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REDACTIONEEL

We lijken eindelijk 
weer wat meer 
afstand te kunnen 
nemen van zelftesten, 

PCR- of allergenentests, en we 
kunnen weer lezen waar het in de 
Geo-Info werkelijk om gaat: de 
inwinning, visualisatie, interpretatie 
en het gebruik van locatiegebonden 
informatie. Wat dat betreft laat dit 
nummer weer zien hoe divers ons 
gebied is, en op hoeveel manieren 
we bijdragen leveren aan een steeds 
duurzamere maatschappij.

Om bij de inwinning van locatiegebonden informatie 
te beginnen: Looijen, Hendriks en Maas brengen  
verslag uit over het streven van BZK en VNG naar een 
gezamenlijke basisvoorziening beeldmateriaal (vooral 
luchtfoto’s zijn bedoeld) voor gemeenten. Er is daarvoor 
een hybride model ontwikkeld, net als handleidingen 
voor de inkoop en kwaliteitsbeoordeling, en een 
omgeving waarin het beeldmateriaal ontsloten wordt. 

Voûte en Eikelboom beschrijven de intentie van 
Rijkswaterstaat om de informatievoorziening 
driedimensionaal te maken en de daarvoor benodigde 
structuren te ontwikkelen. Ledoux en Dukai gaan al 
een stap verder: voor TU Delft en Geonovum hebben 
ze een standaard ontwikkeld, City JSON, die het 
mogelijk moet maken verschillende soorten simulaties 
van driedimensionale modellen van onze leefomgeving 
te voeden met dezelfde 3D-gegevens. De kwaliteit 
van de ingewonnen gegevens wordt bijvoorbeeld 
gecertificeerd door het bedrijf Geodelta in Delft, 
zowel voor luchtfoto’s als laserdata. In de opnieuw 
opgestarte rubriek ‘Bedrijfsbezoeken’ komt dat aan bod. 

In haar artikel Proeftuin Automatische Mutatie-
signalering BGT geeft auteur Nijmeijer aan hoe ver 

we dankzij artificial intelligence 
inmiddels zijn met het automatisch 
laten herkennen van veranderingen 
in locatiegebonden gegevens. Op het 
gebied van de visualisatie brengt dit 
nummer verslag uit van de vorig 
jaar gehouden kartografiewedstrijd, 
waarbij we speciaal aandacht 
besteden aan de buiten mede-
dinging ingestuurde inzending van 
Jan Schilder. De Paul Mijksenaar 
Award voor functioneel grafisch 
design komt aan de orde in een 
bijdrage van Reinder Storm, en ook 
de rubriek historische kaarten is 

weer opgestart, nu met een 19e-eeuwse Nederlandse 
zeekaart van Japan.

Onderwijs in de geo-informatie komt in dit nummer 
uitgebreider aan de orde dan gewoonlijk: de Aeres 
Hogeschool in Almere, de faculteit Bouwkunde van 
de TU Delft (in Nieuws Geo-TG), de faculteiten 
geowetenschappen van de Universiteit Utrecht  
en de Radboud Universiteit komen hetzij met hun 
studie programma, hetzij met ervaringen van 
studenten die er hun opleiding kregen, aan de orde. 
Met name het gebruik en de interpretatie van 
geo-informatie door geografen krijgt hier een plaats. 
Ook de qua format gewijzigde rubriek ‘Vanuit het 
onderzoek’ brengt hier verslag van uit. Hierin gaan 
we scripties en proefschriften belichten, en dit keer 
zijn dat de drie genomineerde scripties voor de 
GIN-NCG-Scriptieprijs 2021. 

En, mochten de mogelijkheden tot reizen door ons 
continent weer als vanouds worden, van 31 maart  
tot 2 april vindt in Dubrovnik de 10e Land Adminis-
tration Domain Model workshop plaats: Game of 
Thrones-adepten zullen in de bijgevoegde foto King’s 
Landing herkennen. 

– FERJAN ORMELING –

Inwinning, verbeelding en 
gebruik van geo-informatie
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De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties in 
dit blad en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder 
de Auteurswet en andere toepasselijke wetgeving. Niets 
daarvan mag zonder voorafgaande toestemming van de 
eigenaar worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking 
gesteld of openbaar worden gemaakt. De betrokkenen bij 
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andere uitingen van Geo-Informatie Nederland.

PARTNERS GEO-INFORMATIE NEDERLAND

COLOFON

AGENDA GIN
Wat:  10e FIG Land Administration Domain Model Workshop (LADM 2022)
Waar: Hotel Dubrovnik Palace, Dubrovnik, Kroatië
Wanneer: 31 maart 2022 - 2 april 2022
Zie: bit.ly/LADM2022

Wat: COSIT 2022 (15th Conference on Spatial Information Theory) 
Waar: Kobe, Japan
Wanneer: 5 - 9 september 2022
Zie: cosit2022.iniad.org 

Wat: AGILE 2022
Waar: Vilnius, Lithuania
Wanneer: 14 - 17 juni 2022 
Zie: agile-online.org

Wat: 27e FIG Congres
Waar: Warschau (Polen)
Wanneer: 1 - 15 september 2022
Zie: www.fig.net/fig2022 

GEOWEEK 2022 
30 MEI -  3 JUNI
Dit jaar organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) voor 
de 16e keer de GeoWeek! Van 30 mei tot en met 3 juni 2022 duiken duizenden leerlingen 
weer in de wereld van de geografie. Zet de datum alvast in je agenda, en meld je als 
professional nu aan om een expeditie te organiseren! Zie: www.geografie.nl/geoweek  

Beeld omslag
Het oude ‘Gebouw voor Geodesie in Delft’.  
(rubriek Bedrijfsreportage, pagina 27)
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VAN GEMDATA NAAR DATALAND
In 1996, in het Grote Steden Overleg 
Vastgoed, bespraken Amsterdam en 
Rotterdam de noodzaak om de distributie 
van de administratieve gemeentelijke 
(geo-)informatie gezamenlijk vorm te 
geven. In diezelfde tijd ontstond het 
programma Overheidsloket 2000, gericht 
op de opzet van een elektronische 
overheid met als centrale motto ‘denken 
vanuit de burger’. De VNG zette in op de 
ontwikkeling van een landelijk netwerk 
van gemeenten (GemNet) dat ambtena-
ren in staat stelde om op één plek 
vastgoedgegevens en andere databanken 
te raadplegen. De ideeën van de vier grote 
steden kregen de steun van de VNG, en in 
lijn met de ‘GemNet’-gedachte werden de 
contouren van een vastgoedorganisatie 
– voor en door gemeenten – geschetst 
onder de werknaam GemData. 

GemData werd DataLand en op 25 april 
2001 werd de bv DataLand opgericht. 
Binnen twee weken na oprichting 
verstuurde de VNG een ledenbrief waarin 
gemeenten werd aangeraden zich aan te 
sluiten bij DataLand (zie kader). Interes-
sant is dat – ook toen al – landsdekkend-
heid een belangrijke succesfactor werd 
genoemd. Twintig jaar later zou de VNG 
gemeenten opnieuw in een ledenbrief 
oproepen om zich aan te sluiten (nu bij 
het Kadaster), en werd landsdekkendheid 
weer als succesfactor gezien. 

DATALAND AAN HET WERK
Vanaf het begin was Michiel Jellema de 
bezielende directeur van DataLand. 
Michiel Zonnevylle, toen burgemeester 
van Leiderdorp, was de eerste voorzitter 
van het bestuur. Michiel Jellema zou tot 
2012 directeur blijven. Na Michiel 
Zonnevylle namen Han Polman (toen 
burgemeester in Bergen op Zoom) en 
Frans Backhuijs (burgemeester van 
Nieuwegein en de huidige voorzitter) de 
voorzittershamer over. 

Per 1 april 2012 trad Pieter van Teeffelen 
aan als directeur. In de eerste jaren 
focuste DataLand op de aansluiting van 
gemeenten. In het begin ging dit proces 
traag; circa 50 gemeenten in 2002, net 
iets over de 100 in 2003, maar toen 
versnelde het, en in juni 2011 waren 
maar liefst 395 van de 418 gemeenten 
aangesloten, een percentage van 94,5.2 
Op vier gemeenten na, sloten uiteindelijk 
alle gemeenten zich aan bij DataLand. 
Let wel, alle aansluitingen waren op 
vrijwillige basis.

DOORGEEFLUIK VAN GEGEVENS EN KENNIS
Ook de rol van DataLand groeide. Naast 
overheden toonden private partijen 
interesse in deze landelijke bron van 
WOZ-objectgegevens. Met de Vast-
goedscanner creëerde DataLand een 
veilig portaal waarmee WOZ-waardege-
gevens aan bijvoorbeeld banken, 

DATALAND, VAN EN  
VOOR GEMEENTEN
TWINTIG JAAR ‘VASTGOED ONDER ÉÉN DAK’ 

Hoe maken we gemeentelijke vastgoedinformatie op landelijke schaal toegankelijk? Aan het einde van de 20e 
eeuw zochten Rotterdam en Amsterdam naar het antwoord op deze vraag. DataLand werd opgericht als 
‘landelijke voorziening die leidt tot het breed toegankelijk maken van gegevens uit het informatiedomein van 
gemeenten voor de publieke en private markt’.1 Ruim twintig jaar later, op 31 december 2021, is de dienstverlening 
van DataLand gestopt. In dit artikel blikken we terug op die twintig jaar: hoe DataLand is gegroeid, welke 
doelstellingen zijn behaald en vooral ook hoe de wereld van (vastgoed- en geo-)informatie is veranderd. En hoe 
dit van invloed is geweest op het besluit om zo’n mooie, compacte en efficiënte organisatie af te bouwen.     

