit een drietal 
groepen: 
- Basis, bevat de meest populaire keuzes
- Thema’s, geeft thematische combinatie-

kaarten
- Expert, geeft alle mogelijke kaarten, ook om 

zelf te combineren

De gekozen watergegevens worden weerge-
geven op de kaart. Door met pinch gestures in 
te zoomen worden meer gegevens zichtbaar. 
Op de kaart zijn knoppen om de kaart te ver-
versen, informatie over de (combinatie)kaarten 
op te vragen, de kaart als link te delen en een 
tijdsperiode te selecteren. Deze laatste knop 
laat een keuzebalk zien als dat van toepassing 
is. Anders doet deze knop niets. Verder is er 
een legendaknop die de klasse-kleurindeling 
verklaart. Afhankelijk van de gekozen kaart, 
worden symbolen of zelfs pijlen (windrichtin-
gen) getoond.

Door te klikken op een marker verschijnt meer 
informatie en kun je meer details opvragen. 
Die wordt weergegeven in een grafi ek (zoals 
de watertemperatuur van Amerongen boven) 
of een tabel met gegevens volgens een te 
kiezen tijdsperiode. Je kunt de gegevens delen 
of exporteren.
Mijn tip is om een aantal keuzes die je vaker 

zou willen gebruiken, op te slaan op je 
startscherm en deze vervolgens te ordenen 
naar mapjes per locatie of juist type waterge-
gevens. De top gaat uit naar de rijkdom aan 
gegevens die als open data beschikbaar zijn.

Achtergrond
De WaterstandLimburg app is gratis voor 
Android en iOS en is ook beschikbaar als 
website in de browser via: waterstandlimburg.
nl. In de Google Play Store zijn de ratings niet 
geweldig, 2,7 uit 5 op basis van 35 recensies. 
De app heeft via 5.000+ installaties. Voor de 
iPhone en iPad is de rating 2,0 uit 5 voor 2 
recensies. De laatste versie is van maart 2021. 

Rijkswaterstaat Waterinfo is te raadplegen via 
waterinfo.rws.nl. 

Tenslotte
Naast de app heeft Rijkswaterstaat ook een 
e-mailservice met scheepvaartberichten en 
waterstanden. Met name deze laatste vallen 
onder het jeugdsentiment, omdat we als gezin 
vroeger de waterstanden op de radio luister-
den en gingen raden wat het verschil was.

Inge La Rivière
Redacteur/Geo Software Engineer
inge.la.riviere@kpnplanet.nl

Waterinfo - Watertempera-
tuur Amerongen boven.

Waterinfo - Windsnelheid 
en -richting.
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Voor het inschrijven op een Europese aan-
besteding of een raamovereenkomst maakt 
ieder bedrijf kosten. Als het goed is, staat de 
hoeveelheid inspanning die je verricht om zo’n 
aanbesteding uit te werken, in verhouding tot 
de kansen die je hebt. De tarieven en marges 
rechtvaardigen vervolgens de offertekosten. 
Dat laatste is echter lang niet altijd het geval. 
“Bedrijven vechten elkaar de tent uit met te 
lage tarieven. Iedereen wil dat contract heb-
ben”, zegt Hans Hainje. Hij is afdelingshoofd 
Geo-ICT & Geo-Info bij MUG Ingenieursbureau 
en spreekt namens de Special Interest Group 
(SIG) Inwinning van brancheorganisatie 
GeoBusiness Nederland. Deze commissie 
houdt zich actief bezig met het vinden en in 
de schijnwerpers zetten van ‘best practices’ in 
het aanbesteden van landmeetkundig werk. 
“De neiging bestaat om te laag in te schrijven: 
iedereen wil die klus.” De gedachte is dat het 
‘ergens’ later wel weer wordt terugverdiend. 

Dat kan bizarre situaties opleveren. Zoals 
een landmeter die zelf het minimumloon 
verdient, maar wel met spullen ter waarde van 
zestigduizend euro werkt. En die bovendien 
ook nog een gedegen opleiding heeft, veelal 
betaald of zelfs geïnitieerd door de werkgever 
zelf. Vaak ook leidt het tot minder aandacht 
voor belangrijke aspecten, zoals de veiligheid. 

Veel overheden werken 
met te lage tarieven in hun 
aanbestedingen. Dat gaat vaak 
ten koste van de kwaliteit en kan 
soms ook tot hogere kosten leiden. 
Dat dit ook anders kan, bewijzen 
ze bij het programma Bruggen 
en Kademuren van de gemeente 
Amsterdam. Daar kiezen ze in 
aanbestedingen bewust voor 
kwaliteit en vertrouwen in de 
opdrachtnemer. Het is een 
modelvoorbeeld dat meer 
navolging verdient.

Door Remco Takken 

Werkgarantie én flexibiliteit 
Opkomst van nieuwe aanbestedingsvormen 

Meetbedrijven zetten dan bijvoorbeeld een 
eenmansploeg in waar eigenlijk een team zou 
moeten staan. Een ongewenste situatie. 

Opereren op de ondergrens
Overheden zijn zich er lang niet altijd van 
bewust dat zij opereren op de ondergrens. 
“Opdrachtgevers denken oprecht dat zij de 
juiste tarieven betalen”, zegt Jolle-Jelle de Vries 
van meetbedrijf Geomaat. “Wat je betaalt, is 
al snel ‘de norm’. Op een gegeven moment 
raak je eraan gewend dat een landmeter vijftig 
euro per uur kost, terwijl ongeveer anderhalf 
keer zoveel realistischer is.” Ook Jolle-Jelle de 
Vries maakt deel uit van de SIG Inwinning. 
Deze commissie ziet positieve ontwikkelingen; 
misschien zelfs een kentering. Bedrijven die 
eerder overwogen om uit de tredmolen van 
aanbestedingen te stappen, werken nu in 
een vroeg stadium samen. Zij ‘nemen de 
klanten mee’ om ze te laten zien waar de 
risico’s zitten. Ook werken zij samen aan een 
schets die duidelijk moet maken wat er bij 
komt kijken om landmeter te worden. Welke 
opleidingen moet je volgen, welke trainingen 
zijn verplicht? Welke apparatuur heb je bij 
je? Pre-competitief is in deze context het 
toverwoord, want bij iedere aanbesteding zijn 
ze weer concurrent van elkaar.

Grimbrugwal: schade.
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Best practices
Hoewel ze verbetering zien, zijn volgens de 
SIG Inwinning de ‘best practices’, of zoals zij 
het zelf noemen ‘modelvoorbeelden’, nog 
zeldzaam. Maar bij het programma Bruggen 
en Kademuren van de gemeente Amsterdam 
hebben ze de switch wel gemaakt. Bart 
Schoorl is contractmanager bij die gemeente. 
“We hebben een grote opgave”, zegt hij. 
“Ongeveer 200 kilometer aan kademuren, 
onderverdeeld in honderden losse delen, 
‘rakken’ genoemd, en ongeveer 850 bruggen. 
Een groot deel van die objecten kampt met 
achterstallig onderhoud. We onderzoeken de 
constructieve staat van deze kademuren en 
bruggen. Daarvoor doen we deformatiemetin-
gen. Deformatie is een belangrijke parameter 
voor de verschillende faalmechanismen van 
de constructies. Op basis van deformatie-
metingen, nadere inspecties en instandhou-
dingsanalyses beoordelen we uiteindelijk de 
constructieve veiligheid.” Eerder werkte de 
Gemeente Amsterdam met jaarcontracten, 
maar dergelijke opdrachten bleken aan veel 
veranderingen onderhevig. Zodoende kwam 
Amsterdam met een nieuwe manier van 
werken. 

