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Digital Twins, met DT

N

u dacht ik in de afgelopen jaren toch
aardig wat ervaring te hebben opgedaan
in het bestieren van ons mooie vakblad.
Elke dag is anders, elke editie ook! Elk
met z’n eigen verrassingen, zo ook deze keer.
Na een paar oproepen en wat rondmailen in het
netwerk, ondersteund door een paar fanatieke
netwerkers vanuit Ruimteschepper, kwam er net
voor de afgesproken deadline een stortvloed aan
kopij de mailbox binnen. Normaliter is de success rate
zo’n 50%. Nu hebben bijna alle benaderde auteurs
daadwerkelijk kopij aangeleverd. Dat stelde de
redactie meteen voor een paar lastige keuzes: is alles
even relevant en passend bij dit thema, waar kunnen
we snijden, zouden we misschien een extended version
moeten maken of zelfs uitwijken naar het eerste
nummer van 2022? Of gaan we onze nieuwe website
hiervoor gebruiken (ja, dat gaan we óók doen!)?
Na wat ruggenspraak zijn we daar toch uitgekomen.
Kennelijk is het thema aansprekend en relevant voor
het vakgebied, en vinden onze collega’s er al snel wat
van! Dat vereenvoudigde de keuze waarvoor we
stonden: we maken er een extra dikke thema-editie
van. En nu weten we al dat er in het volgende
nummer nog wat ‘nabranders’ zullen komen, omdat
er momenteel (medio november) nog een aantal
verslagen van onderzoeksresultaten en fieldlabs
onderweg zijn. Dat levert ook later, in het volgende
jaar, vast weer interessante bijdragen op.
We weten nu al dat het werken met, het ontwikkelen
van en de toepassingen met Digital Twins (DT’s) niet
meer zijn weg te denken uit ons vakgebied. Geen
wonder: we zijn op weg naar een SOR (samenhangende
objectregistratie) en de druk op de samenleving
groeit rond de thema’s klimaatadaptatie, energie
transitie, woningbouw, vervanging infrastructuur en
landbouwtransitie. Er zijn voldoende aangrijpingspunten in de hedendaagse problematiek, en daarover
gaat deze editie: was zijn DT’s eigenlijk? Vormen ze
een hype of een bruikbare oplossing? Een (te)
veelbelovend concept of allesomvattende oplossing

voor maatschappelijke en omgevingsvraagstukken?
En welke kaders zijn er? We zijn in ons vakgebied
meestal snel in het formuleren van de wens om te
standaardiseren. Zijn we daarin al in geslaagd en zijn
we op de juiste weg?
Door het enorme aanbod van kopij voor dit themanummer hebben we wat kleine concessies moeten
doen. Een aantal vaste rubrieken hebben we even
‘on hold’ gezet om ruimte te maken voor het thema.
Die ontbrekende rubrieken heeft u nog van ons
tegoed, in een volgende editie!
Naast het volume van dit overvolle themanummer, is
het u vast opgevallen dat Geo-Info vanaf deze editie
in een nieuw jasje is gestoken. De afgelopen maanden
zijn daarover met een deel van het bestuur, een paar
redactieleden en onze uitgever heel wat inzicht
verruimende gesprekken gevoerd. We zijn blij met
het resultaat.
Daarnaast zullen we in volgende editie (Q1-2022)
langzamerhand een start maken met een aantal
nieuwe rubrieken. Naast veel bekende rubrieken en
columns willen we onder andere starten met
de rubrieken www.weetjes.geo (interessante,
betekenisvolle, wereldwijde links over ons vakgebied),
historische kartografie, resultaten vanuit onderzoeksinstituten en een fotobeeldenrubriek waarin
oude situaties of artefacten worden uitgelicht en
herinnerd. Ook zijn we blij met twee nieuwe redactieleden: Joska Geerts en Isabel Flens. Beiden zullen
zich in de volgende editie voorstellen. Eind december
nemen wij afscheid van Inge la Rivière.
Naast thematische artikelen bevat deze editie nog
een paar andere, zeer lezenswaardige bijdragen.
Dat bent u van ons gewend. En omdat we tijdens de
donkere weken vermoedelijk weer een groot deel
binnen zitten, bieden we extra veel leesvoer. ’t Was
even puzzelen, maar dan heb je ook wat, zo net voor
de kerstdagen! Die we elkaar dan weer als fijne en
goede dagen toewensen. Veel leesplezier gewenst!
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DIGITAL TWIN: EEN
ALLESOMVATTENDE OPLOSSING OF
EEN (TE) VEEL BELOVEND CONCEPT?
De term Digital Twin wordt op allerlei manieren gebruikt sinds dit concept een aantal jaren geleden haar intrede deed in het
geodomein als veelbelovende technologie om grote maatschappelijke opgaven en omgevingsvraagstukken op te lossen.
Hoewel er consensus bestaat over de basisfunctionaliteiten van een Digital Twin, is het risico van de diversiteit aan
definities dat alles en niets hieronder valt. Hierdoor kunnen implementaties beperkt blijven tot afzonderlijke - veelal
technische - onderdelen, en wordt het beloofde einddoel van een fundamentele oplossing voor maatschappelijke en
omgevingsvraagstukken nooit behaald. In dit artikel reflecteren wij op het concept Digital Twin binnen de geo-informatie.
We beschrijven de potenties en uitdagingen om Digital Twin in al haar facetten te implementeren in de praktijk, daarbij
gebruikmakend van bestaande ervaringen en kennis in het geodomein.
–– DOOR JANTIEN STOTER, KEN ARROYO OHORI EN FRANCESCA NOARDO

S

inds 2012 zijn er veel artikelen
verschenen over het concept
Digital Twin (DT) waarbij het
concept op verschillende manieren
wordt ingevuld: als een digitale replica
van een asset in een BIM-context, als
een 3D-stadsmodel, als een digitale
representatie van de leefomgeving met
inbegrip van de dynamische processen,
als een geo-informatie-infrastructuur,
enzovoort.
We zullen hier niet proberen een
eenduidige definitie te geven van DT,
want dat zou slechts een andere
definitie toevoegen. Maar ondanks de
veelheid aan definities blijkt uit verschil
lende studies en enquêtes die we
hebben uitgevoerd, dat er wel consen
sus bestaat over een aantal eigenschap
pen van een DT: een DT is gebaseerd op
3D-objectmodellen, het bevat realtime
sensorgegevens en integreert een
verscheidenheid aan ruimtelijke
analyses en simulaties, met als doel om
de beste ontwerp-, plannings- en
interventie-beslissingen te kunnen
nemen. Een gebruiksvriendelijke,
interactieve visualisatie van de DT in
een one-stop-shop-dashboard is dé
plek waar alle informatie over de
leefomgeving voor gebruikers (burger,
beslisser, expert) samenkomt.
Het DT-concept kent zijn oorsprong in
de industrie en productiewereld, met als
doel een exacte virtuele kopie van een
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product of productielijn te zijn, om deze
te controleren en te verbeteren. Naast
informatie over de historische, huidige
en toekomstige status van zijn tegen
hanger in de echte wereld, bezit deze DT
een zelfevaluerend vermogen op basis
van continue updates, alsook functiona
liteit om wat-als-scenario’s te evalueren.

fundamentele, toekomstbestendige
oplossing om daadwerkelijke vraagstuk
ken in de praktijk aan te pakken. Dit
zullen we in dit artikel (dat een bewer
king is van Stoter et al, 2021), nader
toelichten. Deze reflectie is belangrijk
om de beloftes van Digital Twin reëel en
daardoor waar te kunnen maken.

Deze DT-kenmerken werden deels al
bestudeerd in het geodomein, lang
voordat het concept werd geïntrodu
ceerd voor de virtuele weergave van
onze leefomgeving. Bovendien kan het
technisch-georiënteerde concept uit de
productiewereld niet zonder meer op de
geowereld worden geprojecteerd als

EXACT SPIEGELCONCEPT
Het exacte spiegelconcept van een DT is
doeltreffend als het gaat om een exacte
digitale replica van een gesloten
systeem, zoals een enkel product
(bijvoorbeeld een auto) of een produc
tielijn. Maar bij het representeren van de
complexe werkelijkheid in ruimtelijke

Figuur 1. 3D BAG bevat voor ieder pand in Nederland representaties op meerdere LoDs. (www.3dbag.nl)

Voor het vastleggen van dynamische
gegevens is daarnaast een effectieve
methode nodig om alleen die verande
ringen vast te leggen die ertoe doen, in
plaats van alle realtime informatie (ook
als er geen verandering is). Een andere
spatio-temporele uitdaging is ook nog
steeds: hoe zijn versiegegevens van
onze veranderende realiteit vast te
leggen voor het volgen van trends en om
terug te kunnen gaan naar een vroegere
staat van de data waarop bepaalde
beslissingen zijn gebaseerd?

SIMULATIES VERSUS VOORSPELLINGEN

Afbeelding 2. Lausanne in de swissTLM3D-weergave als National Digital Twin van Zwitserland.
(bit.ly/topographicLandscapemodel)

data, gaat dit 1:1-spiegelconcept niet op.
Zo leren we onze studenten dat
ruimtelijke modellen een abstractie zijn
van de werkelijkheid, met als doel om
inzicht te krijgen in een specifiek
fenomeen (bijvoorbeeld geologie,
erosie, energieverbruik, geluidsoverlast).
Deze abstractie is nodig omdat het
onmogelijk is om onze wereld 1:1 te
modelleren, zowel in inhoud, schaal,
detail als tijd, en ook om de rekentijd van
ruimtelijke analyses werkbaar te
houden.
In 3D is dit level of detail (LoD-)concept
inmiddels gemeengoed. Een voorbeeld
van een nationale Digital Twin op een
bepaald abstractieniveau is de
3D-BAG-service, waar 3D-modellen op
meerdere LoDs voor alle tien miljoen
gebouwen in Nederland beschikbaar zijn
(zie figuur 1). Een ander voorbeeld van
een nationale Digital Twin op een
bepaald abstractieniveau, is het
3D-landschapsmodel van Zwitserland
en Liechtenstein, met daarin 3D-repre
sentaties van wegen, gebouwen,
bruggen, bossen, water enzovoort (zie
figuur 2). Beide voorbeelden zijn
beschikbaar als open data.
Het exacte spiegelconcept is ook om
andere redenen minder geschikt voor
ruimtelijke respresentaties van de
leefomgeving. Het impliceert een enkele
virtuele weergave van de werkelijkheid

die alle toepassingen kan bedienen. Elke
toepassing vereist echter een andere
virtuele weergave (‘model’) als selectie
van de werkelijkheid, en daarom gaat de
one-size-fits-all-eigenschap zoals aan
DT’s wordt toegekend, niet op in ons
domein. In plaats daarvan is een
gesynchroniseerde meerling nodig die
op dezelfde basisdata is gebaseerd, en
waarbij de verschillende representaties
naar elkaars bestaan verwijzen (‘linken’)
als het om hetzelfde real world object
gaat, zoals een BIM- en GIS-representa
tie van hetzelfde gebouw. (Voor het
woord ‘meerling’ bestaat overigens geen
Engels equivalent.)

REALTIME EN DYNAMISCHE INFORMATIE
Realtime en dynamische informatie
door middel van continue updates, zijn
andere veelgenoemde kenmerken van
een DT, daar waar een actualiteit van
enkele maanden of zelfs weken voor
geodata al hoog is. Is het relevant (en
haalbaar) om alle data realtime op te
nemen in een DT, wat een continue
synchronisatie met haar fysieke
tegenhanger vereist? Of is een minder
dynamische basis voor gemodelleerde
objecten realistischer, die alleen
significante veranderingen weergeeft
met meer gedetailleerde dynamische
informatie voor specifieke projectgebie
den of voor hoog-dynamische gegevens
(geluid, temperatuur, luchtkwaliteit,
mobiliteit)?

Simulaties zijn nodig om het one-stopshop-dashboard te kunnen voeden met
resultaten van wat-als-scenario’s voor
verschillende indicatoren, zoals energie,
geluid, wind (figuur 3) en mobiliteit. De
simulaties dienen daarbij op dezelfde
brondata te worden uitgevoerd. In de
praktijk echter, kunnen slechts enkele
analyses direct worden uitgevoerd op
ruimtelijke gegevens zoals deze
beschikbaar zijn. Veelal is conversie
nodig van bestaande (3D-)geodata naar
specifieke datastructuren of naar
objecten gemodelleerd volgens
specifieke richtlijnen, om als input te
kunnen dienen voor simulaties binnen
specifieke software-omgevingen die
draaien op high-end-hardware. Een
mogelijke oplossing is om vereenvoudig
de analyses in een geïntegreerde
omgeving (het ‘dashboard’) uit te voeren
voor globale analyses, en meer gedetail
leerde simulaties in gespecialiseerde
omgevingen. De uitdaging is dan om
workflows te implementeren vanuit
dezelfde basisgegevens naar verschil
lende simulatieomgevingen, en de
simulatieresultaten terug te voeren naar
het dashboard.
Een ander probleem met simulaties van
onze complexe leefomgeving is de
onzekerheid die er inherent aan is. Simu
laties als onderdeel van DT’s worden
door non-experts makkelijk verward met
voorspellingen van de werkelijkheid.
Maar simulaties van een open systeem
als de leefomgeving kennen veel
(onbekende) variabelen die niet allemaal
vooraf bekend, te controleren of te
modelleren zijn. Zo zijn huidige wind
comfortsimulaties beperkt tot vereen
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minder realistisch ogende modellen.
Ook leiden hogere detailniveaus niet
altijd tot betere analyses (Biljecki et al,
2018). Tenslotte tonen renderings van
toekomstige ontwerpen (als artist
impressions) vaak een optimistisch
scenario: zonnig, met veel groen, schoon
en niet erg druk, terwijl de werkelijkheid
vaak minder idyllisch is.

Figuur 3. Windcomfortsimulaties in een Digital Twin-context. (García-Sánchez et al, 2021)

voudigde geometrieën, en bevatten deze
vaak geen vegetatie. Simulaties worden
daarom gekenmerkt door onzekerheids
marges en geven hoogstens inzicht in
specifieke fenomenen onder specifieke
condities en voor specifieke criteria,
bijvoorbeeld geluidsniveaus die worden
geproduceerd door een specifieke
geluidsbron, of windstromen op basis
van dominante windrichtingen. Maar
simulaties zijn niet in staat (of bedoeld)
om op elk moment de exacte waarden
van alle criteria te voorspellen volgens
de condities op dat specifieke moment.
Hoe kan deze onzekerheid (niet te
verwarren met nauwkeurigheid) worden
duidelijk gemaakt in het one-stop-shopdashboard zodat niet-deskundige
gebruikers de juiste afwegingen maken
op basis van de uitkomsten?

detail, en zijn daarom duurder in inwinning
en in bijhouding. Bovendien zijn voor veel
gebieden gedetailleerde 3D-modellen nog
niet beschikbaar, en bieden LoD1-blokmo
dellen al veel meerwaarde als DT-kandida
ten boven traditionele 2D-benaderingen
(zie figuur 4).
Realistisch ogende modellen zijn ook
niet per se betere modellen van de
werkelijkheid. Ze kunnen verouderd zijn,
fouten bevatten en minder geometrisch
en semantisch nauwkeurig zijn dan

Vanuit het DT-perspectief is de vraag:
hoe kan deze overwaardering van een
realistische look & feel, die verkeerde
verwachtingen kan wekken bij niet-des
kundige gebruikers, worden voorkomen?
En hoe kan juist de ondergewaardeerde
datakwaliteit meer aandacht krijgen,
evenals een weliswaar minder realis
tisch-ogende maar meer realistische
weergave? Denk aan het smoothen van
contourlijnen, dat wordt toegepast om
contourlijnen meer realistisch te laten
lijken. De geoprofessional weet dat deze
vloeiende contourlijnen een nog verdere
aanpassing zijn van de onderliggende
waarnemingsgegevens, en dat deze
lijnen daarmee juist verder afstaan van
de werkelijkheid dan de oorspronkelijke
hoekige lijnen.

GEGEVENS DELEN: VAN INTER
OPERABILITEIT TOT PRIVACY EN ETHIEK
Het delen van data tussen organisaties
en sectoren is essentieel voor DT’s. Dit is
nog steeds een uitdaging en zal alleen
maar prominenter worden als er nog
meer gegevens en simulatiemodellen
moeten worden gedeeld en gesynchro
niseerd. Interoperabiliteit vraagt om

REALISTISCHE VERSUS REALISTISCH-OGENDE VISUALISATIES
DT’s zouden gebruiksvriendelijke
visualisaties moeten bieden die een
breder publiek bereiken dan alleen
geoprofessionals. Deze niet-deskundige
gebruikers zullen er vaak van uitgaan dat
hoe realistischer een 3D-omgeving
eruitziet, hoe nauwkeuriger deze is. Maar
realistisch ogende modellen eisen meer
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Figuur 4. Een semantisch 3D-stadmodel gebruikt voor een ruimtelijke analyse in Singapore,
gegenereerd op basis van open data. (Biljecki, 2020)

Figuur 5. Toetsen van toegestane overkragingen en maximale bouwhoogte van nieuwbouw (BIM) boven een weg (geo) in een vergunningscheck-tool
uitgevoerd in een project met Rotterdam. (bit.ly/GeoBIMbuildingpermit)

standaarden die werkbaar zijn in de
praktijk, en die niet alleen in het
geodomein worden begrepen. Een
voorbeeld hiervan zijn standaarden (of
profielen) die de flexibiliteit van huidige
geostandaarden – zoals CityGML en IFC
– inperken om slechts één manier toe te
staan om de semantiek en geometrieën
van een specifiek object weer te geven,
evenals BIM-Geo-conversies voor
specifieke use cases zoals voor work
flows voor bouwvergunningen, waarbij
een ontwerp (in BIM) automatisch kan
worden getoetst aan de planningsregels
en de fysieke omgeving (beide gemodel
leerd in geo). Zie Figuur 5 en Stoter et al
(2020).
Er zijn ook nog andere onopgeloste
vraagstukken rond het delen van
gegevens, zoals beveiliging, privacy,
aansprakelijkheid, ethiek en verantwoor
delijkheid. In het geodomein is hierover
al veel kennis aanwezig, alsook ervaring
met het maken van afspraken hierover.
Maar ons domein bevindt zich in een
door de overheid gedomineerde context.
Er zijn andere uitdagingen als het delen
en integreren ook gegevens betreft die
door bedrijven – met commerciële
bedrijfsmodellen en copyright-belangen
– worden verzameld en beheerd zoals bij
het DT-concept.

PRAKTIJKGEREEDHEID
Een cruciale, en nog vaak over het hoofd
geziene uitdaging is de praktijkgereed
heid van data, software, standaarden,
werkprocessen enzovoort, om proble

men die zich in de ‘echte’ wereld
voordoen op te lossen met DT-oplossingen.
Er zijn veel pilots gedaan die de potentie
van DT’s laten zien. Maar een open
one-stop-shop-dashboard bestaat
nog niet, en onderzoek naar een
fundamentele DT-implementatie (meer
dan binnen één bepaalde, commerciële
software-omgeving) is nog nauwelijks
gedaan. Daarom is het nog niet altijd
duidelijk hoe een DT in de praktijk het
beste kan opereren, en hoe een DT zal
doen wat in pilots wordt beloofd, niet
alleen voor één virtuele weergave, maar
ook voor grotere gebieden en ook in
de (verre) toekomst. Real-worldimplementaties vereisen het adresseren
van bovengenoemde uitdagingen,
het oplossen van (vaak complexe)
uitzonderingen en het ontwikkelen
van een stabiele informatie-infrastruc
tuur. Dit soort onderwerpen maken
vaak geen deel uit van showcases en
pilots.
DT-implementaties in de praktijk
moeten ook oplossingen bieden voor
andere organisaties dan de steden, die
al geavanceerde smart-city-oplossingen
hebben. Een overgrote meerderheid van
steden en gemeenten hebben zelf vaak
niet alle kennis en capaciteit in huis om
DT-oplossingen te ontwikkelen.
Incrementele benaderingen, die starten
met gegevens die al beschikbaar zijn,
kunnen helpen bij realistische groeipa
den die gaandeweg de implementatie
kunnen worden uitgebreid waarbij de
omgeving kan meegroeien.

Tenslotte (en misschien wel het
belangrijkste) moeten we voor een
succesvolle DT-implementatie in de
praktijk verder kijken dan technische
oplossingen. Het gaat vaak om enorme
financiële investeringen in de infrastruc
tuur, bestuur en coördinatie; om
afsprakenkaders met en samenwerking
tussen veel verschillende belang
hebbenden en processen binnen
overheden, het bedrijfsleven en diverse
sectoren; veranderingen in werkproces
sen; nieuwe vaardigheden voor
medewerkers, enzovoort. Zonder
aandacht hiervoor zullen DT’s niet in
al hun potenties kunnen worden
geïmplementeerd.

TOT SLOT
Digital Twin is een verzamelbegrip dat
sinds de introductie in ons domein een
paar jaar geleden op veel verschillende
manieren wordt gebruikt. Zonder een
gemeenschappelijk begrip van wat het
concept voor het geodomein inhoudt
– en wat nieuw is – kan een DT worden
geïmplementeerd als een opzichzelf
staande oplossing voor een deelpro
bleem. Dit zal de beloftes van een DT als
dé digitale oplossing om uitdagingen
zoals klimaatadaptatie en verstedelijking
op te lossen, niet waarmaken.
Dit klinkt misschien allemaal negatief.
Maar het Digital Twin-concept biedt juist
veel mogelijkheden voor het geodomein.
Ten eerste is DT een treffende metafoor
voor ruimtelijke representaties, die ver
buiten ons domein wordt begrepen en
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die eenduidig en simpel de relevantie
en toegevoegde waarde van locatie
gebonden kennis en technieken voor de
implementatie van DT’s laat zien. Daarbij
heeft het geodomein veel te bieden voor
DT-implementaties. Ons domein
heeft soortgelijke uitdagingen eerder
bestudeerd in verschillende contexten
en termen, zoals GIS, SDI, 3D-modellen,
GeoBIM, Smart Cities, IoT, enzovoort,
lang voordat de term DT werd geïntrodu
ceerd.
Voorbeelden van deze uitdagingen zijn:
hoe kan de werkelijkheid zo nauwkeurig
en actueel mogelijk ruimtelijk worden
weergegeven?; hoe kunnen data uit zeer
heterogene en dynamische bronnen
worden uitgewisseld, gesynchroniseerd

en geïntegreerd en welke standaarden
zijn hiervoor nodig?; en hoe kan een
geo-informatie-infrastructuur –
bestaande uit data, diensten, metadata,
standaarden, technologie, organisatori
sche en institutionele aspecten, human
resources en gebruikers – dit onder
steunen? Deze uitdagingen worden niet
automatisch opgelost door de zoveelste
metafoor of een nieuw concept te
introduceren.
Laten we daarom het Digital Twinconcept omarmen en de toegevoegde
innovaties en de bijbehorende uit
dagingen aanpakken. Maar voor een
allesomvattende implementatie die
werkt voor elke gemeente, organisatie
en op nationaal niveau, moeten we ook

werken aan de minder zichtbare, en
misschien daarom minder belonende
uitdagingen. Dit zijn de unieke kennis,
ervaringen en expertise die het geo
domein kan inbrengen om de beloftes
van Digital Twin-oplossingen waar te
maken.
Ons onderzoek wordt mede gefinancierd door de
European Research Council (ERC) onder het
‘European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme’ (Grant agreement No
677312 UMnD en Marie Skłodowska-Curie grant
agreement No 707404)).

Referenties
Biljecki, F., Heuvelink, GBM., Ledoux, H. and Stoter, J. (2018). The effect of acquisition error and level of
detail on the accuracy of spatial analyses. Cartography and Geographic Information Science 45(2),
2018, pp. 156–176.
Biljecki, F. (2020). Exploration of open data in Southeast Asia to generate 3D building models. ISPRS
Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences VI-4/W1-2020, 37–44.
García-Sánchez, C., Vitalis, S., Pađen I., and Stoter, J. (2021). The impact of level of detail in 3D city
models for CFD-based wind flow simulations, 3D Geoinfo, October 11-14 2021, ISPRS Archives.
Stoter, J., Arroyo Ohori, K., Noardo, F. (2021). Digital Twin: comprehensive solution or hopeful vision?
GIM International, bit.ly/ComprehensiveSolutionorHopefulVision
Stoter, J., F. Noardo, T. Wu, K. Arroyo Ohori en T. Krijnen. Gebruik van BIM in Geo in de praktijk: voorbij
de hype. Geo-Info 2, April 2020, pp. 8–11. ISSN: 1572-5464 (print) 2211-0739 (online).

MAP PROJECTIONS FOR BABIES

MEETSTOEL KUINDERBOS VERVANGEN

Het boekje, ‘Map Projections for Babies’ is een recent
Kickstarter-project geweest van een LinkedIn-contact
van redacteur Peter Weenink uit de VS. ‘Map Projecti
ons for Babies’ is a board book that explains how we
unwrap the round earth to make flat maps. This guide
for babies (and their loved ones), describes a complex
concept in kid-friendly terms.’

Een bericht in ‘De Nieuwsbode’
(een advertentie- en informa
tieblad voor Noordwest-Over
ijssel) maakte melding van het
vervangen van de meetstoel in
het Kuinderbos. Dat viel
parelvinder Inge La Rivière op.
Deze meetstoel is een replica,
gebouwd op de restanten van
een originele meetstoel.

MEER INFO
bit.ly/mapsforbabies
bit.ly/2Uiev8u

JANTIEN STOTER
werkt bij 3D Geoinformation, sectie
Urban Data Science, TU Delft en is
ook werkzaam bij Kadaster en
Geonovum.
j.e.stoter@tudelft.nl

KEN ARROYO OHORI
werkt bij 3D Geoinformation, sectie
Urban Data Science, TU Delft.
k.ohori@tudelft.nl

FRANCESCA NOARDO
werkt bij 3D Geoinformation, sectie
Urban Data Science, TU Delft.
f.noardo@tudelft.nl

Vroeger waren meetstoelen de basis voor een exacte plaatsbepa
ling. Ze hadden een bekende locatie en werden gebruikt om een
gebied in kaart te brengen. Het waren landschapbepalende
landmarks, in een toen nog ‚lege‘ polder. Grappig detail is dat
onze eigen hoofdredacteur Roelof Keppel begin jaren 80 (zo‘n 40
jaar geleden dus), nog gebruik heeft gemaakt van meetstoelen.

10

GEO INFO

04 | 2021

COLUMN
– DOUWE BLANKSMA –
DOUWE.BLANKSMA@RUIMTESCHEPPER.NL

Door je oogharen kijken,
voorbij de hype

M

et zo’n speciale GeoInfo-editie over digitale
tweelingen loop je een zeker
risico. Blader er vlotjes
doorheen, en je kunt denken: dit gaat niet
over mij. Lees je nog wel even deze
column? Heel goed, want ik vertel je graag
dat deze Geo-Info wel degelijk over ons
werkveld – en dus ook over jou – gaat.

ongeplande, onbewoonde en ongewenste
woontorens in China, maar over vitale
infrastructuur. Spoorwegen, snelwegen,
vliegvelden en vaarwegen. De westerse
wereld heeft dat allemaal al, maar hier zit
het werk juist in het onderhoud, renovatie en vernieuwing.

De impact van Digital Twins gaat vér
voorbij 3D-visualisaties, kekke routekaartjes en gamificering van ons vakgebied. Neem
alleen al het aantal sensoren dat gaat zorgen voor
realtime actualiteit. Daar kan straks geen landmeter of
datacollector meer tegenop. Echte GIS-geeks roepen
dan direct: al die sensoren hebben óók een locatie. De
juiste plekken moeten worden ingewonnen, en met de
daaruit voortvloeiende locatiedata, kun je nieuwe
vragen beantwoorden. Dat is helemaal waar. Maar…

Kijken we naar de energietransitie, dan
zien we ongeveer hetzelfde beeld. In
voorheen arme gebieden waar nog
relatief weinig infrastructuur aanwezig
is, zie je grote groei. Dáár is het van belang om het
meteen de eerste keer goed en duurzaam aan te
pakken. Meetwerkzaamheden vinden deels plaats met
smartphones, via actuele satellietbeelden of gewoon
lekker houtje-touwtje. Het ‘westen’ zit opgescheept met
een verouderde infrastructuur en knellende wetgeving.
Hoe vangen we de pieken en dalen op van fossielvrije
energiebronnen?

ZIJN WE NOG NODIG?

FIT FOR USE

Je gaat er dan aan voorbij dat iedere sensor één
of meer menselijke handelingen vervangt. Een sensor
meet, verzamelt, triggert systemen en stuurt automatisch beslissingen aan. Wie nu door de oogharen naar
de toekomst kijkt, voelt het al aan: landmeters, passantentellers, inspecteurs, handhavers en beheerders
verdwijnen nog verder naar de achtergrond.

Kijken we opnieuw door onze oogharen, dan zien we
één groot gemis. We zullen overal en altijd belang
moeten blijven hechten aan gevalideerde data. In mijn
overtuiging schuift juist dáár ons vakgebied meer en
meer naar toe. Kwaliteitscontrole, precies op tijd
inschatten waar grote veranderingen gaan plaatsvinden, vertrouwen uitrollen naar burgers en ondernemingen. Locatie en visualisatie maken data ‘leesbaar’ voor
iedereen. Om goed te lezen wat bij het doel hoort, is
kwalificatie van de data van groot belang.

Is het dan allemaal voorbij? Moeten we straks massaal
op cursus? Op weg naar een nuttige vrijetijdsbesteding? Dat lijkt me niet. Toen de computer zijn intrede
maakte, dacht men ook dat de mensheid uitgewerkt
was. Dat bleek toch niet zo te zijn, en dat zal ook nu niet
gaan gebeuren. Wel verschuift er het één en ander.

REMMENDE VOORSPRONG?

We zullen veel minder rondrijden in witte busjes met
grote ‘sensoren’. We moeten met z’n allen chocola leren
maken van de – realtime - big data die ons anders bedelven. Wegstrepen wat niets toevoegt aan de Digital Twin,
en herkennen wat er aan ontbreekt; meten is weten 3.0.