–– DOOR PIETER VAN TEEFFELEN

LASTENDRUK
Het ontbreekt de gemeenten aan 
een goed sluitend gezamenlijk 
afnamepunt op landelijk niveau 
voor hun informatie. Overheids-
partijen hebben dan ook geen 
andere keuze dan de individuele 
gemeenten op de meest uiteenlo-
pende wijze te bevragen in de 
vorm van bijvoorbeeld monitoren, 
statistische leveringen, rapportages, 
controles, verantwoordingen, 
steekproeven of enquêtes.  
Deze weinig doelmatige en 
doeltreffende vormen van 
bevragingen veroorzaken de 
nodige lastendruk bij gemeenten. 
Deze lastendruk (capaciteitsbeslag) 
valt echter nauwelijks op, omdat 
de veelal sterk gefragmenteerde 
bevragingen door verschillende 
gemeentelijke organisatieonder-
delen worden afgehandeld. 
DataLand is in het leven geroepen 
om namens gemeenten, partijen 
binnen en buiten het openbaar 
bestuur beter te bedienen  
door het op landelijke schaal 
aanbieden van gemeentelijke  
vastgoedinformatie. 

Bron: VNG ledenbrief 2001
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accountants en notarissen werden 
geleverd. DataLand stuurde jaarlijks 
kwaliteitsrapportages over de aangele-
verde vastgoedgegevens naar de 
aangesloten gemeenten. Binnen het 
team van DataLand groeide en ver-
breedde de kennis over vastgoedinfor-
matie zich naar terreinen als het Stelsel 
van Basisregistraties, de Samenhangen-
de Objectregistraties en het digitale 
stelsel van de Omgevingswet. 
 
Gemeenten kwamen met steeds meer 
verzoeken om kennisbijeenkomsten 
over die zich ontwikkelende terreinen. 
DataLand ging cursussen opzetten als 
‘De BAG de baas’ en ‘Hoe beheer(s) ik de 
BGT in fase 2’. De cursus ‘Geo Informatie 
Manager bij de Lagere Overheid’ 
(GIMLO) verdiende extra vermelding; dit 
paradepaardje van de organisatie stond 
voor alles waar DataLand zich voor 
inzette: gemeentelijke collega’s helpen 
om inzicht te krijgen in de samenhang 
van (vastgoed)informatie en ze leren 
omgaan met de verschillende krachten 
binnen het gemeentelijke werkveld. 

DataLand verdiende door die interactie 
met gemeentelijke cursisten uit heel 
Nederland steeds meer de rol van 
organisator van de geobelangen. In 2011 
richtte DataLand, samen met de VNG, 

het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) op: 
een koepelorganisatie voor gemeentelijke 
geomedewerkers met de VNG als 
voorzitter en DataLand als secretaris en 
dagelijkse leiding. 

In 2014 vroeg een groep gemeenten 
DataLand om voor hen een knooppunt 
in de informatieketen te ontwikkelen. 
Met name bij gemeentelijke belasting-
samenwerkingen en bij samenvoegingen 
van gemeenten speelde dat deze 
organisaties informatie van buurgemeen-
ten nodig hadden, en DataLand beschikte 
nu eenmaal over die informatie. Zo werd 
KNOOP geboren. 

En altijd bleef de organisatie zijn eigen 
activiteiten bekostigen. Het business-
model van DataLand kende toen drie 
vormen. Allereerst de uitlevering van 
gegevens (via vastgoedscanner en 
maatwerkleveringen) waarvoor de 
afnemer leveringskosten moest betalen. 
Als tweede de opleidingen die principieel 
kostenneutraal werden verzorgd zodat 
de deelnamekosten laag bleven. En als 
derde vorm: de KNOOP-diensten, waarbij 
kostendekkend werd afgerekend. 
DataLand wilde immers geen winst maken.

HET GEMEENTELIJK BELANG
Met de komst van de Landelijke 
Voorziening voor WOZ-gegevens (LV 
WOZ) in 2017, kwam het businessmodel 
van DataLand onder druk te staan. 

Gebruikers konden in deze voorziening 
gratis de WOZ-waarde (van hun huis) 
opvragen. De vraag naar WOZ-informatie 
via DataLand werd minder en de  
omzet nam af. Ook waren er minder 
aansluiting en bij KNOOP dan verwacht. 

DataLand investeerde in de techniek, 
maar op het moment dat KNOOP werd 
gelanceerd, kregen we in Nederland 
aandacht voor common ground: de 
verzamelterm voor een nieuw systeem 
van platform-onafhankelijke bestands-
uitwisseling waarbij de data van de bron 
(vaak gemeenten) door gebruikers 
kunnen worden benaderd. Knooppunten 
zijn hierbij uiteindelijk niet meer nodig. 
Over knooppunten en common ground 
valt veel te zeggen. Voor DataLand 
betekende het vooral dat we de zoek-
tocht naar nieuwe structuren versnelden. 

Zo ontdekten we dat informatiestromen 
(van geo- en objectgegevens van en naar 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties) in 
snel tempo verder zouden gaan verande-
ren. Conclusie voor DataLand: we moeten 
onze belangrijkste functie (ontzorgen 
van gemeenten, en het ontzorgen van 
gemeentelijke samenwerkingsverban-
den en uitvoeringsorganisaties bij het 
inrichten van gegevensvoorziening) 
anders vormgeven. Het bestuur stelde 
dat het belang van gemeenten beter 
was gediend met een overdracht van 
diensten naar VNG en Kadaster, en koos 

Peter van Teeffelen. (Foto: M. Verschoor)



GEO INFO 01 |  20228

ervoor om de eigen 
organisatie op te heffen. 

DataLand ging met het 
Kadaster en de VNG een 
traject in voor verdere 
samenwerking.3 De 

uitkomst: De VNG neemt 
het secretariaat van het 
GGB en opleidingen over. 

Het Kadaster gaat de 
gegevensuitwisselingsdiensten van 
DataLand integreren in zijn bestaande 
diensten. Tweemaal een logische stap. 
Natuurlijk, het is jammer dat zo’n mooie 
gemeentelijke organisatie er nu niet 
meer is. Maar alles is in beweging. ‘Het 
gemeentelijk belang telt, niet het belang 
van DataLand’, aldus bestuur en directie 
van DataLand.

DE ERFENIS VAN DATALAND
DataLand heeft zijn doel uitstekend 
gediend en het resultaat behaald 
waarvoor het is opgericht. Of in de woor-
den van founding father Louis Smit 
tijdens de bijeenkomst waar de 
gemeenten unaniem voor liquidatie 
kozen: “We stonden aan de wieg, maar 
het voelt niet alsof we nu aan het graf 
van DataLand staan.”

Twintig jaar lang hebben gemeentelijke 
medewerkers kennis opgedaan over 
vastgoedinformatie en over de integratie 
van die gegevens in de informatiehuis-
houding van de overheid. De cursisten 
van toen zijn de managers van nu.  
Het GGB is in tien jaar tijd uitgegroeid 
tot een belangrijke speler in het 
gemeentelijke veld. 

In de aanloop naar de transitie van de 
landelijke bron van WOZ-detailgegevens 
van DataLand naar het Kadaster, 
spraken mensen uit de praktijk zich 
hierover uit (zie kader). Twintig jaar lang 
heeft DataLand een unieke en cruciale 
rol gespeeld in de uitwisseling van 
vastgoed-objectkenmerken. Het moge 

duidelijk zijn dat ook in de toekomst de 
levering van deze objectkenmerken in 
combinatie met WOZ-waardegegevens 
van groot maatschappelijk belang blijft; 
dat is cruciaal voor waardebepalingen 
van vastgoed, fundamenteel voor 

Referenties
1.  Michiel Jellema, in ‘Tien jaar DataLand’, introductie in congresbundel uitgegeven bij het DataLand-congres in 2011. (Editor: R.Bokhove). 
2.  Bij de transitie van de dienstverlening van DataLand naar het Kadaster, wordt gemeenten opnieuw gevraagd om formeel aan te sluiten. In een jaar tijd 

hebben circa 180 (van de 350) gemeenten die stap al genomen. Je kunt zeggen dat dit ‘slechts’  51 procent is, je kunt ook zeggen dat dit – gezien eerdere 
ervaringen – een prima resultaat is.

3. Uit: gezamenlijk persbericht van DataLand, Kadaster en VNG van 5 juni 2019.

PIETER  
VAN TEEFFELEN
is directeur van DataLand.

 “Deze landelijke dataset moet gecontinueerd worden, daar wil je geen hiaten in.”
9 juli 2021, Annemiek Nieuwenhuis & Paul Geurts, Gemeente Nijmegen

 “ We willen niet meer geconfronteerd worden met incidenten die voorkomen 
hadden kunnen worden.”
1 juli 2021, Peter Bandsma, sectorhoofd Risicobeheersing Veiligheidsregio 
Noord-Brabant

 “ Met het delen van WOZ-detailgegevens bevorder je als gemeente de veiligheid 
in jouw gebied. Een ‘no brainer’ dus.”
18 juni 2021, Jan-Willem van Aalst, adviseur bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

 “Je wilt de beste datakwaliteit, ook als het gaat om deze vastgoedgegevens.”
12 april 2021, Robin Heij, directeur/bestuurder van SVHW

 “ Het is heel goed dat het Kadaster deze centrale dataset overneemt zodat de 
continuïteit gewaarborgd wordt. (…) Het is bovendien een kleine moeite om die 
data via een simpele handeling centraal aan te leveren.”
3 november 2020, Skitz Fijan, senior taxateur bij de gemeente Den Haag

 “DataLand zorgt momenteel voor validatie van de WOZ-detailgegevens, koppelt 
deze terug en verlaagt de werkdruk voor gemeenten door te voorkomen dat 
gemeenten individueel worden bevraagd door gebruikers van de data. Het is 
belangrijk dat de bestaande gegevensleveringen in afwachting van de komst 
van een samenhangende objectenregistratie voorlopig gewoon in stand blijven.”
uit: ledenbrief VNG 7 augustus 2021

Bron: www.dataland.nl

veiligheidsdiensten en voor de bestrijding 
van financiële fraude en ondermijning.  
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Figuur 1. Detail luchtfoto van de gemeente Diemen. (Bron: ICC-Diemen, resolutie 4 cm)

E
fficiëntie was de reden voor het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (BZK) om het voortouw te 
nemen voor een Basisvoorziening Beeldmateriaal. 
Dat leidde tot een interbestuurlijk traject voor een 

ontwerp van die Basisvoorziening. Tegelijkertijd heeft 
de VNG-commissie Informatiesamenleving een 
opdracht gegeven om de gemeentelijke bedrijfsvoering 
op het gebied van inkoop en kwaliteitsbeoordeling  
te verbeteren. 