Batchmodel
Dit raamcontract nieuwe stijl is gebaseerd 
op een ‘batchmodel’. Daarbij wordt een 
minimale hoeveelheid werkpakketten per 
maand gegarandeerd. Er is veel aandacht 
voor het aanbestedingsproces en – misschien 
nog wel belangrijker – voor de uitvoering van 
het contract. “Ons programma is constant 

in beweging, we doen steeds meer kennis 
op en voeren verbeteringen door. Een als 
‘verdacht’ aangemerkt object kan na nadere 
analyse veilig blijken te zijn. Tegelijk ontdek je 
dat je een ander object liever óók had willen 
monitoren. Bij traditionele contracten is er 
weinig ruimte voor dit soort veranderingen 
in inzichten en omstandigheden. Dan gaat er 
veel tijd verloren om dit af te stemmen met de 
markt. Bovendien moet je je houden aan de 
regels van de aanbesteding. Tot hoe ver mag 
het nog? Wanneer ga je opnieuw aanbeste-
den? Van die eerdere contracten hebben we 
veel geleerd en toegepast in het batchmodel.” 
Dit zorgt voor een stabiele ‘dealflow’ voor de 
leveranciers. Zij geven vooraf aan of zij in een 
maand capaciteit hebben voor extra werkpak-
ketten. Als er in een maand meer werkpak-
keten zijn, kan die met deze extra capaciteit 
worden ingevuld. Zo wordt voorkomen dat de 
gegunde partijen onverwachts hun capaciteit 
moeten verdubbelen of hun bedrijfsvoering 
moeten omgooien. Schoorl vult aan: “We 
hebben bij de gemeente veel flexibiliteit om 
de fluctuaties in de onderzoeken te kunnen 
opvangen.”

Anders doen, versnellen, méér doen
Met dit nieuwe contractmodel liep de nieuwe 
aanbesteding vooruit op de definitieve versie 
van het strategisch kader, ‘De Marktstrategie 
Programma Bruggen & Kademuren’, die terug 
te vinden is op de site van de PBK Marktcom-
munity. “Die marktstrategie bevat zeven 
leidende principes. Eén belangrijk toegepast 
principe is de ‘seriematige aanpak met 

beheersbare en gestandaardiseerde werkpak-
ketten’. Vanuit de directie en het markt- en 
inkoopteam van het programma was duidelijk: 
we moeten dit anders doen. We moeten de 
beoogde versnelling realiseren door gestan-
daardiseerd te werken, en daarbij te zorgen voor 
voorspelbare en beheersbare werkpakketten. In 
die geest hebben wij het contract gemaakt.” 

Team-monitoring zorgde ervoor dat de 
aanbesteding niet alleen voor de grotere 
ingenieursbureaus, maar ook voor het mid-
den- en kleinbedrijf toegankelijk werd. “We 
hebben gekeken naar de enorme hoeveelheid 
werk die er ligt, en vervolgens is een inschat-
ting gemaakt hoeveel arbeid een serieus 
meetbedrijf aankan. Hierop is de uitvraag 
geformuleerd en hebben we gekozen voor 
drie leveranciers.” 

Waardering voor vragen en ideeën
Een andere ontwikkeling is het belonen van 
proactiviteit en waardering tonen voor vragen 
en ideeën. Wat opvalt: ingenieursbureaus 
krijgen het gevoel dat de door hun geleverde 
kwaliteit ineens wordt gerespecteerd. Hans 
Hainje: “Het ingenieursbureau is vanaf dat 
moment de expert. De opdrachtgever is de 
regisseur die actief meedenkt, maar die geen 
detailvragen meer stelt.” Op dat moment 
ontstaat ruimte voor verbetering. Een bureau 
kan uitleggen dat het bij bepaalde meetop-
drachten veiliger is om een meetploeg van 
twee personen in te zetten. Of er wordt advies 
uitgebracht over de interpretatie van afwij-
kende metingen. 

Amsterdam Inspectie Portaal.
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De Vries: “Het is mooi om te merken dat er 
overleg mogelijk is tijdens het werk en dat 
goed onderbouwde voorstellen ook worden 
gewaardeerd.” Bart Schoorl zegt over de 
opdrachtnemers: “Deze partijen kunnen 
ons als allerbeste adviseren. Als zij hebben 
gemeten dat er een verschil zit tussen twee 
metingen: wat betekent dat dan? Er kan ruis 
in de meting zitten, er kunnen allerhande ver-
storingen zijn opgetreden of er kan een fout 
zijn gemaakt. Daar hebben die bedrijven veel 
gevoel voor, dus willen we dat ook aan hen 
overlaten. In Amsterdam is het eindproduct 
van een deformatiemeting voor het pro-
gramma Bruggen en Kademuren niet langer 
de verschilmeting zelf, maar een geodetisch 
advies.”

Project- of seriematige aanpak
Het batchmodel staat voor een seriematige 
aanpak van de aanbestedingsfase die goed 
bleek te werken voor zowel de opdrachtge-
ver als de opdrachtnemer. In plaats van een 
projectopdracht van een jaar (of langer), duurt 
iedere losse opdracht nu een maand. “We 
garanderen dat we een opgedragen werkpak-
ket niet meer wijzigen, we brengen geen 
verstoringen meer aan in het proces van de 
opdrachtnemer. Komen er nieuwe inzichten, 
dan besluiten we in een opvolgende maand 
over de frequentie van de herhalingsmetin-
gen. De maand die erop volgt, bevat weer 
nieuw werk en dat wordt ook weer door de 
markt geaccepteerd. Door het wegnemen 
van de verstoringen en sturen op verbetering, 
nemen de kosten af en de kwaliteit toe.” 
De opdrachtnemer vindt alle benodigde 
informatie over de werkpakketten in het 
Amsterdam Inspectie Portaal (AIP). Degene die 
zijn werk tijdig en goed oplevert, behoudt of 
verbetert zijn status om als eerste, tweede of 
derde zijn volgende pakketje met opdrachten 
te kiezen. Wat vooraf in de tender is beschre-

ven of beloofd, daar moet je je aan houden. 
Daar wordt op getoetst.