We zien nu al dat er in de Aziatische landen meer wordt
gebouwd dan hier. Dan hebben we het niet over

Kansen te over en werk aan de winkel!
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OP WEG NAAR EEN
NATIONALE DIGITALE
TWEELING
De Nationale Geo-informatie Infrastructuur (NGII), die in het afgelopen decennium is gemaakt, is
aan een upgrade toe vanuit het toenemend besef dat data niet langer slechts een bijproduct zijn
van werkprocessen en mogelijk geschikt zijn voor hergebruik. Ze vormen juist essentiële grondstoffen voor het oplossen van complexe, maatschappelijk opgaven.
–– DOOR JAN BRUIJN EN MICHEL GROTHE

E

r is behoefte aan een NGII die
vraaggericht is opgezet, gebruikers
ondersteunt bij hun vragen en die
een betrouwbare basis biedt voor
datagedreven oplossingen voor
maatschappelijke opgaven. Deze
gebruikers- of vraaggerichte benadering
zien we internationaal terug in de
ontwikkeling van een nieuwe generatie
standaarden, die drempels wegneemt
om data te gebruiken.
Het concept van de digitale tweeling is
een typisch vraaggerichte technologie
die gebruikers helpt om inzicht te krijgen
in maatschappelijke vraagstukken. De
digitale tweeling wordt daarmee een
belangrijke toevoeging bovenop de
huidige NGII. In opdracht van het
GI-beraad (het adviesorgaan dat de

minister van Binnenlandse Zaken
adviseert over de inzet van geo-informa
tie) hebben we een investeringsvoorstel
geschreven voor de ontwikkeling van een
Nationale Digitale Tweeling als onderdeel
van de modernisering van de NGII.

GROTE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Nederland staat voor grote maatschap
pelijke opgaven, die ingrijpende
gevolgen hebben voor de inrichting van
onze fysieke leefomgeving. In figuur 1
zijn vijf van deze opgaven genoemd, die
opvallen door hun onderlinge verweven
heid, urgentie en tijdsdruk. Ze zijn
bovendien complex en doen een beroep
op datgene wat in Nederland schaars is:
de fysieke ruimte. Om deze opgaven in
onderlinge samenhang en complexiteit
aan te pakken, zijn vele partijen aan zet:

overheden, burgers, kennisinstellingen
en het bedrijfsleven.
Deze partijen werken reeds met een
gemeenschappelijke informatiebasis
aan de opgaven. Ze gebruiken daarbij
het instrument van de digitale tweeling,
een concept afkomstig uit de industrie
waarin een exacte digitale kopie van een
product, proces of systeem wordt
ingezet voor productie- en de onder
houdscyclus. Met de Digitale Tweeling
van de Fysieke Leefomgeving (DTFL)
gaat het om een digitale representatie
van de fysieke leefomgeving, waarmee
scenario’s gecreëerd kunnen worden
met diverse statische en (near) realtime
informatiebronnen, rekenmodellen en
visualisatietools. Het is een hulpmiddel
bij beeld- oordeels- en besluitvorming
voor complexe ontwikkelingen in de
fysieke leefomgeving, doordat je
mogelijke gevolgen van ingrepen vooraf
kunt doorrekenen en inzichtelijk maken,
en in de onderhoudsfase kunt monito
ren (zie figuur 2).

PUBLIEKE WAARDEN VOOROP

Figuur 1. De vijf grote maatschappelijke opgaven.
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De maatschappelijke opgaven zijn zo
ingrijpend dat elke burger hiermee te
maken krijgt. Dat dit ook mis kan gaan,
weten we door de discussie over stikstof
met boeren en bouwbedrijven, maar ook
in Culemborg, waar bewoners niet zaten
te wachten op windmolens. Het creëren
van draagvlak is daarom van groot
belang. De realisatie van deze ruimtelijke
opgaven vraagt dus om participatie en
cocreatie met burgers en bedrijven. De

NATIONALE DIGITALE TWEELING FYSIEKE
LEEFOMGEVING

Figuur 2. Procesmodel van de digitale tweeling fysieke leefomgeving.

DTFL ondersteunt bij dit proces. Daarbij
zijn spelregels nodig, gebaseerd op
publieke waarden die onze samenleving
reflecteren. De belangrijkste overweging
hierbij is de gelijkwaardigheid van de
informatiepositie van alle betrokkenen.
Dit komt overeen met EU-beleid en
EU-wetgeving rondom het gebruik van
data en technologie. Een raamwerk van
ontwerpprincipes is daarvoor in de
maak. Deze principes zijn onder andere
rechtmatigheid, doelgerichtheid,
openheid en transparantie, inclusiviteit,
betrokkenheid, controleerbaarheid en
soevereiniteit.

VRAAGGERICHT WERKEN VANUIT FIELDLABS
Het is onze ambitie om in tien fieldlabs
een specifieke DTFL te creëren, om
slimme oplossingen te verbeelden
rondom de grote maatschappelijk
opgaven (zie figuur 3). Zo moeten er in
Flevoland 100.000 woningen worden
gebouwd, voorzien van duurzame
energie. De toekomstige bewoners
moeten ook gebruik kunnen maken van
wegen, en openbaar vervoer hebben om
zich te verplaatsen. Rondom een
dergelijk opgave vormen we coalities
van overheid, bedrijven, kennisinstellin
gen en maatschappelijke organisaties,
die in staat zijn om gezamenlijk tot
oplossingen te komen en deze op te
schalen. Zij maken gebruik van data en
modellen uit verschillende informatie
domeinen. Voor Flevoland zijn dat de
bebouwde omgeving, energie en
mobiliteit.

Maar de woningbouwopgave is groter
dan Flevoland, het is een opgave voor
alle regio’s en steden, groot en klein. De
slimme oplossingen die met de DTFL
voor Flevoland ontwikkeld worden,
worden daarom via een adoptie-impuls
opgeschaald, en hergebruikt in andere
delen van Nederland.
Fieldlabs vormen daarmee de motor van
de ontwikkeling van kennis en inzichten
voor het oplossen van de maatschappe
lijke opgaven met behulp van de DTFL.
Daaruit ontstaan bouwstenen en
afspraken die elders in Nederland
hergebruikt worden. Met tien fieldlabs
werken we zo vraaggericht aan de
vernieuwing van de nationale geo-infor
matie-infrastructuur.

Dé nationale digitale tweeling bestaat
niet. Maar wat is dan de Nationale
Digitale Tweeling? In de eerste plaats is
de nationale DTFL de optelsom van
regionale, stedelijke en landelijke
digitale tweelingen, die specifieke
vraagstukken in beeld brengen van de
leefomgeving en onderling met elkaar
verbonden zijn. In de tweede plaats
worden deze specifieke digitale
tweelingen ondersteund door een
nationale infrastructuur met bouwste
nen en afspraken, die hergebruikt
kunnen worden. In de derde plaats
ontstaat er een ecosysteem van
gebruikers van de DTFL, die met elkaar
best practices ontwikkelen in de
toepassing van de bouwstenen en
afspraken.

DATABRONNEN
- Geobasisregistraties (vormen
fundament)
- Sectorspecifieke data
- Beeldmateriaal (nationaal ingekocht)
- Satellietbeelden (verrijkt door
Copernicus-datadiensten)
- Sensordata (realtime metingen voor
verkeer, geluid, fijnstof, stikstof et cetera)
- Nationale registraties (RIVM, Nationaal
Dataportaal Wegverkeer)
- Private data en burgerinitiatieven

Figuur 3. Fieldlabs als aanjager van maatschappelijke adoptie-impuls en het versterken van
de nationale geo-informatie-infrastructuur.
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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 uit handen nemen van basisregistraties op projectbasis of
abonnementsvorm.

Locatie Oldenzaal:
Bentheimerstraat 63
7573 CX Oldenzaal

Locatie Deventer:
BIC de Gasfabriek
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer

Locatie Leerdam:
Techniekweg 9
4143 HW Leerdam

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

Bee4GIS is onderdeel van de AVENTO Group

+

FACTO GEO

Partner voor
gedegen geodata

Ons werk bestaat uit het leveren van diensten en producten die de gehele
keten van de ontwikkeling en beheer van de fysieke leefomgeving
ondersteunen. U kunt bij ons terecht voor het optimaliseren van de
infrastructuur, het beheer van uw assets tot en met het proces van kavel
tot bouwwerk. Met up-to-date kennis van de huidige inwintechnologieën
werken wij praktisch en resultaatgericht aan uw project.

Eigendomsregistratie

Projectrealisatie

Assetinformatie

Wij zijn er klaar voor om u te helpen
T: 088 718 1200 E: info@facto-geo.nl www.facto-geo.nl
Keulenstraat 17 7418 ET Deventer
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Ons land beschikt over een nationale Geo
Informatie Infrastructuur van wereld
niveau. Deze bestaat uit geo-basisregistraties, kernregistraties en een nationaal
knooppunt PDOK, dat in 2020 meer dan
20 miljard keer werd bevraagd. Ze
fungeren als een onmisbare nutsvoorziening voor de Nederlandse samenleving.
Zonder deze registraties valt ons
maatschappelijk en economisch verkeer
letterlijk stil. Zonder deze gegevens wordt
geen vergunning verleend, geen huis
verkocht en geen adres bereikt.
Figuur 4. Digitale tweeling.

DATA, REKENMODELLEN EN
VISUALISATIETOOLS
De bouwstenen van een digitale
tweeling zijn data, rekenmodellen en
visualisatietools. Vanuit nationaal
oogpunt zijn veel bouwstenen al
beschikbaar en in gebruik. Data vormen
grondstof voor een digitale tweeling, en
zijn vanuit diverse bronnen beschikbaar
(zie kader).
Data die gevormd worden vanuit de
aardobservatie-discipline en geo,
vormen een backbone voor de diverse
gerelateerde informatiedomeinen die
een belangrijke rol in de fysieke
leefomgeving spelen, zoals: de gebouw
de omgeving, energie, mobiliteit,
landbouw, water en klimaat.
Naast data worden rekenmodellen
gebruikt om de gevolgen van ingrepen in
de leefomgeving te simuleren en
alternatieven te ontwikkelen. Dit is niet
nieuw. In MER-procedures wordt al
decennialang gerekend met rekenmodel
len die een wettelijke basis hebben, ook
in Europa. Voor een DTFL-ontwikkeling is
het van belang dat kan worden aange
toond dat er wordt gewerkt conform de
in de wet vastgelegde methoden.

Voor een DTFL wordt het visualiseren in
3D essentieel geacht om het begrip te
vergroten en helder te krijgen wat de
(on)mogelijkheden zijn, zowel boven als
onder de grond. Een 3D-beeld van de
omgeving ondersteunt de participatie
van burgers en andere stakeholders.
Virtual Reality, Augmented Reality en
Serious Gaming kunnen worden
gebruikt en toegepast in het visualiseren
van veelal enorme datasets, die een
uitkomst representeren van complexe
processen. Hiermee ontstaat een
intuïtief beeld van de werkelijkheid, dat
de basis legt voor de cocreatie van
gezamenlijke oplossingen en eerlijke
beeld- oordeels- en besluitvorming.

DELEN EN BESCHIKBAAR
MAKEN BOUWSTENEN
Het delen en gebruiken van zowel
publieke als private data en modellen
vraagt om spelregels. Om hiertoe te
komen zal de overheid het voortouw
moeten nemen, om met publieke en
private partijen tot afspraken te komen
die gebaseerd zijn op publieke waarden.
We voorzien dat op dit punt verschillen
de data-deel-coalities zullen ontstaan
voor de ontsluiting van publieke en

JAN BRUIJN

MICHEL GROTHE

is eigenaar van
Nest4Innovation en
adviseur bij Geonovum.
j.bruijn@geonovum.nl

is senior adviseur
Nationale GeoData
Infrastructuur bij
Geonovum.
m.grothe@geonovum.nl

private data en modellen rondom
eerdergenoemde informatiedomeinen.
Met de Nationale DTFL voorzien we in
een infrastructuur en een stelsel van
afspraken, waarin specifieke DTFL’s aan
elkaar verbonden worden en bouwste
nen als diensten beschikbaar worden
gesteld. Iedere partij kan diensten
toevoegen, waarbij afspraken gemaakt
worden over hoe dit gebeurt en volgens
welke criteria. De infrastructuur wordt
beheerd en voldoet blijvend aan de
afgesproken spelregels.

SAMENWERKING NOODZAKELIJK
De Nationale DTFL vereist samen
werking van alle sectoren, en het
optimaal delen van kennis. Het resultaat
is uiteindelijk het succes van samen
werking van alle sectoren, en biedt een
krachtige voorziening voor iedereen.
Overheden krijgen een krachtig
instrument om maatschappelijke
opgaven te lijf te gaan. Kennis
instellingen maken gebruik van een
infrastructuur om hun in modellen
uitgekristalliseerde kennis efficiënt te
exploiteren, en voor bedrijven ontstaan
nieuwe vormen van dienstverlening.

SAMENVATTING
Het is van belang de maatschappelijke
opgaven in samenhang op te pakken met
de beschikbare en herbruikbare kennis,
data, rekenmodellen en visualisatietools.
Al deze elementen komen terug in het
gestandaardiseerde Nationale DTFL. Dit
model leidt mogelijk tot een brede
maatschappelijke adoptie.
Referentie
Investeringsvoorstel Nationale Digitale Tweeling
Infrastructuur: bit.ly/InvesteringsvoorstelNDTI
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DIGITAL TWINS
IN DE DTFL
Het GI-beraad wil een infrastructuur met Digital Twins voor de Fysieke Leefomgeving (DTFL)
van Nederland, bruikbaar voor iedereen. Volgens Geonovum zou de bouw daarvan bijna veertig
miljoen euro moeten kosten. Op grond van onze ervaring bij Wageningen University & Research
met het in kaart brengen van gebruikerswensen voor een Digital Twin (DT), wijzen wij op enkele
uitdagingen die de bouwers van DTFL het hoofd zullen moeten bieden.
–– DOOR FRANS RIP EN JANDIRK BULENS

bedrijven, overheden en kennisinstellingen
te ondersteunen bij het gebruik.” Zo’n DT
is ambitieus, met name de beoogde
brede gebruikersgroep.

DIGITAL TWIN

Actuele en complete informatie die de gebruiker een handelingsperspectief biedt. (foto: Dragoș
Grigore op Unsplash.com)

V

olgens de strategische nota
GeoSamen 2 moeten de geobasisregistraties worden samen
gebracht in een samenhangende
objectregistratie. Aangevuld met meer
databronnen en met kunstmatige
intelligentie wordt dat de basis voor een
‘Digitale Tweeling Fysieke Leefomgeving’
van Nederland. Daarmee kun je, via
innovatieve algoritmes en AI-technie
ken, onze leefomgeving monitoren en
voorspellen.
Geonovum heeft in opdracht van het
GI-beraad een investeringsvoorstel
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geschreven voor het ontwikkelen van
zo’n infrastructuur en de DT met
gebruikersvriendelijke visualisatie van
de boven- en de ondergrond. Het gaat
hierbij niet om één enkele digitale
tweeling. In GeoSamen 2 staat: “We
voorzien dat er meerdere, vaak sectorale
of gebiedsspecifieke digitale tweelingen
naast elkaar nodig zijn, en flexibel zijn
aan te passen aan de opgave.” Om met
behulp van dit instrumentarium tot
gedragen besluiten over het gebruik van
de schaarse ruimte te komen, beoogt
Geonovum “een ecosysteem van
gebruikers, door coalities van burgers,

Zoals bij alle software is bij een DT
de belangrijke vraag: wat heeft een
gebruiker nodig om iets aan een DT te
hebben? De gebruiker moet immers die
DT kunnen bedienen, en iets hebben
aan wat eruit komt. Als ‘burgers,
bedrijven, overheden en kennisinstellin
gen’ de DTFL moeten kunnen gebruiken,
dan moeten daar eisen aan worden
gesteld. Er moet qua bediening en
functionaliteit rekening worden
gehouden met een scala van verschil
lende kennisniveaus (van weinig tot
veel), en gebruiksmotieven (van NIMBY
tot ruimte zoeken, van status tot
voorspelling, van voorschrift tot
beslissingsondersteuning).
Essentieel is dat de DT met de geleverde
informatie een handelingsperspectief
biedt voor de gebruiker. De daartoe in te
bouwen algoritmen hebben (geo)data
nodig: minstens de Samenhangende
Object Registraties, en nog veel meer,
zoals monitoring van verkeer, luchtkwali
teit et cetera. Daardoor wordt verande
ring met de bijbehorende dynamiek zo
snel mogelijk zichtbaar.
Welke thema’s precies, in welke vorm,
met welke frequentie en met welke
ruimtelijke resolutie, hangt ook af van de

beoogde functionaliteit en de gewenste
presentatie daarvan aan de verschillende
types gebruikers. Dat geheel moet
worden vertaald naar passende bedie
ningsmogelijkheden en presentatie
vormen. Die moeten begrijpelijk zijn,
toepasbaar en betrouwbaar.

DIGITAL TWIN FUTURE FARM
Wageningen University & Research
(WUR) werkt aan de ontwikkeling van
drie DT’s. Eén ervan gaat over voedings
advisering, de tweede over de kasteelt
van tomaten. De derde heet Digital
Future Farm (DFF) en is gericht op
akkerbouw en melkveehouderij. Dat zijn,
met een areaal van samen bijna 9.000
km2 (bron: Hazeu et al.), duidelijk
onderdelen van de fysieke leefomgeving.
De DT is gericht op individuele bedrijven
en mogelijk ook bruikbaar voor beleids
makers, belangenbehartigers en
bedrijfsadviseurs.
Bij gesprekken met diverse leden van de
doelgroep over hoe deze DFF hen zou
kunnen ondersteunen, bleek het voor
hen lastig om een verlanglijstje op tafel
te leggen. Dat gold vooral voor de vorm
van de output van DFF. Een DT-uitkomst
kan een eenduidig advies zijn: ‘ga
morgen maaien’, of ‘beregenen’. Maar
ook een setje opties is mogelijk. En dan
is de vraag: hoe te kiezen? Dus is er
ondersteuning aangeboden, waardoor
informatiestromen geïntegreerd worden.
De te verwachten kosten kunnen
worden voorgelegd, de impact op de
productkwaliteit, de productieomvang,
de milieueffecten (bijvoorbeeld: meer of
minder stikstof) en de diergezondheid.
Weegt alles even zwaar? En wat zijn de
marges voor de betrouwbaarheid? Zeker
als het gaat over voorspellingen, hoort
er een onzekerheidspluim bij. Zijn al die
aspecten weer te geven in een info
graphic, op een dashboard? En is dat
dan nog inzichtelijk en te begrijpen?

de aardappels, de voerkwaliteit van het
gras, de hoeveelheid nutriënten en
vocht in de bodem. De data daarover
moeten voortdurend, liefst realtime, wor
den verzameld. De DFF kan daarmee
kortetermijnacties voorstellen, en
voorspellen welke kant het uitgaat met
het bedrijf.
Individuele boeren verschillen ook sterk
qua behoeften. Akkerbouwers die goed
meekunnen in de precisielandbouw en
melkveehouders met melkrobots, zijn
vertrouwd met het verzamelen van en
werken met data over hun bedrijf. Zij
hebben een betere uitgangspositie voor
het voeden van de DT. Maar niet elke
boer werkt op die manier.

ANDERE OUTPUT NODIG
Een beleidsambtenaar bij LNV heeft
natuurlijk andere DT-output nodig dan
een individuele boer, want ambtenaren
willen andere dingen weten. Worden de
Nederlandse en Europese regels
gevolgd? Werken bepaalde stimulansen,
zoals subsidie voor meer ecologisch
beheer? Wat zijn emissies van bedrijven
dicht bij natuurgebieden? Zij hebben
geaggregeerde gegevens van individuele
bedrijven nodig om prestatie-indicato
ren te kunnen bepalen.
Ook bedrijfsadviseurs en belangenbe
hartigers hebben data van meerdere
bedrijven nodig, maar hen is het meer te
doen om vergelijkingsmateriaal, om een

maatstaf te hebben voor hun verbete
ringsadviezen. Dat kan gaan over de
rassenkeuze van vee of gewas, over de
omgang met mest, of over de vraag of
investeren in een melkrobot of een
nieuwe schuur rendabel zal zijn.
Om met DFF aan de informatievraag te
voldoen, moet een groot aantal al
bestaande modellen samen met nieuwe
machine-learning-algoritmen en
(realtime) sensorgegevens in één
systeem worden samengebracht. Daar
liggen nog de nodige uitdagingen:
sluiten de gegevens op elkaar aan,
passen de beschikbare data dan wel bij
de (model)processen?
Het is op dit moment nog niet duidelijk
in hoeverre de informatievoorziening via
DFF aan de diverse beoogde gebruikers
voldoende ‘compleet’ kan zijn. Het
ontwikkelteam van DFF moet nog
ontwerpen maken voor de dashboards
en/of visualisaties voor de verschillende
gebruikers, om toch – met alle beperkingen
– de goede informatie te geven.

BETEKENIS VOOR DTFL
Als die ervaringen van WUR met DFF
representatief zijn, dan zal de eventuele
realisatie van DTFL, geschikt voor de
uiteenlopende gebruikersgroepen, een
fikse uitdaging zijn. Maar de Noord-Zuid
lijn van de Amsterdamse metro is gelukt,
dus wie weet gaat DTFL ook lukken. Het
wordt in elk geval leerzaam.

JANDIRK BULENS

FRANS RIP

is onderzoeker bij
Wageningen University
& Research en
methodeadviseur DFF.
jandirk.bulens@wur.nl

is redacteur van
Geo-Info en medewerker
bij Wageningen University
& Research.
frans.rip@wur.nl

ACTUELE STAND VAN ZAKEN
Naast advies of voorspelling over de
korte termijn, is de agrariër natuurlijk
ook geïnteresseerd in de actuele stand
van zaken. Denk aan de gezondheid van
het vee, de melkopbrengst, de groei van

Referenties
Bastianen R., Bregt A., Nijpels E. Geosamen 2 - Een visie op de geosector 2021-2025. 2021. bit.ly/visiegeosector
Bruijn, J. / Geonovum. Investeringsvoorstel Nationale Digitale Tweeling Infrastructuur voor de Fysieke Leefomgeving
(v0.86). 2021. bit.ly/investeringsvoorstelNDTIFL
Hazeu G., Vittek M., Schuiling R. Landelijk Grondgebruik Nederland – computer file. Wageningen Environmental
Research. 2020. http://www.lgn.nl
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Dutch Cycling Intelligence:
veel meer dan een digitale
kijkdoos
Als we alles wat in de krant staat moeten geloven, dan is de zogenaamde Digital Twin het nieuwe antwoord
voor alle beleidsdomeinen. De ene technologische oplossing is nog mooier dan de andere. Soms is het nog
wel zoeken naar het maatschappelijk probleem, of de vraag waar inzicht in gevonden moet worden. Veel
overheden zien datagedreven werken als dé nieuwe manier van werken, al is het regelmatig nog zoeken naar
de balans. Wat doen overheden zelf, en wat doen ze samen met ‘de markt’? In een tijd waarin universiteiten en
hogescholen door de overheid gedwongen worden om meer ondernemend te gaan werken – en waarin de
overheid een nieuwe speler is op diezelfde markt – is het zoeken naar de balans in samenwerkingsvormen,
datagedreven aanpak op maatschappelijke vraagstukken, en inhoudelijke ontwikkeling en innovatie.
–– DOOR JOOST DE KRUIJF EN JEROEN STEENBAKKERS

D

oor een unieke samenwerking tussen overheid,
marktpartijen en kennisinstellingen is het
concept achter de Dutch Cycling Intelligence
(DCI) ontwikkeld. Dat wordt uiteindelijk gevisuali
seerd in de Digital Twin DCI-module. Daarmee heeft
Nederland een aansprekend uithangbord voor veel
informatiegedreven beleidsinnovaties op het gebied
van de fiets. Tegelijkertijd geeft die module richting aan
de landelijke zoektocht naar de nieuwe vorm van triple
helix samenwerking, waarin de Digital Twin een
prominente en verbindende rol vervult.

Jeroen Steenbakker en Joost de Kruijf tonen een van hun producten.
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PLAATJES ZEGGEN MEER DAN 1.000 WOORDEN
De kracht van de Digital Twin zit met name in de
visualisatie van informatie. Voor de onderzoeker is de
visualisatie vaak het eindresultaat van een vertaling
van data naar informatie. Voor de beleidsmakers is die
visualisatie vaak de start van een beleidsproces. Zo
ontwikkelde de Breda University of Applied Sciences
(BUAS) in haar fietskennis-innovatieprogramma, kennis
over het omzetten van GPS-data naar beleidsrelevante
inzichten.

15 minuten fietsbereikbaarheid vanaf treinstations in Nederland.

Aantal inwoners per isochroon (Metro Amsterdam).

Met GPS-data als basis werd het voor beleidsmakers
direct inzichtelijk waar, wanneer, met welke snelheid,
en via welke routes inwoners van stad naar dorp
fietsen. Omdat deze informatie direct aansluit bij de
Nederlandse duurzaamheidsopgaven en de gewenste
mobiliteitstransitie, waarin de (elektrische) fiets wordt
gezien als het alternatief voor de auto op afstanden tot
15-20 kilometer in het dagelijkse woon-werkverkeer,
was de link tussen toegepast wetenschappelijk
onderzoek en praktijk snel gelegd.

dig fietsnetwerk, concentreert de provincie Utrecht
zich op fietsbereikbaarheid en de koppeling met het
openbaar vervoer. Doordat beide vragen binnen het
DCI-programma samenkomen, is een landelijke
analyse uitgewerkt waarin de fietsbereikbaarheid en
-bereidheid van alle OV-halten inzichtelijk gemaakt is.
In plaats van een statisch plaatje zijn de onderzoeksre
sultaten via de DCI-module gedeeld, waarbij de
gebruiker via een interactief dashboard zelf keuzen kan
maken in de visualisatie.

Ondersteuning van het beleidsproces vraagt andere
kwaliteiten van ‘de markt’ dan onderzoekers over het
algemeen kunnen leveren. Door de DCI-inhoud
centraal te blijven stellen, wordt voorkomen dat het
proces zich te veel gaat richten op vragen rondom
governance en eigendom. De DCI-gedachte is simpel:
alle kennis die door een bepaalde overheid is gefinan
cierd en ontwikkeld, komt direct ten goede aan andere
overheden. Zo is bijvoorbeeld veel van de door
provincie Noord-Brabant ontwikkelde fietskennis,
inmiddels beschikbaar op landelijk niveau.

Bijkomend resultaat is dat er een directe brug is
geslagen met de opgave vanuit het openbaar-vervoer
domein, waar het gaat om de invloedsgebieden en de
te bereiken (potentiële) reizigers. Daarmee verbindt de
Digital Twin niet alleen onderzoek en praktijk, maar ook
specialismen en beleidsdomeinen onderling.

VAN KIJKDOOS NAAR BELEIDSINSTRUMENT

Daarnaast is in de specifieke opgave van de provincie
Zuid-Holland een samenwerking ontstaan tussen
specialistische adviesbureaus. Het berekenen van
mobiliteitsscenario’s vergt een bepaald specialisme,
waarbij het resultaat niet alleen bruikbaar is vanuit een
bereikbaarheidsopgave, maar ook vanuit ruimtelijke
ontwikkeling en leefbaarheid. Door het presenteren
van resultaten in specialistische modelsoftware én de
Digital Twin, wordt het bereik en daarmee de waarde
van de analyses vergroot. Beleidsmakers zijn daardoor
niet langer alleen afhankelijk van een onderzoeksrap
port, ze hebben ook de beschikking over resultaten in
interactieve kaarten.

De term Digital Twin is momenteel ook populair onder
young professionals. Uit pure nieuwsgierigheid deed
begin 2021 een BUAS-student onderzoek naar de
toepasbaarheid van Digital Twins. Al snel kwam naar
voren dat dit een containerbegrip is, in veel gevallen
heeft het een veredelde kijkdoosfunctie. Bestuurders
willen een Digital Twin om te laten zien dat ze in het
datagedreven tijdperk actief meebewegen. De inhoud
volgt vaak pas later.

VAN DATAGEDREVEN WERKEN NAAR ECOSYSTEEM

Naast het geven van inzicht in historische data en
realtime informatie, is binnen de DCI-module gewerkt
aan het creëren van handelingsperspectief, zodat de
Digital Twin ook daadwerkelijk als beleidsinstrument
ingezet kan worden in de beleidsketen. Waar de
provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg
vragen hadden over de ontwikkeling van het hoogwaar

Nederland heeft met de Dutch Cycling Embassy (DCE)
een krachtige netwerkorganisatie, bestaande uit zowel
publieke als private partners, die samen de Nederland
se fietskennis vertegenwoordigen op internationaal
niveau. Het geheel is daarbij meer dan de som der
delen. Zo is het ook met de DCI-kennis. De DCI-module
bevat inmiddels kennis van verschillende publieke en
private organisaties. Zo hebben alle overheden het

04 | 2021

GEO INFO

19

100 % Geautomatiseerd

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

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

Bomenbestand steeds beter en completer
NEO heeft een nieuw en geactualiseerd overzicht met alle
bomen in Nederland gerealiseerd. De bomen zijn voorzien
van informatie over hoogte, kroondiameter, beheer en soort
(indien berekenbaar). In het ‘Coöperatief Boomregister’
wordt de informatie verder verrijkt met stampositie, soort
en leeftijd. Met de nieuwe abonnementsvorm ontvangt u
meerdere keren per jaar updates over nieuwe en verdwenen
bomen. Bij het actueel houden van het bestand spelen
satellietbeelden een belangrijke rol.

Steeds meer gebruiksmogelijkheden
Dankzij de verbeteringen in het bestand nemen de gebruiksmogelijkheden verder toe. Belangrijke toepassingen zijn de
actualisatie van bomenregistraties, de monitoring van illegale
kap, de analyse van hittestress, straatverharding en risicoinventarisaties.

Hittestress:
In de gebieden
met bomen is het
koeler dan in
de gebieden
zonder bomen

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie waar u
altijd van op aan kunt. Daarnaast zijn we sinds 2019
ISO-27001 gecertificeerd, waardoor uw informatie bij ons
gegarandeerd in veilige handen is.

Meer weten?
Kijk op www.neo.nl/boombasis of bel
met een van onze adviseurs voor
een afspraak: (033) 21 00 700

NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700
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Fietsbereikbaarheid Utrecht Centraal.

Fietstijden per gebouw (Tilburg).

commitment om alle historische fiets-teldata op te
slaan bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
Door het toevoegen van een dataverrijkingsproces dat
ontwikkeld is in opdracht van de provincie Drenthe,
beschikt de Vervoerregio Amsterdam inmiddels over
de impact van seizoens- en weersinvloeden op de
hoeveelheid fietsers. Omdat de Radboud Universiteit
de handschoen heeft opgepakt om de impact van
hoogwaardige regionale fietsroutes te modelleren,
kunnen doeltreffendere maatschappelijke kostenbatenanalyses worden uitgewerkt. Door een betere
kwantitatieve onderbouwing van de vaak positieve
effecten, neemt de politieke bereidheid om te investe
ren in fietsbeleidsmaatregelen en onderzoek toe.
Overheden investeren niet meer in de ontwikkeling van
afzonderlijk tools, maar juist in kennisontwikkeling en
-innovatie.