De resultaten hiervan zijn enerzijds gebruikt om de 
gemeenten te ondersteunen met hulpmiddelen, en 
anderzijds om input te leveren aan het interbestuurlijke 
traject. Ter ondersteuning van dit proces heeft VNG  
in de periode tussen 2018 en 2021 een aantal enquêtes 
gehouden onder de gemeentelijke beeldmateriaal-
collega’s. De uitkomst van het gemeentelijk onderzoek 
leidt tot de keuze van gemeenten voor een zoge heten 
hybride model voor een Basisvoorziening  
Beeldmateriaal.

BEELDMATERIAAL: HET 
GEMEENTELIJKE VERHAAL
Gemeenten zijn grootgebruikers van beeldmateriaal.1  Ze gebruiken het al sinds de jaren 70 in de gemeentelijke 
bedrijfsvoering. Daarnaast kopen andere overheden sinds 2009 ook gezamenlijk beeldmateriaal in. Gemeen-
ten doen daar soms op individuele basis aan mee. Een gevolg is dat meerdere keren per jaar boven Nederland 
wordt gevlogen met hetzelfde doel, waardoor de druk op het al drukke luchtruim toeneemt. Er zijn dus 
mogelijkheden voor een efficiëntieslag. 

–– DOOR LEON HENDRIKS, MARTIJN MAAS EN WIM LOOIJEN

HYBRIDE MODEL BEELDMATERIAAL
Het hybride model bestaat uit vier componenten:

1 .  AFSPRAKEN EN STANDAARDEN
Alle overheden maken gezamenlijke afspraken over 
hoe zij beeldmateriaal (laten) inwinnen, verwerken, 
beoordelen en ontsluiten. Dat gebeurt op basis van de 
facto-standaarden die voor de productie en ontsluiting 
van beeldmateriaal van toepassing zijn.

2. LANDELIJK DEKKENDE VOORZIENING
Er is een landelijk dekkende voorziening die als basis 
geldt voor overheden.

3. REGIONALE EN/OF INDIVIDUELE VOORZIENING
Daarnaast zijn er regionale en/of individuele voorzie  - 
n ingen die voor specifieke overheden gelden, of die een 
specifiek doel dienen. Denk hierbij aan gemeentelijk 
beeldmateriaal of aan beeldmateriaal dat partijen als 
Rijkswaterstaat en ProRail laten inwinnen.



GEO INFO 01 |  202210

4. ONTSLUITING
Al het beeldmateriaal komt beschikbaar voor alle 
overheden en alle andere gebruikers.

De gebruiker krijgt de beschikking over al het beeld-
materiaal en bepaalt aan de hand van de toepassing 
welk beeldmateriaal wordt gebruikt.

Voor gemeenten is de essentie van het hybride  
model samenwerken:  
• Samenwerken met behoud van autonomie.
• Samenwerken op basis van afspraken en standaarden.
• Samenwerken door het delen van beeldmateriaal.

ENQUÊTES BEELDMATERIAAL
In 2018 is VNG gestart met het inventariseren van een 
nulstand voor beeldmateriaal. Behoeften, de stand van 
zaken op het gebied van organisatie van de inkoop, de 
beoordeling van de kwaliteit en de technische 
producteisen zijn opgehaald. Daaruit kwam naar voren:

•  Het merendeel van de gemeenten koopt gezamenlijk 
in. Ongeveer twintig procent koopt zelfstandig in.

•  Ruim zeventig procent van de gemeenten wint 
verticale luchtfoto’s in met een grondpixelgrootte 
van vijf centimeter of beter. Met name rondom de 
grote vliegvelden in Nederland is een hogere 
resolutie vaak niet haalbaar, in verband met 
luchtruimbeperkingen.

•  Gemeenten nemen ook obliek luchtfotografie en 
panoramabeelden af.

•  Gemeenten leveren in veel gevallen hun beeld-
materiaal door aan andere overheden, zoals 
waterschappen en provincies.

•  De gemeentelijke markt wordt bediend door  
acht partijen.

In de periode tussen 2019 en 2021 is de enquête 
herhaald met nadruk op de leveringstijden en de 
marktverdeling. Daarbij valt op dat de gemeentelijke 
behoefte aan snelle leveringstijden steeds vaker gehaald 
wordt, en dat de stereo- en orthobeelden steeds meer in 
één levering plaatsvinden. De gemeentelijke markt wordt 
in deze periode door zes tot zeven partijen bediend.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL DOOR GEMEENTEN
In de bedrijfsvoering van gemeenten neemt beeld-
materiaal een prominente plaats in. Niet alleen is 
beeldmateriaal noodzakelijk voor het bijhouden van 
(niet-)wettelijke (basis)registraties, maar ook bij allerlei 
maatschappelijke opgaven als de energietransitie, 
wateroverlast, ruimtelijke adaptatie en inrichting.  
Een mooi voorbeeld hiervan is de recente wateroverlast 
in Zuid-Limburg, waarbij beeldmateriaal is ingezet om 
de schade van de wateroverlast te bepalen. 

Het gebruik van beeldmateriaal door gemeenten zorgt 
ervoor dat gemeenten specifieke eisen en wensen 
hebben op het gebied van leveringszekerheid, 
leveringssnelheid en kwaliteit. Want veel bedrijfs-
voeringprocessen hangen af van het tijdstip waarop 
beeldmateriaal beschikbaar komt. Voor sommige 
processen voldoet ook ander beeldmateriaal (bijvoor-
beeld data in lagere resolutie of satellietdata).  
Het hybride model maakt optimaal gebruik van alle 
bronnen mogelijk.

AFSPRAKEN: GEMEENTELIJKE INKOOP BEELDMATERIAAL
Om de gemeentelijke bedrijfsvoering te verbeteren, is 
een inkoopleidraad2 ontwikkeld die gemeenten in staat 
stelt een inkoopproces uit te voeren dat rekening 
houdt met gemeentebrede eisen en wensen, en dat 
ook past binnen een hybride model. De aanleiding voor 
het maken van de inkoopleidraad is een uitkomst  
uit de enquête uit 2018: gemeenten blijken belang  
te hechten aan het inkoopproces, waarbij prijs en 
kwaliteit als elementen worden genoemd.

De inkoopleidraad geeft een raamwerk, en biedt 
daarmee structuur bij een aanbesteding; het raamwerk 
laat zien welke keuzes je als verantwoordelijk opdracht-
gever kunt maken. De eerste ervaringen met de 
inkoopleidraad zijn opgedaan in West- en Midden- 
Brabant, waar 26 gemeenten gezamenlijk hebben 
ingekocht. Dit heeft geleid tot de huidige versie, die nu 
door gemeenten gebruikt wordt. De recente aanbeste-
ding van IICC Regio Schiphol Bevlogen is geheel 
gebaseerd op deze nieuwe inkoopleidraad.

AFSPRAKEN: KWALITEITSBEOORDELING
Gemeenten hechten veel waarde aan de kwaliteit van 
beeldmateriaal omdat het beeldmateriaal de basis is 
voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Hiervoor is een 
Handleiding kwaliteitsbeoordeling luchtfoto’s3 
ontwikkeld, die gemeenten praktische handvatten 
biedt om de kwaliteit van beeldmateriaal te beoordelen. 
De aanleiding om deze handleiding op te stellen was 
dat elke gemeente opnieuw het wiel uitvond, en er 
geen duidelijk algemeen stramien was om de kwaliteit 

2018 2019 2020 2021

Stereo ≤ 10 weken 50% 56% 71% 70%

Ortho ≤ 13 weken 63% 62% 69% 74%

Stereo en ortho in 
één levering

Bij 124 
gemeenten

Bij 173 
gemeenten

Bij 246 
gemeenten 

met 51%  
≤ 10 weken
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te beoordelen, zo bleek uit de enquête. De handleiding 
beschrijft op praktische wijze de beoordelingen die 
gemeenten zelf kunnen uitvoeren. Naast deze beoorde-
ling is ook een cijfermatige beoordeling gewenst.

ONTSLUITING VAN BEELDMATERIAAL
In het hybride model wordt de ontsluiting naar de 
gebruikers benoemd. Uiteindelijk kiest de gebruiker het 
beeldmateriaal dat nodig is voor een specifieke toepas-
sing. De ene keer kunnen dat lage-resolutiegegevens zijn, 
de andere keer zijn het hoge-resolutiegegevens. 
Verschillende beeldmateriaalbronnen bieden open 
data aan (voorbeelden zijn opendata.beeldmateriaal.nl 
of www.satellietdataportaal.nl). In het hybride model is 
voorzien dat zowel de landelijk dekkende voorziening, 
als de regionale en/of individuele voorzieningen hun 
beeldmateriaal ter beschikking stellen als open data. 
Gemeenten doen dit graag. 

Zowel ICC Regio Schiphol Bevlogen als Equalit 
(ICT-samenwerkingsverband Brabant) hebben 
beeldportalen ingericht voor hun gebruikers. In zo’n 
beeldportaal, opgebouwd uit opensource-componen-
ten en de Nederlandse metadata-standaard, is de 

common-ground-gedachte uitgewerkt. In de kern gaat 
het bij common ground om een hervorming van de 
gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere 
manier om te gaan met gegevens. Zo zijn data losgekop-
peld van werkprocessen en applicaties. En zijn data bij de 
bron te bevragen, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren 
en op te slaan. Binnen de omgeving van Equalit kunnen 
gebruikers zowel het beeldmateriaal van de landelijk 
dekkende voorziening, als het beeldmateriaal van de 
regionale voorziening bekijken, en dan zelf de keuze 
maken welke ze gebruiken. Daarmee wordt invulling 
gegeven aan de essentie van het hybride model.

SAMEN VERDER
Het gemeentelijke verhaal geeft aan hoe gemeenten 
aankijken tegen de werking van een Basisvoorziening 
Beeldmateriaal. Hierbij staat samenwerking centraal. 
Samenwerken met behoud van autonomie, samen-
werken op basis van afspraken en standaarden, en 
samenwerken door het delen van beeldmateriaal. 
Uiteindelijk bedient dit de gebruiker. Die krijgt  
voldoende beeldmateriaal aangeboden om te bepalen 
wat voor de toepassing van dat beeldmateriaal het 
meest geschikt is.  