 Bart Schoorl vat het samen: “We hebben 
veel objecten, we garanderen een minimale 
opdrachtenstroom van tachtig objecten per 
maand. Opdrachtnemers kunnen ergens op 
rekenen”. Voor de prijsstelling van de markt is 
het van belang om te weten of het om tien 
metingen gaat, of tachtig. Dan is er een andere 
inzet en een andere capaciteit nodig. Met 
deze ‘werkgarantie’ aan de onderkant, is er 
tegelijkertijd flexibiliteit aan de bovenkant: er 
kan werk bij komen. Er zijn maanden bij dat we 
meer dan 140 objecten in een maand meten

Innovatie in het geding
Een van de klachten van bedrijven is dat de 
innovatie in het geding komt bij aanbestedin-
gen. Vaak gaat het om ‘overprotocollisering’ 
en ‘overspecificering’. Hans Hainje legt uit: “Als 
je kijkt naar de beschrijvingen van aanbeste-
dingen van grote overheidsorganisaties zoals 
ProRail of Rijkswaterstaat, dan zie je soms dat 
het efficiënter zou kunnen dan hoe zij het 
zelf voorschrijven. Dan wordt er bijvoorbeeld 
gevraagd om een relatieve meting, die op een 
stelsel van ProRail zelf moet worden geplaatst. 
Je maakt dan veel meer kosten. Het kan echt 
veel slimmer voor iedereen.” De klant heeft er 
baat bij om hier meer samen te werken. 
In Amsterdam gebeurt dat al. Een combinatie 
van bedrijven voert de deformatiemetingen 
aan kademuren in principe uit op de tra-
ditionele manier. Dat wil zeggen: met een 
waterpasinstrument en een Total Station 
(tachymeter). Parallel hieraan verkennen de 
drie partners andere, slimmere manieren om 
deformaties van civiele objecten te meten. 
Bewezen technieken worden getoetst aan 
de Amsterdamse situatie. De combinatie 
heeft inmiddels drie alternatieve methoden 
aangedragen om deformatiemetingen sneller 

en met minder mankracht uit te voeren. Van 
laserscannen en fotogrammetrie tot sensor-
monitoring. Deze technieken hebben zowel 
op investering, kwaliteit, continuïteit als capa-
citeit toegevoegde waarde. Wat dat concreet 
betekent voor dit project wordt de komende 
periode nader onderzocht en gevalideerd.

Voordelen voor de klant
Er zijn inmiddels opdrachtgevers die zich 
bewust zijn van het feit dat je kunt kiezen 
voor een ander bedrag óf een ander type 
aanbesteding. “Er zijn zelfs aanbestedingen 
waar de prijs helemaal niet in voorkomt”, stelt 
Jolle-Jelle de Vries. “De opdrachtgever gaat er 
bij kleinere werkzaamheden van uit dat je een 
nette prijs vraagt en stelt vervolgens wat er 
moet gebeuren. Opdrachtgevers laten op zo’n 
manier zien dat ze begrijpen dat bedrijven kos-
ten maken voor zo’n tender, en tonen op hun 
beurt hun vertrouwen in de samenwerking. 
Bij een groter project binnen zo’n klus kan 
de opdrachtgever wat meer marktwerking 
eisen. Dan wordt er gevraagd hoe je het denkt 
te gaan aanpakken en wat dat moet gaan 
kosten.” Bart Schoorl besluit: “Enerzijds vraagt 
dat lef van je organisatie. Die stimuleert om 
open, transparant en grensverleggend te zijn. 
Dat geldt echter óók voor de aannemende 
partijen. Zij moeten zó open en transparant 
zijn dat ieder ander jouw werk zo op kan 
 pakken bij een herhaalmeting. It takes two  
to tango.” 

 
Geïnteresseerd in het Programma Bruggen en 
Kademuren? Meld je bedrijf aan voor de PBK 
Marktcommunity via: bit.ly/PBKAms
Meer informatie over de Special Interest  
Group Inwinning van GeoBusiness Nederland:  
bit.ly/SIG-inwinning

Beeldmateriaal: gemeente Amsterdam

Prinsengracht, trillen van damwanden. Werkzaamheden bij verbetering van kademuren.
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De UNGEGN propageert het 
gebruik van lokale spellingen bij 
de internationale uitwisseling 
van geografi sche beschrijvingen. 
Door de globalisering wordt men 
thans met veel meer geografi sche 
namen geconfronteerd dan 
enkele decennia geleden. Door 
nieuwe politieke ontwikkelingen 
verschijnen nieuwe namen in de 
media, andere worden vergeten. 
Het gevolg is dat mensen 
zoals nieuwsverslaggevers of 
zakenmensen, behoefte hebben 
aan een goede weergave van 
plaatsnamen uit het buitenland 
waarvoor geen gevestigde 
transcriptie of exoniem bestaat. 

Door Arjen Versloot

Het lokale-namenbeleid is een eenvoudige 
heuristiek in het geval van corresponderende 
spellingsystemen en alfabetten. Hoewel onge-
bruikelijke diakritische tekens moeilijkheden 
kunnen veroorzaken bij het schrijven/typen, 
om nog maar te zwijgen over de uitspraak. 
Het wordt nog ingewikkelder bij een overgang 
tussen twee verschillende spellingssystemen. 
Vanuit Nederlands perspectief vereisen Cyril-
lische, Griekse of Arabische schriftsystemen 
transliteratie of transcriptie. De moeilijkheden 
voor de gewone gebruiker zijn echter legio:
- De aanbevolen transliteratiesleutels zijn niet 

altijd stabiel in de tijd; 

- Landen met hetzelfde of een sterk gelijkend 
alfabet gebruiken verschillende translitera-
tiesleutels; 

- Sommige transliteratiesleutels bevatten veel 
voor Nederlanders onbekende diakritische 
tekens; 

- Het resultaat kan een aaneenschakeling van 
lettertekens zijn die zelfs niet in de buurt 
komt van een juiste uitspraak van de naam. 

Afhankelijk van het doel van de tekst kan de 
gebruiker verschillende behoeften hebben: 
een internationaal bruikbare vorm voor 
diplomatiek gebruik, of juist een gemakkelijk 
verwerkbare vorm voor uitsluitende Neder-
landstalige gebruikers.

De Transcriptor is een omzetinstrument, 
bedoeld om namen die oorspronkelijk zijn 
geschreven in een niet-Latijns alfabet, om te 
zetten naar de Nederlandstalige context. De 
Transcriptor is ontwikkeld door een team van 
IT- en taalspecialisten, onder leiding van Nico-
line van der Sijs (IvdNT, Leiden). Het instrument 
omvat vier verschillende modules:
- Een transliteratie-algoritme, dat de offi  ciële 

transliteratieregels per alfabet en land kan 
toepassen; 

- Een transcriptie-algoritme dat de offi  ciële 
transliteratie kan omzetten in een spelling, 
dichter bij de Nederlandse waarbij onbe-
kende diakritische tekens of lettercombina-
ties vermeden worden; 

- Een dynamische databasemodule die in 
verschillende online bronnen (zoals Wiki-
pedia of Geonames) zoekt naar bestaande 
spellingpraktijken in verschillende talen; 

- Een lijst met actuele Nederlandse exonie-
men.