KOUDWATERVREES
De ontwikkelingen die hebben geleid tot de DCIaanpak, lezen bijna als een roman. De praktijk is
echter weerbarstig; naast de koplopers als het gaat
om inhoudelijk kennisinnovatie en samenwerking,
zijn er ook partijen die zoekende zijn naar hun plaats
in het geheel. Het vraagt namelijk een andere basis
houding en gedrag. Het collectief belang (en de
opbrengst) zijn soms groter dan het individuele
bedrijfsbelang.

Omdat we gewend zijn om vanuit winstmaximalisatie
en groei te denken, zal de gewenste en benodigde
transformatie niet over een nacht ijs gaan. Het helpt
hierbij, dat het ministerie ook het belang van datage
dreven werken binnen het fietsdomein heeft omarmd,
wat richting geeft voor decentrale overheden om ook
in het proces te stappen. Steden als Den Haag en
Breda – samen met ambitieuze provincies als Utrecht,
Noord-Brabant en Zuid-Holland – hebben het DCI-
programma nodig als motor onder de inhoudelijke
innovatie. Omdat met de Digital Twin ontwikkelde
inzichten kunnen worden gevisualiseerd en geanaly
seerd, bieden die inzichten perspectief voor partijen
die nog in een verkennende fase zijn.

BRON VAN INSPIRATIE
Tenslotte is het mooi dat het DCI-gedachtengoed ook op
andere domeinen wordt omarmd. Zo zijn veel ontwikkel
de inzichten en algoritmen interessant voor bedrijfstak
ken als de logistiek en de leefbare binnenstad. Door het
koppelen van private logistieke data aan publieke data
met daarin de functie en het gebruik van panden,
ontstaan inzichten in het functioneren van lokale
ecosystemen en afhankelijkheden. Vanuit de duurzaam
heidsopgaven economische bereikbaarheid, stedelijke
laafbaarheid en veiligheid, en het verminderen van de
negatieve impact op het milieu, zijn er nog kansen te over.
Belangrijkste aandachtspunt blijft daarbij: openheid in de
samenwerking en onderling vertrouwen.

JOOST DE KRUIJF

JEROEN STEENBAKKERS

is themaleider Leefbare Stad LCB.
kruijf.j@lcb.nu

is directeur van Argaleo.
jeroen@argaleo.com
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DIGITAL TWIN VOOR
STEDELIJKE ONTWIKKELING
STAD VAN MORGEN VERGT SLIMMERE PLANNEN
Iedereen kent de opgaven waar onze steden voor staan. Onder meer het woningtekort, klimaatadaptatie, de
energietransitie, vergrijzing en de herstructurering van oude wijken vragen om daadkracht, wendbaarheid en
creativiteit. Digital Twins, of digitale tweelingsteden, helpen beleidsmakers, ontwerpers en bouwers grip te
krijgen op deze complexe vraagstukken, en zo slimmere plannen te maken voor een duurzame stedelijke
ontwikkeling. Steden innoveren hun wijze van planning en stadsontwikkeling door digitalisering en maximaal
gebruik van alle beschikbare data. Datagedreven dynamische 3D-stadsmodellen vormen een Digital Twin van
de stad. Dat is het fundament voor een ontwerpomgeving die uitgaat van inzicht in de stad, verkregen uit data.
Analyses maken patronen en verbanden zichtbaar, en tonen wat de impact van ontwerpbeslissingen is, om
daarmee afgewogen keuzes te maken.
–– DOOR BERT VERMEIJ

DE WAARDE VAN EEN DIGITAL TWIN
Onze leefomgeving en onze steden veranderen heel
snel. In die veranderende wereld leggen gegevens in
registraties en beheersystemen de stad zo goed
mogelijk vast, in de vorm van objecten met hun
kenmerken. Sensoren voegen daar dynamische,
realtime gegevens aan toe. Gegevens uit verschillende
bronnen en van verschillende bronhouders worden
verbonden in de Digital Twin. De digitale modellen van
de stad winnen zo aan kwaliteit en worden betrouw
baarder, en zijn zo de basis voor betere en beter
onderbouwde beslissingen.
De Digital Twin geeft – in een 3D-model - ‘realtime’
inzicht in de toestand van de stad. In de fysieke stad en
de sociale stad, in de ondergrond en in wat boven de
grond zichtbaar is. In de gebouwen, infrastructuur,
netwerken, bodem, groen, waterhuishouding, bevol
king, economie en alle andere aspecten. Een goede
Digital Twin heeft vanuit verschillende perspectieven
veel toegevoegde waarde voor steden. Allereerst voor
de ruimtelijke planning en het toekennen van bestem
mingen. Het afwegen van functies en locaties kan met
een Digital Twin vorm krijgen in een iteratief proces,
dat in 3D meerdere scenario’s naast elkaar doorrekent
en vergelijkt. Daarnaast voor burgers en belangheb
benden. Zij vragen transparantie in planprocessen.
Transparantie gaat over de feiten en over criteria; de
Digital Twin toont die. Dat legt de basis voor het actief
betrekken van inwoners, die projectinformatie kunnen
opvragen, reageren op voorgenomen projecten of zelf
ideeën kunnen aandragen.
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In de Digital Twin van de stad is alle projectinformatie
beschikbaar. Het overzicht van alle plannen en
projecten wordt duidelijk gevisualiseerd in een
werkelijkheidsgetrouw 3D-stadsmodel; de voorgeno
men projecten zijn zichtbaar in een herkenbaar digitaal
model. Door dit stadsmodel te delen met alle betrok
ken partijen zorgt dit voor een ‘gelijk speelveld’ in het
complexe proces van stedelijke planontwikkeling.

DIGITAL TWIN EN STEDENBOUW
Een veelbelovend toepassingsgebied van een Digital
Twin is stedenbouw of stadsontwikkeling. Met ArcGIS
Urban kan een gemeente, een projectontwikkelaar of
een stedenbouwkundig ontwerpbureau een Digital
Twin voor stedenbouw inrichten. Dat werkt als volgt:
een 3D-model van de stad (de gebouwen) vormt de
basis. Daar bovenop geven thematische data in de
Digital Twin context voor het ontwerp, vaak tegen de
achtergrond van (bestuurlijke) uitgangspunten en
doelstellingen. Ontwerpcriteria, geoperationaliseerd
met diezelfde data, geven de ontwerper richting. De
effecten van een ontwerpvariant, afgezet tegen de
gestelde doelen, laten zien wat een plan betekent voor
de stad.

‘SLIMMERE PLANNEN
BEGINNEN MET BEGRIJPEN
HOE DE STAD BEWEEGT’

Stedenbouwers en ontwerpers hebben in verschillen
de praktijksituaties de meerwaarde van een op ArcGIS
Urban gebaseerde Digital Twin beproefd en aange
toond. Een Digital Twin in ArcGIS Urban ondersteunt
verschillende processen van stedenbouwers. In het
3D-stadsmodel ontwerpen zij plannen, met verschillen
de varianten. De software rekent de varianten door op
vooraf in te regelen aspecten. Zo ontstaat een
instrument voor scenarioplanning, dat de afwegingen
en de consequenties van keuzes inzichtelijk maakt.
Aan de basis staat een geografisch 3D-stadsmodel, dat
met alle beschikbare data zoals huidige bouwvolumes,
kenmerken, functies en gebruik, verrijkt is. De ontwer
per voegt zijn plan en voorgenomen ontwikkelingen
toe. Dat kunnen ook gebouwmodellen zijn (BIM). Die
zijn direct te integreren. Uiteindelijk ontstaat er een
soort ‘digitale maquette’ van de stad en het plan. Door
de planscenario’s te visualiseren in een 3D-model en
geïntegreerde dashboards, wordt het complexe proces
van afwegen voor iedereen transparant. Bestuurders
raken daarmee goed geïnformeerd en maken onder
bouwde keuzes.
Afhankelijk van de rol en de fase in het planningspro
ces heeft een Digital Twin andere waarde. Voor de
programmamanager en de bestuurders telt dat de

‘DIGITALE TWEELINGSTEDEN
GEVEN HET NOODZAKELIJKE
INZICHT VOOR DE ONTWERP
OPGAVEN VAN DE STAD’
Digital Twin alle plannen en projecten visueel inzichte
lijk maakt in een 3D-model van de stad. Door te filteren
op status, plantype en andere kenmerken toont de
Digital Twin de projecten geografisch en cijfermatig, in
relatie tot de ambities. Stedenbouwkundigen ontwer
pen voor projecten en de invulling van locaties
verschillende varianten, met andere combinaties van
functies, dichtheden en bouwvolumes. Voor die
varianten rekent de Digital Twin prestatie-indicatoren
door. Dashboards tonen de confrontatie van de impact
met de doelen, en vergelijken scenario’s.
Digital Twin is een logische stap binnen GIS
Een Digital Twin van een stad is geen nieuw, opzichzelf
staand systeem, maar wordt opgebouwd uit de
aanwezige 2D en 3D geografische informatie, en sluit
aan op de bestaande infrastructuur van data, software
technologie en applicaties. Juist moderne cloud- of
webgebaseerde GIS-technologie leent zich hier bij

ArcGIS Urban gebaseerde Digital Twin voor Ontwikkelperspectief Centrumgebied Eindhoven. 3D-visualisaties en gekoppelde dashboards tonen de
integrale impact van verschillende scenario’s voor stedelijke ontwikkeling op de woningvoorraad, het stedelijk groen en de mobiliteit.
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IEDER ZIJN OF HAAR EIGEN
DIGITAL TWIN
Digital Twins zijn virtuele weergaven van de echte wereld en
omvatten fysieke objecten, processen, relaties en gedrag. Met de
geografische benadering kunnen we Digital Twins maken van de
fysieke leefomgeving en daarin verschillende opgaven model
leren – waarvan stedenbouw één voorbeeld is.
Denk daarbij aan Digital Twins van:
• Steden
• Vegetatie in een natuurgebied
• Ventilatiesystemen in gebouwen
• Telecomnetwerken
• Bouwprojecten
• Productielocaties
• Enzovoort
Kortom, de Digital Twin bestaat niet. Afhankelijk van het
perspectief, kan iedere regio, stad, organisatie of afdeling een
eigen Digital Twin maken voor de opgave waaraan gewerkt wordt.
Deze Digital Twins kunnen op verschillende manieren toegepast
worden bij het werken aan opgaven:
• Vastlegging, om te zien hoe het nu is, en te reizen door de tijd.
• Monitoring, om een beeld te geven van de actuele situatie met
realtime gegevens.
• Voorspelling, om ontwerpen te kunnen zien in context en te
experimenteren met oorzaak en gevolg.
Het concept van Digital Twins is hiermee meer dan een
willekeurige digitale kaart. Digital Twins bieden een platform voor
innovatie.
Meer lezen
Meer over de visie van Esri op Digital Twins: www.esri.nl/
digitaltwin
Keynote over een geografische benadering voor Digital Twins:
bit.ly/keynoteDigitalTwin
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uitstek voor. Ook omdat daar alle voorzieningen voor
het integreren van bronnen en het delen van informa
tieproducten met verschillende groepen belangheb
benden, al by design aanwezig zijn. In mijn visie is een
Digital Twin ook niet een monolitisch systeem, maar is
het veel meer een ecosysteem, een samenspel van
software, rekenmodellen en verschillende applicaties
op basis van standaarden, API’s en services. Daar hoort
ook de koppeling met game engines bij.

STAPPEN ZETTEN MET DIGITAL TWIN
Voor de opgaven waar onze steden voor staan en die
alle aspecten van de samenleving raken, maakt een
Digital Twin met behulp van geografie inzichtelijk hoe
dingen met elkaar samenhangen, elkaar onderling
beïnvloeden en welke patronen en relaties er zijn.
Daarmee is een Digital Twin een onmisbaar hulpmiddel
voor het maken van duurzame plannen voor de
toekomst van de stad. De beste stap voorwaarts is om
dit zelf te ervaren. Ga aan de slag, experimenteer en
leer. Begin niet te groot maar met kleine, overzichtelij
ke stapjes. Zoek de samenwerking met andere
organisaties. Maar wacht niet af!

BERT VERMEIJ
is senior business
developer.
bvermeij@esri.nl
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Een open 3D Digital
Twin voor de toekomst
Eigenlijk hoef je maar drie stappen te zetten voor een toekomstbestendige 3D Digital Twin. Natuurlijk is het
niet makkelijk, maar de techniek is niet de uitdaging, en ook data zijn er genoeg. De kunst is om gewoon te
beginnen, samen te werken en waar nodig hulp te vragen. Hoe? Daar gaat dit artikel over.
–– DOOR JOSKA GEERTS EN CASPER VAN VULPEN

D

e hoeveelheid informatie die
verzameld wordt is onvoorstelbaar,
er is een enorme bak data
beschikbaar, ook geodata. Met de
huidige technologische ontwikkelingen
zal dat in de toekomst niet minder
worden. Alles wat we buiten zien, heeft
zijn plek en er is over nagedacht. Elke
weg, elke boom, elk gebouw tot aan elk
paaltje of bordje langs de weg of in het
bos. Alles heeft een ontwerp, een
functie, een levensduur, een effect op de
omgeving, en is informatie.
Het beheren en ontsluiten van die
informatie heeft de afgelopen jaren al
een technische vlucht genomen met
allerlei verschillende (geografische

informatie-)systemen en toepassingen.
De technologische ontwikkeling heeft
ons zoveel gebracht en onze manier van
werken is erg veranderd. Het zal
niemand verbazen dat het in de
toekomst niet anders zal worden. En die
toekomst is nu al gaande. Daar is deze
editie van Geo-Info het bewijs van, want
we gaan in de digitale transitie van 2D
naar 3D. Technisch is er veel mogelijk,
maar waarom hebben niet alle organisa
ties dan een 3D Digital Twin?
Daar hebben wij van Future Insight wel
ideeën over, en wij geloven dat iedereen
tot een 3D Digital Twin kan komen. De
data en techniek zijn er immers al. Hoe?
Daar willen wij je in meenemen.

WAAR BEGIN JE?
Steeds meer organisaties zien dat de
digitale transitie naar een 3D Digital
Twin onontkoombaar is. En met een 3D
Digital Twin bedoelen we dan meer dan
een 3D-viewer met incidenteel ingewon
nen data. We bedoelen echt een
omvangrijke complete en actuele
centrale 3D-data- infrastructuur, een
digitaal ecosysteem. Dat is de basis van
je 3D Digital Twin ,en die bouw je stap
voor stap op. Dit ecosysteem is onafhan
kelijk van specifieke softwaretools, en zo
opgebouwd dat het dagelijkse werkpro
cessen verbetert en vereenvoudigt.
Hiervoor is het noodzakelijk om open
standaarden te gebruiken, zodat je 3D
Digital Twin schaalbaar en flexibel blijft
in de toekomst en dus aansluit bij
allerlei softwaretools.
Het begint met een goede generieke
basis: een open centraal 3D-eco
systeem. Een basis die bestaat uit
verschillende informatielagen. Deze
lagen moeten beheerd worden zodat
informatie altijd actueel blijft. Denk
bijvoorbeeld aan informatielagen als
gebouwen en terreinen, maar ook aan
specifieke informatielagen zoals bomen
en riolering. Of denk aan toekomstige
ontwerpen op basis van BIM. Voorbeel
den van gebruikte open standaarden in
dit ecosysteem zijn CityGML voor het
stadsmodel en IFC voor de BIM
ontwerpen. Vanuit deze basis kun je de
3D Digital Twin steeds verder uitbouwen
met nieuwe informatielagen, waar op
dat moment behoefte ligt bij de
gebruikers.

Open 3D-ecosysteem.

04 | 2021

GEO INFO

25

THEMA DIGITAL TWINS
specifiek programma, voor een specifiek
doel, en wat ze niet nodig hebben gaat
weg. Dit terwijl andere afdelingen hier
hun voordeel uit kunnen halen voor een
andere opgave.

Viewer Rotterdam 3D met ondergrond.

Vanuit het centrale 3D-ecosysteem
kunnen verschillende toepassingen
bediend worden, een 3D-viewer, maar
bijvoorbeeld ook een wateroverlastsi
mulatie of visualisatietoepassing voor
burgerparticipatie. Uiteindelijk kan het
systeem zo in elke fase van een project
en in allerlei toepassingen en tools
gebruikt worden.
Deze aanpak zetten wij onder andere in
bij de gemeente Rotterdam. Samen met
de gemeente geven wij invulling aan hun
digitale visie en hun ecosysteem, de
Digitale Stad. Dit resulteert in een 3D

Digital Twin die steeds groter groeit, niet
alleen in gebied, maar juist in informa
tielagen. Met deze manier van werken
loopt Rotterdam voorop en maakt ze
zich klaar voor de toekomst.

HOE MAAK JE SAMEN EEN SUCCES
VAN JE 3D DIGITAL TWIN?
Ze werden net al genoemd: gebruikers
en toepassingen. Al die verzamelde
informatie wordt op verschillende
manieren en in verschillende formaten
ingewonnen en opgeslagen. Specifieke
informatie wordt vaak maar door één
afdeling gebruikt, die werkt met een

Samenwerken brengt je 3D Digital Twin
verder. Naast het beheren en opbouwen
van een 3D Digital Twin heb je toepas
singen nodig, zodat het geheel nog meer
waarde krijgt voor je organisatie. Denk
aan analyses, zoals schaduw of hitte
stress, maar ook simulaties van
bijvoorbeeld wateroverlast. Je kan de 3D
Digital Twin inzetten voor de ontsluiting
van sensordata van groenbeheer, de
smart lantaarnpalen in de stad, of voor
de automatisering van vergunningverle
ning. De voorbeelden hoe je in je
organisatie de samenwerking aan kan
gaan, zijn eindeloos. Met die succesvolle
voorbeelden kan je de rest van je
organisatie overtuigen en meenemen in
de toegevoegde waarde van de 3D
Digital Twin.
Bij de opbouw van je 3D Digital Twin is
samenwerking onmisbaar. We zien het
bij de gemeente Groningen, waar we
samen optrekken met onze partners
voor de inwinning van luchtdata
(Kavel10), het verwerken van die data tot
modellen (Avineon), en het toevoegen
van specialistische data en kennis over
bomen (Cobra Groenzicht) en water &
klimaat (Nelen & Schuurmans). Onze rol
als Future Insight is de gemeente
Groningen ondersteunen bij het
opzetten van het beheer van al die
data. Vervolgens ontsluiten wij alle
ingewonnen en opgebouwde informatie
via ons platform op basis van open
standaarden. Door de aanpak met open
standaarden kunnen we onze krachten
bundelen om een betrouwbaar,
schaalbaar en flexibel 3D-ecosysteem
te ontwikkelen, dat klaar is voor de
toekomst en de toekomstige toe
passingen die de organisatie en
iedereen daarbuiten nodig heeft.

EN WAT DOE JE ALS JE HET EVEN NIET
MEER WEET?
Zeeland, overstromingsscenario’s.
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We hoeven niet allemaal het wiel
opnieuw uit te vinden. Deze editie staat
er vol mee, er zijn veel meer organisaties

die al een start hebben gemaakt. Als
Future Insight helpen wij je met
adviestrajecten en ondersteuning in de
opstartfase, en met het opbouwen van
de fundering, het ecosysteem op basis
van open standaarden. Zodat de
3D-transitie waar je vandaag aan werkt,
aansluit op de toekomst en het
3D-ecosysteem dat je organisatie zal
helpen bij de beleids- en besluitvorming
van nu en later.
Zo’n toekomstplaatje is de ‘BIM based
permit check’ die we voor het ministerie
van Economische Zaken in Estland
hebben ontwikkeld. Vanuit een succes
volle proof of concept ontwikkelen we
nu een tool die bij BIM-ontwerpen een
controle doet op een groot aantal
vergunningseisen. De automatisering
van dat proces scheelt zowel ontwer
pers als vergunningverleners een hoop
werk! Door gewoon te beginnen en
samen op te trekken kom je verder.
In één keer zet je geen 3D Digital Twin
op, dat gaat geleidelijk. Hoe je start en
hoe je groeit in dat proces, is onze
corebusiness als het gaat om 3D Digital
Twins. Door onze jarenlange kennis en
praktijkervaring bij onder andere de
gemeente Rotterdam, weten wij hoe je
de start- en groeifase ingaat. Samen
nemen we de beschikbare data, de
benodigde techniek en de processen die
spelen in jouw organisatie onder de
loep. Waar moet de 3D Digital Twin aan
voldoen? Welke eisen heb je? Welke
technische oplossingen wil je daarbij
inzetten en hoe krijgen we de hele
organisatie – van bestuur tot gebruiker
– mee in de 3D-transitie?
Blijf daarnaast leren! Want de technolo
gische ontwikkelingen gaan door. Lees
je in, volg presentaties of trainingen. Met
enige regelmaat geven wij trainingen en
webinars over de 3D-transitie, 3D-stads
modellen, 3D Digital Twins en BIM. Als je
ons volgt op LinkedIn of kijkt op onze
website, blijf je op de hoogte. Een
andere tip is om je op LinkedIn aan te
sluiten bij ons gezamenlijke initiatief:
Nederland in 3D. En wij zijn natuurlijk
niet de enigen, dus laat je informeren,
maar vooral: ga aan de slag!

Stad Groningen in 3D.

BIM-based permit check Estonia.

JOSKA GEERTS
is projectleider met een
achtergrond in sociale
geografie en GIS.
joska@futureinsight.nl

CASPER VAN
VULPEN
is Director Business
Development.
casper@futureinsight.nl

04 | 2021

GEO INFO

27

THEMA DIGITAL TWINS

Een Digital Twin van
het spoor in Nederland
De komende jaren zal de vraag naar personen- en goederenvervoer op het spoor alleen maar toenemen, zeker
gezien het belang van duurzame mobiliteit. Spoorbeheerder ProRail werkt aan een ‘Digital Twin’ van het
Nederlandse spoor, om meer grip te krijgen op wat zich buiten afspeelt en zijn ambities waar te kunnen maken.
In dit artikel een inkijkje in deze nieuwe wereld van 5-dimensionaal en datagedreven werken.
–– DOOR SABINE GELDERMANS EN ROBERT VOÛTE

HOOFDTAKEN VAN PRORAIL

BUITENWERELD NAAR BINNEN BRENGEN

Het spoor in Nederland wordt gebruikt
door veel instanties: personen- en
vrachtvervoerders, reizigers, personen
die het spoor oversteken en natuurlijk
door de beheerder van het spoor zelf.
In Nederland is dat ProRail, gevestigd in
Utrecht.

Al het werk dat ProRail doet wordt
buiten uitgevoerd of speelt zich af in een
toekomstige versie van deze buitenwe
reld. Kenmerkend is dus de relatie van
het werk met een locatie buiten.
Daarom wil ProRail deze (toekomstige
versie van de) fysieke wereld naar
binnen brengen, het kantoor in. ProRail
werkt hard aan de verbetering van
processen en prestaties. Door een
grotere nadruk op duurzaamheid groeit
de vraag naar personen- en goederen
vervoer de komende jaren.

ProRail heeft twee hoofdtaken:
• assetmanagement: ontwerp, bouw en
onderhoud van alle railinfrastructuur,
• de verkeersleiding van het vervoer op
het spoor, inclusief het plannen van
het vervoer en onderhoudswerk.

DRIE AMBITIES
ProRail ontwikkelt het spoornetwerk voor
de mobiliteit van de toekomst: ProRail
Verbindt. Verder wil ProRail mobiliteit zo
betrouwbaar en duurzaam mogelijk
maken, nu en in de toekomst: ProRail
Verbetert en ProRail Verduurzaamt.
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DATAGEDREVEN WERKEN
ProRail wil verbeteren door enerzijds
steeds beter grip te krijgen op wat zich
nu buiten afspeelt en anderzijds steeds
beter te worden in het maken van
verwachtingen: wat gaat zich in de
toekomst buiten afspelen? En hoe kan
de organisatie daarop anticiperen?

Essentiële voorwaarde is dat steeds
meer datagedreven gewerkt wordt in de
keten. Dat wil zeggen dat beslissingen in
de bedrijfsprocessen genomen worden
op basis van actuele data in plaats van
op het geheugen of niet-actuele analoge
registraties.

DIGITALE KOPIE
Datagedreven werken betekent voor
ProRail in feite dat een digitale kopie
gemaakt wordt van de (toekomstige)
wereld buiten en dat deze naar binnen
in het kantoor gebracht wordt. Op deze
manier zien de mensen in het veld
buiten, zoals onderhoudsmonteurs en
machinisten, hetzelfde als een treinver
keersleider binnen op kantoor. Deze
digitale kopie op basis van data wordt
ook wel ‘Digital Twin’ genoemd.

VIJF DIMENSIES
Typerend voor de ProRail Digital Twin is
dat deze vijf dimensies kent. Naast de

ProRail: het spoor wordt aangelegd,
onderhouden en slijt door gebruik. De
informatiesystemen zorgen er dus voor
dat de wereld buiten telkens verandert.
In de volgende plaat is dit gevisualiseerd
met een cirkel.

EXTERNE DATA
In zijn businessprocessen gebruikt
ProRail niet alleen eigen informatie,
maar ook data van externe leveranciers
zoals weerinformatie van het KNMI. Op
basis van de geografische locatie
kunnen deze externe data gemakkelijk
gecombineerd worden met de eigen
data.

API’S
Figuur 1. 5D-informatiesysteem.

locatie (XYZ zijn de eerste drie dimen
sies) worden ook de dimensies tijd
(verleden, heden en toekomst) en
nauwkeurigheid (‘level of detail’)
onderscheiden. Aan de hand van een
aantal 5D-platen lichten we het verhaal
over de ProRail Digital Twin toe.

DE WERELD VAN HET SPOOR
Alles begint met de werkelijke buitenwe
reld van ProRail, die in de centrale plaat
in het groen is weergegeven. Direct valt
op dat deze wereld bestaat uit fysieke
sporen en uit de treinen die zich
daarover bewegen. Ook zie je dat aan
het spoor gewerkt wordt en dat
sensoren in het spoor informatie geven
over de toestand van het spoor op dat
moment. Deze ‘spoorse wereld’ bestaat
buiten en wordt door ProRail met veel
zorg onderhouden en bestuurd.

GEDEELD BEELD
Het uitgangspunt van de 5D Digital
Twin-visie is dat de locatiecomponent
de mogelijkheid biedt om deze aparte
werelden (per proces) beter te integre
ren en zo tot een gedeeld beeld van de
werkelijkheid te komen. Immers, alles
wat ProRail beheert en bestuurt ligt
ergens buiten en heeft dus een geografi
sche locatie of kan aan een geografi
sche locatie gekoppeld worden.
Hierdoor gebruiken de verschillende
functies en processen consistente en
congruente informatie: één gedeeld
beeld. Vanuit dit gedeelde beeld doet
ProRail al zijn werk. Uiteraard verandert
de wereld buiten door het werk van

Om aan de interne informatievraag te
kunnen voldoen worden op elkaar
afgestemde informatieproducten (lees
authentieke bronnen) ter beschikking
gesteld. Deze producten kunnen
halffabricaten zijn of soms ook al bijna
eindproducten en worden aangeboden
door middel van gestandaardiseerde
services/API’s. Alle gebruiksfuncties
maken hiervan gebruik.
De interne (authentieke) bronnen in de
Digital Twin van ProRail kennen
verschillende verschijningsvormen:
3D-data, 2D-informatie, schema’s, het
originele beeldmateriaal en ook
geanalyseerde gegevens.

OVERAL EN ALTIJD BESCHIKBAAR
De Digital Twin van ProRail is een plek
waar 5D-informatie beschikbaar is en
die een digitale weerslag vormt van de

BEDRIJFSPROCESSEN VERBETEREN
Belangrijk om te benadrukken is dat de
Digital Twin geen doel op zich is. De
Digital Twin kan waarde bieden in het
optimaliseren van de bedrijfsprocessen
van ProRail. Startpunt is om te kijken
naar het gebruik van informatie in de
bedrijfsprocessen bij ProRail. Deze
processen kennen ieder een specifieke
informatiebehoefte. Deze is vaak
traditioneel gegroeid en wordt veelal
lokaal ingevuld met eigen automatise
ring.

Figuur 2. Data gebruiken.
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wereld buiten. Deze Digital Twin is
actueel en benaderbaar op elke plek en
op elk moment; dit is een sterk winst
punt van datagedreven werken.
Daarnaast bestaat de Digital Twin uit
diverse lagen van informatie die op
elkaar passen als legosteentjes; dit geldt
voor zowel de eigen data van ProRail als
de externe data van bijvoorbeeld het
KNMI of Kadaster.

VAN FYSIEKE WERKELIJKHEID NAAR
DIGITALE INFORMATIE

Figuur 3. Data gebruiken.

Het gebruik van een Digital Twin is
relatief eenvoudig, maar hoe komt de
Digital Twin tot stand en hoe wordt deze
onderhouden? De geografische locatie
is de linking pin en wel met een zo hoog
mogelijke resolutie als bron. Later kan
altijd een minder gedetailleerde view
afgeleid worden.
Bij het maken van een Digital Twin staat

centraal dat de fysieke werkelijkheid
omgezet wordt in digitale informatie.
Een complex proces, dat op verschillen
de manieren en met verschillende
technieken kan worden ingevuld.

MODERNE MEETTECHNIEKEN
Het aantal mogelijkheden om geografi
sche informatie en informatie die aan

een locatie gebonden is (geogerefe
reerd) in te winnen is de laatste jaren
enorm toegenomen. Van oudsher
werden geografische data alleen met
traditioneel landmeten ingewonnen.
Tegenwoordig past ProRail naast
traditioneel landmeten ook de volgende
technieken toe:
- Sensoren in het spoor (meten van
passages, vervorming, stroomgebruik,
etc.)
- Speciale meettreinen
- Reizigerstreinen waaraan meetappara
tuur is gekoppeld
- Drones
- Helikopters
- Satellieten, door gebruik te maken van
onder andere het Copernicus-program
ma van ESA
Deze zogenaamde ‘meetmix’ van
verschillende meetmiddelen zal de
komende jaren veranderen. Het belang
van het inmeten door mensen in en
langs het spoor zal steeds verder
afnemen, omdat dit tijdrovend is,
potentieel gevaarlijk en ingrijpt op de
toch al krappe dienstregeling. Onder
zoek wordt gedaan naar de mogelijkheid
om kleine meetwagons in te zetten, de
‘meetpods’, die in de normale dienstre
geling mee kunnen liften en zelfstandig
over het spoor rijden. Deze verandering
in meetmiddelen maakt het mogelijk om
de meetfrequentie te verhogen.