LEON HENDRIKS
is verbonden aan  
Informatie en  
Coördinatie Centrum (ICC) 
Regio Schiphol Bevlogen,  
en werkt bij AeroVision BV.
leon.hendriks@   aerovision.nl

MARTIJN MAAS
is verbonden aan 
Expertgroep Beeld-
materiaal Gemeentelijk 
GeoBeraad, en werkt  
bij Equalit. 
martijn.maas@equalit.nl

WIM LOOIJEN
is verbonden aan 
Expertgroep Beeld-
materiaal Gemeentelijk 
GeoBeraad, en werkt  
bij VNG Realisatie. 
wim.looijen@vng.nl

Referenties
1.  Onder beeldmateriaal wordt verstaan: verticale luchtfotografie, obliek luchtfotografie, panorama- (of streetview-)beelden, lidar en 

thermische beelden. In dit artikel ligt de focus op verticale luchtfotografie.
2. Zie: bit.ly/inkoopleidraadluchtfotos
3. Zie: bit.ly/handleidingbeoordelingluchtfotos

Figuur 2. Overstromingskaart 
Gulpen-Wittem. In lichtblauw zijn 
de stroombanen weergegeven,  
in donkerblauw de overstroomde 
gebieden, en in rood de 
BGT-panden. (Bron: Digireg BV)

http://bit.ly/inkoopleidraadluchtfotos
http://bit.ly/handleidingbeoordelingluchtfotos
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D
e Mijksenaar Award is uitgereikt in 
kleine kring, op donderdag 18 
november 2021 in het aardrijkskun-
delokaal van Het Amsterdamsch 

Lyceum, een schitterend schoolgebouw 
dat dateert uit 1920 en is gelegen aan 
het hoofdstedelijke Valeriusplein.  
De plechtigheden zijn ook opgenomen 
en de videoregistratie, met een bijdrage 
van schrijver en cabaretier Kees van 
Kooten, komt online beschikbaar op  
de website van de Mijksenaar Award.  
De Paul Mijksenaar Design for Function 
Award is bedoeld als erkenning voor vaak 
anonieme ontwerpen waarin bruikbaar-
heid vooropstaat. Eerdere winnaars  
van de prijs waren onder andere de 
montage-instructies van IKEA en de 
Amsterdamse ‘Puccini-methode’.

MIJKSENAAR AWARD 
VOOR DE COMPLETE SERIE 
BOSATLASSEN
De vijfde Paul Mijksenaar Award is toegekend aan Noordhoff Atlasprodukties voor ‘de’ Bosatlas – dat wil zeggen 
de gehele serie – waar ook de vroegste edities van geestelijk vader en uiteindelijke naamgever Pieter Roelf Bos 
deel van uitmaken; ook al verschenen die aanvankelijk (vanaf 1877) onder de titel Schoolatlas der geheele aarde. 
Pas in 1968 verschijnt voor het eerst een uitgave met het woord ‘Bosatlas’ in de titel (dat was de 46ste druk).    

–– DOOR REINDER STORM

UIT HET JURYRAPPORT: 
De Paul Mijksenaar Design for 
Function Award is gebaseerd op de 
drie voorwaarden voor een goed 
ontwerp, die de Romeinse architect 
Vitruvius (ca. 85 - 20 v. Chr.) formu-
leerde als: firmitas, utilitas en 
venustas, die ik ruwweg vertaald heb 
als: betrouwbaarheid, bruikbaarheid  
en schoonheid. Nominaties voor de 
award moeten op alle drie de criteria 
maximaal scoren.

Het moge duidelijk zijn dat zeker ten 
aanzien van de betrouwbaarheid en 
de bruikbaarheid het optimale 
resultaat bereikt is. Men kan zich geen 
betere atlas wensen... Schoonheid 
blijft natuurlijk een kwestie van smaak 
– maar toch ook weer niet helemaal, 
en wel in de vorm van esthetische 
eisen aan harmonie, evenwichtigheid 
en ordening. Ontegenzeglijk zijn in  
55 Bosatlas-edities de kaartbeelden 
een lust voor het oog, en natuurlijk 
reden voor mij als ontwerper om in 
de presentatie van vandaag er de 
nadruk op te leggen. 

De eis aan bruikbaarheid heeft er 
soms toe geleid dat spectaculaire 
kaarten wat kleur en reliëfwerking 
betreft zijn opgeofferd. Maar een 

zekere rust en terughoudendheid 
hebben bewezen – zeker na 55 
edities! – bevredigender te zijn. Zoals 
dat ook geldt voor de inrichting van 
de eigen woning en van kantoren, 
luchthaven en musea. 

De onderwijzer Bos had zeker oog 
voor het esthetische aspect en 
schrijft over de Nederlandse 
volksaard in zijn Leerboek der 
Aardrijkskunde uit 1875 dat aan zijn 
atlas voorafging: ‘Die neiging voor ‘t 
praktische doet wel eens de poëzie in 
‘t leven voorbijzien’. En dat gemis 
maken de Bosatlassen tot op de dag 
van vandaag, ruimschoots goed... 

Zonder enige aarzeling is daarom de 
5e Paul Mijksenaar Design for 
Function Award toegekend aan de 
Bosatlas, en dan niet aan een enkele 
editie maar voor de gehele serie – 
 eigenlijk een oeuvreprijs dus – waar 
ook de oorspronkelijke schepper 
Pieter Roelf Bos postuum deel van 
uitmaakt. De prijs gaat niet alleen 
naar alle opeenvolgende redacteuren 
en kaartontwerpers, maar zeker  
ook naar uitgeverij Noordhoff 
Atlasprodukties die het zo lang  
heeft volgehouden 
Amsterdam, november 2020
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CONSTANT VERBETERD
De Bosatlas is sinds 1877 uitgegroeid tot 
een educatief icoon met een ontwerp 
waarin niets overbodig is. De grafische 
vormgeving van de Bosatlas richtte zich 
vanaf de eerste druk op de leesbaarheid 
en de helderheid van het kaartbeeld.  
Dit is ook voor kaartenmakers na Bos 
altijd een leidraad geweest. Kartograaf 
Ferjan Ormeling omschrijft deze 
modernistische eigenschap als ‘crisp’, 
die zich vanaf 1981 vooral manifesteert in  
het groeiend aantal thematische kaarten.

Constante verbetering was steeds het 
uitgangspunt van de makers; men 
luisterde goed naar de jonge gebruikers 
en hun leraren. Nieuwe inzichten 
leidden tot uitbreidingen, bijvoorbeeld 
met thematische kaarten. Deze kaarten 
vormen de verborgen achtergrond van de 
zichtbare wereld en zo de ruggengraat 
van de huidige atlas. De eis aan de 
bruikbaarheid heeft ertoe geleid dat 
spectaculaire kaarten wat kleur en 
reliëfwerking betreft soms zijn opgeofferd. 

PRIJSUITREIKING
Bij de prijsuitreiking waren een twintigtal 
(in)direct betrokkenen aanwezig.  
Zij luisterden met veel plezier naar 
feestredenaar Kees van Kooten, die 
onnavolgbaar en amusant herinneringen 
ophaalde aan zijn eigen Bosatlas, en aan 
zijn dramatische ervaringen met 
oriëntatie in het algemeen en kaartlezen 
in het bijzonder, gedurende zijn militaire 
diensttijd in de Drunense duinen.  
Alle toehoorders waren getroffen toen 
Van Kooten erop wees zich voor de 
gelegenheid speciaal te hebben gekleed 
in een bruin kostuum: de kleur die de 
bruine Atlas der gehele aarde zoals hij die 
zich herinnerde, het dichtst benaderde.  

Paul Mijksenaar nam de aanwezigen 
mee op een excursie aan de hand van 
een uitvoerig beeldessay, dat tal van 
verrassende vormgevingstechnische 
observaties bevatte, zowel ten aanzien 
van de Bosatlas als van andere karto-
grafische producten. Bijzondere aandacht 
ging uit naar details op plattegronden 
van de metro in Tokyo. Ook werd de 
uitgebreide versie van het juryrapport 
integraal voorgelezen.
Namens Noordhoff Atlasprodukties nam 
Peter Vroege samen met enkele collega’s 
de Mijksenaar Award in ontvangst, waarna 
een dankwoord gesproken werd. Ter plekke 
werd gedemonstreerd hoe de Award kon 
worden gedemonteerd om deze handig 
en makkelijk te kunnen vervoeren. 

VOORBEREIDING
Bij de voorbereiding van de toekenning 
van de Mijksenaar Award heeft Paul 
Mijksenaar zich terdege gedocumenteerd 
door alle 55 Bosatlassen te bekijken bij 
het Allard Pierson van de Universiteit 
van Amsterdam, de enige openbaar 
toegankelijke collectie in Nederland waar 
ze allemaal worden bewaard. Bovendien 
maakte hij gebruik van de Biografie van 
de Bosatlas van Ferjan Ormeling, een 
uitgave uit 2005. En uiteraard ontleende 

Mijksenaar heel veel gegevens – in 
woord en beeld – aan de zeer rijke en 
uitvoerige digitale presentatie / expositie 
die is vervaardigd door dr. Marco van 
Egmond, in samenwerking met Ferjan 
Ormeling en andere collega’s van de 
Universiteit van Utrecht.  