Een belangrijk voordeel van de Transcriptor is 
dat de gebruiker kan kiezen voor de optie die 
past bij de behoefte van het publiek van de 
tekst. 
De Transcriptor kan op twee manieren zoeken: 
van het origineel naar een transliteratie/
transcriptie of van een tekststring naar het 
origineel. Voor het eerste is de naam in de 
oorspronkelijke spelling in het originele alfabet 

nodig. Zo’n tekstreeks kan worden gekopi-
eerd en in de Transcriptor geplakt. Maar vaak 
is er alleen een versie van een buitenlands 
persbureau of een lokale zakenpartner, die 
kwam met een eigen transcriptie, de bron. In 
dat geval heeft het programma enkele hints 
van de gebruiker nodig (welk land, is het een 
plaatsnaam, enzovoort). Het gebruikt dan de 
databases waartoe het toegang heeft om het 
object en de bijbehorende originele spelling 
te identifi ceren. Zo ontstaat een basis voor 
een correcte transliteratie of transcriptie.

De eerste uitgave van de Transcriptor was 
gemaakt voor omzetting van het Cyrillische 
alfabet in de Russische en Oekraïense versie. 
De volgende versie is gebouwd voor het Ara-
bisch, dat veel complicaties heeft; vanwege 
de vele verschillende landen waar Arabisch 
een offi  ciële taal is, soms met verschillende 
transliteratiesleutels, de regelmatig ontbre-
kende klinkers in de bronvorm of de verschil-
lende bestaande spellingtradities in Latijnse 
alfabetten voor belangrijke (historische) 
plaatsen, voor sommige landen gebaseerd 
op de Engelse, voor andere op de Franse 
spelling. Vanwege de onbekendheid van de 
meeste Nederlandstaligen met de Arabische 
uitspraak is een gebruiksvriendelijke transcrip-
tie gewenst. 
De Transcriptor kan overigens niet alleen 
voor geografi sche namen maar ook voor 
eigennamen worden gebruikt. Toekomstige 
uitbreidingen zijn de opname van Griekse, 
Hebreeuwse en verder Zuidoost-Aziatische 
schriftsystemen. Een groot deel van het algo-
ritme is taalonafhankelijk, wat de mogelijkheid 
biedt om dit systeem in de toekomst ook voor 
andere talen toe te passen. 

Over de auteur:
Arjen Versloot is professor 
Germanic Linguistics aan de 
Universiteit van Amsterdam

Transcriptieproblemen 
opgelost met de 
'Transcriptor'?
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Verslag

GEO ANNO 2030! 
Tien jaar Ruimteschepper

Natuurlijk denken de organisatoren van een 
geo-congres na over de inhoud. Er zijn in 
Nederland echter maar weinig organisaties die 
de afgelopen tien jaar zó intensief bezig zijn 
geweest met bijeenkomsten voor vakge-
noten als Ruimteschepper. Natuurlijk, er zijn 
GIS-conferenties met een langere historie en 
hogere bezoekersaantallen. Die zijn echter 
altijd gevangen in het net van een leverancier, 
een verantwoordelijke NGO of een belangen-
vereniging. 

Bij Ruimteschepper ging en gaat het altijd om 
het delen van kennis. Voor hun vooruitblik 
op de komende tien jaar konden oprichters 
Douwe Blanksma, Jan Roodzand (en in de 
geest aanwezig de oorspronkelijke Ruim-
teschepper-naamgever Jochem Mollema) 
dus ergens op terugvallen. Onderstaande 
hoogtepunten schetsen samen een mogelijk 
beeld van waar het ‘ruimtelijk gezien’ naartoe 
gaat met Nederland.

goede 2D-data moet kunnen halen. De 
Samenhangende Objectregistratie beperkt 
zich tot zaken die duidelijk met elkaar in 
verband staan. Wordt een weg breder, dan 
wordt de groenstrook ernaast smaller. Komen 
er ongeplande graafwerkzaamheden, dan 
is het handig om te weten wanneer ander 
onderhoud in dezelfde sleuf raadzaam is. 

T3D zit op een andere frequentie. Hier wordt 
beoogd de complete 3D-keten in samenhang 
te beschrijven: de inwinning, registratie en het 
gebruik. Op dit moment worden de aannames 
getoetst over wat we eigenlijk willen met 3D. 
Denk aan vergunningsprocessen, informatie 
over de binnenkant van panden en assetma-
nagement bij waterbeheer. De grote droom: 
daadwerkelijk contact en serieuze interactie bij 
het inrichten van onze openbare ruimte.

Digitale tweelingen
‘Een wereld in transitie’, zo noemt Jan Bruijn 
van Geonovum/BZK onze huidige situatie. De 
overgang waar hij op doelt, lijkt op het eerste 
gezicht te slaan op de gestage digitalisering 
van onze leefomgeving. We zijn immers 
geneigd onze administraties, metingen en 
beleid op te slaan in digitale mega-modellen, 
zie ook de Haags-Rotterdamse metropoolre-
gio. Hij gaat echter verder. 

De grootste veranderingen vinden volgens 
Jan Bruijn niet alleen plaats op het gebied van 
dataficering en het ontstaan van netwerkorga-
nisaties. Hij ziet ook onze samenwerkingscul-
tuur veranderen. Als voorbeeld noemt hij de 
terugkeer van de coöperatie. Zulke verschui-

Bij hun online evenement 
rondom het tienjarig jubileum 
keek Ruimteschepper niet terug 
naar 2011, maar vóóruit, naar 2030. 
Volgens de sprekers is de toekomst 
digitaal, in 3D en is geo-informatie 
slechts een schakeltje. Tenminste, 
als je een ‘member’ bent, als je 
meedoet.

Door Remco Takken  

Totaal driedimensionaal 
Jane Hermans-van Ree, programmanager 
Rotterdam 3D, noemde dit 3D-stadsmodel 
‘een fundering voor de digitale stad’. Op zoek 
naar een nieuwe balans, is het uitgangspunt 
dat de stedelijke omgeving ‘veerkrachtiger’ en 
‘slimmer’ moet worden. Anders gezegd: door 
de inzet van een digitale werkelijkheid worden 
de sociale werkelijkheid (de mensen) en de 
fysieke werkelijkheid (de leefomgeving) beter 
op elkaar afgestemd. 

Rotterdam 3D is een voorbeeld van een 
megamodel dat heel veel vraagstukken 
moet oplossen: van assetmanagement tot 
evenementen, van wateranalyses tot beheer 
van de openbare ruimte. Opvallend is dat 
al bij een inleidende presentatie als deze, 
doel en middel door elkaar lopen. Genoemd 
worden namelijk ook ‘serious gaming’ en ‘BIM/
ontwerp’. Dat laat al een beetje zien wat de 
achilleshiel is van een model dat alle andere 
modellen overbodig moet maken: de com-
plexiteit is al snel duizelingwekkend.

Samenhangende objectenregistratie
Harrie van der Werf, programmamanager in 
Den Haag, ‘volgens Wikipedia eigenlijk onze 
hoofdstad’, sprak namens de 22 gemeenten 
van de metropool Den Haag Rotterdam. Hij 
nam de aanwezigen mee naar de SOR, de 
Samenhangende Objectenregistratie en T3D: 
Totaal 3Dimensionaal. 

Voor de goede orde: Van der Werf begrijpt 
het nut van heldere plattegronden. Hij startte 
zijn betoog met aangeven dat je uit 3D-data 

Beeldimpressies van de GoMeet gaming omgeving. Interactiviteit!
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vingen kunnen zelfs een omslag in onze 
publieke waarden betekenen, aldus Bruijn. 
Ook wordt onze geopolitieke middenpositie 
weer beter zichtbaar, nu Europa laveert tussen 
de waarden van Amerikaanse tech-reuzen en 
China’s surveillance-maatschappij. 