Figuur 4. Data inwinnen.
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CYCLISCH PROCES
Onafhankelijk van het gebruikte
meetmiddel wordt altijd gemeten in 3D
en wordt veel gebruikgemaakt van
puntenwolken. Het doel van al deze
metingen is de Digital Twin te maken, uit
te breiden en te onderhouden. Het hele
proces van de Digital Twin van ProRail is
cyclisch: door de processen van ProRail
verandert de wereld buiten, die verande
ringen worden verwerkt in de datasets
zodat de informatie in de Digital Twin

actueel blijft en dat leidt weer tot andere
waarden in de processen, wat uiteinde
lijk resulteert in nieuwe aanpassingen in
de werkelijkheid en daarmee in de
Digital Twin. Dit cyclische karakter is
geen kwaal van de Digital Twin maar
juist zijn kracht.
ProRail heeft zijn visie op de
Digital Twin en datagedreven werken
gepubliceerd op https://prorail.deelt
beeld.nl/5d/

ROBERT VOÛTE

SABINE GELDERMANS

is senior consultant en
Vice President Consulting
Geo-ICT CGI.
robert.voute@cgi.com

is Geo-ICT-architect bij ProRail.
sabine.geldermans@prorail.nl

Op ons kan
je bouwen
Geomaat is een landmeetkundig ingenieursbureau, gespecialiseerd in het maatvoeren,
inwinnen, analyseren en verwerken van
geodetische data in het ruimtelijk domein.
Wij meten alles zeer gedetailleerd in: van
wegen tot woonwijken en percelen, en van
schepen tot gebouwen. Vanuit deze meetdata maken wij tekeningen en 3D modellen
voor ontwerp en analyse.
Bij de bouw van een weg of gebouw dienen
de maten te worden uitgezet. Dit verzorgen
wij met ons team van maatvoerders.
Kortom: u kunt bij ons terecht voor alle
aspecten rondom maatvoering en geodesie.

www.geomaat.nl
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DIGITAL TWINNING BIJ GEODAN

De toekomst uitproberen
en verbeteren
–– DOOR ANNITA VIJVERBERG

W

at als overheidsprofessionals,
planners en beleidsmakers de
impact van hun toekomstplan
nen razendsnel kunnen
berekenen, ervaren én visualiseren?
Als burgers nu al door hun toekomstige
duurzame buurt kunnen wandelen?
En we bij de planvorming van een
nieuwe stad of dijkversterking, de
ondergrond – in samenhang met de
bovengrond – nog veel beter, en in één
model kunnen analyseren en begrijpen?
Bij Geodan geloven we dat de toepassin
gen van digital twinning oneindig zijn, en
zijn we al enkele jaren succesvol met het
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inzetten ervan. Dat doen we door alle
digitale informatie samen te brengen in
een digitale omgeving en versie van de
werkelijkheid. Met behulp van slimme
3D-modellen, AR en VR kan die om
geving – en daarmee de toekomst –
verkend, getest en verbeterd worden.
We zien dat het gebruik van Digital Twins
leidt tot nieuwe inzichten, betere
oplossingen en meer draagvlak voor
besluitvorming. Het heeft toegevoegde
waarde in de grote ruimtelijke uitdagin
gen waar we voor staan: van de energie
transitie, klimaatadaptatie tot de
woningbouwopgave. Thema’s die passen
in onze missie om samen met de

verbindende kracht van location
intelligence de wereld een stukje
veiliger, slimmer en duurzamer te
maken.
Met behulp van twee praktijkcasussen
laten we zien hoe we bij Geodan (als
onderdeel van de LOCATIQS Group)
invulling geven aan de Digital Twin. Bij
Brainport Smart District ligt de nadruk
op het kunnen ervaren van de impact
van bepaalde toekomstplannen. Bij het
praktijkvoorbeeld Amsterdam Amstel
stad draait het om het meewegen van
de ondergrond bij de inrichting van de
bovengrond.

CASE 1 BRAINPORT SMART DISTRICT

DIGITAL TWINNING ALS BRUG TUSSEN
DROOM EN WERKELIJKHEID
Bij de stap van droom naar werkelijkheid in de ontwikkeling van Brainport Smart District (BSD), speelt innovatieve
technologie een belangrijke rol. Speciaal voor BSD ontwierpen Geodan en WoonConnect daarom een Digital Twin, waarmee
bewoners hun toekomstige huis en wijk samen kunnen vormgeven, beleven en verkennen. Maar waarmee ze ook snel
duidelijkheid krijgen of hun plannen matchen met de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen van de wijk.

WAT DOET DE DIGITAL TWIN VOOR BSD?

VOORSPELLEN EN VOORSPELEN

“De Digital Twin voor BSD geeft toekomstige bewoners de
mogelijkheid een virtueel bezoek te brengen aan de wijk”, aldus
Peter Portheine”, directeur van BSD. “Zo krijgen geïnteresseerden
en toekomstige bewoners met behulp van slimme 3D-modellen,
gebaseerd op allerlei data, een realistisch inkijkje in de impact
van de verschillende toekomstplannen. Maar daar eindigt het
niet. In 3D en met behulp van VR en AR, kun je de toekomst hier
verkennen, aanpassen en levensecht beleven. En bijvoorbeeld
razendsnel de impact van allerlei toekomstplannen- en
scenario’s berekenen en – in 2D en 3D – visualiseren.”

Door elementen van gamification toe te voegen aan de Twin,
wordt het ontwerpen, aanpassen en finetunen een intuïtief
proces. Want hoe duurzamer je ontwerp voor je huis is, des te
meer punten je ervoor krijgt. En je kunt je huis pas terugplaat
sen in de Twin als het voldoet aan de verschillende BSD-doel
stellingen op het gebied van energieverbruik, waterbesparing
en duurzaamheid.

LINK MET OMGEVINGSWET
Ga je nog een stap verder, dan kunnen die plannen en verschil
lende scenario’s automatisch getoetst worden aan de actuele
wet- en regelgeving. Dat is de toekomst, en in lijn met het
gedachtegoed van de Omgevingswet. In deze proof of concept
heeft Geodan daarom al verschillende voorbeeldregels uit het
bestemmingsplan van BSD geladen. Maar bijvoorbeeld ook de
BSD-doelstellingen op het gebied van energieverbruik.
Portheine: “Het inzetten van de Twin past bij de manier waarop
we binnen BSD omgaan met data. In de Twin verbinden we alle
relevante data uit de fysieke leefomgeving aan de specifieke
plannen van BSD. Voor bewoners en partners wordt hun droom
woning en omgeving niet alleen tastbaar, het helpt ons ook om
samen tot goede en duurzame keuzes te komen bij de inrich
ting van de wijk. Deze technologie leent zich dan ook bij uitstek
voor cocreatie en multi-stakeholderprocessen.”

Voor de ontwikkeling van de Digital Twin in Brandevoort,
werkte Geodan nauw samen met Stichting Brainport Smart
District, Gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, TU/e
en WoonConnect.

VAN STEDELIJKE ONTWIKKELING TOT ENERGIETRANSITIE
In BSD gaat het specifiek om het ontwerpen en vormgeven
van een nog te bouwen wijk. Maar digital twinning is geschikt
voor tal van andere uitdagingen in de fysieke leefomgeving.
Denk aan de lokale energietransitie, waarin er samen met de
bewoners gezocht moet worden naar de ideale plek van een
wind- of zonnepark aan de rand van een stad of dorp. Een
uitdaging waarin een Digital Twin kan helpen bij het verbete
ren van het besluitvormingsproces en het vergroten van
draagvlak en betrokkenheid. Zo kun je bijvoorbeeld de impact,
het geluid maar ook de schaduw van een windmolen op de
omgeving levensecht ervaren. Welke informatie en mogelijk
heden een Digital Twin moet bieden hangt altijd af van de
toepassing en het doel.

Afbeelding 1. Een uitsnede van een dorp dat zowel de ondergrond (GeoTop) als de bovengrond toont, inclusief schaduwen waardoor een realistisch beeld ontstaat.
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CASE 2 DIGITAL TWINNING BIJ AMSTERDAM AMSTELLAND

ONDER- EN BOVENGROND SCHERP
IN ÉÉN BEELD
Klimaatverandering, de enorme bouwopgave, de energietransitie en het toekomstklaar maken van onze infrastructuur:
complexe ruimtelijke vraagstukken die beslag leggen op dezelfde beperkte ruimte in ons land. En die dus vragen om een
andere manier van denken en werken. Daarin bepaalt de ondergrond in steeds grotere mate hoe we de bovengrond inrichten
en ontwikkelen.
Vanuit deze gedachte en urgentie ontwikkelt de gemeente
Amsterdam een integrale aanpak voor een optimale en
duurzame inrichting van boven- en ondergrond. Een aanpak
waarin 3D-technologie belangrijk en specifiek inzicht biedt en
digital twinning de ruimtelijke dimensies onder én boven de
grond integreert.

In een pilot onderzocht Geodan in opdracht van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de
gemeente Amsterdam, hoe de gegevens uit de Basisregistra
tie Ondergrond (BRO) kunnen bijdragen aan het plannen van
optimale gebiedsontwikkeling, met name wat betreft de
aanleg van open bodemenergiesystemen (OBES).

DE UITDAGINGEN VAN AMSTELSTAD

SPEL VAN KOUDE EN WARMTE

De zone tussen het Amstelstation en het ziekenhuis AMC
staat voor een uitdagende transformatie- en nieuwbouw
opgave. Daarnaast liggen er complexe opgaven vanuit
klimaatadaptatie in een lastig kwelwatergebied, de energie
transitie (hergebruik van restwarmte uit verschillende
bronnen, warmte-koude-opslag), ambities voor een circulaire
economie, en de ontwikkeling naar 5G-datatransport.

Bodemenergiesystemen en het gebruik van restwarmte
dragen bij aan duurzamer gebruik van energie. Bij een open
bodemenergiesysteem wordt het grondwater benut voor het
opslaan van warmte of koude. OBES hebben twee bronnen:
een koude en een warme bron. Deze bronnen moeten op
enige afstand naast elkaar gelegen zijn of met voldoende
afstand onder elkaar. In de zomer wordt grondwater uit de

Afbeelding 2. In rood de warme bronnen, in blauw de koude bronnen. De ‘cilinders’ zijn de thermische invloedsferen van de OBES: deze geven een
modelmatige impressie weer van de maximale reikwijdte van het in de bodem gepompte water vanaf het filter van de bron.
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Afbeelding 3. Visualisatie uit project Sterke Lekdijk waarbij GeoTop (links) wordt gecombineerd met een visualisatie van boringen.

koude bron gebruikt voor koeling. In de winter wordt grond
water uit de warme bron opgepompt voor verwarming.

BELANGRIJKE AFSTAND TUSSEN DE BRONNEN
De warme en koude bronnen hebben een thermische
invloedsfeer die ervoor zorgt dat de verschillende bronnen
met elkaar kunnen interfereren als ze te dicht bij elkaar zijn
aangelegd. Daarbij koelt het koude water van de ene bron het
warme water van de andere bron af, of vice versa.

3D MAAKT HET VERSCHIL

Deze specifieke kennis en ervaring hebben we als Geodan in
diverse praktijkcases in opdracht van het Ministerie van BZK
toegepast. Zo hebben we in het project ‘Sterke Lekdijk’ laten
zien dat het combineren van verschillende informatie over de
ondergrond, het visualiseren van deze informatie in een Digital
Twin, en een goede interpretatie van deze informatie, leidt tot
een ‘risico-DNA’ van de dijk. Het risico-DNA van een dijk geeft
een inschatting van de kwaliteit van de dijk en de urgentie van
een dijkverbetering. Zie voor meer informatie over deze case:
bit.ly/ondergrondLekdijk

Om vast te stellen of dit daadwerkelijk het geval is moeten de
thermische invloedssferen in 3D worden bekeken: de bellen
kunnen immers ook verticaal van elkaar gescheiden zijn. In dat
geval is in de ondergrond een scheidende laag of voldoende
verticale afstand tussen de bellen nodig.

MEER TECHNOLOGIE EN DIGITAL TWINNING

Bij deze analyse is gebruikgemaakt van de gegevens van
bestaande OBES en een model voor hun maximale invloed
sfeer. Door dit te combineren met de doorlatende eigenschap
pen van de ondergrond, ontstaat inzicht in de natuurlijke
barrières tussen de verschillende warmte- en koudebronnen.

De praktijkvoorbeelden van de Basisregistratie Ondergrond,
die we in opdracht van het Ministerie van BZK maakten,
waaronder die van Amsterdam Amstelstad en Sterke Lekdijk,
zijn te vinden op https://basisregistratieondergrond.nl/praktijk

Afbeelding 2 laat zien hoe belangrijk het is om op wijk- of
gebiedsniveau regie te voeren op de ruimtelijke ordening in de
ondergrond. In dit geval dus om te voorkomen dat naast elkaar
liggende OBES gaan interfereren.

BELANGRIJKE VERTALING VAN BEELD EN INFORMATIE
Het voorbeeld van Amstelstad laat zien dat een Digital Twin
waarin ook de ondergrond is opgenomen, voor veel soorten
toepassingen bijzonder waardevol is. Alleen is de informatie
uit de BRO niet voor iedereen eenvoudig te begrijpen of te
interpreteren. Naast kennis van de BRO, is ook begrip nodig
van de geologische en geomorfologische samenstelling van
de bodem.

In samenwerking met BSD en verschillende stakeholders
maakte Geodan vorig jaar een podcast over de inzet van
innovatieve technologie en de ambities van BSD. De Podcast
is terug te luisteren via: bit.ly/podcastgeodanbsd

ANNITA VIJVERBERG
is product manager data
services bij Geodan.
annita.vijverberg@geodan.nl
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DE DIGITAL TWIN
ALS DRIVER VOOR DE
NIEUWE STAD
Het programma Digitale Stad van de gemeente Rotterdam brengt het fysieke, sociale én
digitale Rotterdam samen in één 3D-versie van de stad: de ‘digitale tweelingstad’. Door Rotterdam
driedimensionaal zichtbaar te maken en dit te verbinden met realtime informatie over het
functioneren van de stad, ontstaat een digitaal beeld dat de basis vormt voor veel slimme
toepassingen. In dit artikel lees je meer over het ‘Open Urban platform’: het hart van het
programma. Je leest ook meer over de vragen die de ontwikkeling van het platform met zich
meebrengt, zoals: wat is de rol van de overheid hierbij? Andere onderwerpen die aan bod komen
zijn: de ‘3D Digital Twin’, de vele toepassingen die voortkomen uit het platform, waar het
programma zich momenteel bevindt, en wat de volgende fase is.
–– DOOR ROLAND VAN DER HEIJDEN

ANDER PERSPECTIEF OP BEGRIP ‘STAD’
De stad verschuift van een sociaal-fysieke
samenleving, waarin digitalisering een
instrument is dat naar believen kan
worden ingezet, naar een sociaalfysiek-digitale samenleving. Hierin is
digitaal onlosmakelijk verbonden met
alle aspecten van ons sociaal-fysieke
leven. De digitale werkelijkheid wordt
steeds meer een autonome werkelijk
heid, waarin beslissingen worden
genomen met impact op de stad, zonder
dat we daar omgekeerd invloed op
hebben.
Een goed voorbeeld daarvan is de
opkomst van de platformeconomie, met
bedrijven zoals Google, Amazon en
Airbnb. Het zijn ‘slechts’ computerpro
gramma’s, die op het internet zijn gezet.
Maar daarmee worden steden wereld
wijd fysiek ontwricht. Hoe gaan we als
stad om met de volgende ‘Airbnb’, die
zich elk moment kan aandienen? Hoe
gaan we om met de veranderende
fysieke behoefte van mensen, doordat
men meer en meer in een sociaal-digitale
dimensie leeft (denk aan social media
en games), in plaats van in een
sociaal-fysieke? Dit geldt met name voor
jongeren, die uren per dag doorbrengen
in Fortnite of andere spelletjes. Is dat
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groene park aan het eind van de straat
nog wel nodig? Of juist nodig? En het is
dus ook belangrijk om na te denken wie
in deze digitale werkelijkheid aan de
knoppen zit, wie bezit en beheert de
onderliggende digitale infrastructuren?
En wie is de ‘middleman’?
De stad krijgt er dus naast de sociaalfysieke dimensie twee nieuwe dimensies
bij: een sociaal-digitale en een fysiekdigitale dimensie. Dimensies die niet
langer losstaan van de sociaal-fysieke
dimensie, maar die steeds meer met

Digital Urban Community.

elkaar verweven raken. De digitale
werkelijkheid is ook meer dan een
nieuwe laag in ons bestaande beeld van
de stad. Het is een werkelijkheid die
meer en meer (mede)bepalend is voor
hoe onze sociaal-fysieke stad vorm
krijgt. Dit biedt nieuwe kansen, maar
brengt ook bedreigingen met zich mee.
Hoe gaan wij hiermee om, als stad en
overheid? Kunnen we het overlaten aan
mondiaal opererende multinationals, of
moet de overheid het voortouw nemen
en proactief de ontwikkeling van een
Open Urban Platform aanjagen?

DE ROL VAN DE OVERHEID
Het programma Digitale Stad van de
gemeente Rotterdam onderzoekt de
kansen en bedreigingen van digitalise
ring van de stad in de toekomst. Digitale
Stad kijkt hierbij naar de rol en wensen
van zowel de (lokale) overheid, als de
overige stedelijke gebruikers zoals
bewoners, ondernemers en bezoekers.
Het geheel van deze partijen, die op een
bepaald moment informatie met elkaar
uitwisselen over Rotterdam (of de
Rotterdammers), vormt het digitaal
ecosysteem Rotterdam. En dit eco
systeem heeft een digitale infrastruc
tuur. Maar wie ontwikkelt, bezit en
beheert deze infrastructuur? Programma
Digitale Stad probeert antwoorden op
deze vragen te vinden.
Het hart van het programma is (het
initiëren van) de ontwikkeling van een
generiek Open Urban Platform, volgens
het ‘Digital Twin’ concept. Dit Open
Urban Platform vormt een belangrijk
onderdeel van het Rotterdamse digitale
ecosysteem en de bijbehorende
infrastructuur. Door dit platform als
gemeente mede te ontwikkelen, leren
we hoe de rolverdeling er in het digitale
ecosysteem uitziet, eruit zou moeten
zien en welke rol(len) we als overheid
daarbij hebben.

3D DIGITAL TWIN
De kern van het platform wordt gevormd
door de 3D Digital Twin van de stad. Dit
is een beschrijving van de huidige
fysieke werkelijkheid door middel van
data. Het begint met het 3D-model van
de stad, waarin alle vaste fysieke
objecten (zoals huizen, bomen en
bankjes) in de stad zijn opgenomen.
Vervolgens wordt dit model aangevuld
met ‘live’ data over het gebruik van de
stad: brandt de lantaarnpaal? Is die
parkeerplaats bezet? Is die vuilnis
container vol? Dit digitale beeld van de
werkelijkheid vormt een basis voor tal
van slimme toepassingen. Er is een
testomgeving gebouwd, waarin ‘live’
data uit diverse sensoren worden
getoond in het Rotterdamse 3D-stads
model. Het doel is om dit platform
medio 2023 operationeel te hebben voor
alle gebruikers. Het Digital Twin concept

Het Open Urban Platform volgens het Digital Twin concept, met voorbeelden van toepassingen.

biedt diverse voordelen, zoals dat het
richting geeft aan het Open Urban
Platform en vertelt wat voor soort
informatie je daar kan vinden, en dat er
door het opslaan van de Digital Twin
interessante tijdreeksen ontstaan over
het functioneren van de stad.

NIEUWE TOEPASSINGEN EN SERVICES
Daarnaast werkt Digitale Stad met
interne en externe partijen aan nieuwe
toepassingen en services voor op het
platform. Het ontwikkelen van toepas
singen is geen hoofddoel van het
programma, dat is de ontwikkeling van
het Open Urban Platform als onderdeel
van de digitale infrastructuur. Maar toch
is het zinvol met toepassingen aan de
slag te gaan. Daarmee kunnen we:

• leren welke belemmeringen er zijn
om databronnen te ontsluiten en
operationele, beheerde toepassingen
te ontwikkelen;
• de klantwaarde van zowel het Open
Urban Platform als mogelijke
toepassingen onderzoeken;
• de benodigde architectuur
ontwikkelen om databronnen,
platform en toepassingen op elkaar
aan te kunnen sluiten;
• voor de ‘buitenwereld’
visualiseren wat de mogelijkheden
van het platform en de toepassingen
zijn;
• een ‘vliegende start’ geven aan het
platform bij de lancering, doordat er
al toepassingen zijn waarvan meteen
gebruik kan worden gemaakt.

“D E STAD KRIJGT EEN GEHEEL NIEUWE DERDE
DIGITALE DIMENSIE, DIE STEEDS MEER VERWEVEN
RAAKT MET DE ANDERE DIMENSIES.”
04 | 2021
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“E EN STADSBREED PLATFORM MAAKT
SLIMMER, EFFECTIEVER EN EFFICIËNTER
OMGAAN MET DATA(BRONNEN) MOGELIJK,
NET ALS HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE
SERVICES.”

Een voorbeeld van een toepassing is de
3D Nieuwbouwplannen app. Deze app
maakt het mogelijk om toekomstige
gebouwen in 3D op een smartphone te
bekijken. De app laat een projectie van
het bouwproject zien, en daarmee het
effect op de omgeving.

DOEL PROGRAMMA DIGITALE STAD
De belangrijkste opgave van het
programma is om te leren door te
experimenteren en te onderzoeken. De
focus ligt hierbij op de ontwikkeling van
de digitale infrastructuur van de stad en
de rol van de overheid en andere
partijen daarbij. Het primaire doel is
vervolgens de ontwikkeling van het
Open Urban Platform volgens het
Digital Twin concept met een passend
governance model, inclusief het in beeld
brengen van de daarbij geleerde lessen.
Secundaire doelen zijn de ontwikkeling
van nieuwe toepassingen en data
bronnen, het opbouwen van een
structureel kennisnetwerk, en het
doorlopen van een breed scala aan
onderzoekstrajecten. Daarnaast wordt
er kennis en ervaring opgedaan over
nieuwe manieren van werken en
productontwikkeling.

DE ONTWIKKELING VAN EEN OPEN URBAN
PLATFORM MET 3D DIGITAL TWIN

De 3D Nieuwbouwplannen app.
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De ontwikkeling van een stadsbreed
platform met een permanent beeld van
de huidige werkelijkheid, biedt een basis
voor een slimmere, effectievere en
efficiëntere manier van omgaan met
data(bronnen) en het ontwikkelen van
toepassingen en services. En door dit
samen met partners uit de stad te doen,
kunnen we als lokale samenleving (en
overheid) een alternatief bieden in de
‘platformiserende’ maatschappij. Een
dergelijk platform, dat voor iedereen
toegankelijk is, biedt dus tal van nieuwe
kansen en mogelijkheden. Op dit
moment beschikken we al over een
werkend prototype van het Open Urban
Platform met 3D Digital Twin.

wijziging in aanpak onderzocht. Vorig
jaar hebben we een marktconsultatie
gehouden, waarin we ‘de markt’
bevroegen op hun ideeën en mogelijk
heden rondom de ontwikkeling van een
Open Urban Platform. Daarbij be
schouwden we het OUP als een
vastomlijnd product, dat we via een
aanbesteding wilden uitvragen.
Momenteel beschouwen we het
platform meer als een verzameling van
losse functionaliteiten (MIM’s), die
gezamenlijk het platform vormen. Deze
functionaliteiten kunnen door de tijd
heen veranderen en uitbreiden.
Bovendien willen we een vendor lock-in
voorkomen en flexibel blijven bij de
(door)ontwikkeling. Door maximaal in te
zetten op data-interoperabiliteit, en de
software daarop aan te passen, creëren
we een veel veerkrachtiger ontwikke
lingsmodel. De verschillende functiona
liteiten kunnen door meerdere partijen
ontwikkeld worden, waarbij één partij de
verantwoordelijkheid krijgt om de
onderlinge interoperabiliteit vorm te
geven en te bewaken.
Om de ontwikkeling van het OUP
mogelijk te maken, zal een innovatieve
aanbesteding worden uitgeschreven. Er
wordt momenteel gewerkt aan het
opstellen van het aanbestedingsdocu
ment. Het doel is om nog in 2021 tot
publicatie over te gaan.
Het Open Urban Platform in samenhang met de MIM’s.

DE VOLGENDE FASE
Momenteel worden de voorbereidingen
getroffen voor de volgende fase van
ontwikkeling van het OUP: de bouw van
een Minimal Viable Product (MVP).
Daarbij wordt gewerkt aan diverse
‘bouwstenen’, zoals het inhoudelijke
verhaal en de visie, en het functionele
basisontwerp.
De visie ligt er, het waarom is beschre
ven en het functionele basisontwerp is
af. Daarbij volgen we de zogenaamde
‘Minimal Interoperability Mechanisms’-

aanpak (MIM’s). Dat houdt in essentie in
dat afgebakende stukjes software
(functionele bouwblokken: ‘MIM’s’) die
ieder een bepaalde functie vervullen
(bijvoorbeeld: datamarktplaats), op
basis van gestandaardiseerde ‘stekker
dozen’ (‘Pivotal Points of Interoperabili
ty’, ‘PPI’s’, ofwel koppelvlakken) met
elkaar verbonden worden.

MARKTCONSULTATIE EN AANBESTEDING
OPEN URBAN PLATFORM

ROLAND
VAN DER HEIJDEN
is programmamanager
Digitale Stad bij
Gemeente Rotterdam.
rjmm.vanderheijden
@rotterdam.nl

Met betrekking tot het proces wordt op
basis van voortschrijdend inzicht een
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Veel van onze klanten worden geconfronteerd met de kloof tussen de geowereld en de operationele wereld.
Terwijl de geowereld gericht is op het data leveren, inwinnen, beheren en distribueren van kaartgegevens,
gebruikt de operationele wereld deze gegevens en analyseert deze ten behoeve van besluitvorming.
Zij zoeken naar een betere verbinding tussen verschillende beleidsterreinen en ketenpartners. IMAGEM
ontwikkelt een Smart Digital Reality voor organisaties, ter ondersteuning van het automatiseren van vele
verschillende werkprocessen. In cocreatie is ervaring, bewezen methodologie en technologie vertaald naar
kant-en-klare applicaties om organisaties te helpen hun werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren.
Deze organisaties starten met een Digital Twin, oftewel een digitale kopie van de omgeving als nieuwe
informatievoorziening, omdat dit een positieve bijdrage levert aan de dienstverlening naar de burgers en aan
de eigen werkprocessen. De Digital Twin vormt de basis van een digitaal systeem dat voor de uitvoering van
verschillende taken nodig is. Dit wordt nu al gedaan bij gemeente Almere, die samen met IMAGEM een Digital
Twin realiseert om besluitvorming te optimaliseren en te verkorten.
–– DOOR NIELS VAN DE GRAAF

COMPUTER
SAYS ‘YES’!

Voorbeeld van een Digital Twin met panorama’s
geïntegreerd voor optimale scenariocreatie. De
volgende objecten zijn geplaatst: auto, drie
lantaarnpalen, een boom, een abri en een gebouw.
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Voorbeeld van een Digital Twin waarin de volgende objecten zijn geplaatst: rijtjes woningen, bomen, een luxe woning en een
appartementencomplex.

DIGITAL TWIN (R)EVOLUTIE
De Nederlandse gemeenten staan aan het hoofd van
grote opgaven als energietransitie, woningbouw en
duurzame zorg. Voorwaarde is wel dat gemeenten
structureel financieel gezond zijn. Er zijn dus slimme
investeringen nodig. Hier liggen kansen voor gemeen
ten om bijvoorbeeld ook de beheeropgaven te
combineren met transitieopgaven en stadsontwikke
ling. Om dit mogelijk te maken, is het van belang dat
data uit de verschillende (verkokerde) beheersystemen
ontsloten worden, en veel meer adaptief en samen
hangend worden gemaakt in de uitvoering.
Hier biedt de Digital Twin als integrale informatievoor
ziening de beste oplossing. Eén integrale informatie
voorziening met één waarheid en dus iedereen
dezelfde informatiepositie voor de verschillende fases
als: voorbereiding, procedure, inzage en besluit.

DE DIGITAL TWIN ALS SAMENWERKOMGEVING
Elke gemeente heeft een veelheid aan beleidsdoelen
en projecten. Er is een duidelijke behoefte aan inzicht
in hoe dit in elkaar grijpt. De wens is dat plannen
effectiever worden gemaakt en inzichtelijker worden
gepresenteerd, met als doel om de besluitvorming te
verbeteren en te verkorten.
Een virtuele omgeving brengt alle nodige data, bereke
ningen, ambities en informatie van alle domeinen en
stakeholders samen. Het draagt zorg voor verbinding
tussen de verschillende beleidsterreinen en keten
partners. Dit is een innovatieve aanpak die resulteert in
effectiviteit en efficiëntie, wat op termijn geld oplevert.

De Digital Twin is dus uitstekend inzetbaar als
samenwerkomgeving, waarin integraal gekeken en
gewerkt wordt aan de plannen en de consequenties
die elke verandering teweegbrengt. De raad kan op
basis van de inzichtelijkheid en de context van de
scenario’s een weloverwogen besluit nemen. Daar
naast is een virtuele omgeving ‘onder de arm’ mee te
nemen naar de burgers en ondernemers. Er is geen
verschil meer in beleving, en de burger kan zijn wereld
laten landen in de wereld van de overheid.

PARTICIPATIE
Hoe zorg je er als gemeente voor dat participatie niet
alleen ‘het voldoen aan verplichting’ is maar dat het
écht gaat werken? Het is evident dat een participatie
beleid opstellen, veel meer inhoudt dan ‘papier maken’.
Het behelst ook een cultuurverandering. Cultuurveran
dering kan lang duren, en de juiste ondersteuning kan
dit versnellen of eenvoudiger maken. Een Digital Twin
is één van de gereedschappen die gaan helpen als
communicatiemiddel.
Complexe en minder complexe projecten kunnen
gevisualiseerd worden. De stakeholders hebben direct
een goed beeld van de situatie of scenario’s. De
wensen (bijvoorbeeld parkeren, groen en mobiliteit)
kunnen expliciet gemaakt worden, zodat tegenstrijdig
heden direct inzichtelijk zijn. Het helpt wanneer je als
gemeente open en transparant bent: laat zien wat de
plannen zijn en wat de opgehaalde inbreng is, welke
consequenties er zijn én wat je ermee gaat doen. Pas
als iedereen dezelfde kennis heeft, is een goed gesprek
mogelijk.
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tord worden zodat inzichtelijk wordt welke aspecten
van de leefomgeving aandacht nodig hebben.

Voorbeeld van een Digital Twin als samenwerkomgeving, waarin scenario’s
integraal beoordeeld kunnen worden.

HET KAN IN ALMERE
De gemeente Almere en IMAGEM werken samen aan
het verbeteren van werkprocessen binnen de gemeen
te. Met alleen een mooi 3D-model van de werkelijkheid
om naar te kijken ben je er niet. De gemeente heeft de
stap gemaakt om eerst eens goed te experimenteren
en te leren wat het betekent om een Digital Twin te
hebben. Wat voor impact heeft dat op de organisatie?
Het gaat daarbij niet alleen om het opbouwen ervan
(data), maar vooral wat het de organisatie oplevert
(applicaties).
Almere en IMAGEM zijn gestart met een workshop met
alle domeinen. Het doel van de workshop was om te
achterhalen welke voordelen een digital representatie
van de werkelijkheid kan bieden in de vele verschillende
werkprocessen. Hier zijn 249 ideeën uit voortgekomen.