Groepsfoto van de prijswinnaars en sprekers, op de achtergrond een foto van het aardrijkskundelokaal, begin 20e eeuw. 
De nieuwe ‘Bosatlas van weer en klimaat’ was een cadeau van Noordhoff. Van links naar rechts: Tjeerd Tichelaar en 
Menno Bolder (Noordhoff), Kees van Kooten, Peter Vroege, Paul Mijksenaar. (Foto: Janiek Dam) 

REINDER STORM
Conservator Kartografie, 
Geografie & Reizen Allard 
Pierson 
r.storm@uva.nl

De Biografie van de 
Bosatlas is hier te 
bekijken: 

Meer over de Mijksenaar 
Award is te vinden op: 
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HISTORISCHE KARTOGRAFIE

DE ZEESLAGEN IN STRAAT 
VAN DER CAPELLEN, 1863/64

DE SITUATIE IN JAPAN ROND 1860
In 1863, tien jaar na de openlegging van het land door de 
Amerikaanse admiraal Perry, kwamen in Japan regionale 
krijgsheren, die de toenemende invloed van westerse 
landen een halt wilden toeroepen, in opstand tegen de 
regering. In die periode deed de Japanse overheid haar 
uiterste best snel leger en vloot op westerse leest te 
schoeien, en westerse staten hielpen daarbij, om 
zodoende ook invloed op het land uit te kunnen oefenen 
en handelsbelangen veilig te stellen. Nederland, het 
enige land waar de Japanners de afgelopen 250 jaar 
contact mee hadden gehad (via haar handelsloge in 
Nagasaki, Decima), deed daaraan mee. Het schonk 
Japan stoomschepen en leidde de beoogde eerste 
directeur van de Japanse hydrografische dienst 
Narayoshi Yanagi op in Den Helder. 

Nederlandse marineschepen waren vanaf 1853 ook 
present in de Japanse wateren, en zij karteerden daarbij 

delen van de Japanse kust. De zeekaarten die op basis 
daarvan werden vervaardigd werden in Batavia gedrukt, 
door de Commissie tot verbetering der Indische 
zeekaarten, een instantie waarvan de werkzaamheden 
in 1864 overgenomen zouden worden door het Departe-
ment der Marine in Batavia.

Een van de negen zeekaarten van Japanse wateren die 
in deze periode in Batavia gedrukt werden, was de Kaart 
der westkust van Kiusiu (zie figuur 1), vervaardigd door 
Luitenant ter zee der tweede klasse Hendericus 
Octavius Wichers. Wichers was in 1857 meegevaren op 
de Japan, een door Nederland in dat jaar aan de 
keizerlijke regering overgedragen stoomschip. Hij bleef 
tot 1859 in Japan om les te geven aan de in 1857 
opgerichte marine-opleidingsschool in Nagasaki. Hij zal 
niet vermoed hebben hoe een deel van zijn kaart vier 
jaar later in de publiciteit zou komen. Later werd hij 
minister van Marine (1877-1879).

Figuur 1. De Kaart der westkust 
van Kiusiu door den luitenant 
ter zee der tweede klasse H.O. 
Wichers, 1859. (Bron: Nationaal 
archief 4 MCAL 5081)
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DE KAART DER WESTKUST VAN KIUSIU
Op deze kaart van Wichers is de omgeving van Nagasaki 
afgebeeld, een kustdeel dat de Nederlanders goed 
moesten kennen vanwege hun reguliere vaart van 
Batavia op Decima. Het kaartbeeld grijpt echter vooral 
terug op Britse zeekaarten, getuige ook namen als 
Morisson- rotsen, Straat Colnett en de eilanden ten 
zuiden van Korea: Bullock, Aberdeen, Pinnacle, 
Hamilton en Walker. 

Opvallend zijn de Nederlandse namen van zeestraten: 
Straat Van Diemen (thans Straat Osumi) – een naam die 
door toedoen van Philipp Franz von Siebold aan de 
17e-eeuwse vergetelheid was ontrukt – en Straat Van der 
Capellen (nu Straat van Shimonoseki), die in de 19e 
eeuw werd genoemd naar de eerste Gouverneur- 
Generaal van Nederlands-Indië Godert van der 
Capellen. Straat Specx ligt tussen het eiland Firado of 
Hirado, waar de eerste loge van de VOC gevestigd was, 
en het vasteland van Kioesjoe. 

De naam Tasman’s baai rechtsonder, is waarschijnlijk 
ook aan Von Siebold te danken; Tasman heeft in 1639 
inderdaad de zuidoostkust van Japan verkend, maar op 
de gekarteerde resultaten van die expeditie komt zijn 
naam niet voor. Philipp von Siebold was een Duits 
geneesheer in Nederlandse dienst, door GG Van der 
Capellen uitgezonden naar Decima om daar mede een 
studie te maken van de Japanse flora. Hij compileerde 
ook zeekaarten van Japan op basis van oud VOC-kaart-
materiaal en moderne opmetingen, waarbij hij dus met 
name oude Nederlandse benamingen handhaafde.

De al genoemde Straat Van der Capellen ofwel Straat 
van Shimonoseki ligt in de rechterbovenhoek van de 
kaart, en vormt een van de drie toegangen tot de 
Japanse Binnenzee. De andere zijn het Kanaal van 
Boengo (tussen Kioesjoe en Sjikokoe) en het Kii kanaal 
tussen Sjikokoe en Honsjoe, dat in de 19e eeuw ook als 
het Linschoten Kanaal bekendstond. De vaart tussen 
Nagasaki en Yokohama vond in de zomer bij voorkeur 
door de Japanse Binnenzee plaats, en niet ‘buitenom’ 
vanwege de grote kans op taifoens op volle zee.  
Tot zover de kaart.

DE MILITAIRE ACTIES
Om de westerse mogendheden een halt toe te roepen, 
beoogden de Japanse krijgsheren in 1863 de toegangen 
tot de Japanse Binnenzee te blokkeren, en vreemde 
oorlogsschepen die in die periode in de Japanse 
wateren voeren (‘om de belangen van hun burgers veilig 
te stellen’) werden aangevallen. Een van de Nederlandse 
marineschepen in de Japanse wateren was Zijne 
Majesteits stoomcorvet Medusa, met 21 stukken en een 
bemanning van 240 koppen aan boord, onder bevel van 
François de Casembroot. 

De Nederlandse consul in Japan wenste begin 1863 van 
Nagasaki naar Yokohama te reizen, en hij scheepte zich 
in op de Medusa, die bij het varen door de nauwe straat 
van Shimonoseki bijna tot zinken werd gebracht. Maar 
het lukte De Casembroot toch om via de Japanse 
Binnenzee Yokohama te bereiken. Andere schepen die 
de doorvaart probeerden lukte dat niet; ze moesten 
met veel averij omkeren. Het volgende jaar stoomde 
een gezamenlijk Brits-Frans-Nederlands-Amerikaans 
eskader van 17 schepen (waaronder 4 Nederlandse) uit 
Yokohama op, en wist met beschietingen en landingen, 
waaraan ook de bemanning van de Medusa deelnam, 
de Japanse batterijen in de straat van Shimonoseki te 
ontmantelen. Daarop accepteerde Japan de aanwezig-
heid van vreemde schepen en buitenlandse handelaren 
alsnog. De gezagvoerder De Casembroot, heeft over die 
militaire operaties en zijn rol daarin een bestseller 
geschreven, De Medusa in de wateren van Japan (1865).

Aanval op de Nederlandsche Stoomkorvet Medusa in de binnenzee van Japan, den 
11 Julij 1863. Collectie Rijksmuseum: RP-P-OB-86.512. Catalogusreferentie FMH 7331. 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.510368

Z.M. Stoomschip Medusa forceert de doorgang door de Straat van Shimonoseki 
tussen Kioe-Sjioe en Hondo (Japan), september 1864. Collectie Rijksmuseum, 
Objectnummer SK-A-2725. http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.8641

http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.510368
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.8641
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Kaarten van Japan vervaardigd door de 
Nederlandse Marine, 1850-61
1.   Kaart der westkust van Kiusiu door den 

luitenant der zee der tweede klasse  
H.O. Wichers 1859 

2.   Landverkenningen (baai van Nagasaki,  
Straat van der Capellen, etc) 1859

3.   Landverkenningen der Japansche Binnenzee 
door het etat major Z.M. Schroefschoener  
Balie 1859

4.   Schets van het inkomen van Oeraga kanaal 
Z.M. Stoomschip Groningen, Komm van der 
Meersch 1860

5.   Baai van Jedo door het etat major Z.M. 
Schroefschoener Balie 1859

6.   Kaart der Japansche Binnenzee door het etat 
major Z.M. Schroefschoener Balie 1859

7.  Kaart van Japan samengesteld door de 
luitenant ter zee 2e klasse P.C. Tegelberg 1859

8.  MIKO Japansche Binnenzee. Opgenomen met 
Zr.Ms. brik Cachelot door kap.luitenant ter zee 
J. van Gogh en Zr.Ms. stoomschip Groningen 
door kap.luitenant ter zee J. van der Meersch. 
Litho. 1861 2 bladen 

9.  Rede van Niigata door het etat major  
schroefschip Balie 1859

FERJAN ORMELING
is redacteur van Geo-Info.
f.ormeling@uu.nl

In de Nederlandse pers werd de glansrol van de Medusa 
en van De Casembroot uitgebreid gevierd, en de kaart 
van Wichers en een detail van de serie Landverkenningen 
uit 1859 (zie figuur 2), werd daarbij uitvergroot om de 
militaire acties te kunnen volgen. Zowel van de 
doorvaart in 1863 als van de bestorming der batterijen 
in 1864 zijn afbeeldingen bewaard gebleven in de 
collectie van het Rijksmuseum.  

LITERATUUR
Casembroot, F. de (1865) De Medusa in de wateren van 
Japan. ’s-Gravenhage: Gebroeders van Cleef

Voor vijftig jaar. De Medusa in straat Simonoseki. 
Marineblad vol. 28, 1913/14, volgnummer 3, pp 15-231

Figuur 2. Detail blad 
Land verkenningen 
vervaardigd door het 
Etat Major van Z.M. 
Schroefschoener, 
Balie. (Bron: Nationaal 
archief 4MCAL 5110)

HISTORISCHE KARTOGRAFIE



COLUMN

Al eerder wees ik in 
deze column op  
het belang van 
communicatie. 

Geo-ICT’ers moeten de boer op. 
We moeten aan een breed publiek 
duidelijk maken dat we meer 
doen dan kaartjes maken in het 
verlengde van Google Maps. In 
2022 staat er iets bijzonders te 
gebeuren. We gaan niet alleen 
naar de burger met ons goede 
verhaal, we grijpen ook nog eens 
de microfoon om intern gehoord 
te worden. Immers, een belangrijk 
deel van onze gegevenssets gaat 
op de schop. 