Mensen samenbrengen
Bruijn: “De digitale samenleving roept om 
toepassing van ethische principes. Publieke 
waarden vragen om een duidelijke rol van de 
overheid in het formuleren van principes en 
afspraken rondom het delen van data. Ook en 
juist voor de markt moeten ethische codes 
richting geven aan het verzamelen, gebruiken 
en verwerken van data.” De digitale tweeling 
is volgens Jan Bruijn een geschikte toepassing 
waarin mensen kunnen worden samenge-
bracht. Met elkaar, maar ook met de digitaal 
opgeslagen objecten uit hun leefomgeving. 

“Grote maatschappelijke opgaven concurreren 
om voorrang. We moeten hier alle betrok-
kenen bij betrekken. We leven echter in een 
complexe leefomgeving door concurrerende 
factoren, zoals ruimte, gezondheid, duur-
zaamheid en veiligheid. We hebben dus een 
betrouwbare feitenbasis nodig, voorbeelden 
van een nieuwe, gedeelde werkelijkheid. We 
moeten alternatieven kunnen doorrekenen 
met voorspellende modellen.”

X, Y, Z en… T
Rob van de Velde van Geonovum schetste 
de geschiedenis van ons geo-informatieland-
schap. Van digitale kaarten (‘verbeelding’) naar 
GIS (‘analyse’), van een Nationale Geo-informa-
tie Infrastructuur (‘robuuste en betrouwbare 
data’) naar de huidige tech-revolutie waarin 
‘locatie’ een hoofdrol speelt. Net als de eerdere 
sprekers ziet Van de Velde dat de volgende 
stap wordt ingeluid met de Digital Twin. Hij 
voegt er een dimensie aan toe: tijd. 

Niet alleen kun je gezamenlijk toekomstplan-
nen uitstippelen in een interactieve digitale 
tweeling van de omgeving, er is ook iets 
anders aan de hand: we hébben niet zo veel 
tijd… Disrupties zoals de klimaatverandering, 
fake news en haperingen in onze geglobali-
seerde distributie zoals een vastlopend schip 
in het Suez-kanaal: we moeten snel kunnen 
schakelen. Dat hoeft overigens niet per se 
slecht nieuws te zijn. Door de coronacrisis, 
zo stelt strategie-reus McKinsey, is de digitale 
transformatie in één klap zeven jaar vooruit-
gesprongen. De geo-wereld stond ook hier 
haar mannetje, zoals de wereldwijd bekende 
corona-dashboards en kaarten over afne-
mende luchtvervuiling in de lockdown lieten 
zien. 

Innoveer net zo snel als niet-geo
OGC-President Bart de Lathouwer legde uit 
hoe wij zo ver gekomen zijn. De standaarden 
die het OGC uitdraagt, worden al sinds 2014 
gedeeld met het World Wide Web Consor-
tium (W3C). De gezamenlijke ontwikkeling 
van de modulaire API-bouwstenen dient 
een hoger doel dan de werkprocessen van 
geo-ICT’ers. 

De Lathouwer:“ We moeten er vooral voor 
zorgen dat we onze standaarden net zo snel 
ontwikkelen als de innovaties buiten onze 
sector ons gebieden. Dat vergroot de kans 
dat ze ook daadwerkelijk breed worden 
geïmplementeerd.” Wie goed naar de slides 
keek, kon enkele verrassende namen zien van 
leden van het Open Geospatial Consortium: 
Microsoft, Lockheed Martin, Panasonic. De 
Lathouwer maakte echter geen hoofdpunt 
van de vraag of niet-geo-partijen zoals Tesla 
en Snapchat straks OGC-leden zijn. 

Membership Economy
Het was Camille van der Harten, directeur 
van GeoBusiness Nederland die indirect die 
vraag instemmend beantwoordde. Immers, 
in een maatschappij die lijkt toe te groeien 
naar een ‘membership economy’, doe je pas 
mee als je lid bent. Hij ging een beetje snel 
langs de logo’s, maar toch was goed te zien 
dat lidmaatschappen zich anno 2021 uitstrek-
ken van de tennisvereniging en de ANWB tot 
de waterleiding en online winkels. En zonder 
dat we het weten, denken we zelf ook ‘in 
abonnementen’. 

Van der Harten signaleerde dat de kern-
waarde van een vereniging gewoon blijft 

bestaan: netwerken en elkaar ontmoeten; 
dat is het ‘basisabonnement’. Voor themati-
sche verdieping en samenwerking is er een 
bereidheid om extra te betalen. Geïnspireerd 
door de membership economy stelde Van der 
Harten: “GeoSamen is van ons allemaal. BZK/
Geonovum, NCG en GeoBusiness NL zijn in 
de lead, maar in deze publiek-private aanpak 
zitten de ‘out-of-pocket’-fi nanciën met name 
in de publieke sector. Deelname door het 
bedrijfsleven kan gaan via incidentele bijdra-
gen voor deelname: ‘van basis naar premium’. 
Een samenwerking op basis van behoefte.”   

Empoweren om écht te innoveren
In de Gemeente Almere, zo vertelde John 
Vreenegoor, kreeg het geo-datateam vleugels 
dankzij inspirerende idee-ontwikkeling. Dát is 
de echte evolutie, aldus Vreenegoor. Techniek 
kan al heel veel, getuige de indrukwekkende 
compilatievideo die Team GeoData van 
Almere zelf samenstelde. Het gaat erom of 
en hoe je het beste uit de mensen bij elkaar 
brengt. 

Ruimte bieden aan creatieve mensen, bete-
kent ook dat je anders moet durven werken. 
Hier gaat het om kleine, haalbare stappen 
zetten in gedragsverandering. Teamleiders 
zijn dan ‘enablers’, ze geven hun teamleden 
eigen verantwoordelijkheid, in plaats van te 
verordonneren wat ze moeten doen. Op dit 
moment moet je voor een nieuw idee of plan 
vaak eerst van alles en nog wat bewijzen en 
verantwoorden. Grote kans dat je dan blijft 
doen wat je al deed.

Tien kilo later
Misschien blikken we over tien jaar nostalgisch 
terug op ‘GEO ANNO 2030!’. Bezoekers liepen 
rond in de interactieve game-omgeving van 
GoMeet. Helemaal té Corona Stylie natuurlijk. 
De diversiteit van de ‘avatars’, oftewel de 
digitale evenbeelden van de aanwezigen, leek 
groter dan bij een ‘echt’ geo-congres. Dat wil 
zeggen minder blank, mannelijk en vergrijsd. 
Dat stemt hoopvol voor de situatie over tien 
jaar, al noteert schrijver dezes in de zijlijn dat 
in ieder geval zijn eigen profi el zo’n tien kilo 
jonger oogde dan zijn werkelijke staat van zijn. 

Hoe dan ook, in de pauzes gingen de avatars 
in transparante cirkels met elkaar in discussie 
zonder dat de andere pakweg 250 deelnemers 
hen overstemden. En luisterden alle mooie 
mensen die waren toegestroomd naar de 
visionaire presentaties van échte hoofden.