INTEGRALE BELANGENAFWEGING
‘Het kan in Almere’, en met die gedachte heeft de
gemeente Almere de ideeën geanalyseerd en zijn er
een aantal werkprocessen gekozen om te optimalise
ren. Heel snel werd duidelijk dat er een enorme winst is
te behalen wanneer domeinoverstijgend samen
gewerkt kan worden. IMAGEM ontwikkelt nu samen
met de gemeente een integrale informatievoorziening
waarin alle domeinen kunnen samenwerken.
Met deze samenwerkomgeving bezit de gemeente een
basis voor integrale belangenafweging, zodat samen
hang in beleid gerealiseerd kan worden. Een omgeving
waarin informatie en data van bijvoorbeeld wonen,
erfgoed, mobiliteit, economie, detailhandel, ecologie,
groen, cultuur, water, sociaal, et cetera inzichtelijk
gemaakt wordt. Maar ook een informatievoorziening
waarin van elk domein de visies, ambities en belangen
te vinden zijn, zodat samenhang in beleid bevorderd
kan worden. Dit vergroot betrokkenheid en werkt voor
iedereen prettiger.
Dilemma’s, confrontaties en consequenties worden
snel inzichtelijk, en kunnen daardoor geadresseerd
worden. Doelen, ambities en beleid kunnen gemoni
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Ruimtelijke kwaliteiten zijn direct inzichtelijk waardoor
de besluitvorming wordt verbeterd en de doorlooptijd
wordt verkort. Faalkosten verminderen en de publieke
waarde wordt gemaximaliseerd. Digitale kopieën
kunnen overigens ook aantrekkelijk zijn voor veel
andere gebieden. Ze kunnen helpen bij het plannen
van evenementen en festivals of citymarketing. Ook
persbureaus en andere mediabedrijven willen gebruik
maken van stadsmodellen. Bovendien kunnen burgers
beter geïnformeerd worden door digitale kopieën van
de werkelijkheid met daarin beoogde scenario’s.

SMART DIGITAL REALITY GEMEENTE ALMERE
Digital Twins zijn echte ‘game changers’ in stedelijke
ontwikkeling. Besluitvormers worden in staat gesteld
om beleid en verschillende scenario’s te ‘bekijken’, uit
te proberen om vervolgens een onderbouwd besluit te
nemen. Combineer dit met integrale domeininformatie,
(realtime) sensorinformatie en kennis om een ‘Smart
Digital Reality’ te creëren. Het is het samenspel van
statische en dynamische (live) databronnen, die
tezamen laten zien wat er gebeurt in de realiteit.
De gemeente Almere heeft de ambitie om met wetten,
regels, kennis, data en informatie vanuit de verschillen
de domeinen een Smart Digital Reality te realiseren.
Door alle data en informatie over onder andere
archeologie, bodem, water, verkeer en parkeren,
externe veiligheid, et cetera in samenhang te visualise
ren, wil de gemeente iedereen direct hetzelfde inzicht
en dezelfde context geven. Uitdagingen worden
hierdoor voor iedereen inzichtelijk, en gezamenlijk
kunnen er domeinoverstijgende oplossingen bedacht
worden vanuit één enkele (samenwerk)omgeving.
Met het realiseren van deze slimme integrale informatie
voorziening zorgt de gemeente Almere ervoor dat
burgers, ondernemers en de eigen medewerkers op een
eenvoudige, overzichtelijke en snelle manier digitaal
kunnen beoordelen waar, hoe en wat is, kan en mag. De
computer zegt geen ‘nee’ meer, maar ‘ja, hier, en…….’

NIELS VAN DE GRAAF
is Marktmanager Overheid
bij Imagem.
niels.vandegraaf@imagem.nl
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Programma
Totaal Driedimensionaal
EEN DIGITAL TWIN ZONDER BETROUWBARE 3D-OBJECTENREGISTRATIE IS OOK MAAR EEN MENING!
De gemeenten Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werken samen met de VNG in het programma Totaal Driedimensionaal
(T3D). In dit innovatieprogramma verkennen en bouwen we aan praktische oplossingen voor het volledig in 3D inwinnen,
registreren en gebruiken van basisgegevens over de fysieke leefomgeving voor gebruik in onder andere Digital Twins
(zie figuur 1).
–– DOOR GERLOF DE HAAN

WAAROM TOTAAL DRIEDIMENSIONAAL?
Het enthousiasme waarmee Digital Twin
toepassingen worden omarmd als
wondermiddel voor ingewikkelde
ruimtelijke vraagstukken, zoals energie
transitie en woningbouwopgaven is
groot. Tot zover geen probleem, tenzij de
aandacht voor kant-en-klare oplossingen
de ‘blinde vlek’ wordt voor het belang
van betrouwbare 3D-basisgegevens,
en de risico’s voor de kwaliteit en

acceptatie van Digital Twin toepas
singen.
Een Digital Twin van de fysieke leefom
geving steunt in belangrijke mate op een
actueel en betrouwbaar 3D-informatie
model (gegevensfundament) van die
omgeving. Op dit moment wordt dat
gegevensfundament (de huidige
geo-basisregistraties) nog in 2D
bijgehouden. Voor het gebruik in een

Digital Twin moet een bronhouder een
extra 3D-registratie ‘optuigen’, als
afgeleide van de wettelijke 2D-registra
ties. Twee registraties bijhouden is
natuurlijk niet efficiënt en leidt tot extra
werk en extra investeringen. Daarnaast
ontstaan onvermijdelijk verschillen in
actualiteit tussen de basisregistratie
en het afgeleide 3D-model. Bijvoorbeeld
tussen de 2D-registratie van een
‘gebouw’ in de BAG en de BGT en het

Figuur 1. Het programma in fasen. (Bron: Kernteam Totaal Driedimensionaal)
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ficiënt bij te houden 3D-objectenregis
tratie. Voor gemeenten Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam aanleiding om
zich samen met de VNG te organiseren
in het Programma Totaal Driedimensio
naal, en samen op zoek te gaan naar
praktische, werkende oplossingen voor
het bijhouden en gebruiken van een
3D-objectenregistratie.

WAAR STAAN WE?
Figuur 2. 3D (informatieverlies) in de keten. (Bron: Subsidieaanvraag Totaal Driedimensionaal)

‘ZOWEL EEN 2D- ALS EEN
3D OBJECTENREGISTRATIE
BIJHOUDEN IS NIET
EFFICIËNT’
afgeleide 3D-model van dat gebouw in
de 3D-objectenregistratie. Wat is dan de
(juridische) werkelijkheid, en wat zegt dit
over de analyses en besluitvorming op
basis van een Digital Twin?
Gemeenten ontvangen daarbij als partij
in de ontwerp- en planningsketen van de
fysieke leefomgeving steeds vaker

‘informatierijke’ 3D-modellen van
architecten en initiatiefnemers. Echter,
3D past nog niet in de basisregistraties,
dus er zit voor de gemeente niets anders
op dan de gegevens uit deze bestanden
simpelweg ‘plat te slaan’. Verderop in de
keten zien we dat de gemeente als
gebruiker van Digital Twins de plat
geslagen data weer verrijkt naar een
3D-model (zie figuur 2). Dat klinkt als
dubbel werk, en dat is het ook.
Gemeenten hebben dus zowel in de rol
van bronhouders van basisregistraties
als van gebruiker van Digital Twins,
belang bij een betrouwbare en kostenef

In fase 2 van T3D bouwen de drie
gemeenten en de VNG gezamenlijk aan
een proefopstelling. Het hart van deze
proefopstelling wordt gevormd door een
3D-objectenregistratie. Voor het bepalen
van de inhoud van de 3D-objectenregis
tratie zijn de objecten uit het in juni
vastgestelde conceptuele model van de
toekomstige Samenhangende Objecten
Registratie (SOR) leidend1. We vullen dit
aan met specifieke informatiebehoefte
voor onze use cases. De 3D-beschrijving
vindt plaats conform het CityGML-infor
matiemodel.
Rond de 3D-objectenregistratie zijn
vervolgens drie praktijkbeproevingen (of
use cases) ingericht:
• Den Haag: 3D-inwinning gegevens
over (binnenkant) gebouwen voor
WOZ en Handhaving
• Rotterdam: 3D-watermanagement op
basis van een ‘3D BGT’ en relevante
objecten
• Amsterdam: 3D-vergunningverlening
Binnen elke use case wordt de volledige
keten van inwinnen, registreren en
gebruik van 3D-gegevens in de
3D-objectenregistratie onderzocht en
uitgewerkt.

Figuur 3. Inwinning binnenkant gebouwen. (BIM –LiDAR). (Bron: gemeente Den Haag)
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Den Haag ontwikkelt oplossingen voor
het geautomatiseerd verzamelen van
actuele gegevens over bouwlagen en
gebouwzoneringen in een gebouw, op
basis van mobiele LiDAR ingewonnen
data of BIM-bestanden. Onder andere
voor gebruik in het WOZ-proces en de
uitvoering van handhaving en toezicht
(zie figuur 3).
Rotterdam realiseert een oplossing voor
het geautomatiseerd bijhouden van een
3D-BGT uit bijvoorbeeld puntenwolken
op basis waarvan voorspellingen over

Figuur 4. Inwinnen 3D-BGT voor wateranalyse. (Bron: gemeente Rotterdam)

wateroverlast in een wijk of een buurt
kunnen worden uitgevoerd en in 3D
gevisualiseerd (zie figuur 4). En Amster
dam bouwt een oplossing waarbij
burgers zelf een bouwplan in 3D
intekenen of aanleveren in een vergun
ningcheck-website. Deze gegevens
kunnen direct worden gebruikt voor het
vergunningverleningsproces en tevens
kan de 3D-objectenregistratie automa
tisch worden bijgewerkt (zie figuur 5).
Overigens is ook bij automatisering
altijd sprake van een eindcontrole door

een ambtenaar. Er is veel tijd ingeruimd
voor het toetsen, beproeven en
valideren van oplossingsrichtingen met
andere gemeenten en landelijke
ketenpartijen. Op die manier houden we
‘het oog op de bal’ en sturen we op
praktische, haalbare (en schaalbare)
oplossingen.

WAT LEVEREN WE OP?
De proefopstelling is in de loop van
volgend jaar beschikbaar als demonstra
tieomgeving. 2022 gebruiken we verder

‘VOOR GEMEENTEN ZIT ER NIETS
ANDERS OP DAN 3D-GEGEVENS
SIMPELWEG WEER PLAT TE SLAAN’

om onderdelen van de proefopstelling in
productie te nemen bij de deelnemende
gemeenten. Dat levert nog meer
praktische tips en handvatten op. Deze
verzamelen we in een ‘toolkit T3D’.
T3D draagt op een hele praktische wijze
bij aan de ontwikkeling van standaarden
en landelijke richtlijnen voor de
3D-informatieketen. Wij verwachten dat
onze resultaten het duurzaam werken
met 3D-geo-informatie op landelijke
schaal versnelt. Een Digital Twin bouw je
namelijk op een betrouwbaar en
beheersbaar gegevensfundament!

Bronvermelding
DiS Geo: Eisen aan model samenhangende
objectenregistratie, juni 2021,
bit.ly/eisenmodelSOR

GERLOF DE HAAN
is programmaleider Spoor
Samenhang, verbreding en
borging bij Totaal Driedimensionaal, en is verbonden aan VNG.
gerlof.dehaan@vng.nl

Het kernteam Totaal Driedimensionaal bestaat verder uit:
Eduard Renger (VNG) programmamanager
Harrie van der Werf (gemeente Den Haag) programmaleider spoor Inwinning
Jane Hermans – van Rhee (gemeente Rotterdam)
programmaleider spoor Registratie
Alex Peters (gemeente Amsterdam) programmaleider
spoor Gebruik
Figuur 5. Use case vergunningverlening. (Bron: gemeente Amsterdam)
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DIGITAL TWIN VOORSPELT
EFFECTEN ONTWIKKELINGEN
SCHIPHOLREGIO
Schiphol Area Development Company (SADC) ontwikkelt hoogwaardige werklocaties rondom Schiphol en
Amsterdam. De concurrentie tussen internationale luchthavenregio’s groeit en maatschappelijke vraagstukken maken gebiedsontwikkeling complexer. SADC onderzocht met het Kadaster de mogelijkheden voor een
informatievoorziening die deze complexiteit aankan.
–– DOOR KARL ADAMS

“Wij zijn gebiedsontwikkelaar en verkopen bouwrijpe
kavels aan projectontwikkelaars en bedrijven. Ook
verbeteren we bestaande bedrijfsterreinen. Zo
realiseren we hoogwaardige locaties om te werken”,
aldus Reinoud Fleurke, manager gebiedsontwikkeling
bij SADC.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Het creëren van goede werklocaties staat niet los van
andere ontwikkelingen in het Schipholgebied. Fleurke:
“Aan de ene kant zijn er economische belangen als
bedrijfshuisvesting en werkgelegenheid. Aan de andere
kant zijn er maatschappelijke belangen als wonen,
bereikbaarheid, biodiversiteit en duurzaamheid.
Hoe bied je een hoge kwaliteit van werken en wonen in
een regio met zoveel mensen en zo weinig ruimte?
Dat vraagstuk wordt nog actueler bij het doortrekken
van de Noord/Zuidlijn van de Zuidas naar Hoofddorp.
Dit gebied is nu al internationaal een magneet voor
bedrijven en heeft de potentie om uit te groeien tot de
nationale entree van Nederland.”

INFORMATIEVOORZIENING
“Goede beslissingen neem je op basis van goede data”,
aldus Fleurke. “Tot nu toe combineerde SADC hand
matig allerlei data: denk aan economische cijfers,
vergelijkingen met internationale luchthavenregio’s,
aanbod van vastgoed, vergunningen of bouwtekeningen.
Maar de nieuwe ruimtelijke vraagstukken van
Nederland verlangen een krachtiger type informatie
voorziening: eentje waarbij je vanuit allerlei perspectieven
actuele data bij elkaar brengt en koppelt, zowel van
overheid als markt. We vroegen het Kadaster samen
met ons te onderzoeken of een Digital Twin een
oplossing was.”

VIRTUELE TWEELING
Matthieu Zuidema ziet als adviseur vanuit het Kadaster
de vraag naar Digital Twins toenemen. “Je moet het
zien als een digitaal model van de werkelijkheid, een
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virtuele tweeling. Een computersysteem dat data
gebruikt om het model zo realistisch mogelijk te
maken, vaak inclusief een 3D-weergave. Door realtime
data te koppelen, verandert het model mee met de
werkelijkheid. En niet te vergeten: door data of
instellingen aan te passen, kun je de effecten van
ontwikkelingen simuleren en voorspellen.”

BOUWSTENEN KADASTER
Het Kadaster ondersteunde met het visualiseren van
het gebied, dat luchthaven Schiphol, Hoofddorp tot en
met de Amsterdamse Zuidas omvat. Zuidema: “Ook
pasten we data toe uit 3D-topografie, Basisregistratie
Kadaster, Basisregistratie Adressen en Gebouwen en
het Actuele Hoogtebestand Nederland. Daarmee
krijgt SADC antwoord op vragen als: welk type
vastgoedeigenaren zijn er, op welke gronden nemen
zij posities in, en hoe ontwikkelen de vastgoedprijzen
zich?”

OBJECTIEF GESPREK VOEREN
Volgens Fleurke is het grote voordeel van een Digital
Twin dat je een objectief gesprek kunt voeren met alle
betrokken partijen in de regio: “Je ziet immers als
belanghebbenden allemaal hetzelfde. Je komt samen
tot inzichten die je anders niet had gekregen. En beter
inzicht leidt tot betere keuzes voor investeringen in
infrastructuur en gebiedsontwikkeling.”

EFFECTEN VAN KEUZES VOORSPELLEN
Ook kan SADC met een Digital Twin de effecten van
keuzes meten. Zo kan het de mogelijke waardever
meerdering van een gebied voorspellen: “Als je van een
toekomstig metrostation een 3D-model kunt maken,
kun je simulaties uitvoeren: hoeveel stijgt de waarde
van bouwgrond en vastgoed rond dat gebied? Of stel,
je wilt zoveel mogelijk woningen en arbeidsplaatsen
realiseren rondom een station. Hoe ver kun je gaan
met het dicht bij elkaar plaatsen van voorzieningen,
gebouwen en infrastructuur?”

Fotografie: Kadaster / Plaatwerk Fotografen

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE METEN
Fleurke geeft aan dat de focus van SADC niet alleen
ligt op de economie: “We vinden het ook erg belangrijk
om met cijfers inzicht te krijgen in de waarde die we
creëren voor de maatschappij. Dat doen we bijvoor
beeld door onze bijdrage aan de Duurzaamheidsdoelen
van de Verenigde Naties te meten.”

antwoorden kan geven op ons specifieke vraagstuk.
Bovendien kunnen we er ook over meerdere jaren de
ontwikkelingen in het gebied mee blijven volgen en
sturen. We schrijven nu dan ook met veel plezier
samen het plan voor de doorontwikkeling van de
Digital Twin.”

PLAN VAN AANPAK

CONTACT:

SADC heeft de samenwerking met het Kadaster
ervaren als een partnership met een gezamenlijke
zoektocht. Fleurke: “De ervaring en gedrevenheid van
het Kadaster inspireerde ook de andere betrokken
partijen zoals de provincie Noord-Holland, de gemeen
ten Amsterdam en Haarlemmermeer, Schiphol Group
en het CBS. We hebben laten zien dat een Digital Twin

SADC: Abe Ferwerda - a.ferwerda@sadc.nl. (Reinoud Fleurke werkt
niet meer bij SADC.)
Kadaster: Matthieu Zuidema - matthieu.zuidema@kadaster.nl

KARL ADAMS
is verbonden aan het Kadaster.
karl.adams@kadaster.nl
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DIGITAL TWIN: VAN TREND
NAAR TOEGEVOEGDE WAARDE
Afgelopen tijd is het aantal publicaties over Digital Twin enorm toegenomen. Een aantal vragen
hierbij zijn: wat is een Digital Twin? Wat kun je ermee? Waarom is het nu zo’n trend?
–– DOOR MARCEL DUFFHUIS

SAMENWERKING AMSTERDAM EN UTRECHT
De gemeente Amsterdam heeft samen met de
gemeente Utrecht een Digital Twin ontwikkeld. Beide
gemeenten hebben de ambitie om een digitaal
stadsmodel te realiseren. Sterker nog, dit digitale
stadsmodel is inmiddels een feit. Je kunt dit model
bekijken op https://3d.amsterdam.nl
en op https://3d.utrecht.nl.
Wat is het verschil tussen een Digital Twin en een
digitaal stadsmodel? Je zou kunnen zeggen dat Digital
Twin de verzamelnaam is van alle vormen van digitale
kopieën van een werkelijke omgeving. In dit geval
hebben we het over een digitaal stadsmodel. Wietse
Balster (gemeente Amsterdam) en Arjan Koelewijn
(gemeente Utrecht) treden op als productowners van
deze Digital Twin.

DIGITAL TWIN OP BASIS VAN OPEN DATA
De Digital Twin van Amsterdam en Utrecht is ontwikkeld
op basis van het open gaming platform Unity. Er is voor
Unity gekozen omdat dit platform WebGL ondersteunt.
WebGL is een open standaard voor het specificeren van
3D-computergraphics. Vooralsnog is dit de beste keuze,

Afbeelding 1.
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totdat er een betere beschikbaar is natuurlijk.
Uitgangspunt bij de Digital Twin is dat deze is
opgebouwd uit open data. Dit betekent dat er gebruik
gemaakt wordt van een aantal basis- en kernregistra
ties die door verschillende overheden worden bijge
houden. Denk hierbij aan de BAG, BGT, AHN, Nationaal
bomenbestand en rioleringsinformatie die door
RIONED wordt beheerd.

WAT IS DE INNOVATIE VAN DIGITAL TWIN?
“Nu gaan we de Digital Twin verbinden met andere
databronnen. Onder meer hittestress, fijnstof en
verkeersdata”, aldus Marcel Duffhuis, informatiemana
ger bij de gemeente Utrecht. Hiervoor is samenwerking
gezocht met het RIVM, de provincie Utrecht en VNG
Realisatie. Simulatie van bijvoorbeeld stadsontwikke
ling in combinatie met het thema Gezond Stedelijk
Leven, geeft het management en bestuur handelings
perspectief dat voorheen niet beschikbaar was.

ONTWIKKELING VOOR DE BV NEDERLAND
Wat Amsterdam en Utrecht hebben ontwikkeld kan
door andere overheden worden gebruikt. Hiervoor
hebben beide gemeenten recent een samenwerkings

Afbeelding 2.

overeenkomst getekend. Rotterdam is inmiddels ook
aangehaakt bij deze samenwerking. Er wordt in een
scrumteam samengewerkt en elke drie weken is er een
review voor belangstellenden. Er zijn inmiddels ook
twee studenten aangehaakt die vanuit hun eigen
studie een dashboard bouwen op basis van de Digital
Twin.

VERBINDING MET GAME-ONTWIKKELING
Nederland kent een bloeiende gaming-industrie. Er
zitten inmiddels veel studenten op de Creative Media
and Game opleidingen die voor deze richting worden
opgeleid. “Als wij de kennis van deze studenten kunnen
gebruiken en combineren met geo-informatie,
ontstaan mooie dingen”, zegt Marcel Duffhuis.

KANSEN VOOR DIGITAL TWIN
Amsterdam en Utrecht zijn tot nu toe vooral in het
fysieke domein aan de slag gegaan met Digital Twin.
Voor Utrecht is dit het gebied Merwedekanaalzone
geweest (zie afbeelding 2). Door stedenbouwkundige
plannen als ‘blauwe blokjes’ toe te voegen aan de
bestaande omgeving ontstaan nieuwe inzichten. Er
kan direct worden gekeken naar de schaduw op elke
tijd van de dag en in elk seizoen, voor én na inpassing
van plannen. “In het kader van participatie gebruiken
we deze modellen tijdens bewonersavonden, voor een
meer transparante rolverdeling tussen overheid en
burgers”, licht informatieadviseur Arjan Koelewijn van
de gemeente Utrecht toe.

INTEGRAAL BEELD DOOR HET COMBINEREN VAN DATA
Met de Omgevingswet als aanjager voor het integraal
in beeld brengen van een fysiek vraagstuk, waarin ook
aspecten als gezondheid en welbevinden van de
inwoners moeten worden meegewogen, worden nu

ook andere databronnen gekoppeld. Het gaat dan over
hittestress, fijnstof en de Groene Baten Planner.

VERMINDEREN VAN FAALKOSTEN
De Digital Twin geeft de mogelijkheid om bouwplannen
vroegtijdig te toetsen aan de werkelijke situatie, en dat
op een manier die voor iedereen ‘leesbaar’ is. Hiermee
worden mogelijke faalkosten verminderd bij de
uiteindelijke realisatie.

VAN INNOVATIE NAAR BORGING IN WERKPROCES
Het gebruik van Digital Twins heeft ook gevolgen voor
de manier van werken. Als er straks één model is
waarin gelijktijdig de effecten van bepaalde veranderin
gen op verschillende beleidsterreinen te zien zijn,
kunnen die eerder in het stedenbouwkundig proces
worden meegenomen. En dat vraagt om een andere
structuur, rolverdeling en samenwerking. VNG
Realisatie is nu een beweging gestart. Gemeenten,
provincies en waterschappen werken samen om de
innovatie van Digital Twins verder te brengen, waardoor
het een gemene deler wordt.
De mogelijkheden van Digital Twins lijken eindeloos,
maar het is belangrijk om te waken voor te veel
techno-optimisme. “Het is belangrijk de transparantie
en verantwoording over de inzet van Digital Twins goed
te regelen”, stelt Marcel Duffhuis als afsluiting.

MARCEL DUFFHUIS
is informatiemanager bij de
gemeente Utrecht.
m.duffhuis@utrecht.nl
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AVENTO GROUP
INTEGREERT BIM MET GIS
Bouwbedrijven en met name bouwgerelateerde installatiebedrijven gaan hun ontwerpen steeds meer digitaal ontwerpen,
berekenen, uitvoeren en onderhouden met BIM-modellen (van 2D naar 3D naar 9D). De BIM-modellen worden steeds meer
op de kaart gezet voor het genereren van een maatvast Digital Twin. De komende tijd worden alle gebouwen gedigitaliseerd
in 3D-modellen om faalkosten omlaag te brengen en beheer en onderhoud te vergemakkelijken.
–– DOOR HENK ENSINK

H

et is een enorm karwei, waarbij
AVENTO Group met haar
werkmaatschappijen Bee4BIM en
Bee4GIS zeker een flink graantje
wil meepikken. Directeur-eigenaar Henk
Ensink uit Oldenzaal steekt zijn ambitie
niet onder stoelen of banken: “Wij willen
marktleider worden in het digitaliseren
van bestaande woningen en hun
omgeving.”

MARKTLEIDER
AVENTO is al marktleider in Nederland
op het gebied van 3D-data voor
Geografische Informatie Systemen (GIS)
en voor Bouw Informatie Modellen
(BIM). Rekening houdend met de
wetgeving die zich op dit gebied sterk
ontwikkelt, produceert en onderhoudt
AVENTO Digitale Tweelingen (Digital
Twins) van de werkelijkheid. Dit doet
het bedrijf door zowel boven- als
ondergronds geïntegreerde GeoBIMoplossingen en geavanceerde 3D-bouw
tekeningen in de omgeving te plaatsen.
AVENTO werkt met haar werkmaat
schappij Bee4GIS voor de Nederlandse
overheid om de data in de openbare
ruimte op orde te houden. De andere
werkmaatschappij Bee4BIM produceert
BIM-modellen voor het BOUW-eco
systeem in Nederland.
AVENTO zet gebouwen als een Bouw
Informatie Model (BIM) op de juiste
geografische coördinaten (GIS) met de
hoogst mogelijke nauwkeurigheid en
kwaliteit, en tegen de laagste kosten.
AVENTO wil een bijdrage leveren aan de
digitale wereld door de 3D-data van
woningen en hun omgeving op een
betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige
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manier te leveren én te onderhouden
ten behoeve van het complete Eco
systeem. Denk hierbij aan de
Omgevingswet. Met passie werkt
AVENTO aan het verhogen van de
productiviteit en zekerheden, en aan de
reductie van risico’s en kosten voor
digitaliseringsoplossingen voor haar
klanten. Met hightech-dataprocessing
binnen GIS en BIM voorkomt het bedrijf
ontwerpfouten, verbetert het de
ontwerpkwaliteit, en reduceert het de
bouwtijden en bouwkosten. Ook
vereenvoudigt AVENTO de overdracht
van bouwactiviteiten van 2D naar 3D.

NIET MEER WEG TE DENKEN
BIM staat voor: Building Information
Modelling. Hiermee maken en beheren

we digitale representaties van fysieke en
functionele kenmerken van gebouwen.
Door deze te combineren met Geografi
sche Informatiesystemen (GIS) is
eenduidige informatie uit te wisselen
en te beheren met collega’s en samen
werkingspartners.
BIM en GIS zijn niet meer weg te denken
in het werkproces van veel organisaties.
Beide systemen raken elkaar steeds
meer. In de praktijk werken de gebrui
kers ervan vaak samen. De omgevings
informatie van GIS is namelijk relevant
voor de objectinformatie van BIM, en
andersom.
Bee4BIM is specialist in het elkaar laten
aanvullen van deze BIM- en GIS-werelden.

De gedachte hierachter? Met een
bouwmodel alleen, heb je slechts een
deel van de informatie die je nodig hebt
bij het effectief ontwikkelen van
infrastructuur. Maar met behulp van
geografische informatie weet je ook hoe
een object in de omgeving past. Plus
welke invloed het daarop heeft.
Bee4BIM realiseert een naadloze
integratie tussen de data en workflows
van beide systemen.

AANTOONBARE KOSTENBESPARING
GIS en BIM zijn aanvullend: ze bieden
beide iets wat de ander niet kan. Samen
vormen zij daarom een completere
informatiebron. De koppeling van een
BIM met GIS, betekent dat betrokkenen
in het bouwproces meer zeker kunnen
zijn van hun project. Dit voorkomt dure
verrassingen. Dat scheelt frustratie
en vermindert de hoeveelheid nietgeraamde kosten tijdens de bouw.
De 3D-BIM-dienst van Bee4BIM zorgt
ervoor dat samenwerking tussen GIS en
BIM steeds concreter wordt. Met als
praktisch doel: bouwmodellen verrijken
met geografische informatie en
ruimtelijke context. Dit levert een
completer beeld op voor ontwerp en
besluitvorming.
De implementatie van BIM en GIS in het
bouwproces, lost veel uitdagingen op
waarmee de bouw wordt geconfron
teerd, zoals het voorkomen van
ontwerpfouten, verbetering van de

ontwerpkwaliteit, vermindering van
bouwtijd en -kosten. Ook vergemakke
lijkt het een naadloze overdracht van
bouwactiviteiten van 2D naar 3D.

LEVERBETROUWBAARHEID
Bee4BIM past BIM en GIS toe in de vorm
van geïntegreerde GeoBIM-oplossingen
voor het produceren van geavanceerde
3D-bouwtekeningen, precisiemodelle
ring op verschillende detailniveaus
(LoDs), en het opschalen van de
productiecapaciteit tegen betaalbare
kosten.
BIM-technologieën spelen een belang
rijke rol bij het oplossen van onverwach
te omstandigheden en uitdagingen op
de bouwplaats. Ze maken het mogelijk
om activiteiten op en rondom de
bouwplaats en bewegingen van
arbeidskrachten uitgebreid te volgen.
Dit helpt bij het delen en uitwisselen van
gegevens, en bij het plannen en
managen van het bouwproces, met
name tijdens de ontwerp- en bouwfasen.

kracht van dataproducerende
computertechnologieën bij werknemers,
machines en materialen.
GeoBIM helpt bij het faciliteren van
deze geïntegreerde technologische
oplossingen met AI, IoT, AR/ VR, Robotic
Process Automation, scanning en
BIM-technologieën.
Door hoogwaardige dataproductie
maakt Bee4BIM 3D-BIM-modellen,
waarmee de productiviteit op de
bouwplaats wordt verhoogd en de
machines efficiënter kunnen worden
ingezet. Zo worden de kosten verlaagd.
Dit zorgt voor een stijging van 50
procent in arbeidsproductiviteit, 25
procent in machineproductiviteit en 25
procent efficiënter gebruik van appara
tuur en brandstof. Ook wordt de
veiligheid verbeterd met speciale
sensortechnologie met een gevaren
waarschuwing. Bovendien kunnen de
faalkosten worden teruggebracht met
wel 35 procent!