Het gaat niet in eerste instantie om de Nieuwe 
Omgevingswet, al is die ook essentieel. Het gaat over 
de Samenhangende Objectregistratie (SOR) en 
Doorontwikkeling in Samenhang (DisGEO). Op dit 
moment zijn ICT-architecten druk bezig met 
voorbereidende werkzaamheden. Zij brengen in  
kaart wat de objectdefinities zijn, of en hoe er sprake 
is van overlap, en hoe het zit met de schaalbaarheid 
van de verschillende bestaande geobasisregistraties. 
Op sturing, bekostiging, inwinning, kwaliteitsbeheer 
en gebruik zijn kostenvoordelen te behalen. Er speelt 
echter meer.

Heel in het kort: we gaan toe naar één geobasisregis-
tratie. Dat betekent niet dat we afscheid nemen van 
de Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Kadaster, 
Ondergrond en (Grootschalige) Topografie. Integendeel. 
Straks wordt het mogelijk om gegevens uit al deze 
datasets te bevragen. Dat is een enorme kans voor 
bronhouders en beheerders om hun ‘nieuwe goud’  
zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen in een 
nieuwe constellatie.

Valkuilen zijn er (natuurlijk) ook. 
We moeten niet met z’n allen voor 
de data gaan liggen. Mijn object-
definitie is immers altijd beter dan 
de jouwe, jullie actualiteit gaat 
altijd ten koste van de resolutie 
van de mijne. Wat we in het 
komende jaar moeten gaan 
begrijpen van elkaar, is hoe we 
samen het gebruik van geodata 
integreren, verbeteren en 
vergemakkelijken.

Daarom klinkt mijn oproep om  
de boer op te gaan met het 
geo-evangelie dit jaar een klein 
beetje anders. We moeten elkaar 

opzoeken om erachter te komen hoe we een integratie 
voor ons zien van al die prachtige gegevenssets 
waarvan geen normaal mens de afkortingen kent.  
We spreken hier overigens niet alleen over de BAG, de 
BGT, de BRK, de BRT en de BRO. Vanuit het inmiddels 
beroemde sectormodel staan informatiedeskundigen 
te springen. Natúúrlijk willen zij hun datamodellen 
over onze openbare ruimte, waterkwaliteit, erfgoed 
en ruimtelijke ordening nét zo vindbaar maken als  
de themakaart waarop de visualisatie te zien is. 

Luisteren is dan misschien nog wel belangrijker dan 
praten. Gewoon, eventjes achterover leunen en 
uitvinden wat de behoeftes zijn. Zelf je mond 
houden? Wie mij wel eens heeft ontmoet, weet hoe 
moeilijk ik dat vind! Maar diegenen weten ook 
hoeveel positieve energie er vrijkomt als we samen 
ontdekken hoe we elkaar vooruit kunnen helpen. 

ICT-architecten, datamodelleerders, managers  
en beleidsmakers: 
(geo)data is het nieuwe goud en wij brengen het naar 
jullie toe! 

– DOUWE BLANKSMA –

Op weg naar het  
nieuwe goud

DOUWE.BLANKSMA@RUIMTESCHEPPER.NL
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WAARDE ZIT IN INTEGRALITEIT
Het antwoord op die vraag is eenvoudig: 3D-informatie-
voorziening stelt ons in staat om beter en efficiënter 
beslissingen te nemen. Door juist deze wereld meer 
integraal in 3D te benaderen, wordt het eenvoudiger 
deze te interpreteren en er tegelijkertijd in te rekenen. 
Het stelt ons in staat visualisaties te maken én het 
inwendige rekenwerk uit te voeren. 

Tegelijk biedt de ruimtelijke voorstelling ons de gelegen-
heid om iets van alle kanten te bekijken, maar ook om te 
zien waar er zich potentiële conflicten voordoen. Dit geldt 
vooral bij een beeld waar je wat meer inzoomt op de 
werkelijkheid. Op een platte kaart is het vrij lastig om te 
bepalen of bijvoorbeeld kabels in een brug wel door 
een betonnen pijler heen kunnen of daar juist omheen 
geleid moeten worden. In een 3D-model van dezelfde 
brug is dit heel eenvoudig te zien of te bevragen. 
Kortom: de visualisaties zijn op zichzelf ook van belang, 
maar de grote waarde zit hem meer in de integraliteit. 

Zo ontstaan er nu zogenoemde (3D-)datarooms van 
bepaalde kunstwerken die een renovatie zullen 
ondergaan, maken we (3D-)puntenwolken van 
kunstwerken bij inspecties, en wordt de weg in 3D 

Rijkswaterstaat  
verruimt zijn blik met 
3D-informatie
Of het nu gaat om waterberging, dijkhoogte, tunnels of bruggen: in het werk van Rijkswaterstaat speelt de 
hoogte of diepte van objecten een belangrijke rol. In de wereld van waterstaat kun je niet zonder nauwkeurige 
hoogte en bevinden objecten zich vaak ook boven of onder andere delen van de infra. 
Ook in het verleden al werkten we met informatie waarin de hoogte gebruikt is als een datapunt, in aanvulling 
op andere informatie. Denk aan een dwarsprofiel van een stuk snelweg. Of aan dieptekaarten; die bestaan uit 
punten op de bodem van het water, waar de diepte van dat punt bij hoort.
Met de kennis van nu noemen we dat geen 3D-informatie. Die heeft betrekking op een meer integrale  
benadering van de omgeving of een object, waarbij niet alleen punten een hoogte of diepte hebben, maar 
complete lijnen en vlakken zich in de 3D-ruimte bevinden. 
In dit artikel beschrijven we hoe we binnen Rijkswaterstaat aankijken tegen deze ontwikkelingen, en hoe  
we de 3D-informatievoorziening van Rijkswaterstaat vorm willen geven. Dat begint met de vraag: ‘Wat is de 
toegevoegde waarde ervan voor Rijkswaterstaat?’

–– DOOR ROBERT VOÛTE, TESSA EIKELBOOM, PAOLO PILEGGI EN JAAP BAKKER

ingemeten vanuit rijdende auto’s. 3D is here to stay,  
en dus vinden we het binnen Rijkswaterstaat tijd om 
hier structuur in aan te brengen.

3D INBEDDEN IN DE BEDRIJFSVOERING
Omdat we de voordelen van 3D-informatievoorziening 
ten volle willen benutten, moeten we nadenken hoe we 
deze informatie binnen Rijkswaterstaat een duidelijke 
rol in de bedrijfsvoering geven. We willen graag verder, 
en we willen daar waar nodig en nuttig de derde 
dimensie benutten. 
Dit leidt direct al tot diverse vragen: waar gaan we dit 
toepassen, hoe komen we aan informatie, aan welke 
eisen moet het voldoen, hoe slaan we het op en  
hoe gaan we het onderhouden? Daarnaast is het 
duidelijk dat de markt al volop in beweging is, en dat 
Rijkswaterstaat al op allerlei plaatsen geconfronteerd 
wordt met 3D-informatie. 

DIGITAL TWINS EN RIJKSWATERSTAAT
Als je over 3D-informatie praat, komt al snel het begrip 
Digital Twin langs. Bij een infrastructuurbeheerder als 
Rijkswaterstaat, denk je dan meestal aan de tweeling 
van deze infrastructuur. Rijkswaterstaat is beheerder 
van de rijkswegen, rijkswaterwegen en oppervlaktewater. 



Figuur 2. Schets uit de 3D-visie van Rijkswaterstaat over Digital Twins, juli 2021.
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Dat zijn wegen en wateren die in werkelijkheid bestaan. 
Traditioneel liggen grote delen van deze infrastructuur 
vast in allerlei tekeningen: ontwerptekeningen, 
beheertekeningen, dwarsdoorsneden enzovoort.  
Zodra je deze tekeningen digitaal gaat maken, ben je  
al begonnen met een Digital Twin. We maken een 
digitale representatie van de fysieke versie. 

Bij gesprekken die we binnen Rijkswaterstaat hadden, 
bleek al snel dat er veel verschillende interpretaties van 

het begrip Digital Twin zijn. In de kern gaat de discussie 
vooral over of de Digital Twin alleen de data bevat, of dat 
deze ook het gebruik van (3D-)data betreft. 

Rijkswaterstaat kiest ervoor om deze twee los van 
elkaar te houden. Het gebruik van een Digital Twin 
levert waarde op, en de basis hiervoor wordt in de data 
gelegd. Kortom: we zien een Digital Twin die een 
digitale weerslag in data is van de werkelijke (of 
toekomstige) situatie buiten. Deze zal bijgehouden 
moeten worden: als er buiten iets verandert, moet dit 
ook in de digitale tweeling gewijzigd worden. Mensen 
kunnen die wijzigingen doorvoeren, maar meer en 
meer kunnen sensoren de status of situatie vastleggen 
en de Digital Twin geautomatiseerd onderhouden. 

BASISVOORZIENING 3D
In de voor de praktijk ingerichte specifieke toepassing 
komt de Digital Twin tot leven of kunnen we deze 
gebruiken. Zoals in figuur 1 te zien is, voorzien we een 
uiterst belangrijke laag tussen de Digital Twin (de 
data) en de toepassingen. In deze tussenlaag, die we 
de Basisvoorziening 3D noemen, komen allerlei 
bouwblokken die het mogelijk maken dat de toepas-
singen kunnen werken, al dan niet in combinatie met 
andere bouwblokken. In het diagram worden al 
diverse voorbeelden gegeven. De bouwblokken 
kunnen sterk van elkaar verschillen. Er zullen 

Figuur 1. Topografisch bestand Rijkswaterstaat.
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bouwblokken ontstaan die zich richten op visualisa-
ties, terwijl andere rekenkracht of juist opslag als 
kenmerk hebben. 

AANSLUITING BIJ NATIONALE INITIATIEVEN
Rijkswaterstaat is een van de partijen die in het program-
ma Digitale Twin Fysieke Leefomgeving van Geonovum 
participeert. Binnen dit programma gaat een van de 
zogenoemde fieldlabs over hoe we met geïntegreerde 
informatiebronnen uit sensoren en verkeersdata 
kunstwerken slimmer kunnen maken. Dit gaat over 
kunstwerken die in de fysieke wereld daadwerkelijk 

bestaan, maar zeker ook over het bijhouden van delen 
van de Digital Twin van dit kunstwerk.