Remco Takken
Tekstschrijver
r.takken@planet.nl

...10 kilo later.



In 2021 zet Cyclomedia de volgende stap in het digitaliseren en visualiseren van 
Nederland. Met de combinatie van luchtfoto’s en ‘aerial point clouds’, creëert 
Cyclomedia een digitale 3D wereld. Reis digitaal door heel Nederland in 3DNL.

3DNL geeft toegang tot de meest realistische digitale weergave van de werkelijkheid. 
Een volledig geometrisch correct 3D-model van heel Nederland. Voor overheden en 
bedrijven is 3DNL een rijke bron van informatie die kan worden toegepast bij tal van 
dagelijkse werkzaamheden, van situationele analyses tot asset management, van 
visualisaties voor bewoners tot een ultieme beeldbank voor city marketing.

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

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

3DNL:
Bekijk Nederland vanuit een ander perspectief

GeoNext ontwikkelt haar eigen algoritmes en artificial intelligence 
oplossingen, die garant staan voor hoogwaardige kwaliteit en producten
die passen bij de klantvraag.

Voor meer informatie www.geonext.nl of info@geonext.nl
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Vaak nadat ik wakker word, begin ik de dag 
met het lezen van berichten. Via een prachtig 
model van kademuren door Geomaat - Eyefly, 
kwam het filmpje over de ‘Innovatieve Digital 
Twin’ van de gemeente Groningen tevoor-
schijn – inmiddels al weer meer dan een jaar 
oud. En direct daarop het artikel van Smart-
CitiesWorld dat beweert dat ‘Digital Twins will 
become the ultimate tool for city governments 
to design, plan and manage their connected 
infrastructure and achieve cost-savings of $280 
bn by 2030’. Een prachtige kapstok voor wat ik 
vandaag wilde schrijven, namelijk: ‘een hoog 
over’ artikel over Digital Twins.  Want er valt 
wel wat op beide uitspraken af te dingen. Wat 
zijn Digital Twins dan, hoe komen we er aan 
en wat mogen we ervan verwachten?

Digital Twins
Laat ik maar met de deur in huis vallen: de 
lezer krijgt van mij vandaag geen eenduidig 
antwoord. Er zijn verschillende redenen 
waarom dat niet kan. Allereerst omdat het 
iedereen vrij staat een term en bijbehorende 
verwachtingen te definiëren, maar zelfs als 
er een ‘common understanding’ is, dan toch 
zeker geen wetgeving, standaardisatie of zelfs 
maar een nationale organisatie die zich met 
Digital Twins bezighoudt. Tenslotte is iedere 
twin uiteindelijk specifiek voor een organisatie 
of zelfs voor een bepaald gebruiksdoel, dus is 
er nooit een eensluidende definitie.

Relatie met BIM
Wie zich ophoudt in de kring van infrastruc-
tuur en ook de begrippendiscussie ‘CAD 
en GIS’ van de jaren ’90 kent, heeft zich de 
afgelopen jaren ook beziggehouden met BIM 
en wat dat voor zijn werkveld betekent. Als je 

opleveren. De Engelse UK wiki besteedt een 
paragraaf aan onze geo-branche met aardige 
voorbeelden. Daarnaast is er sinds mei 2020 
een ‘Digital Twin consortium’ die een bak aan 
definities en voorbeelden heeft geprodu-
ceerd. Founding members zijn Autodesk en 
Bentley plus inmiddels 150 andere bedrijven, 
en recentelijk is ook Esri aangehaakt. Dus dat 
consortium heeft als het goed is, oog voor de 
kenmerken van ons vak. 

Bij dat consortium lezen we de definitie: 
‘A Digital Twin is a virtual representation of 
real-world entities and processes, synchronized 
at a specified frequency and fidelity’. Ah, dus 
dat het een 3D-model moet zijn staat hier 
helemaal niet eens! Maar wel, even verderop: 
‘Digital Twins use real-time and historical data 
to represent the past and present and simulate 
predicted futures’. En om aan te geven wat we 
ervan mogen verwachten: ‘transform business 
by accelerating holistic understanding, optimal 
decision-making, and effective action’ en om het 
maar even af te maken: ‘are motivated by outco-
mes, tailored to use cases, powered by integration, 
built on data, guided by domain knowledge, and 
implemented in IT/OT systems’.

Goed, dat was even slikken maar de tekst 
verdient niettemin onze aandacht, want wat 
er zo beknopt staat is wel waar het bij een 
Digital Twin om draait. Je wilt een bepaald 
(inhoudelijk of zakelijk) bereiken. Daarvoor wil 
je analyses uitvoeren of simulaties. Daar heb 
je data voor nodig, realtime en historisch. Daar 
heb je een IT/IoT-architectuur voor nodig. Daar 
zijn sensors en dataverzamelingen voor nodig. 
Standaarden om data uit te wisselen. En ja, een 

Figuur 1: Geonovum digitale tweeling fysieke leefomgeving (DFTL). Uit: Investeringsvoorstel Geonovum 
DTFL versie 0.86 . Bron:  https://bit.ly/2YmzLfq 

daar wat dieper in zat, kreeg je bij het horen 
van ‘Digital Twin’ de kriebels en dacht ‘wat 
moet dat nou weer?’. En laat nu Digital Twin 
ook in een vergelijkbare spraakverwarring 
zijn geraakt. En ten overvloede ook nog eens 
overlappend met, of tenminste stevig rakend 
aan het werkveld van BIM. 
We gaan niet op dat onderwerp in, maar 
de simplificatie van Building Information 
Modelling tot een 3D-CAD-model heeft wel 
alle kenmerken van het versimpelen van een 
Digital Twin tot een 3D-stadsmodel. In beide 
gevallen geldt: ja, BIM of een Digital Twin 
kan doorgaans niet zonder een 3D-model, 
maar het is veel meer dan dat. BIM heeft een 
prachtig fundament in de wetgeving van het 
Verenigd Koninkrijk voor het uitvoeren van 
bouwprojecten. Schoorvoetend neemt de rest 
van de wereld het gedachtegoed over en is er 
de ISO 19650. De Digital Twin heeft een heel 
andere geschiedenis, maar ook hier zetten we 
stappen vooruit naar meer diepgang. Maar 
we beginnen vandaag dus met een ontken-
ning: een Digital Twin is niet hetzelfde als een 
3D-(stads-)model.

Wat is een Digital Twin dan wel?
Gelukkig zijn er inmiddels voldoende handvat-
ten om een paar lijnen in het zand te trekken. 
Bij het begrip Digital Twin, in het Nederlands 
‘digitale tweeling’, moeten we het doen met 
definities uit allerlei bronnen. Brancheorgani-
saties, leveranciers, symposia, literatuur over 
het onderwerp. De vanzelfsprekende eerste 
stap is natuurlijk Wikipedia, en dat is niet 
verkeerd. Alhoewel de ‘digitale tweeling’, de 
‘Jumeau numerique’, de ‘Digitaler Zwilling’ of 
de ‘Digital Twin’ nogal verschillende nuances 
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Op weg met de digitale 
tweeling
Vanmorgen werd ik wakker met 
een Digital Twin in mijn hoofd. 
Kan dat? ‘Nou nee’ zal menigeen 
zeggen en dat klopt natuurlijk, 
maar vandaag ‘flowde’ het 
onderwerp om 7 uur ‘s ochtends 
vanuit LinkedIn naar binnen. 