GEOBIM-OPLOSSINGEN
Bee4BIM heeft met succes GeoBIMoplossingen toegepast in het gehele
bouwproces voor een nauwkeurige
kostenraming en procesplanning om
kostenoverschrijdingen te voorkomen
en faalkosten te verminderen. Bouw- en
aan de bouw gerelateerde bedrijven
hebben dergelijke digitaliseringsoplos
singen omarmd. Hun productiviteit is
hoger doordat ze gebruikmaken van de

HENK ENSINK
is eigenaar van AVENTO Group.
henk@aventogroup.nl
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GEOSPATIAL WORLD FORUM 2021

DigitalTwin4NL in
internationale context
Het was geen verrassing. Het Geospatial World Forum (GWF), een internationaal
geo-evenement, stond voor een groot deel in het teken van Nederlandse ontwikkelingen. Het thema? Digital Twins!
–– DOOR REMCO TAKKEN BEELD © GWF/ RICHARD THEEMLING

T

ot kort voor het evenement ‘dzjie
dubbel joe ef’ gold er in enkele
landen nog code zwart voor
uitreizen naar Europa. Vele
aanwezigen namen last minute hun
besluit om te komen. Of ze bleven weg.
Een relatief groot aantal aanwezige
sprekers kwam daarom uit Nederland,
Duitsland en België: overkomst
gegarandeerd. Er was ook een meer
strategische reden. De uit India
afkomstige organisatoren willen al
langer de banden met de Nederlandse
sector aanhalen. In het verleden trok dit
evenement veel bezoekers, maar slechts
een bescheiden aantal Nederlanders.
De coronacrisis bood een uitgelezen
kans om dit te veranderen. Sponsoren
met een NL-stempel: het Kadaster,
Merkator en Cyclomedia.

NEDERLANDS PANEL
Tijdens de eerste dag was er een volledig
Nederlands panel met liefst negen
deelnemers. Rob van de Velde van
Geonovum bracht samenhang aan in dit
geheel. Met zijn inleiding over GeoSamen
deelde hij feitelijk de sprekers in. Frank
Pauli van Cyclomedia, Robert Hodden
bach van Fugro en Douwe Blanksma van
Ruimteschepper vertegenwoordigden
het bedrijfsleven. Tirza van Daalen van
TNO en Hanneke van der Klis van
Deltares stonden voor het Nederlandse
onderzoeks- en kennisnetwerk. Noud
Hooyman van het ministerie van BZK en
Rob Agelink van het Kadaster spraken
namens de landelijke overheid. Vaste
bezoekers van het GWF keken wellicht
even vreemd op toen Dorine Burmanje,
een vaste waarde tijdens eerdere edities,

nu op het podium stond als burge
meester van Ermelo.

INTERNATIONALE ALLEDAAGSHEID
Natuurlijk verwachtte niemand dat het
WebGIS van Ermelo een internationaal
publiek van specialisten van de sokken
blaast. De nuchtere presentatie van
Burmanje sloot echter wonderwel aan
op de internationale bijdragen. In
afwezigheid van grote primeurs lieten
eerbiedwaardige instituten zoals Die
Autobahn, Ordnance Survey en USGIF
vooral zien dat zij blij waren met
overdachte oplossingen en technieken.
Eerlijk is eerlijk. Los van elkaar hadden
we het allemaal al wel eerder gezien.
Wel zagen we nu opvallend goed
functionerende systemen in plaats van
pilots, proefballonnen of luchtfietserij.
Het werkte gewoon voor ze. Dat gold
ook voor een flitsende nieuwkomer als
Booking.com.

KADASTER
Als hoofdsponsor kwam het Kadaster
verschillende keren terug in het
programma. Er was een workshop over
Digital Twins, voorzitter van de raad van
bestuur Frank Tierolff sprak tijdens de
openingsdag de zaal toe. Tierolff tilde
onze landelijke uitdagingen naar een
internationaal niveau met voorbeelden
uit de landbouwsector, de energie
transitie, klimaatadaptatie, woningbouw
en infrastructuur. Hij besprak de Digital
Twin, het grote hoofdthema van het
Geospatial World Forum met Amster
dam ArenA als voorbeeld.

EEN COOKBOOK VOOR DIGITAL TWINS,
BIM LEGAL

‘The Dutch Panel’ met v.l.n.r. Dorine Burmanje (gemeente Ermelo), Hanneke van der Klis (Deltares),
Rob Agelink (Kadaster), Tirza van Daalen (TNO), Rob van de Velde (Geonovum), Robert Hoddenbach
(Fugro), Frank Pauli (Cyclomedia), Noud Hooyman (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties) en Douwe Blanksma (Ruimteschepper).
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Marcel Reuvers verzorgde een meer
technische sessie namens het Kadaster.
Hij presenteerde de inhoud van onze
toekomstige Nationale Digital Twin als
een ‘cookbook’, een verzameling
programma’s die samen een impuls

Tijdens de openingsdag van het Geospatial World Forum schetste Frank Tierolff, hoofd raad van
bestuur van het Kadaster, aan het internationale publiek de belangrijkste uitdagingen waar Nederland
momenteel voor staat.

moeten geven aan de veranderingen
waar we voor staan. Net als Frank
Tierolff benoemde Reuvers de belang
rijkste uitdagingen waar ons land voor
staat. Met betrekking tot de ambities
van het Kadaster om ook de Digital Twin
in beheer te nemen, nam Reuvers een
opmerkelijk uitstapje. Onder het kopje
‘BIM Legal’ gaf hij aan dat het Neder
landse notariaat op dit moment al
gebruikmaakt van Bouwinformatie
management-, oftewel BIM-gegevens.
De toevoeging van juridische gegevens
in 3D is een prima argument voor een
toekomstig kadastraal bronhouderschap
van de Nationale Digital Twin.

alle gebouwen in Nederland, automa
tisch gereconstrueerd uit de Nederland
se openbare BAG- en AHN-datasets.

DIGITAL TWINS 4TELCOS
In een speciale sessie voor telecomspe
cialisten (‘4Telcos’) toonde John van
Luijk van KPN dat een Digital Twin niet
per se een gelikte uitstraling hoeft te
hebben om adequaat te kunnen
functioneren. Wel zorgt een goed
gelijkend en actueel model voor een
efficiëntere uitrol van uitbreidingen,
minder storingstijd en de ondersteuning
van onderhoudsprocessen. En dus, zo

NATIONALE DIGITAL TWIN
Jan Roodzand van Ruimteschepper
leidde een aantal presentaties in met
betrekking tot onze Nationale Digital
Twin. Deze parallelsessie kan gezien
worden als vervolgsessie op het
Nederlandse panel van dag 1. Ook hier
vormde GeoSamen het fundament:
overheid, bedrijfsleven en onderzoek.
Thomas Pelzer van Cyclomedia
presenteerde 3DNL, Ravi Peters van
TUDelft toonde het onderzoeksproject
3DBAG. Hij sprak namens zijn team als
winnaar van de Geospatial World
Excellence Award in de categorie
Content Platform. De internationale jury
waardeerde de 3DBAG.nl-service die
gedetailleerde 3D-modellen bevat van

stelt Van Luijk, voor een betere markt
positie. De Digital Twin van de KPN leunt
sterk op GIS. Bij de uitbreidingen die ‘in
real-time’ effect gaan hebben, zien we
bijvoorbeeld gps-routes voor monteurs.
Interessant zijn de geautomatiseerde
planningen. Daarbij tekende hij
overigens aan dat een aantal van de
getoonde functionaliteiten nog niet
operationeel was: ze staan op het lijstje
‘wensen en eisen’. De Belgisch-Neder
landse dienstverlener Merkator haakte
hierop in. ‘Automatiseren en orkestreren’,
noemde Luc De Heyn het treffend. De
Heyn signaleert verschillende visies van
telecomspecialisten op hetzelfde
netwerk. Voordat er sprake kan zijn van
een waarlijk geautomatiseerde Digital
Twin, moeten collega’s daarom eerst hun
samenwerking stroomlijnen en het eens
worden op welke wijze hun data moeten
worden vormgegeven. Pas daarna
spreekt Merkator over de Digital Twin als
‘product’, dat in hun geval Marlin is
gedoopt.

PROVINCIE GELDERLAND
De presentatie van Niels Reyngoud van
de provincie Gelderland leek op het
eerste gezicht bedoeld voor een
bouwcongres zoals GeoBIM, of De Dag
van de Openbare Ruimte. Hij sprak over
het beheer van straten, paden, bomen,
bushaltes, verkeerslichten en kunst
werken. Reyngouds integrale blik op
assetmanagement en bouwinformatie
management sorteert echter voor op
een soepel werkende Digital Twin. Net
als de telecomspecialisten schetst
Reyngoud secuur de randvoorwaarden.
Hij haalt zijn inspiratie uit het BIM
pro-initiatief. Daarin werken provincies
en enkele grotere gemeenten aan een
gezamenlijke Object Type Library (OTL),
volgens het Informatiemodel Openbare
Ruimte (IMBOR) en in 3D, het up-to-date
houden van assets en het professionali
seren van contacten met aannemers.

WIND IN DE RUG

Marcel Reuvers over het ‘cookbook’ voor de
nationale digital twin en BIM Legal.

Het gekozen thema van het Geospatial
World Forum pakte goed uit voor ons
land. We voelen het misschien zelf niet,
maar we hebben de wind in de rug.
Zonder al te veel politieke ‘last en
ruggespraak’, zonder een Brexit of een
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John van Luijk legt uit wat de hoofd
bestanddelen zijn voor een op GIS
gebaseerde Digital Twin voor KPN.

Marlin, de Digital Twin volgens Merkator,
drijft op een goede voorbereiding van data
en organisatie, aldus Luc De Heyn.

wirwar van federale en regionale
besturen zijn we ook nog eens een vrij
overzichtelijk en klein land. Dat er
momenteel, net als voorheen bij de BAG,
bij de WION een versnippering plaatsvindt
onder leveranciers en leveranciertjes die
allen hun eigen Digital Twin in de etalage
hebben staan, lijkt in dit geval niet eens

Niels Reyngoud van de provincie Gelderland belichtte actuele facetten van
assetmanagement vanuit een BIM-optiek.

een nadeel. Er gebeurt van alles,
maar op hoofdlijnen sluit het meeste
wonderwel op elkaar aan. Helaas viel dit
Nederlandse feestje voor internationaal
publiek in Zaanstad kleiner uit dan
voorgaande edities. De organisatie telde
vierhonderd unieke bezoekers over de
drie evenementsdagen. Het is de

algehele hoop dat de grote invloedrijke
buitenlanden (lees: de sponsoren uit
Amerika) in mei 2022 weer groots en
meeslepend durven te zijn. Want dan
is er alwéér een Geospatial World
Forum.
https://geospatialworldforum.org/

De toekomst vraagt
om creatieve breinen
en slimme oplossingen
Bij Sweco zijn wij altijd op zoek naar talent. Naar koplopers die het verschil durven te maken. Wij zoeken een
Adviseur Geodetische Reken- en Vereffeningstechniek.
En een teammanager die het team Geomatics mee laat
groeien met de ontwikkelingen van de geo-basisregistraties. Iets voor jou?
Ga mee vooruit. www.sweco.nl/carriere
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FOTOGRAMMETRIE VOLGENS
DE DELFTSE SCHOOL
Veel lezers van Geo-Info zullen zich de colleges waarnemingsrekening nog kunnen herinneren. Het opstellen
van een A-model, het schatten van de onbekende parameters in de vector , gevolgd door de toetsing met
F-toets en w-toetsen. Deze berekeningen passen binnen een werkwijze voor vereffening en toetsing die in de
vorige eeuw aan de TU Delft is ontwikkeld. De ontwikkelde methodes worden gezamenlijk de theorie van de
Delftse School genoemd. Ook op fotogrammetrische berekeningen wordt deze theorie toegepast. Fotogrammetrische metingen worden echter omvangrijker, waardoor de berekeningen volgens de theorie van de
Delftse School steeds meer tijd vergen. Is het zinvol en haalbaar om deze theorie op grote fotogrammetrische
blokken uit te blijven voeren? Hogeschool Utrecht en Geodelta zochten dit uit.
–– DOOR MARTIN KODDE EN HIDDO VELSINK

METEN IN BEELDEN, RELEVANTER DAN OOIT
Fotogrammetrie is geen nieuwe techniek. Integendeel,
vanaf het moment dat de mens dankzij luchtballonnen
de aarde vanuit vogelperspectief kon waarnemen,
werden camera’s mee naar boven genomen. Het inzicht
dat uit twee foto’s met overlap een stereopaar gevormd
kon worden, volgde snel. Eerst als vermakelijke
curiositeit, later als meetkundig principe voor hoogte
meting uit twee naar de grond gerichte opnamen.
Van belang voor een fotogrammetrische meting, is dat
van iedere foto bekend is waar deze gemaakt is en wat
de stand van de camera was op het moment van
opname. De positie en stand van een foto kunnen
beschreven worden met zes parameters, die gezamen
lijk de uitwendige oriëntering worden genoemd. Voor
het bepalen van de uitwendige oriëntering, worden in
de overlap tussen foto’s overeenkomstige punten
gemeten. Daarna wordt de oplossing berekend in een
kleinste-kwadratenvereffening.

punten op het terrein, herkenbaar als driehoekjes in de
afbeelding. Daar moet het snijpunt samenvallen met
het bekende punt. Er wordt een kleinste-kwadratenop
lossing berekend, waardoor aan al deze voorwaarden
wordt voldaan. Zodra deze oplossing is berekend, zijn
de uitwendige oriënteringen alsmede de coördinaten
van de punten bekend.
Dit proces wordt de bundelblokvereffening genoemd. Het
is een methodiek die de werkwijze van de Delftse School
nauwgezet volgt. Van origine is de bundelblokvereffening
ontwikkeld voor luchtfotogrammetrie. Deze vorm van
inwinning is nog altijd de meest belangrijke methode voor
het inwinnen van geo-informatie in Nederland. Daarbij
worden tegenwoordig niet alleen naar beneden gerichte
opnamen gemaakt, maar ook obliekfoto’s in de vereffe
ning meegenomen. Exact dezelfde berekeningen worden
bovendien toegepast voor de uitwerking van foto’s die
met een drone zijn gemaakt. Dankzij deze ontwikkelingen
staat de bundelblokvereffening opnieuw volop in de
belangstelling.

Dit proces is gevisualiseerd in figuur 1. Te zien is dat
alle punten die in de foto’s zijn gevonden elkaar op één
plek moeten snijden. Bovendien zijn er bekende

DRIE MILJOEN WAARNEMINGEN

Figuur 1. Schematische weergave van het principe achter de bundelblokvereffening.

Fotogrammetrische netwerken worden groter. Daar
waar opnamen met 60 procent overlap lange tijd de
norm waren, wordt er nu vaker gekozen voor opnamen
met 80 procent overlap. Ook vanuit drones worden
steeds grotere netwerken opgebouwd. Een blok met
meer dan 30.000 foto’s of 3 miljoen waarnemingen is
tegenwoordig geen uitzondering meer. Figuur 2 toont
een voorbeeld van luchtfoto’s in combinatie met een
puntenwolk.
Geodelta heeft eigen software voor de vereffening van
fotogrammetrische netwerken. Deze software heet
Bundle. Het uitvoeren van een vereffening en toetsing
op netwerken van deze omvang, duurde met Bundle
meerdere dagen aan pure rekentijd. Andere fotogram
metrische softwarepakketten kunnen dergelijke
netwerken wel snel vereffenen, maar laten omwille van
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de rekentijd de statistisch onderbouwde toetsing
achterwege.
Voor projecten waaraan hoge kwaliteitseisen worden
gesteld, is de afwezigheid van toetsing problematisch.
Ten opzichte van de traditionele analoge fotogramme
trie, kent de moderne fotogrammetrie veel meer
onzekerheden en bronnen van systematische fouten.
Toetsing volgens de Delftse School is de aangewezen
manier om meetfouten en modelfouten op te sporen.
Daarnaast is het voor deze toepassingen wenselijk om
een goede kwaliteitsbeschrijving te formuleren, waarin
naast precisie ook de betrouwbaarheid van de meting
gekwantificeerd wordt.

groter dan bij het A- of B-model. De balans tussen ijl
zijn en een groot stelsel, bleek bij proefberekeningen
nadelig voor de rekentijd uit te vallen.
Het onderzoek naar alternatieven voor het vereffenen
met het A-model, liet zien dat de grootte van het op te
lossen stelsel vergelijkingen de meest kritieke factor is.
Voordelen van gebruik van het B-model of de Pandora
doosmatrix vallen weg tegen de extra rekentijd die
benodigd is voor het oplossen van de stelsels vergelij
kingen. Het optimaliseren van het oplossen van
stelsels vergelijkingen, gericht op fotogrammetrische
vraagstukken, is daarom cruciaal.

TERUG NAAR DE BASIS

De matrices bij een fotogrammetrische vereffening
blijken in de praktijk grotendeels nullen te bevatten.
De waarnemingsvergelijkingen beschrijven de relatie
tussen een waarneming en onbekende parameters.
Zo is er een relatie tussen een fotocoördinaat en de
coördinaten van hetzelfde punt in het terrein. Er is
echter geen relatie met de coördinaten van de andere
terreinpunten. Op deze plekken worden de matrices
gevuld met nullen. Matrices met veel nullen worden ijle
matrices genoemd.
Het inzicht dat de matrices in een geodetische
vereffening heel ijl zijn, is niet nieuw. In vereffenings
software in vele wetenschappen wordt hiervan
gebruikgemaakt om het geheugengebruik te beperken.
IJle matrices zijn binnen de informatica een belangrijk
onderwerp van onderzoek. In 2006 heeft dr. Tim Davis
van de Texas A&M University de programmabibliotheek
SuiteSparse openbaar gemaakt [1]. Hiermee kan het
oplossen van stelsels vergelijkingen met ijle matrices
zeer efficiënt worden uitgevoerd. SuiteSparse wordt
voortdurend verder ontwikkeld. Voor de nieuw
ontwikkelde vereffeningssoftware heeft Geodelta
besloten van deze bibliotheek gebruik te maken.
Bij de toetsing van waarnemingen is het niet voldoen
de om alleen een stelsel van vergelijkingen op te
lossen. De inverse van de variantie-covariantiematrix
van de onbekende parameters, ofwel Qx^ =(AT Qy-1 A)-1 , is
nodig bij het gebruik van het A-model. Dit is veel meer
rekenwerk dan alleen het berekenen van de onbeken
^
de parameters in de vector x.
Met SuiteSparse is het
mogelijk om steeds één kolom van de geïnverteerde
matrix te berekenen. Bij een fotogrammetrische
vereffening bestaat de te inverteren matrix uit
honderdduizenden kolommen. Moderne computers
zijn uitgerust met meerdere rekenkernen. Door het
berekenen van de individuele kolommen te verdelen
over deze rekenkernen, kan de inverse geparallelliseerd
berekend worden. De door Geodelta aangepaste versie
van SuiteSparse berekent de inverse op deze wijze . Bij
een computer met 16 rekenkernen, levert dit direct een
zestienvoudige snelheidswinst voor de inverse op.
Hiermee zijn echter nog niet alle problemen opgelost.

Deze situatie was voor Geodelta aanleiding om Hiddo
Velsink van Hogeschool Utrecht in te schakelen. In een
gezamenlijk project hebben Geodelta en Hogeschool
Utrecht onderzoek gedaan naar de vereffening van
fotogrammetrische netwerken. In eerste instantie was
het de bedoeling om de bestaande software van
Geodelta aan te passen en te optimaliseren. Al snel
werd duidelijk dat hiermee niet voldoende snelheids
winst zou kunnen worden behaald. Daarom heeft
Geodelta besloten de fotogrammetrische vereffe
ningsoftware volledig te herschrijven. Tijdens dit proces
van het herschrijven, zijn er verschillende opties
onderzocht om het vereffeningsproces te versnellen.

DOOS VAN PANDORA
Fotogrammetrische netwerken worden vereffend
volgens het A-model. Dit wil zeggen dat waarnemingen
– in dit geval coördinaten in de foto’s – gerelateerd
worden aan onbekende parameters. De onbekende
parameters zijn de uitwendige oriënteringen en de
terreincoördinaten van de verbindingspunten. De
relatie wordt gelegd in waarnemingsvergelijkingen.
Het A-model is niet de enige methode voor het
vereffenen van waarnemingen. Naast het A-model
bestaat ook het B-model. Ieder vereffeningsvraagstuk
volgens het A-model, kan ook geformuleerd worden in
het B-model. Bij het B-model kan de vereffening
onafhankelijk van een coördinaatdefinitie worden
uitgevoerd. Ook kan de standaardafwijking van een
waarneming nul zijn, zodat extra restricties op de
parameters (bijvoorbeeld: dat de afstand tussen twee
punten exact bekend is) eenvoudig meevereffend
kunnen worden. Maar de te inverteren matrix bij het
B-model is voor een fotogrammetrisch blok veel groter
dan bij het A-model. Dit leverde daarom geen snel
heidswinst op.
In het proefschrift van Hiddo Velsink wordt een derde
methode genoemd: de Pandoradoosmethode. Bij deze
methode kan het op te lossen stelsel vergelijkingen
ijler zijn dan bij het A-model, en mogen standaardafwij
kingen nul zijn. Maar de omvang van het stelsel is veel
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HEEL VEEL NULLEN

Figuur 2. Visualisatie van luchtfoto’s in combinatie met een puntenwolk.

De matrices in de vereffening zijn weliswaar ijl, de
inversen van deze matrices hebben deze eigenschap
doorgaans niet. Voor de toetsing van waarnemingen is
het noodzakelijk om de variantie-covariantiematrix van
^
de vereffende waarnemingen te berekenen, de matrix Qy.
Bij 3 miljoen waarnemingen bevat deze matrix 9 biljoen
elementen. Het opslaan van één element kost 8 bytes
en dus kost het opslaan van de matrix 65 TeraByte aan
geheugen. Zoveel geheugen heeft Geodelta niet. De
oplossing bestaat eruit alleen die elementen te
berekenen en op te slaan die later in het toetsingspro
ces ook nodig zijn. Hiermee lukte het om het geheu
gengebruik binnen de grenzen van de momenteel
beschikbare hoeveelheid geheugen te houden.

TOEPASSING IN HET LUCHTFOTOCERTIFICAAT
De nieuwe vereffeningssoftware is nu operationeel en
wordt volop gebruikt. De snelheidswinst is enorm.
Vereffeningen en toetsen die voorheen dagen duurden,
kunnen nu in enkele uren afgerond worden. Concreet
betekent dit dat het nu weer mogelijk is om voor vrijwel
alle fotogrammetrische blokken een vereffening
inclusief toetsing en kwaliteitsbeschrijving uit te
voeren. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat
Geodelta het luchtfotocertificaat in de markt heeft

kunnen introduceren[2].
Het luchtfotocertificaat is een officieel geregistreerd
certificeringsmerk waaruit blijkt dat luchtfoto’s voldoen
aan de kwaliteitseisen voor de BGT. Doordat de
vereffeningen achter deze luchtfoto’s nu volledig
getoetst kunnen worden, is het mogelijk om de
controles die het certificaat onderbouwen snel en
geautomatiseerd uit te voeren.

VOORBEELD VAN VALORISATIE
De samenwerking tussen Geodelta en Hogeschool
Utrecht is een mooi voorbeeld van valorisatie. De
kennis die door Hiddo Velsink tijdens zijn promotie
onderzoek is opgedaan, is dankzij dit project vertaald
in softwaretoepassingen die dagelijks worden ingezet.
De toepassing van de Delftse School binnen het
Luchtfotocertificaat toont bovendien aan dat de
volledige toetsing en kwaliteitsbeschrijving zoals die in
Delft is ontwikkeld, onverminderd relevant is.

Referenties:
[1] Zie https://people.engr.tamu.edu/davis/suitesparse.html
[2] Zie https://www.luchtfotocertificaat.nl
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ONDERZOEK LEERT:
BRUIKBAARHEID VEELBELOVEND!
Kan eenmalig data inwinnen met hoge kwaliteit meervoudige informatiebehoefte
binnen een organisatie bewerkstelligen?
–– DOOR SIBEL GÖKTEKIN-ERDOGAN, NICO SCHAEFERS EN HENK PAUW

S

ibel Göktekin-Erdogan, medewerk
ster Geo-Informatie van de
gemeente Zaanstad: ”Hoe fantas
tisch zou het zijn als je met één
druk op de knop en tot op enkele
centimeters nauwkeurig, metingen kunt
doen in een 3D-stadsmodel zonder een
landmeter naar buiten te hoeven
sturen? En dat je op basis daarvan
wijzigingen in de topografie automatisch
kunt detecteren én direct kan bijwer
ken? Klinkt dit als toekomstmuziek?
Welnee. De techniek is beschikbaar. Dat
bewijst FACTO GEO tijdens een
onderzoeksproject in Zaanstad.”
FACTO GEO heeft in het voorjaar van
2020 dit onderzoeksproject uitgevoerd
samen met haar specialistische
Geo-partners GeoNext en Vansteelandt.
Zij zochten naar een antwoord op een
achttal onderzoeksvragen. De basis voor
dit project was een extreem nauwkeuri
ge luchtopname van een HD-Li
DAR-puntenwolk gecombineerd met
nadir- en obliekfoto’s.

In Zaanstad zijn vanuit een vliegtuig met
een hybride Airborne-sensor hele
nauwkeurige data ingewonnen: fotodata
en hoge-resolutie-LiDAR-data. Daarbij is
er met grote overlap gevlogen op
ongeveer 400 meter hoogte. Dat laatste
is noodzakelijk in verband met het
veiligheidsgebied rondom Schiphol,
maar ook essentieel voor het leveren
van data van hoge kwaliteit vanuit de
lucht. Een slim paspunten-, vlieg- en
triangulatieplan om de kwaliteit van de
data te borgen, mag hierbij uiteraard
niet ontbreken.
De inwinning is opgenomen met de
Citymapper, een high-end sensor van
Leica Geosystems, die tegelijkertijd
nadir- en obliekgerichte beelden alsook
LiDAR-data op hoge resolutie (3D-laser,
gemiddeld 58 punten per m2) opneemt
in één geïntegreerde unit. Bovendien is
het inwinnen van de data en processing
in eenzelfde workflow ondergebracht.
Op basis daarvan zijn consistente
3D-modellen opgebouwd. Als controle

punten zijn goed identificeerbare
objecten hoog nauwkeurig ingemeten.
Om de data verder te verrijken, is ook
een aantal straten binnen het onder
zoeksgebied met HD-LiDAR-data vanuit
een rijdende auto ingewonnen.
Voordat de onderzoeksvragen zijn
uitgewerkt, is de HD-LiDAR-data
geclassificeerd door alle gemeten
punten uit de puntenwolk te classifice
ren. De classificatie is zodanig ingericht
dat de daken, gevels, hekken, struiken,
bomen, maaiveld en de dijken apart
geclassificeerd zijn. Vanuit de geclassifi
ceerde puntenwolken konden objecten
geïsoleerd of gesegmenteerd worden,
wat de automatische objectherkenning
ondersteunt.

1.H OE NAUWKEURIG IS AIRBORNE
LIDAR-DATA?
Sibel Göktekin-Erdogan: ”Wij stonden
versteld van de gehaalde nauwkeurig
heid. De maximale afwijking tussen de
controlepunten uit de LiDAR-data en de
terrestrisch gemeten data was 2,6
centimeter, met een gemiddelde
afwijking van 8 millimeter en een
standaardafwijking van 1,3 centimeter.
Met deze data kunnen dus meerdere
informatievraagstukken van de gemeen
telijke organisatie worden beantwoord.”
Deze enorm nauwkeurige en betrouwba
re dataset voldoet dus aan alle normen
en eisen om antwoord te kunnen geven
op de vooraf gedefinieerde onderzoeks
vragen (zie figuur 1).

2. I S HET MOGELIJK OM AUTOMATISCHE
MUTATIE-SIGNALERING BGT/BAG/WOZ
UIT TE VOEREN?
Figuur 1. Nauwkeurigheid Airborne LiDAR. (Bron: Facto-Geo)
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Veelal vindt mutatiedetectie plaats met
behulp van Foto-Foto vergelijk of
Beeld-Foto vergelijk. Door gebruik te

Figuur 2. Mutatieverschilkaart.

maken van Artificiële Intelligentie (AI) is
het mogelijk om automatisch verschillen
te signaleren. Om alle mutaties op te
sporen, ontkom je niet aan handmatig
nalopen van alle gesignaleerde verschil
len op ‘false positive’ of ‘false negative’.
Daarom hebben we als onderzoek de
mutatiesignalering uitgevoerd door de
actuele ingewonnen LiDAR-data te
vergelijken met de AHN3-data, omdat bij
de vergelijking de kracht van de derde
dimensie kan worden benut.
In figuur 2 ziet u in rood gemarkeerd alle
mutaties waarbij de hoogte is veranderd.
Uiteraard zit in dit signaleringsoverzicht
nog ruis. Door algoritmes en/of AI toe te
passen, is het mogelijk om hierop te
filteren. Dit is voor dit project niet
gedaan, omdat in deze vergelijking niet
is uitgegaan van twee datasets van
gelijkwaardige hoge resolutie met
verschillende tijdstippen.

Figuur 3. LOD2.2-stadsmodel.

3. I S HET MOGELIJK OM AUTOMATISCH
EEN LOD2.2 TE GENEREREN?
Vanuit de LiDAR-puntenwolk-data is een
LOD2.2 stadsmodel berekend (zie figuur 3).
Omdat de LiDAR-data een puntdichtheid
heeft van gemiddeld 58 punten per
vierkante meter, konden de kleinste
details berekend worden. Dit LOD2model is niet opgebouwd vanuit de BGT
of de BAG, waardoor een consistent
model in ligging en hoogte ontstaat. Dit
biedt niet alleen de mogelijkheid om de
kwaliteit van de BGT en BAG te boorde
len, maar heeft ook zeker voordelen bij
analyses in combinatie met 3D-modellen.

4. I S HET MOGELIJK OM AUTOMATISCHE
MUTATIE-KARTERING BGT/BAG UIT TE
VOEREN?
Een extra voordeel van deze werkwijze
is, dat de BAG -mutaties snel gevonden
kunnen worden, door de BAG-geometrie
te vergelijken met het nieuwe

LOD2.2-stadsmodel. Sterker nog:
BAG-mutaties kunnen direct met een
terrestrische nauwkeurigheid worden
gekarteerd!
Deze onderzoeksopdracht heeft
aangetoond dat het mogelijk is om
geautomatiseerd een LOD2.2-model te
maken van een ingewonnen puntenwolk
uit de lucht. De enige doorontwikkeling
die gedaan moet worden, is het
automatisch omzetten van een gevecto
riseerd gebouw naar BAG- of BGT-
formaat (zie figuur 4).