Rijkswaterstaat zal zijn blik verruimen in de 3D-wereld, 
waarbij we beginnen met alle impulsen die op ons 
afkomen en die op korte termijn aandacht behoeven. 
Tegelijkertijd zullen we ons voorbereiden op de 
Basisvoorziening 3D en de daarvoor benodigde 
bouwblokken. Die zullen ontwikkeld worden vanuit de 
impulsen aan de aanbodzijde aan de ene kant, maar 
vooral zo worden gevormd dat de waarde in het gebruik 
voor Rijkswaterstaat zo groot mogelijk wordt.  

Figuur 3. Visualisatie tunnel.



COLUMN

Ik heb even goed moeten 
nadenken over de titel van mijn 
column, want ‘wappie’ is heden 
ten dage een beladen term. En 

DSO (het Digitale Stelsel Omgevings-
wet) is intussen een gevoelig onderwerp 
– de invoering van de Omgevingswet is 
zojuist voor de vijfde(!) keer uitgesteld 
tot 1 januari 2023.

Maar deze titel kwam niet zomaar bij 
me op, want ik was verbaasd – eigen-
lijk zelfs geïrriteerd – over de heftige 
reacties en discussies op sociale media over de gang 
van zaken rondom de invoering van de Omgevingswet. 
Grote woorden werden gebruikt, zoals: het instorten 
van een systeem en het zoveelste ICT-drama van de 
overheid. Er werden zelfs vergelijk ingen gemaakt met 
de toeslagenaffaire, compleet met insinuaties over 
leugens en bedrog. Nou zeg! 

Nu heb ik geleerd dat irritatie en ergernis eigenlijk 
meer zegt over jezelf dan over diegenen die zo fel 
reageren. Want – zelfreflectie – waarom heb ik 
blijkbaar wél vertrouwen in een goede afloop, en ben 
ik nog steeds niet verzuurd, zelfs na een vijfde uitstel? 

Eerst even wat rechtzetten: ‘wappie’ refereert aan 
mensen die stellige beweringen doen die anderen als 
onzin beschouwen omdat ze niet gebaseerd zijn op 
serieus te nemen bronnen, maar op verzinsels en 
complottheorieën. Hier echter geen complotten, geen 
bare onzin, en kritiek die in de kern wél gebaseerd is 
op feiten. Misschien is het socialemediafenomeen 
‘reaguurder’ dan een betere typering: ‘mensen die 
voortdurend negatief reageren op weblogs of in 
forumdiscussies en daarmee de interactie verstoren’. 
Ja, dat past beter! 

Waarom schiet ik in een kramp van al die reaguurders, 
terwijl er best wel wat aan te merken is op het DSO? 
Welnu, dat heeft te maken met mijn geloof in ‘the 
bigger picture’ van de Omgevingswet. We zijn op zoek 
naar manieren om meer ruimte te geven aan initiatie-
ven, meer ruimte om inwoners en ondernemers te 

laten participeren. Ruimte voor wat  
kán in plaats van wat mág. Minder 
regels dus, en meer mogelijkheden  
voor maat werk en betere integrale 
 afwegingen. Dat vraagt een fundamen-
teel nieuwe manier van werken en 
denken. Daarbij zijn nieuwe innovatieve 
datagedreven en digitale concepten 
zoals het DSO onontbeerlijk. 

Hoe pak je zo’n gigantische proces-
innovatie aan? Toch een soort van 
cyclisch proces: ontwerpen, bouwen, 

testen/leren en terugkoppelen. Je start dus zonder 
precies te weten waar het eindigt. In dit complexe 
DSO-traject zijn voor het eerst juristen, planologen, 
ICT’ers, vergunningverleners en geo-experts integraal 
betrokken. Ze zijn allemaal uitgedaagd om onder hun 
stenen vandaan komen, elkaars taal te leren spreken, 
samen te werken en zo stap voor stap vooruit te 
komen. In mijn beleving een belangrijke leerschool 
waar we nog veel meer vruchten van gaan plukken.

In een vorige column had ik het over de ‘Gartner hype 
cycle’: innovaties die al snel leiden tot een piek van te 
hooggespannen verwachtingen, en die vervolgens in 
elkaar klappen richting ‘het dal van desillusie’. Maar 
daarna – als we volhouden – stabiliseren in een 
realistisch plateau van ‘productie’. De hele ontwikkeling 
van het DSO maakt ook zo’n cyclus door, waarbij we 
in mijn beleving nu voorzichtig opkrabbelen uit het 
dal van desillusie. Het is belangrijk om het verloop 
van zo’n cyclus bewust met elkaar te delen.

En ja, dit soort processen zijn helaas een te gemakkelijke 
prooi voor reaguurders die de broodnodige interactie 
en samenwerking verstoren. Grote en noodzakelijke 
systeeminnovaties zoals het DSO vereisen in de basis – 
naast een goede visie in de uitvoering – vooral onder-
nemerschap, samenwerking, vertrouwen, interactie, 
doorzettingsvermogen en uiteraard ook kritiek. Alleen 
zo komen we tot broodnodige procesvernieuwingen 
waar we op kunnen voortbouwen.

Reageren op reaguurders. Het lucht op, merk ik.

– THEO THEWESSEN –

DSO Wappies?
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3D-representaties van onze leefomgeving zijn belangrijk in toepassingen die helpen bij de planning, de 
inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met 3D-modellen kunnen simulaties worden uitgevoerd  
voor bijvoorbeeld geluid, energie, luchtkwaliteit, windcomfort, zicht en wateroverlast. Om deze simulaties  
te bedienen met dezelfde 3D-gegevens, zijn standaarden essentieel. Voor bruikbaarheid in de praktijk  
moet een standaard voor 3D-data zowel specifiek als generiek zijn, eenvoudig gebruik van 3D-data mogelijk 
maken, en niet te grote bestanden opleveren. Dat is de motivatie geweest om CityJSON te ontwikkelen,  
een JSON-encoding (JavaScript Object Notation) van de OGC-standaard CityGML.

–– DOOR HUGO LEDOUX, BALÁZS DUKAI, LINDA VAN DEN BRINK, FRISO PENNINGA EN JANTIEN STOTER

A
l sinds 2008 werkt het Open 
Geospatial Consortium (OGC) aan 
een standaard voor 3D-modellen 
van de leefomgeving: CityGML. 

Hierbij is de aandacht vooral gericht 
geweest op het conceptuele model – 
dat verwarrend genoeg ook CityGML 
heet; net als de GML-encoding –  met 
daarin de concepten, hun onderlinge 
relaties, hun definities, attributen 
enzovoort. Bij het vaststellen van de 
GML-encoding (Geography Markup 
Language) is weliswaar gekeken naar 
hoe het conceptuele model in XML 
(Extensible Markup Language) kan 
worden gerepresenteerd. Maar de 
bruikbaarheid van dit formaat heeft in 
de praktijk niet altijd voldoende 
aandacht gekregen. Daarom zijn de 
toepassingen voor de CityGML-enco-
ding in de praktijk beperkt.

Op initiatief van de 3D Geoinformation 
onderzoeksgroep aan de TU Delft is 
daarom een JSON-specificatie ontwikkeld 
voor het conceptuele CityGML- 
datamodel: CityJSON (cityjson.org, zie 
figuur 1). CityJSON definieert hoe 
3D-objecten voor gebouwen, wegen, 
water, bruggen en vegetatie zoals 
gemodelleerd in het conceptuele  
model CityGML, kunnen worden 
gerepresenteerd in JSON op verschillende 
detailniveaus (Levels of Detail) voor 
gebruik in verschillende toepassingen. 
De CityJSON-specificaties zijn  

ontwikkeld vanuit het perspectief van 
softwareontwikkelaars, GIS-experts  
en gebruikers.

Hoe CityJSON het eenvoudig gebruik 
van 3D-data mogelijk maakt, blijkt uit de 

tientallen praktijkvoorbeelden van het 
gebruik van 3D BAG (zie figuur 2) die vorig 
jaar in CityJSON beschikbaar zijn gesteld 
(docs.3dbag.nl/nl/overview/media).  
De voorbeelden laten toepassingen zien 
variërend van windsimulatie, zonlicht- 
analyse, overstromingssimulatie en 
schaduwanalyse tot oplossingen ten 
behoeve van de energietransitie, 
integratie in BIM-omgevingen en 
stedelijke planning. 

EENVOUDIG WEBGEBRUIK VAN 
3D-DATA MET INTERNATIONAAL 
ERKENDE STANDAARD CITYJSON

Figuur 1: Logo van CityJSON 

Figuur 2. 3D BAG Amsterdam in CityJSON-formaat. (Bron: www.3dbag.nl)
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ONTWERPPRINCIPES CITYJSON
Zoals gezegd is CityJSON ontwikkeld 
met softwareontwikkelaars in het 
achterhoofd. Dit heeft geleid tot 
modelleerkeuzes, waarvan we er een 
aantal hieronder toelichten. Meer details 
zijn te vinden in Ledoux et al (2019).

HIËRARCHIE IS VERWIJDERD
De hiërarchie van City Objects in CityGML 
is ‘platgeslagen’ in CityJSON. Figuur 3 laat 
als voorbeeld zien hoe in CityGML een 
gebouw dat uit twee delen bestaat, wordt 
opgedeeld in zowel geometrie als 
semantiek, waardoor een ‘geneste’ 
structuur ontstaat. Om deze hiërarchie per 
klasse te ondersteunen in software, heeft 
iedere klasse die ieder op een eigen manier 
is opgedeeld, specifieke code nodig.

In CityJSON is deze hiërarchie van 
overerving verwijderd. CityJSON kent 
alleen de eerste en tweede orde City 
Objecten zoals gedefinieerd in figuur 4. 
Elk City Object heeft vervolgens 
dezelfde structuur en minimaal een 
‘geometry’ eigenschap. Attributen 
worden gedefinieerd in de ‘attributes’ 
eigenschap. Dit maakt het werk voor 
een ontwikkelaar makkelijker omdat er 
eenzelfde benadering is voor alle 
geometrieën en attributen, anders dan 
in de CityGML-encoding.