Door Freek Boersma



visualisatie in een 3D-model helpt wel om de 
analyses te interpreteren. Dus: een Digital Twin 
draait om een ‘probleem’, tegenwoordig: een 
uitdaging. 

Meer dan 3D-GIS of -CAD?
Laten we toch nog even redeneren vanuit het 
verwarrende ‘3D Digital Twin’ begrip. Want het 
is wel verbluffend wat er de afgelopen jaren 
bereikt is op het gebied van 3D. Landsdek-
kende 3D-data van de bebouwde omgeving: 
3D-BAG in combinatie met Omgevingsserver 
van SpotInfo, Geodan Maps, Cyclomedia, 
lokale initiatieven van Future Insight, grote 
gemeentes, TotaalDriedimensionaal. Zonder 
enige twijfel zien we dat onze geo-branche 
een nieuwe stap zet, na GBKN, BGT en BAG. 
Als er geen publieke of commerciële data 
beschikbaar zijn, zijn er een aantal voortref-
felijke bedrijven die hoge resolutie 3D-data 
kunnen inwinnen. Maar waar vormt deze data 
een onderdeel van een digitale tweeling?

Zoals gezegd moeten we dan kijken naar 
voorbeelden waar de 3D-modellen gebruikt 
worden voor analyse en simulatie ten behoeve 
van een bepaald onderzoek. In het kader van 
een zakelijke efficiëntie of het oplossen van 
een wetenschappelijk of maatschappelijk 
vraagstuk, klein of groot. Bij Ruimteschepper is 
daar een aantal sessies aan gewijd. Versterking 
van de Lekdijk, verkeersveiligheid, stadsont-
wikkeling, crowd management, fietsroutering. 
En nog eens op het ‘geoanno2030’ 10jaars-
evenement, waarover meer in dit nummer. En 
uitgebreid bij Geonovum op het Digital Twin 
evenement van 20 april 2021. 

Je kunt je ook afvragen: wat kun je nu met 
een digitale tweeling meer dan met GIS, dat 
we de afgelopen jaren tot grote hoogte heb-
ben gebracht? Of dan met CAD? Hoe meer 
we met ‘Digital Twin’ in feite het 3D-model 
bedoelen, hoe kleiner dat verschil inderdaad 
wordt. Maar een Digital Twin gaat dus niet 
om het model zelf, niet om de registratie, 
maar om welke uitspraken je ermee kan 
doen. Het gaat niet om de registratie van 
exotische attributen maar om een samenstel 
van data, waarnemingen en analysemo-
gelijkheden. De digitale tweeling ‘leeft’ als 
het ware, en we kunnen het leven diverse 

vormen uit laten proberen. Met als doel op 
de beste manier te overleven.

Een paar nationale initiatieven
Er zijn twee belangrijke nationale initiatieven 
om in de gaten te houden als je van Digital 
Twins houdt: Het project ‘Digitale Tweeling voor 
de Fysieke Leefomgeving’ en de ‘National Digital 
Twin’ van het ‘Centre for Digital Built Britain’ 
(CDBB). Laten we beginnen met wat dichtbij 
ligt. Voor de DTFL heeft Geonovum een inves-
teringsvoorstel gestart dat de komende jaren 
met ‘fieldlabs’ vorm moet krijgen. Waar draait 
het bij de DTFL om? Niet in eerste instantie om 
3D-data, maar om energietransitie, klimaataan-
passing, vervanging kritieke delen infrastruc-
tuur, stikstofuitstoot en luchtkwaliteit. Daarom 
moet er een infrastructuur van digitale 
tweelingen komen.

Bij het CDBB is ook aandacht voor een 
infrastructuur van Digital Twins – een ‘system 
of systems’. Daar wordt de NDT gemotiveerd 
met zaken als ‘better outcomes for the taxpayers, 
higher-performing infrastructure. Increased natio-
nal productivity, benefiting the whole construc-
tion value chain, less disruption and waste - a 
key enabler of the circular economy in the built 
environment”. Persoonlijk vind ik dat mager 
afsteken tegen de problemen van onze tijd - 
maar vooruit. De doelen zijn gedefinieerd.
Het CDBB heeft overigens in samenwerking 
met het Institue of Engineering and Tech-
nology en het bedrijf Atkins een interessant 
document geproduceerd dat heet ‘Digital 
Twins for the built environment’. Dat is een 
uiterst informatief document dat het volgende 
onderwerp inleidt.

 Implementeren van een digitale 
 tweeling

Een digitale tweeling komt niet uit de lucht 
vallen, sterker nog, een Digital Twin is in veel 
gevallen met de huidige stand van ontwikke-
ling van het eigen bedrijf of de technologie 
niet mogelijk. Ja van de sproei-installatie in 
je tuin kun je binnen een dag een tweeling 
maken, maar van bijvoorbeeld een organisme Figuur 2: Founding members Digital Twin Consortium. Bron: https://bit.ly/3uQAW2J 

Figuur 3: The definition of Digital Twins, Royal Haskoning DHV, Digital Twins in the wastewater sector. 
Bron: https://bit.ly/3oAbpth 

Figuur 4: Maatschappelijke opgaven, uit: Geonovum, Samenvatting Investeringsvoorstel Nationale 
Digitale Tweeling Infrastructuur. Bron: https://bit.ly/2YePpsO 
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of een hele fabriek – of nog een paar stapjes 
groter, van een stad of land – zul je daar jaren 
mee bezig zijn. En dan dek je alleen nog maar 
een bepaald aantal aspecten af. De reden: er 
moet erg veel gebeuren voordat je doel is 
bereikt. De data moet goed en up-to-date zijn 
– zonder goede data is het project nutteloos. 
Dan moeten allerlei databronnen op elkaar 
worden aangesloten: dat vereist standaarden, 
samenwerking; soms moet er zelfs worden 
gereorganiseerd om doelen en data te 
bundelen. Wellicht moet een nieuwe data- en 
IT-architectuur worden bedacht. Sensors 
moeten gekocht en aangesloten worden. 

Het document van IET-Atkins wijst op een 
aantal mogelijke stappen op weg naar een 
Digital Twin. Ze onderkennen er zes. De eerste 
stap is het inmeten van de ‘reality’: in de 
meeste gevallen wel het 3D-model. De tus-
senstappen leiden dan naar stap vier waarin 

het model met allerlei sensors verbonden is 
met de werkelijkheid. Het aardige is dat, vooral 
voor fysieke Digital Twins, deze stappen een 
haalbare weg naar de ‘Digital Twin maturity’ 
betekenen.