5. I S HET MOGELIJK OM AUTOMATISCHE
MUTATIE-KARTERING OVERIGE
OBJECTEN BGT UIT TE VOEREN?
Eigen ontwikkelde software maakt het
reeds mogelijk om vanuit mobiel
ingewonnen data automatisch diverse
objecten te modelleren. De ruwe
puntenwolk wordt eerst geclassificeerd
en gesegmenteerd. Uit de gesegmen

Figuur 4. Mutaties BAG.
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Figuur 5. Detaillering LOD 2.2.

teerde puntenwolk kunnen diverse
objecten gemodelleerd en geplaatst
worden. De grote vraag was, kan dit ook
met de ingewonnen puntenwolk vanuit
de lucht? (Zie figuur 5 en 6.)
Objecten die ‘vrij’ staan, zijn goed te
identificeren en te modelleren. De
nauwkeurigheid van de zogenaamde fit
was echter nog niet voldoende. Dit komt
met name door de te lage resolutie en
ruis in de data. Bomen en lantaarnpalen
zijn goed te karteren, maar kleinere
objecten zoals parkeerautomaten en
prullenbakken zijn door de ruis (nog)
niet te modelleren.
Een hogere resolutie of aanvullende
metingen met een rijdende scanner zou
dit probleem kunnen ondervangen. Voor
het automatisch karteren van alle
BGT-objecten moet nog meer onder
zoek plaatsvinden. De puntenwolk zal
nog beter geclassificeerd moeten
worden, en de object-identificatie zal
eveneens verbeterd moeten worden.

Figuur 6. Geclassificeerde puntenwolk.
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6. I S HET MOGELIJK OM HELLINGSVLAKKEN VAN GEBOUWEN TE BEREKENEN?

8. W AT IS DE MEERWAARDE VAN EEN
HOGE KWALITEIT 3DMESH?

Door de hoge resolutie was het
mogelijk om een gedetailleerd
LOD2.2-model op te bouwen. In dit
model is de oriëntatie en helling van de
daken bekend. Zelfs de zonnepanelen
waren duidelijk te zien op een gebouw
(zie figuur 7).

Met fotoprocessing (waarbij zowel de
nadir als ook de oblieke beelden en de
LiDAR-data gebruikt worden) is een
3DMesh gemaakt. De 3DMesh is goed in
te lezen in TerraExplorer-software,
waarmee de mogelijkheid wordt
geboden om diverse analyses uit te
voeren. Doordat de kwaliteit zo hoog is,
kan de 3DMesh voor meerdere doelein
den worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld
aan analyses om de schaduwwerking
van (toekomstige) gebouwen bij een
bepaalde zonnestand inzichtelijk te
maken. De mogelijkheid voor burgerpar
ticipatie bij een nieuwbouw(wijk), of juist
goed onderbouwde beleidsvorming,
maakt dit allemaal erg interessant voor
de gemeentelijke organisaties.
Daarnaast zijn meerdere bouwprojecten
in de gemeente in beeld gebracht door
diverse BIM-modellen in te lezen en in
samenhang te beoordelen. Zie als
voorbeeld het Houthavenkade project
van de gemeente Zaanstad (zie figuur 11
en 12).

7. W
 ELKE ANDERE PRODUCTEN KUNNEN
GELEVERD WORDEN?
Met de reeds beschikbare algoritmes is
het mogelijk om uit de LiDAR-data alle
bomen, inclusief kruinbreedte, locatie
van de stam en hoogte te berekenen.
Met behulp van de vorm van het
bladerdak is het zelfs mogelijk om een
uitspraak te doen over loof- of een
naaldboom (zie figuur 8).
Gezien de hoge kwaliteit kunnen de
LiDAR-data en het beeldmateriaal voor
vele doeleinden worden gebruikt, zoals
het vervaardigen van complete Digitale
Terrein Modellen, profielen, en zichtlij
nen (zie figuur 9 en 10).

Figuur 7. Detail LOD 2.2.

Figuur 8. Gemodelleerde bomen in combinatie met een true orthomosaic.

Figuur 9. Dwarsprofielen genereren in een 3DMesh.

TOEKOMSTVISIE
Ondertussen zijn we één jaar verder. Het
onderzoek voor de gemeente Zaanstad
heeft ons geïnspireerd. Wij zijn van
mening dat juist de combinatie van
HD-LiDAR-puntenwolken en beeldmate
riaal ongekende mogelijkheden biedt
om efficiënt informatievraagstukken te
beantwoorden. De kracht van de
puntenwolk is de hoge geometrische
kwaliteit, die mogelijkheden biedt om
allerlei analyses uit te voeren. De kracht
van beeldmateriaal is het identificeren
van objecten met machinelearning-
technieken.

Figuur 10. Zichtlijnen in een 3DMesh.

Door het slim combineren van HD-Li
DAR en beeldmateriaal ontstaat een
nauwkeurige weergave van de werkelijk
heid, wat deze aanpak meerwaarde
geeft. Automatisch signaleren én
karteren van mutaties, wordt steeds
realistischer. Met het toepassen van AI
is het mogelijk om puntenwolken beter
te classificeren en te segmenteren. En
door gebruik te maken van machinelearning is het mogelijk om objecten
beter te identificeren en te classificeren.
Om een optimaal resultaat te bewerk
stelligen, is nog wel een doorontwikke
ling noodzakelijk. Daarvoor zijn

Figuur 11. 3DMesh van Zaanstad.

SIBEL
GÖKTEKINERDOGAN
is medewerkster
Geo-Informatie bij de
gemeente Zaanstad.
s.goktekin@zaanstad.nl

projecten van en voor onze klanten een
stimulans. De vraag is niet of het
mogelijk is, maar de vraag is wanneer
het mogelijk is.
Dit onderzoeksproject heeft aange
toond, dat het eenmalig inwinnen van
gecombineerde data van hoge kwaliteit,
meerwaarde biedt om processen
vergaand te automatiseren. Ook zien we
meerwaarde bij het leveren van
hoogwaardige informatie in de hele
keten, van ‘signalering tot en met
levering’!

Figuur 12. 3DMesh van Zaanstad.
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GEOBUSINESS PLATFORM BIM EN DIGITAL TWIN

TACHTIG WETEN MEER DAN ÉÉN
Binnen branche-organisatie GeoBusiness Nederland brengen het Platform BIM en Digital Twin verbinding aan
tussen de tachtig lidbedrijven die zich bezighouden met 3D, data-inwinning en dienstverlening. Hiermee laat
de branchevereniging een helder totaalplaatje zien aan belangstellenden. Tegelijkertijd oefent de vereniging
invloed uit op de ontwikkeling van overheidsbeleid.
–– DOOR REMCO TAKKEN

KARTREKKERS

De Digital Twin van Ten Post door GeoBusiness-lid Geomaat.

Op een gegeven moment zag Geo
Business NL een duidelijke trend
ontstaan met betrekking tot Digital
Twins. Diverse opdrachtgevers investeer
den in kennissessies en pilotprojecten,
GeoBusiness NL-leden gingen samen
werkingen aan met jonge bedrijfjes of
keken in het buitenland naar toepasbare

denkrichtingen. Dat bood kansen voor de
leden en voor de geosector als geheel.
Tijdens brainstormsessies over het reeds
bestaande Platform BIM en 3D, kwamen
er twee hoofdvragen op. Hoe moet het
Platform BIM en 3D zich verder ontwikke
len? En wat verwachten de leden van dit
platform?

De automatische opbouw van een Digital Twin uit een puntenwolk door GeoBusiness-lid Geonext.
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Kartrekkers van het platform zijn Gerben
Koppelman van RHDHV en Nico
Schaefers van Geonext. Koppelman
kennen we van ingenieursbureau
RHDHV, maar hij werkte ook enkele
jaren bij Arcadis. Al sinds Nico Schaefers
begin jaren negentig terechtkwam bij de
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat
is hij actief in de wereld van 3D en digita
le terreinmodellen. “Dit GeoBusi
ness-platform heeft als doel het
vormgeven van het hele palet aan
producten en diensten die je met BIM
en Digital Twin kunt leveren. We volgen
de nieuwste ontwikkelingen, we praten
mee over standaarden. Ook zijn we op
zoek naar toepassingen: wat kan het ons
allemaal brengen?”
Het platform informeert in die rol de
eigen leden van GeoBusiness NL, maar
laat ook aan mogelijke nieuwe klanten
zien wat mogelijk is. “Ook zoeken we de

CGI werkt veel met open data en analyseert vervolgens assets vanuit het
Digital-Twin-principe.

samenwerking met andere branches”,
legt Nico Schaefers uit. “We hebben
laatst enkele gesprekken gevoerd met
een branchevereniging die technische
installaties bij bedrijven plaatst. Ook zij
lopen rond met BIM- en 3D-gerelateerde
vraagstukken.”

VAN PRESENTATIES NAAR INTERACTIE
Eerst gebeurde dat voornamelijk door
het geven van presentaties. Klanten en
onderwijsinstellingen vertelden hun
verhaal en legden uit wat ze precies
wilden met BIM en Digital Twins. Er werd
ingespeeld op de actualiteit. Afgelopen
voorjaar lag het investeringsvoorstel
voor een nationale digitale-tweeling-in
frastructuur in consultatie. Het Platform
BIM en 3D organiseerden daarop een
online sessie over de Digital Twin
Fysieke Leefomgeving. Er waren veertig
leden aanwezig.
Het idee was om verbinding aan te
brengen tussen de bedrijven die data
voor de Digital Twin inwinnen in de
fysieke leefomgeving en de ontwikkeling
van het beleid op dit vlak, en vice versa.
Henk Pauw van Facto-Geo liet zien hoe
de ontwikkeling van een Digital Twin in
zijn werk gaat in zijn presentatie over
Digital Twin Zaandam. Jan Bruijn van
Geonovum lichtte het investeringsvoor
stel van de Digital Twin Fysieke Leefom
geving toe en Dirk van Barneveld (BZK)
sprak over het beleid met betrekking tot
de Digital Twin. Schaefers: “Dat is
natuurlijk erg interessant. Daarnaast
wilden we ook actiever naar de markt
toe, om meer interactie met potentiële
opdrachtgevers tot stand te brengen.”

GeoBusiness NL-lid RoyalHaskoning DHV richt zich vooral op advies met betrekking
tot de organisatie en het beheer van Digital Twins.

DISCUSSIES TIJDENS TENDERPROCES
Nico Schaefers geeft een voorbeeld.
“Geonext deed mee aan een grote
tender waarin de klant vroeg om ‘een
Digital Twin of een BIM-model’. Er werd
een bestek op de markt gezet. Daar
schreven een stuk of zes, zeven
bedrijven op in. Vervolgens kwam er
tijdens het tenderproces al een hele
discussie op gang over de vorm en de
inhoud van het eindproduct. Er was veel
inhoudelijke kritiek op het bestek: wat
jullie vragen is te complex, te duur, en is
die opgegeven hoge nauwkeurigheid
eigenlijk wel wenselijk? Het gevolg was
dat de tender vertraging opliep en het
bestek werd aangepast.”
Het platform BIM en Digital Twin is
opgericht om dat soort zaken te
voorkomen. “Met ongeveer tachtig leden
vertegenwoordigt GeoBusiness NL
ongeveer de helft van de geosector”,
aldus Gerben Koppelman, “Wat is er
mooier dan dat je met tachtig specialis
ten kunt sparren over je wensen en
eisen? Het idee is dat je met de branche
om de tafel gaat zitten, om erachter te
komen wat er precies technisch
haalbaar is.”

VOORBEELDEN VAN LEDEN
GeoBusiness NL deelt het concept
‘Digital Twin’ in drie delen in: het object
an sich, het proces en de visualisatie.
Gerben Koppelman verklaart: “Je denkt
ten eerste goed na over wat je precies
wil modelleren of kopiëren, de fysieke
vorm. Onder het ‘proces’ vallen alle data
die je erin stopt, of dat nu live-data zijn
die je met sensoren verkrijgt, of data die

je op een andere manier verzamelt.
Onder de visualisatie valt het zichtbare
3D-model, maar ook de communicatie
met de uiteindelijke gebruiker van de
Digital Twin.”

CONCREET
Tijdens de Waterinfodag in ’s-Hertogen
bosch mondde een inleidende presenta
tie van het Platform 3D en Digital Twin
uit in een interactieve sessie met vragen
van werknemers van onder meer het
Waterschapshuis en enkele waterschap
pen. Alleen al uit de voorzichtige
verwoording van de ‘zoektocht’ binnen
de waterwereld, bleek de meerwaarde
voor een platform met expertise op dit
vlak. Dat geldt ongetwijfeld niet alleen
voor waterschappen. Op dit moment
worstelt bijna iedere organisatie nog
met de precieze definitie van de Digital
Twin. Moeten álle kenbare aspecten van
de fysieke werkelijkheid er in zitten? Zit
ik vanaf het allereerste besluit vast aan
één en dezelfde leverancier? Of levert
ieder bureau slechts een klein stukje
expertise-met-data aan en mag de
eindgebruiker het verder zelf uitzoeken?
Het Platform BIM en Digital Twin is er
klaar voor.
Meer informatie:
bit.ly/PlatformBIMDigitalTwin

REMCO TAKKEN
is tekstschrijver.
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FIJNE FEESTDAGEN!
TRAINEN IN 2022?

Op dit moment zijn we weer even gestopt met het geven van inschrijftrainingen, om
de ondertussen overal wel bekende redenen. Voorinschrijven kan, dan houden we je
op de hoogte van de nieuwe startmomenten. Die kan je verwachten vanaf april.
Voor nu wensen we je vooral ﬁjne feestdagen in goede gezondheid!

incompany training
Daar kan je contact over opnemen. We blijven de
specialist in QGIS - PostGIS - GeoServer - Tailormap
www.geo-academie.nl

GOUDEN DRIEHOEK
– RON ROZEMA –

Welke rol pakt Geo Informatie
Nederland (GIN) binnen het initiatief
van GeoSamen?

I

n 2014 is het initiatief tot GeoSamen gelanceerd,
waarbij een Topteam met vertegenwoordiging
uit de publieke sector (ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het
bedrijfsleven (GeoBusiness NL) en de wetenschap
(Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica) een gedeelde visie op de toekomst van de
geosector hebben geformuleerd, om een belangrijke
bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken. In 2021 heeft een
herijking plaatsgevonden en is met GeoSamen2 een
visie op de ontwikkeling van de Geo-sector tot 2025
gedefinieerd.
Het principe van GeoSamen wordt breed gedragen
door GIN en is door het bestuur gedefinieerd als de
Gouden Geo Driehoek, om het omzetten van de visie
naar realisatie van de doelstellingen mogelijk te
maken. De GIN-leden (geoprofessionals) vertegenwoordigen tenslotte ook alle stakeholders binnen de
Gouden Geo Driehoek. Maar welke rol pakt GIN?
De governance van GeoSamen is sterk gericht op de
driehoek overheid – bedrijfsleven – wetenschap, met
een Topteam in de lead. Het Topteam is vooral
agendabepalend en – hoewel de vakmensen in het
werkveld nog weinig betrokken zijn – worden de
benoemde thema’s in mijn gesprekken met verschillende geoprofessionals uit alle geledingen van het
werkveld breed gedragen.

Eén van de thema’s is Arbeidsmarkt en Onderwijs,
omdat de behoefte aan nieuwe instroom over de volle
breedte van de sector speelt, en dan in het bijzonder
voor het vakgebied Geodesie. Op dit moment zijn
GIN, GeoBusiness NL en diverse marktpartijen in
samenspraak met het Onderwijs actief met elkaar in
gesprek om de opleiding Landmeetkunde nieuw
leven in te blazen.
GIN staat voor kennisdeling en als krachtige
uitvoeringspartner van GeoSamen past dit thema
dan ook uitstekend. Maar daar hebben wij natuurlijk
wel hulp bij nodig! Dit is de reden, dat wij onze leden
continu oproepen om ondersteuning te verlenen aan
alle initiatieven die op ons afkomen.
Dit themanummer staat volledig in het teken van de
Digitale Tweeling van de Fysieke Leefomgeving.
De grote belangstelling voor het inleveren van een
artikel geeft wel aan dat dit thema actueel is en leeft
binnen de geocommunity. Hopelijk werkt de nieuwe
look aanstekelijk om tijdens de kerst bij de open
haard het themanummer door te nemen, en na te
denken hoe u samen met ons de schouders eronder
kunt zetten en een actieve bijdrage kunt leveren aan
de uitvoering van GeoSamen. Jullie weten het
bestuur te vinden!

GeoSamen voorziet in een jaarlijks programmaplan
voor de uitvoering, en dit is in mijn ogen ook een
cruciaal onderdeel om doelgericht de uitwerking van
de visie te doen slagen. GIN kan dan juist ook een
goede bijdrage leveren, omdat de vereniging daad
werkelijk veel dingen doet: GIN heeft een infrastructuur van studiedagen, met Geo-Info een tijdschrift, en
is ook internationaal aangehaakt (FIG).
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3D-stadsmodel
gemeente Groningen
Digitalisering draagt bij aan het slimmer omgaan met de stad. De afdelingen Stadsingenieurs,
Stadsontwerp en Geo&Data willen samen werken aan een digitaal 3D-model van Groningen,
zowel boven- als ondergronds, aldus de gemeente Groningen. Vanuit deze gedachte is begonnen
met het opzetten van een 3D-kopie van de Stad Groningen.
–– DOOR GERBEN GORT

66 GEO INFO

04 | 2021

I

n 2020 heeft de gemeente Groningen de doelstelling
uitgesproken om een 3D digitale kopie van haar stad
te laten ontwikkelen. Sinds een aantal jaren probeert
de gemeente 3D als standaard te nemen voor haar
producten, en in navolging hierop zou een 3D-model
van de stad helpen om ruimtelijke plannen sneller,
kostenefficiënter en meer transparant uit te voeren.

Daarnaast is de gemeente Groningen ervan overtuigd
dat een 3D Digital City een uitstekend platform is voor
communicatie, besluitvorming, ontwerp, realisatie,
beheer en innovatie. Burgerparticipatie wordt belang
rijker in communicatie en besluitvorming. Al deze
zaken dragen bij aan de wens tot de opbouw van een
3D-stadsmodel.

SAMENWERKING
Om de beste aanbieding te kunnen verzorgen heeft
Kavel 10 samengewerkt met haar partners vanuit het
initiatief ‘Nederland in 3D’. Samen met Avineon en
Future Insight geeft Kavel 10 invulling aan de uitgebrei
de uitvraag van de gemeente Groningen voor een
3D-kopie van de stad.

DE UITVRAAG
De Gemeente Groningen stelt hoge eisen aan
nauwkeurigheid van de eindproducten. Binnen het
consortium van partijen in dit project is gekozen voor
een inwinning met hoge overlap: 80/80% voor het
centrum en 80/60% voor de overige wijken. Gekozen is
voor een GSD van 2,5 centimeter voor het centrum, en
5 centimeter voor de overige wijken. We hebben in één
vlucht de LiDAR-, nadir- en obliekbeelden ingewonnen.
De meervoudige inwinning zorgt ook voor meervoudig
gebruik van de data. De nadirbeelden zijn verwerkt tot
True-Orthofoto, die gebruikt wordt als onderlegger voor
het model. De True-Ortho wordt over het terreinmodel
gelegd, dat opgewerkt is uit de LiDAR-puntenwolk. De
nadirbeelden zijn daarnaast ook verwerkt tot stereofoto’s
die gebruikt zijn voor de modellering. Op de obliekbeel
den is AeroTriangulatie (AT) uitgevoerd, een belangrijk
element voor het textureren van de gebouwen.

INWINNING
Jaarlijks vliegt Kavel 10 met drie vliegtuigen meer dan
20.000 vierkante kilometer aan data in. De vliegtuigen
die hiervoor gebruikt worden, zijn uitermate geschikt
voor meervoudige inwinning omdat ze twee inspectie
luiken hebben. Daardoor kan er gelijktijdig beeldmate
riaal en LiDAR worden ingewonnen. Bij dit project is
ervoor gekozen om in te winnen met hoge overlap en
op lage inspectiehoogte. Deze combinatie zorgt voor
een erg hoogwaardige dataset, met lage resolutie
beelden en hoge puntdichtheid van de LiDAR-scanner.
Om alle data te controleren en in te passen, zijn er
verspreid over het projectgebied paspunten gemeten.
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Zet je volgende stap in de Geo-ICT
en maak kennis met CGI!
Wist je dat CGI het bedrijf is met de grootste Geo-ICT community? Dat we in verschillende
landen, waaronder Nederland, koploper zijn op het gebied van Geo-ICT dienstverlening?
Samen met toonaangevende ondernemingen werken we
aan strategische Geo-ICT oplossing en, voor uitdagingen
waar bedrijven mee worden geconfroteerd. Dit doen we
met innovatieve ideeën, een breed perspectief en het nodige
doorzettingsvermogen.

Als Geo-ICT’er werk je bij CGI op een aantal aantrekkelijke
werkterreinen. Van telecom tot openbare veiligheid. Van elektra,
gas en drinkwater tot spoor en waterwegen. En van diep onder
de grond tot hoog boven in de ruimte.
Bouw mee aan geograﬁsche informatiesystemen voor het
beheren van elektriciteitskabels en hoogspanningsmasten
of geef advies bij ruimtelijke analyses om te bepalen welke
gasleidingen aan vervanging toe zijn. Of ontwikkel een oplossing

zodat bij een grote waterleidingbreuk de monteur precies
weet welke afsluiters dichtgedraaid moeten worden en welke
adressen zonder water zitten.
Bijblijven in het dynamische Geo-ICT vakgebied is bij CGI
gegarandeerd. We werken nauw samen met opleidingsinstituten
als Technische Universiteiten in Delft, Wageningen en Enschede
en diverse hogescholen. Hierdoor zitten we niet alleen bovenop de
wetenschappelijke ontwikkelingen, maar maken er zelf deel vanuit.
We breiden onze Geo-ICT activiteiten nog steeds verder uit. Zo zijn
wij ons vooral aan het richten op de nieuwste ontwikkelingen in de
energiemarkt en de daarbij horende energietransitie, en ook op
duurzamer vervoer. Het CO2 neutraal maken van de samenleving is
onze doelstelling en jij kan daar een actieve bijdrage aan leveren!

Wil je meer weten over Geo- ICT bij CGI?
Scan dan de QR code.

190533 Advertentie_190x130.indd 1

Uw eigen digital twin,
wat houdt u tegen?
‘Een digital twin geeft ons en onze
burgers dezelfde blik op de stad en maakt
besluitvorming eenvoudiger en transparant’
Willem Hartzuiker, geo-econoom Gemeente Almere

www.imagem.nl
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Deze paspunten worden tijdens de verwerking gebruikt
om het beeldmateriaal en de LiDAR te controleren. De
paspunten zijn ingemeten met de RTK GPS-methode.

3D-STADSMODEL
Op basis van al de ingewonnen data is er door Avineon
een hoogwaardig 3D-stadsmodel opgewerkt. Het
detailniveau van het model wordt ook wel uitgedrukt
als detailniveau LOD2.3 (realistische modellering van
daken, rekening houdend met dakkapellen en dakover
stekken voor gebouwen). De nauwkeurigheden van
dit model zijn in z- nauwkeurigheid binnen de 10
centimeter. Tevens zullen de modellen foutloos worden
uitgelijnd met de 2D grootschalige basiskaart.
Bovendien zullen alle gebouwen voorzien worden van
texturen. Omdat alle obliekbeelden door middel van
een AeroTriangulatieproces (AT-proces) zijn nabewerkt,
zijn deze beelden uitermate geschikt om de LODmodellen te voorzien van textuur.

OVER KAVEL 10
Een vooruitstrevend familiebedrijf met mouw
opstropers, grensverleggers en aanpakkers. Dat is
waar Kavel 10 voor staat. Het is allemaal begonnen
met de kennis en passie van twee broers. De één met
kennis van landmeetkunde, de ander met een
opleiding als piloot op de KLM-luchtvaartschool. De
ideale combinatie om een bedrijf als Kavel 10 op te
richten.
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en is Kavel 10 een
toonaangevend bedrijf onder leiding van drie broers
en hun zwager. Met 30 man sterk levert Kavel 10
sinds enkele jaren beeldmateriaal aan Nederlandse
gemeentes, in de vorm van stereofoto’s, orthofotomozaïeken, obliekfoto’s, LiDAR en 3D-modellen.

ONTSLUITING
Tenslotte zal alle ingewonnen en verwerkte 3D-data
online beschikbaar gemaakt worden. Hierbij is
rekening gehouden met de wensen en eisen van de
opdrachtgever. Ten eerste zullen de gegevens worden
opgeslagen in een open 3D CityGML-database, en
worden de verschillende aanvullende lagen in 3D-tiles
gepubliceerd. Ook komt er een service om delen van
het model te downloaden en beschikbaar te maken
in eigen software zoals SketchUp- en AutoCADprogramma’s.

GERBEN GORT
is internationaal sales
specialist.
gerben@kavel10.nl
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BOEKEN
Martin Berendse en Paul Brood
Historische stadsatlas NL
Uitgeverij WBooks
Formaat 31x24,5cm, 224 blz met 436 illustraties
(merendeels in kleur), waaronder 250 verkleinde
afbeeldingen van kaarten
ISBN 978 94 625 8442 6
Prijs € 34,95.

Historische stadsatlas NL
Na een populaire inleiding volgt de doelstelling, namelijk aan te geven: ‘waar komt de ongekende stedelijke
expansie vandaan, en hoe ging het verder met de steden?’ Daar wordt niet echt een antwoord op gegeven,
maar de auteurs, die zichzelf de ‘kaartmannetjes’ noemen, hebben dankzij hun goede kennis van de
Nederlandse archieven een keur aan illustraties verzameld over de verstedelijking van ons land. Die brengen
ze in vijf hoofdstukken: 1. De opkomst van de steden (tot 1500), 2. Bloei en welvaart (1500-1700), 3. Stagnatie
en terugval (1700-1850), 4. Bedrijvige steden (1850-1945) en 5. De moderne stad (1945-nu).

D

e behandeling van het materiaal
gaat in die 5 hoofdstukken in de
vorm van spreads, steeds twee
bladzijden tegenover elkaar
waarop een bepaald, in die periode
passend thema aan de orde komt. Op
die manier behoeft men geen lang
samenhangend verhaal te schrijven. Bij
elk van die hoofdstukken hoort ook een
serie stadsportretten (1. de oudste
steden, 2. de oude steden, 3. de grootste
steden en de vestingsteden, 4. industrie
steden en 5. jonge steden). Die
stadsportretten bestaan uit in totaal 113
verkleinde stadsplattegronden met een
vrij willekeurig commentaar, zonder dat
je de vermelde bijzonderheden op de
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Grensgebied van Gelre en Overijssel met stadsvignetten van Deventer, Elburg,
Hattem, Kampen en Zwolle.

Voormalige Zuid-Hollandse Waard met links Dordrecht en rechts Geertruidenberg.

kaartjes kunt traceren. “Workum is de
stad van Jopie Huisman”, “Bij Steenwijk
lagen stenen genoeg in de omgeving.
Daaraan schijnt de stad haar naam te
danken te hebben”.
Voor alle 75 spreads waarin de 5
hoofdstukken verdeeld zijn, zijn zeer
relevante thema’s gekozen, en de vele
illustraties daarbij (gemiddeld meer dan
3 per spread!) zijn knap gekozen. De
illustraties zijn goed afgedrukt op het
glanzende papier. De schutbladen geven
plattegronden van de twee grootste
steden: Utrecht t/m de 16e eeuw en
Amsterdam daarna. Het boek bevat een
register met de namen der behandelde
steden, een verantwoording van de
illustraties (zonder archief- of biblio
theeknummers) en een goed bijgewerkt
literatuuroverzicht.
Naast al die positieve punten zijn er
twee grote bezwaren tegen deze uitgave
in te brengen. In de eerste plaats zijn
vooral de plattegronden in de series
stadsportretten te klein afgebeeld – je
kunt er vaak nauwelijks het stratenpa

Kaart van de visserij op de Maas met Delfshaven.

troon op aflezen, laat staan de teksten
op de kaarten lezen, en dus zijn ook de
in de bijgaande teksten vermelde
bijzonderheden niet op de kaartjes te
traceren. Oude kaarten lenen zich goed
om op ontdekkingstocht te gaan,
straten te herkennen uit het huidige
stadsbeeld, maar dat lukt op deze
postzegel-plattegronden niet. Het duidt
niet op veel affiniteit met het onderwerp.
Immers, als je (zo veel) illustraties
opneemt, moet je er ook wat mee doen.
Van veel steden zijn twee of meer
plattegronden opgenomen, en dat zou
zich dus goed lenen voor commentaren
op de verschillen tussen die twee of
meer beelden van dezelfde stad; het
biedt aanknopingspunten om aspecten
van de groei te verklaren. Het tweede
gemis is dus het aangeven van relaties
tussen die afbeeldingen, zoals het
tempo van de groei. Alleen voor de stad
Amsterdam zijn vier kaarten naast
elkaar gezet (1572, 1593, 1643 en 1662),
met een verklaring van het groeiproces,
maar dat had dus ook bij andere, met
meerdere kaarten afgebeelde steden

kunnen gebeuren. Hoe de ongekende
stedelijke expansie in Nederland valt te
verklaren komt niet uit de verf, mede
ook door het ontbreken van vergelij
kingsmateriaal uit andere Europese
staten.
Deze Historische stadsatlas NL is het
derde deel in een serie atlassen van de
‘kaartmannetjes’. Het eerste deel , de
Historische Atlas NL, verklaarde de
huidige grenzen van ons land, het
tweede deel, de Historische Streekatlas
NL, toont de verschillende historische
regio’s waaruit Nederland bestaat.
Volgende delen staan al op stapel.

FERJAN ORMELING
is redacteur van Geo-Info.
f.j.ormeling@uva.nl
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WAT EEN GEO-HELPDESKMEDEWERKER TEGENKOMT
Wat een geo-helpdeskmedewerker tegenkomt? Vooral vragen natuurlijk! Wij van GeoDesk bij Wageningen UR zijn er om geovragen te
beantwoorden. En als het meezit kunnen we er ook een paar voorkomen. Wat we daarvoor doen, is de beschikbaarheid regelen van
geosoftware en geodata ten behoeve van studenten en medewerkers, inclusief onszelf.
–– DOOR FRANS RIP

W

e zijn een team van zeven perso
nen met verschillende deskundig
heid en achtergrond. Elke werkdag
heeft één teamlid (of een duo)
‘dienst’. De vragen komen zowel van binnen
als van buiten de organisatie. We ontvangen
ze het liefst als een ticket via onze HESK
helpdesksoftware-webpagina, maar ze
komen ook mondeling binnen, of via de
e-mail. En dan moeten we zelf een ticket
invullen.

logische kaart ter voorbereiding van een
rechtszaak. Voordat de BRO (Basisregistratie
Ondergrond) operationeel was, waren er
vaak agrarische makelaars die een blad van
de oude Bodemkaart van Nederland wilden
hebben. Een samenwerkingsverband van
enkele gemeenten in de bollenstreek vroeg
om oude LGN-bestanden (Landelijk
Grondgebruik Nederland) om te kunnen
vaststellen waar in de jaren ’90 bollenteelt
was geweest.

GEOSOFTWARE

Een masterstudent uit Leiden wilde weten
hoe ze erachter zou kunnen komen hoeveel
bos tussen 1960 en 2010 op akker- of weiland
was aangelegd. Korter geleden vroeg iemand
om de begrenzing van een voormalig
juridisch district in Schotland. En natuurlijk
zijn er regelmatig vragen over bewerkingen
doen met geosoftware. Of waarom een
ingelezen bestand niet in de juiste hoek van
Spanje wordt getoond. Of naar de infrastruc
tuur in een district ergens in een Afrikaans
land. Vaak lukt het wel om iets te vinden. De
lastigste vragen zijn (soms) die over proble
men met hard- en/of software. Als we daar
geen antwoord op hebben, stellen wij de
vraag aan onze IT-afdeling of aan de
softwareleverancier. En zelfs dan lukt het
niet altijd.

Onze moederorganisatie financiert een
onderwijslicentie en daarnaast beheren we
een aantal zakelijke licenties voor ESRI-soft
ware. Voor Hexagon’s Erdas Imagine hebben
we alleen een onderwijslicentie. Een aantal
jaren terug hadden we ook zakelijk een
brede licentie voor ESRI-software, maar onze
afdeling Inkoop wees erop dat de prijs
daarvan Europese aanbesteding vergde.
Omdat het ons niet haalbaar leek om voor
zo’n aanbesteding met succes te omschrij
ven welke software we wilden hebben
zonder de naam ESRI te gebruiken, kwamen
we tot de conclusie dat een brede zakelijke
licentie niet meer haalbaar was. Sindsdien is
een heel aantal medewerkers overgestapt op
het gebruik van QGIS. dat betekende dat we
ons als team moesten bijscholen op
bekendheid met QGIS. Dat had en heeft ook
gevolgen voor de manier waarop we onze
geodata aanbieden.

GEODATA
Vanwege het bestaan van PDOK, ArcGIS
Living Atlas of the World, Open Streetmap
en vele, vele andere databronnen, bieden we
onze collega’s en studenten een eigen
collectie geodata aan. Dat deden we
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aanvankelijk met LYR-files die verwezen naar
een Oracle-database met ArcSDE, later naar
file geodatabases. Om de QGIS-gebruikers
ook te bedienen zijn we bezig met de laatste
loodjes van een conversieslag, om naast de
LYR-files ook QLR-files te maken voor de
data in onze collectie. Daarnaast wordt
gewerkt aan ontsluiting van het geheel via
Geonetwork, dus ongeveer zoals het
Nationaal Georegister.

VRAGEN
Een groot deel van de vragen komt van
studenten die software willen. Een voorzie
ning waarmee studenten zelf hun ArcGIS
Online account kunnen maken, nodig voor
ArcGIS Pro, levert nogal eens de vraag op
naar hun wachtwoord. Dat kennen wij
natuurlijk niet.

Meer weten? Scan de
QR code of ga naar
help.geodesk.nl

FRANS RIP
Van een ander kaliber zijn vragen van
buitenaf. Een aantal jaren geleden vroeg
iemand om een fragment van de geomorfo

is redacteur van Geo-Info en werkt bij de
GeoDesk van Wageningen University & Research.
frans.rip@wur.nl

VROUWEN OP DE KAART
– HEIDI VAN DER VLOET –

Twinkelt het al,
in de Digital Twin?

A

an weidse vergezichten geen gebrek in
geoland. Waar we het twee jaar geleden nog
over de ‘smart city’ en de ‘smart society’
hadden, hebben we het nu over de 3D Digital
Twin. We schetsen elkaar de mooiste toekomstbeelden.
Mensen in snelle pakken vertellen ons dat dit dé
ontwikkeling is om geld in te steken. “Uw beleidsmaker
draait aan de knopjes van uw digitale tweelingdorp of
-stad, krijgt zo heldere inzichten in hoe de toekomst
eruit kan zien, en bepaalt zo, samen met de inwoners,
wat er gebeurt!” Een geruststellende gedachte, maar de
vraag erachter is niet zo simpel.
Gezonde verstedelijking, verdichting van het wonen,
energietransitie, duurzaamheid, verkeer, circulariteit:
elke vierkante meter stad levert zijn bijdrage. En wij
willen aan de knopjes kunnen draaien! Als we híer een
mooie woontoren laten bouwen, wat betekent dat dan
dáár voor het stedelijk hitte-eiland? Hoeveel bomen en
‘beleefbaar groen’ moeten we dan plannen in die buurt?
Krijgen de inwoners genoeg frisse lucht als ze hun neus
buiten het raam steken?

Waar hebben we dan waterberging nodig, en hoeveel
dan precies? En hoe zorgen we dat de nieuwe bewoners
minder auto’s nodig hebben? Zitten de nieuwe bewoners
nog op loopafstand van de voorzieningen? Als ze tóch
allemaal een eigen auto willen, waar gaan we dan al die
Tesla’s opladen op ons toch al overbelaste stroomnetwerk? Passen er eigenlijk nog wel kabels en leidingen bij
in de ondergrond? Hoe gaan we die nieuwe woontoren
aardgasvrij verwarmen? Zit dat geplande warmtenet
niet in de weg met die warmte-en-koude-opslag (WKO)?
En als we het híer niet doen, waar kan het dan wel? Om
nog maar te zwijgen over ‘vinden onze inwoners dit
plan eigenlijk wel wat?’ En oh help, die bomen hebben
ook nog wortels!
Waar het in de kern allemaal op neerkomt, is dat onze
omgeving steeds voller wordt en dat we steeds beter
willen kunnen plannen voor de toekomst. Dat doen we
met oog voor onze burgers, bedrijven en instellingen.
‘Invulling geven aan de complexe stedelijke opgave’ heet
dat bij ons in Eindhoven. Dat doen we met Smart Urban

Planning, nu nóg mooier en sneller. En daar hebben we
die Digital Twin voor nodig.
De Digital Twin wordt nu gepresenteerd als een soort
tovermiddel voor al die ingewikkelde vraagstukken. Ik
zie hem meer als een smeermiddel. Als je beter kunt
modelleren en aansprekender kunt visualiseren, kun je
beter overtuigen en keuzes maken met meer draagvlak.
En het gebruik van de 3D Digital Twin staat of valt bij
het goed afpellen van de vraag. Waar zoeken we
antwoorden op?
Mijn beeld is dat ‘wij, geomensen’ de 3D Digital Twin een
stevig fundament moeten geven. We hebben goede
basisgegevens in de vorm van een Samenhangende
Objecten Registratie (SOR) nodig om de 3D Digital Twin
solide neer te zetten, zodat hij eenduidig van data kan
worden voorzien. De BGT, de BAG en andere basis- en
kernregistraties brengen ons al een heel eind. Het
programma Totaal 3-Dimensionaal (T3D) onderzoekt wat
nodig is om tot landelijke standaarden voor 3D te komen.
We zoeken naar een beheerbaar basismodel en adviseren
over het gebruik van die stevige basis voor allerlei
mogelijke toepassingen.
Onze beleidsmakers en planologen kunnen vervolgens
komen met de ingewikkelde rekenregels die ze op de
digitale tweeling willen loslaten, onze vormgevers
kunnen hem mooi aankleden zodat hij begrijpelijk is
voor de burgers en beslissers, en onze jonge honden
kunnen er mooie interactieve applicaties mee ontwikkelen, vól van de fun factor. Zo gaat de Digital Twin ook
werkelijk twinkelen.

HEIDI VAN DER VLOET
is coördinator geo-informatie bij
de Gemeente Eindhoven
h.vd.vloet@eindhoven.nl
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OPEN KAART
ONDER REDACTIE VAN
REDACTEUR PETER WEENINK

OOK OVER
GEUR VALT NIET
TE TWISTEN…
Zoals bekend worden er mondiaal veel data verzameld, erg
veel zelfs en waar zal dat eindigen? Vrijwel alle data zijn
visueel ‘binnengehaald’, technisch gemeten of analytisch
berekend. Onze menselijke zintuigen raken daarbij op de
achtergrond. Naast het zien, kunnen er via reuk ook veel
data worden verkregen. Echter, deze vorm is voor zover
bekend weinig in gebruik.
Ruiken, het lijkt een ondergeschoven menselijk zintuig, en
dat terwijl we er voor vele doeleinden prima gebruik van
kunnen maken. Is het niet voor onze veiligheid als er ergens
een chemische fabriek ontploft, en geurpluimen zich van de
locatie des onheils verspreiden, dan kan het zijn voor onze
persoonlijke lichamelijke gezondheid binnen de medische
wetenschap. Ruiken we de verstikkende gassen uit een
vervuild recreatiemeer, of de nu vaak in het nieuws zijnde
natuurlijke ‘uitlaatgassen’ van het boerenbedrijf? Kortom,
geuren onder een grote diversiteit aan omstandigheden.
Het registreren en verzamelen van betrokken geurdata kan
voor ons meer betekenen dan we ons waarschijnlijk
realiseren. Daarnaast hebben Moeder Natuur en diverse
voedselproducerende bedrijven vaak fraaie geuren voor
ons in petto.
Artieste K. McLean heeft medio 2017 een geurkaart
ontworpen van een deel van New York City. Wetenschappelijk of niet, ze geeft daar een fraai beeld van dat wat via
crowdsourcing aan geuren verzameld is: gezond of
ongezond, algemeen technisch bruikbaar of wellicht als
waarschuwing voor de veiligheid van ons menselijk
bestaan.
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Geurkaart van New York, Summer Streets. (K. McLean, Atlas Obscura 2017)

RONALD BOKHOVE
RONALDBOKHOVE@CS.COM

Een goede kaart geeft beeldvorming. Kijk er een seconde of tien naar,
leg haar dan weg en vertel je buurman wat je gezien hebt. Dat lukt
hier nauwelijks. Bertin heeft ons een halve eeuw geleden al gewaar
schuwd: maak het niet te bont! Met 7, hooguit 8 kleuren kun je
kwalitatieve verschillen nog weergeven. In New York zijn er liefst 16
gebruikt en associatief lijken ze geen van alle. Nou eentje dan: groen
voor een natuurlijke geur ligt inderdaad voor de hand. Waarom
worden hier non-food en food/drink als verzamelrubriek gebruikt, als
je ook animals, cleaning, emissions en tobacco als geurbron onder
scheidt?
Er lijken geuren door elkaar heen te lopen. Bij de kruising van
Lafayette Street en East 8th Street moet de waarnemer flink aan de
bak. Bij een cursus wijnproeven lukte het me al niet om de geur van
appel en rood fruit uit elkaar te houden. Hoe moet dat hier wel niet
zijn? Maar wie zegt me dat er steeds op hetzelfde moment geroken
wordt? Dag en nacht, zomer en winter, het kan een wereld van
verschil zijn. Als het huisvuil is opgehaald, maakt de waste weer
plaats voor de coffee.
Mooi gevonden zijn de krommen waarvan de aantallen de intensiteit
van de geur weergeven. Of de vorm getrouw is aan de waarnemingen,
valt te betwijfelen; schijnnauwkeurigheid ligt op de loer. De geurbron
zal niet altijd op straat te vinden zijn, maar de waarnemingen zullen
toch voornamelijk op de stoep zijn verricht. Wat écht niet kan, zijn
elkaar kruisende isolijnen behorende bij dezelfde bron. Kijk maar eens
op Broadway naar de subway exhaust. De meeste geuren verspreiden
zich iets naar het zuidwesten, gerekend vanaf de bron. Dit moet iets
zeggen over de overheersende windrichting op die dag, ik denk
noordoost.

Zie ook:
www.aritabaaijens.nl
bit.ly/maptimespecial
Bronnen:
bit.ly/smellmapskatemclean
bit.ly/cartedesodeurs
bit.ly/smellmapamsterdam
bit.ly/sensorytrust-sensorymapping
Google Maps, centrale deel van de geurkaart van New York, 2021.

AD VAN DER MEER

JONNA BOSCH

Dit is nou echt wat je noemt een visualisatie. Alleen het feit dat er
heel licht een stratenpatroon onder is gezet, doet nog denken aan
een kaart. De visualisatie brengt op een originele manier een
verschijnsel in beeld waar je – sommige gevallen daargelaten – niet bij
stilstaat. Ik vind de opmaak goed gekozen: een stip als bron, en een
soort isolijnen voor de spreiding. Het valt daarbij op dat de bron veelal
niet in het centrum van het spreidingsgebied ligt; zal iets met de wind
te maken hebben, vermoed ik.
Je kunt als beschouwer al gaande langs de straten de verschillende
geurimpulsen proberen op te roepen. Keus genoeg, want er zijn
ongeveer 375 geurbronnen in dit stukje New York geïdentificeerd. Die
kennen een opvallende variëteit: er worden 15 categorieën onder
scheiden, waaronder de opvallende categorie ‘human’, die geuren
omvat van bedelaars, daklozen … én sportschooltypes. Gelukkig zijn
dat er niet veel.
Omdat het beeld op basis van crowdsourcing is gemaakt, valt helaas
niet na te gaan of de verdeling representatief is. Er staan leuke grapjes
op de kaart, zoals ‘pretentious coffee roast’ en ‘phone booth’ – bij die
eerste kan ik me nog wat voorstellen, maar bij de geur van een
telefooncel heb ik toch echt geen (geur)beeld. Ik zou overigens wel
benieuwd zijn hoe de gemiddelde manisch-hygiënische Amerikaan op
dit kaartbeeld zou reageren.
Een geurkaart zou trouwens wel een passende visualisatie kunnen
zijn bij de tentoonstelling Vervlogen – geuren in kleuren die heeft
gelopen in het Mauritshuis in Den Haag. In de tentoonstelling kreeg je
via geurdispensers de geur mee die bij de tentoongestelde schilderij
en hoorde – die van een schone linnenkast, bleekvelden, mirre en
natuurlijk de vreselijk stinkende gracht. Ik probeer me à la McLean
een geurkaart voor te stellen van de Amsterdamse grachtengordel in
een 17e-eeuwse zomer – knijpers meenemen…

Allereerst vind ik visualisaties van het (on)mogelijke altijd reuze
interessant. Geuren horen daar uiteraard bij. Hoe zet je dit om naar
bruikbare data, en dat dan ook weer naar een kaart? Ik denk dat dit
gedeeltelijk gelukt is. De kaart jeukt, wat goed is want dat maakt
nieuwsgierig.
De topografie is teruggebracht tot een stratenpatroon, wat passend
is. Verder zie ik vooral veel gekleurde lijnen. Ik vind het een
oogstrelende afbeelding, dat is vast gelukt. Vormgeving en
kleurkeuze zijn prima. Het probleem zit in het aantal klassen en
daarmee dus in de data-analyse – of in de statische uitvoering. Met
kleur kunnen we het grootste aantal klassen onderscheiden, maar
bij meer dan acht gaan de kleuren op elkaar lijken. Dat is hier zeker
ook het geval. Had het gescheeld als klassen bij elkaar waren
gevoegd? Voor de kaart wellicht wel, maar blijft er dan nog iets over
van het subjectieve onderwerp?
Ik zie een dynamische kaart voor me, waarbij op kleinere schaal
maar enkele klassen zichtbaar zijn. Door over de oorspronkelijke
kaart te hoveren (zie bron, Atlas Obscura) met de muis, kun je dan
een sunburst of iets dergelijks zien, en bij inzoomen lijkt de kaart
steeds meer op wat we nu in de statische vorm zien. Met het
verschil dat bij dynamische kaarten te veel kleuren iets minder een
probleem zijn, omdat hoveren informatie oplevert.
Al met al is het een intrigerende manier van kartografie. Het doet
me denken aan ‘deep mapping’, meegekregen op een Map Time van
Arita Baaijens, maar dan gericht op één zintuig. Een geconcentreer
de deep map?
Dit vraagt om een uitdieping tijdens een Map Time of workshop
datavisualisatie. Hoe kun je met dit soort subjectieve data een
aansprekende kaart maken? Is een dynamische kaart beter, of is
een statische kaart mogelijk met behoud van de subjectiviteit?

A.VANDERMEER@UPCMAIL.NL

JBOSCH@NIEUWLAND.NL
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VERENIGINGSNIEUWS
SAMEN NAAR NIEUW LAND ZEILEN

Informele afsluiting
FIG e-Working Week 2020/2021
Aangekondigd als terugkomdag voor actieve vrijwilligers van de FIG e-Working Week 2020/2021, werd een
zeiltocht naar de Marker Wadden georganiseerd. Vanwege de coronapandemie kon de FIG Working Week in
2020 helaas geen doorgang vinden. In plaats daarvan werd in juni 2022 de eerste online FIG Working Week
georganiseerd, waar Nederland wel internationaal acte de présence heeft gegeven. Het doel van deze
terugkomdag: bijpraten, napraten en informeel terugblikken op dit grootse internationale evenement. Want
reflecteren is belangrijk, zeker als het om het verleden gaat. Het was in meerdere opzichten een stralende dag.

UITSTEL, MAAR GEEN AFSTEL
Bestuur en Local Organisation Committee van de
stichting FIG Working Week 2020 zullen het niet snel
vergeten: 1.200 deelnemers hadden zich aangemeld en
wilden naar de RAI in Amsterdam komen. Ze hadden
een groots evenement in het vooruitzicht, en toen
moest het evenement door COVID-19 gedwongen
worden uitgesteld. We hebben de organisatie stilgezet
en zijn geen verdere verplichtingen aangegaan. Wat
afgezegd kon worden (zaalhuur, feestavond, excursies)
hebben we afgezegd.
Om te voorkomen dat uitstel tot afstel zou leiden,
hebben we er bij FIG op aangedrongen om toch vooral
zo snel mogelijk een online evenement te mogen
organiseren. Het zou meer dan een mooie proeftuin
voor deze internationale vereniging van verenigingen
kunnen worden. Een online programma kan over
meerdere tijdzones worden verdeeld. En een online
evenement is internationaal toegankelijker, en beter
betaalbaar voor deelnemers wereldwijd. Van de
beslissing om voor een online event te gaan heeft

Een Marker Wadder was zo vriendelijk de groep vast te leggen.
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niemand spijt gehad. Het grootste deel van de
aanmeldingen van 2020 werd omgezet naar 2021. Met
iets meer aanmeldingen dan in 2020 hebben we een
inhoudelijk goed evenement kunnen neerzetten (zie
Geo-Info 2021-3). Internationale complimenten volgden
voor het organisatieteam, dat elkaar ook al die tijd niet
meer in persona had ontmoet.
Al voor het zomerreces werd daarom een heuse
organisatie-reünie gepland. Dat het programma van
zo’n dag ook een geokarakter zou moeten hebben, lag
voor de hand. Ben Viveen, werkzaam bij Rijkswater
staat en projectleider Marker Wadden, was meteen
bereid om daaraan invulling aan te geven.

MARKER WADDEN
De actieve vrijwilligers van FIG 2020/2021 verzamelden
zich al vroeg op zaterdagochtend 18 september in de
Bataviahaven te Lelystad. De schipper van de tjalk Zorg
met Vlijt – het had zo maar het motto van het organisa
tiecomité kunnen zijn – bracht de deelnemers met

vergeven? Het barste van de geografische vragen. Ben
deelde graag zijn inzichten en ervaring, met een al
redelijke geowijs publiek.
De Marker Wadden zijn duidelijk nog niet 100 procent
af, maar of dat ooit de bedoeling is? Wil je er wellicht
overnachten? Dat kan in een huisje, op de camping of
met je eigen boot bij een ligplaats in de haven. Voor
hen die het havengeld willen vermijden: in de luwte
voor het eiland leek het ook goed toeven. De terugweg
naar Bataviahaven verwende ons met een zuchtje
wind, en met luieren op het dek. Het was zo’n dag
waarbij petje, zonnebril en fotogenieke kleding geen
overbodige luxe bleken te zijn. Een stralende dag, en
dat gevoel is gebleven.
Ben loodste ons door de dag, voornamelijk op de Marker Wadden zelf.

VOORBIJ DE HORIZON
enige vertraging door de mist naar de Marker Wadden.
Deze aangelegde archipel van 70 hectare in het
Markermeer is onderdeel van het Nationaal Park
Nieuw Land. Het project is een samenwerking tussen
Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, twee erg
verschillende organisaties, die in het algemeen belang
toch een gemeenschappelijke doel hebben weten te
vinden: natuurherstel. De aanwezige sliblaag die de
bodem van het Markermeer afdekt, werkt nogal verstik
kend voor flora en fauna. Het slib werd door uitvoerder
Boskalis uit de verre omgeving naar de nieuwe
eilanden toegezogen, zodat daar (en bij de eilanden
zelf) een basis voor nieuwe natuur kon ontstaan.
Zodra je aankomt op de Marker Wadden ruik je het
pionieren op deze nieuwe archipel. En overal is er een
eindeloos uitzicht. We waren niet de enigen in dit
‘robuuste natuurgebied in het hart van Nederland’,
waar 12 kilometer aan wandelpaden en 700 meter
(exact) strand de bezoekers verblijden. Ben wist tijdens
de rondleiding interessante details te melden. Zo zorgt
uitkijktoren De Steltloper niet enkel voor eindeloze
vergezichten. Het hout van de toren heeft ook bijen
meegebracht naar dit nieuwe land. Er zijn archeologi
sche vondsten te over. Dat hier vroeger al mensen
woonden en leefden en dat we de natuur van toen
weer deels herstellen, doet menigeen verbazen. Zo
reageren buitenlandse delegaties met bewondering en
met onbegrip. Zo’n groot bedrag enkel voor natuuront
wikkeling? Alleen al de zandzuigers naar Nederland
varen, dat liep al in de miljoenen.
Een nieuw stuk land schept werk, niet alleen voor
kartografen. Nieuw land leidt als vanzelf tot allerlei
geografische vragen. Hoe werkt de kadastrale registratie
voor zo’n nieuw perceel? Wie is eigenaar? In welk
bestemmingsplan past het? Hoe bereikbaar is het voor
de nooddiensten? Is er al een adres en postcode

Een dagje Marker Wadden is dus warm aan te bevelen.
Net als een bijdrage leveren aan het internationale
netwerk dat de FIG voor ons allemaal vertegenwoor
digt. Met de haven in zicht was het tijd voor een laatste
afscheidspraatje. Paula Dijkstra, Kadaster International
én congres directeur, ging in op de verschillende
overeenkomsten tussen de zeildag en de working week
zelf: ook die ochtend was het wat mistig bij vertrek, bij
de herstart van de working week was het ook navige
ren door de mist. Eenmaal aangekomen bij de Marker
Wadden brak de zon door. We hebben samen nieuw
land ontdekt, net als voor het FIG, en zijn met frisse
moed weer geland. Het canvasmateriaal van de FIG
2020/2021-stands, is verknipt tot nieuwe en unieke
tassen en uitgedeeld aan de vrijwilligers. Symbolischer
kon niet: nu was het echt afgelopen. Met een
FIG-stropdas en -bagagelabel was de hint overduidelijk:
volgende keer weer echt op reis voor het FIG.
Het bestuur van de Stichting FIG Working week 2020
(Kees de Zeeuw, Jaap Zevenbergen en ondergeteken
de), kijkt met Paula terug op een roerige periode. Maar
die sluiten we met een zeer positief gevoel af. Onder de
gegeven omstandigheden hebben we het beste eruit
gehaald voor FIG, het FIG-netwerk en de Nederlandse
geosector. Voorbij de horizon kijken, naar een volgend
internationaal evenement, doen we nog niet. Deze
stichting zal worden opgeheven, de missie is immers
volbracht. We hopen dat een online deel van een
working week een vast onderdeel van het FIGprogramma wordt. Naast een woord van dank aan de
betrokken vrijwilligers, ook hartelijk dank aan Kadaster,
Universiteit Twente / ITC en Geo-Informatie Nederland.
Zij hebben ervoor gezorgd dat een dergelijk congres ‘in
Nederland’ kon plaatsvinden.

JAN WILLEM VAN ECK
is bestuurslid Stichting FIG 2020.
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Nieuwe hoogleraar
Geo-information Science in
Wageningen
Sinds 1 juli is prof. dr. Alexander Klippel de
nieuwe hoogleraar bij het Laboratory of
Geo-information Science and Remote
Sensing van Wageningen UR. Hij is de
opvolger van prof. dr. Devis Tua, die naar
Zwitserland vertrok.

Alexander Klippel is afkomstig van het
Department of Geography van Pennsylvania
State University. Zijn focus lag daar op
‘Immersive Technologies and Spatial
Information Theory’. Eerder werkte hij bij de
University of Melbourne en de University of
California. Na zijn MSc (Applied Physical
Geography) bij de universiteit van Trier deed
hij promotieonderzoek bij de universiteiten
van Hamburg en Bremen.
In Wageningen verwacht hij met zijn Virtual
Reality-expertise onder meer een bijdrage te
kunnen leveren aan het werk van het nieuwe
Wander-Lab, dat zich richt op visualisatie van
gegevens. Zijn visie op VR is dat deze
techniek een vorm van communicatie is, in
synergie met kartografie. Volgens hem biedt

VR een betere toegang tot 3D-data, zoals de
LiDAR-puntdata, die in Wageningen bijvoor
beeld worden gebruikt voor de visualisatie
van bossen.
Klippel ziet voor VR ook een rol in het
onderwijs: ‘immersive learning’. In 2019
publiceerde hij een artikel waarin het
leereffect van analoog veldbezoek door
studenten werd vergeleken met de virtuele
versie ervan. De onderzoekers constateer
den dat de virtuele veldbezoekers er meer
plezier aan beleefden dan de analoge
bezoekers.
Alex Klippel is getrouwd en heeft twee
kinderen. Als enthousiast fietser is hij
opgetogen over de mogelijkheden hier. Van
het bestaan van ‘Vrienden op de Fiets’ is hij
ook al op de hoogte. Hij ziet ernaar uit om
met zijn gezin de Veluwe en de rest van
Nederland te gaan verkennen. “It’s just
around the corner!”

LANCERING BOSATLAS VAN WEER EN KLIMAAT
Op 11 november 2021, terwijl in Glasgow de
laatste hand werd gelegd aan nieuwe
klimaatovereenkomsten, werd op het KNMI
in De Bilt de nieuwe Bosatlas van Weer en
Klimaat gepresenteerd. Perfecte timing dus!
Klimaatatlassen van Nederland zijn inmiddels verschenen in 1972, 2002, 2011 en nu in
2021. Die toenemende frequentie geeft al
aan hoeveel meer aandacht we hebben voor
weer en klimaat. En ook hoeveel meer die
atlassen op het belangstellende publiek
worden toegesneden.

aan de atlas toe; een team van 25 man had er
driekwart jaar aan gewerkt!
Namens Noordhoff toonde Martijn Hoedjes
welke weer- en klimaatkaarten al vanaf de
eerste druk van 1877 in de (Grote) Bosatlas
hadden gestaan, en hoe dat aantal geleidelijk
vermeerderd was, zeker sinds de uitgave van
de eerste Klimaatatlas van Nederland van
1972, en zijn opvolgers. Ook van de huidige
klimaatatlas zijn weer een aantal kaarten
overgenomen in de 56e druk van de Grote
Bosatlas die binnenkort uitkomt.

–– DOOR FERJAN ORMELING

Net als de editie van 2011 is ook deze atlas
een product van dataleverancier KNMI,
communicatiebureau Lijn 43 en Noordhoff
Atlasproducties. De laatste is verantwoorde
lijk voor concept en kartografie, het KNMI
tekent voor de research en samenstelling,
tekst en eindredactie waren de verantwoor
delijkheid van Lijn 43. Maar ook veel andere
zelfstandigen waren erbij betrokken zoals
Michel van Elk (kaarten) en VOF Unger-Kis
man (voor de infographics).
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De aanbieding van het eerste exemplaar van de atlas
door KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven aan
weervrouw Helga van Leur.

Om nu bij de lancering te komen: voor de
presentatie waren al diegenen uitgenodigd
die bij de productie betrokken waren:
zowel het datateam van het KNMI, Lijn 43,
Noordhoff Atlasproducties en zzp’ers.
KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven
verwelkomde hen, projectleider Peter
Siegmund lichtte de bijdrage van het KNMI

Daarna werd de bijeenkomst verplaatst naar
het meetveld, en tussen de regenmeters en
anemometers werd het eerste exemplaar van
de Bosatlas van Weer en Klimaat door Gerard
van den Steenhoven aangeboden aan meteo
rologe, weervrouw en klimaatambassadrice
Helga van Leur, die ook al bij de vorige
klimaatatlas betrokken was. Voor deze
verslaggever die als kind speelde tussen de
meetinstrumenten van het Magnetisch en
Meteorologisch Observatorium aan de
Engelse Kerkweg in Batavia, een bijzondere
ervaring.

COLLEGA'S
GEZOCHT!
Landmeter
Maatvoerder
Dataspecialist
BIM-manager

Als jij gelooft dat je het talent hebt en een
toekomst ziet binnen ons bedrijf , kom dan bij
ons team!

De Prisma Groep is een ambitieuze groep van circa 130
internationale specialisten op het gebied van geodesie,
industriële precisiemetingen, constructieve- en
maritieme maatvoering en overige geo-gerefereerde
vraagstukken zoals GIS. Met circa driekwart-eeuw
ervaring in het inwinnen, verwerken en analyseren van
data voorzien wij onze relaties van informatie met
behulp van geavanceerde technologie.
Daarnaast verzamelen wij informatie voor het vullen
van databases die helpen onze leefomgeving veiliger,
prettiger en leefbaarder te maken.

SOLLICITEER DIRECT!
recruitment@prisma-groep.nl
033-2538400
www.prismagroep.nl/vacatures/

LEICA BLK2FLY
AUTON O MO U S FLY I N G L AS E R S CA N N ER

De Leica BLK2FLY is ‘s werelds eerste volledig geïntegreerde LiDAR UAV:
Een autonome vliegende laserscanner waarmee u eenvoudig inwint
vanuit de lucht. De BLK2FLY meet objecten, terreinen en de buitenkant
van gebouwen, door tijdens het vliegen 3D-puntenwolken in te winnen.
Scan met gemak en creëer levensechte 3D digitale tweelingen.
De Leica BLK2FLY maakt gebruik van GrandSLAM-technologie. Dankzij
de sensorfusie van LiDAR, radar, camera’s en GNSS kunnen volledig
autonome UAV-laserscans uitgevoerd worden met geavanceerde
obstakelvermijding. Deﬁnieer uw scangebied, druk op een knop en u
bent klaar om op te stijgen. Ook zonder enige drone-ervaring.

BLK2FLY.COM