Met welke software?
Tenslotte – maar last but not least – is er de 
technologie die moet kunnen bundelen, 
interpreteren, AI-en, simuleren, visualiseren. En 
daar zit nog wel wat venijn in de staart. Een 
digitale tweeling die een proces schematisch 
ondersteunt – absoluut een valide use case bij 
bijvoorbeeld waterleidingbedrijven – heeft 
niet per se een 3D-model nodig. Maar in 
onze geo-wereld zullen we dat wel willen, we 
zijn tenslotte de jongens van de plaatjes. En 
ondanks mooie producten en fl inke vorderin-
gen van de afgelopen jaren, zijn we met onze 
huidige 3D-geo-tools nog niet op het niveau 
van de Digital Twin aangeland. Ze kunnen het 

één wel maar het ander niet. Tygron kan snel 
analyseren, Imagem heeft prachtige 3D-tools 
en dashboards, Esri kan 3D-analyses doen, 
Bentley is goed in operationele waternetten, 
Tekla berekent staalconstructies. Maar one 
stop shopping zal voor de Digital Twin nog niet 
lukken.

Het implementeren van een digitale twee-
ling is een delicate mix van wat je wilt aan 
resultaten, de analyses, de data die je hebt 
en de toolset die je acceptabel vindt om te 
gebruiken. Zelfbouw van een AI-omgeving is 
een mogelijkheid, maar je moet je afvragen of 
je dat wilt en of je bereid bent om ervoor te 
betalen.

We gaan nog een lange weg.
Gezellig toch?

Figuur 5: Stadia in de ontwikkeling van een Digital Twin. 
Uit: “Digital Twins for the built environment” van IET-Atkins. Bron: https://bit.ly/3Dp0QO7 

Figuur 6: Opname uit presentatie van Ruimteschepper kenniskring 18 februari 2021 ‘Digital Twin van 
Amersfoort’, Huug Meijer gemeente Amersfoort, voorbeeld van geluidsbelasting berekend met Tygron.
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Noot van de redactie: 
In aanloop naar het Geo-Info themanummer Digital Twins, 
dat later dit jaar verschijnt, hebben we GeoBIMExperts 
gevraagd een artikel op te stellen waarin we alvast een 
beeld krijgen van het begrip Digital Twin. Daarin is de 
auteur alleszins geslaagd. 

Meer informatie:
Innovatieve Digital Twin Gemeente Groningen. 
Bron: https://bit.ly/3a2knqL 
Artikel SmartCitiesWorld. Bron: https://bit.ly/3A2pDVW 



Ik dacht donderdag 16 juli rustig de vakantieperiode in te kunnen rom-
melen.  Mijn thuiswerkplek schoon te maken en wat zaken op te starten 
voor na de rustige periode. Dat laatste geldt ook voor de bestuursfunctie 
die ik sinds een paar maanden vervul binnen het GIN. 

En toen ging het half juli heel hard regenen in België, Duitsland en 
Limburg. De straten in grote delen van Limburg stonden in korte tijd blank 
en de schade is groot. Er is met man en macht gewerkt om de effecten te 
beperken. 

De vraag rijst of we dit niet hadden kunnen voorzien en daarmee beter 
hadden kunnen reageren op de ontwikkelingen. Nu ben ik geen hydroloog 
en ik laat de beantwoording van deze vraag over aan de kundige specia-
listen. Waar ik wel van ben, is geo-data, en die zijn van groot belang in de 
modellen die de hydrologen en waterkeringsspecialisten gebruiken om 
berekeningen uit te voeren. Tijdige inwinning op het moment van hoog-
water is dan cruciaal zodat modellen kunnen worden geoptimaliseerd. Hier 
komen een aantal aspecten van ons geo-werkveld samen.

Goede samenwerking binnen het AHN en Beeldmateriaal-programma 
heeft ervoor gezorgd dat de meest geraakte gebieden zijn ingewon-
nen met luchtfoto’s, lidar en obliek. Twee bedrijven zijn in staat geweest 
om deze data in te winnen. Daarvoor hebben ze op zeer korte termijn 
vliegtuigen en sensoren vrijgespeeld. En binnen een dag is er een start 
gemaakt met de inwinning. Alle hobbels van opdrachtverstrekking tot en 
met toestemming krijgen van LvNL en daadwerkelijk vliegen zijn in die tijd 
genomen.

De door de landelijke partijen ingewonnen data worden vrijgegeven 
als open data. Hiermee bieden we lokale en regionale overheden, bedrijfs-
leven en onderzoeksinstellingen als Deltares de mogelijkheid gebruik te 
maken van deze data zonder ze zelf te hoeven inwinnen. Het gebruik gaat 
zelfs over de landsgrens heen. Ook de Belgische overheid gaat gebruikma-
ken van data die wij van de Grensmaas hebben ingewonnen.

Terug naar 15 juli 2021: het idee om data in te gaan winnen voor de 
hoogwatergebieden in Limburg en de Maas kreeg vorm. We hebben 
in korte tijd specificaties opgesteld, het geld geregeld, de opdrachten 
verstrekt en zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de afhande-
ling. Het is fijn dat de resultaten goed zijn, maar het voelt ook als een ad hoc 
activiteit zonder draaiboek. België heeft de coördinatie van het inwinnen 
en verzamelen van geodata in crisissituaties ter hand genomen via het 
‘geo4crisis’-kanaal. Voor Nederland bestaat zoiets nog niet maar ik kan me 
voorstellen dat dit van belang is. 

Bij deze dus de oproep aan de leden van het GIN om mee te denken 
over hoe dit eruit kan zien. Ik zie een mooie kans voor samenwerking  
tussen overheid en bedrijfsleven. Of misschien de gehele gouden  
driehoek? Laat het weten als je wilt meedenken hierover en mail naar: 
e.nobbe@geo-info.nl

Erik Nobbe

VerslagVan de bestuurstafel

Hoge nood voor actuele Geodata
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NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700

*Minimaal 4 x per jaar monitoren wij de 
stand van zaken rondom zonnepanelen in 
Nederland. Wij voorzien u van gedetailleerde 
informatie over aantal, locaties en verwachte 
opbrengst van zonnepanelen. Onmisbaar voor 
bijvoorbeeld overheden en nutsbedrijven.

U vindt op zonnepanelen.neo.nl een actueel 
(gratis) overzicht van zonnepanelen in 
Nederland. In een uitgebreide service 
leveren wij u:
• Locatie van zonnepanelen, zowel op daken, 

tuinen als in zonneparken 
• Koppeling met de basisregistraties
• Maatwerk kwaliteitsslag o.b.v. hoge resolutie 

data

• De 3D-vorm en het oppervlak
• Het geschat vermogen
 en meer...
Hiermee kunt u uitgebreide analyses 
maken en/of de zonnepanelen koppelen 
aan andere databronnen.

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie 
waar u altijd van op aan kunt. Daarnaast zijn 
we ISO-27001 gecertificeerd, onze garantie voor 
de veiligheid van uw data.

Ook realtime inzicht zonnepanelen? 
Bel met een van onze adviseurs voor een 
afspraak: (033) 21 00 700

Nieuwe webservice van NEO biedt 
realtime* inzicht in zonnepanelen

NEO ontwikkelt slimme oplossingen 
voor de energietransitie

Kijk op zonnepanelen.neo.nl
voor het recentste overzicht van 

zonnepanelen in Nederland
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