TOPOLOGIE
In GML, en dus de GML-encoding van 
CityGML, worden 3D-geometrieën 
opgeslagen volgens de ‘Simple Features 
Specifications’. Dat wil zeggen dat iedere 
geometrische primitieve apart wordt 
beschreven via de coördinaten van haar 
vormpunten (‘vertices’). Hierdoor wordt 
topologie niet ondersteund. CityJSON 

Figuur 3. De hiërarchie voor een eenvoudig gebouw kan in CityGML behoorlijk diep worden, wat zich vertaalt in vele klassen die hiërarchisch ‘genest’ zijn.

Figuur 4. Alle CityJSON-klassen zijn gedefinieerd als eerste of tweede orde City Objecten.

JSON- of GML/XML- 
encoding
Veel programmeertalen herkennen 
JSON, waar CityJSON op is gebaseerd, 
als een oorspronkelijk datatype dat 
direct kan worden gelezen en waar 
direct naar kan worden weggeschre-
ven, zonder gebruik te maken van 
externe bibliotheken. XML, waar GML 
en dus CityGML op is gebaseerd, is 
eigenlijk geen dataformaat maar een 
mark-up-taal. Voordat XML bewerkt 
kan worden, dient de structuur eerst te 
worden geanalyseerd (‘geparsed’). 
Hiervoor moet software een hiërarchie 
maken van de objecten in het 
XML-bestand, die vervolgens moet 
worden omgezet naar de structuur van 
CityGML.

Een ander voordeel van CityJSON voor 
softwareontwikkeling is dat het aantal 

manieren waarop een geometrie in 3D 
kan worden opgeslagen, bewust is 
beperkt. In CityGML zijn er 100+ 
manieren om dat te doen. Alleen al een 
simpel (2D-)vierkant kan op 25 
verschillende manieren worden 
opgeslagen in GML, zoals wordt 
uitgelegd in een blog uit 2014 (zie bit.ly/
GMLmadness). In 3D zijn die mogelijk-
heden nog talrijker. Software die 
CityGML ondersteunt moet alle 
variaties ondersteunen, en een 
ontwikkelaar moet ze daarom allemaal 
doorgronden. Daarnaast zorgt deze 
grote hoeveelheid aan mogelijkheden 
ervoor dat verschillende software op 
een verschillende (en dus niet 
gestandaar diseerde manier) met 
3D-data omgaat. In CityJSON is er 
daarom voor gekozen het aantal 
modelleermogelijkheden te beperken 
tot alleen de meest gebruikelijke.
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daarentegen geeft eerst alle coördinaten 
van de vertices (voor alle objecten) in een 
lijst, waarna per geometrie referenties 
naar de positie van deze vertices in de 
lijst worden gegeven. Hierdoor wordt 
topologie expliciet opgeslagen: een 
robuuste oplossing voor ruimtelijke 
bewerkingen. Bovendien worden zo 
gedeelde 3D-vertices slechts eenmaal 
opgeslagen, wat gunstig is voor de 
bestandsgrootte. 

BESTANDSGROOTTE EN WEB-READINESS
Het gebruik van JSON en de modelleer-
keuzes maakt de data in CityJSON veel 
(ongeveer zes keer) compacter dan in 
CityGML, zodat het mogelijk wordt om 
de data snel te transporteren over het 
internet. Figuur 5 laat bijvoorbeeld de 
omvang zien van een simpel gebouw, 
gedefinieerd in beide encodings. 
Om de bestandsgrootte nog meer te 
verkleinen, is het mogelijk om de 
coördinaten van de vertices weer te 
geven als integers, en de schaalfactor en 
de translatie op te slaan die nodig is om 
de originele coördinaten (als floats/
doubles) te verkrijgen. Dit comprimeert 
CityJSON-bestanden met nog eens vijf 
tot tien procent, en maakt de bestanden 
ook robuuster omdat afronding – die 
impact kan hebben op coördinaten – 
wordt voorkomen. 

Volgens onderzoek (bit.ly/FHOOEAIST ) 
is CityJSON de meest lichte  
3D-standaard die ook de semantiek van 
objecten beschrijft. De bestanden 
kunnen daardoor direct worden gelezen 
en geschreven binnen webapplicaties, 
zonder dat ze eerst naar een tussen-
formaat worden geconverteerd. 
Voorbeelden van CityJSON webapplicaties 
die 100% Web-based zijn, zijn de drag&drop 
web-viewer (ninja.cityjson.org) en de 
validator (validator.cityjson.org). 

STREAMING
Desalniettemin maakt het representeren 
van geometrieën door middel van 
referenties naar een lijst van coördinaten 
zoals in CityJSON, het hanteren van 
grote bestanden nog steeds een 
uitdaging. Hiervoor dient immers eerst 
het gehele bestand te worden ingelezen 
voordat de geometrie kan worden 

gereconstrueerd. Om streaming  
van CityJSON-bestanden verder te 
ondersteunen is recent de volgende 
oplossing in CityJSON geïmplementeerd. 
Een (groot) CityJSON-bestand wordt 
ontleed in de objecten die het bevat: de 
City Objects. Hiervan worden verschil-
lende kleinere JSON-objecten gemaakt 
en deze worden opgeslagen in een 

JSON Lines-tekst (zie jsonlines.org).  
Dit formaat wordt voor dergelijke 
doeleinden gebruikt, zoals voor 
GeoJSON Text Sequences  
(zie bit.ly/geojsonfeaturesequences).

Elk CityJSONFeature Object is een 
klein op zichzelf staand JSON-object, 
waarin één object kan worden opgeslagen, 
bijvoorbeeld een ‘Building’ met eventueel 
de onderliggende ‘BuildingPart’ en/of 
‘BuildingInstallation’. Hierbij worden  
dus alle vertices lokaal opgeslagen.  
De streamingsmogelijkheid van 
CityJSON wordt momenteel getest 
onder de nieuwe ‘OGC API Features’ 
(ook WFS3 genoemd), waarbij grote 
bestanden kunnen worden gestreamd, 
bevraagd en gevisualiseerd op het web.

BEPERKEN VAN MODELLEERMOGELIJKHEDEN 
EN VERFIJNDE LODS
CityJSON definieert dezelfde geo-
metrische 3D-primitieven als CityGML 
maar negeert de geometrie-types die in 
de praktijk niet worden gebruikt. Point en 
LineString hebben bijvoorbeeld alleen 
hun Multi*-tegenhangers. Een enkel punt 
is een MultiPoint met slechts één object. 
Wanneer een geometrie is gedefinieerd, 
moet deze ook een waarde voor de LoD 
bevatten. Om ambiguïteit te voorkomen, 
wordt het gebruik van de verfijnde LoDs, 
zoals gedefinieerd in Biljecki (2016) 
aangeraden boven de vier standaard 
CityGML-LODs. Deze verfijning die 
modelleermogelijkheden nader specifi-
ceert, wordt niet in CityGML ondersteund. 

VOOR SOFTWAREONTWIKKELAARS
De specificaties zijn zo kort en bondig (dat 
wil zeggen ‘light’) mogelijk geformuleerd, 
zodat deze gemakkelijk toegankelijk zijn 
voor ontwikkelaars, ook buiten het 
geodomein. Software en API’s die 
CityJSON ondersteunen kunnen 
hierdoor snel en eenvoudig worden 
ontwikkeld. Support is bijvoorbeeld al 
beschikbaar in FME en QGIS. Ook zijn veel 
andere opensource-softwareoplossingen 
voor CityJSON ontwikkeld door 
ontwikkelaars over de hele wereld 
waaronder studenten van de MSc 
Geomatics TU Delft. Een lijst van 
software met CityJSON ondersteuning is 
te vinden op: www.cityjson.org/software/.

Figuur 5: Een simpel 
gebouw in CityJSON 

(links) en CityGML 
(rechts) laat het 

verschil in omvang 
zien in zowel het 

aantal regels als de 
bestandsgrootte.
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EXTENSIES
Soms is er behoefte aan meer klassen of 
attributen dan in CityGML worden 
gedefinieerd, bijvoorbeeld concepten 
die specifiek zijn voor de Nederlandse 
context. Hiervoor kent CityGML het 
concept van ADEs (Application Domain 
Extension). IMGEO is zo’n extensie 
(Stoter et al, 2017). Ook aan CityJSON 
kunnen toepassing-specifieke concepten 
worden toegevoegd. Dat is zo gedaan 
dat een CityJSON-bestand met 
extensies door software wordt gezien  
als een ‘standaard’ CityJSON-bestand.  
Er hoeft daarom geen specifieke 
software worden geschreven om met  
de toegevoegde concepten om te gaan. 
Dit wordt verder uitgelegd in het kader.

METADATA
Metadata is de enige toevoeging van 
CityJSON aan het CityGML-datamodel. 

Metadata zorgen ervoor dat een gebruiker 
– zonder data te bekijken of te downloaden 
– kan zien welke nauwkeurigheid en 
actualiteit de data hebben. Metadata 
maken het zoeken, vinden, downloaden 
en gebruik van geodata mogelijk. Zie 
kader voor meer details.

OGC-COMMUNITY STANDARD
Op initiatief van Geonovum is CityJSON 
in de zomer van 2021 voorgedragen (en 
geaccepteerd) als OGC-community- 
standaard (OGC, 2021). Dit betekent dat 
de OGC een standaard die buiten de 
OGC is ontwikkeld aanbeveelt, en die 
opgenomen heeft in de OGC Standards 
Baseline. OGC neemt het beheer van de 
standaard daarbij niet over. 

OGC Community-standaarden hebben 
enerzijds als doel om geostandaarden 
die in de praktijk van waarde zijn tot een 

stabiel referentiepunt te maken, zodat 
overheden en andere organisaties 
hiernaar kunnen verwijzen. Een tweede 
doel is om reeds geïmplementeerde 
standaarden naar de OGC te brengen ter 
ontwikkeling van interoperabiliteit met 
andere OGC-standaarden. De voordracht 
van zo’n standaard moet worden vergezeld 
door bewijzen van reeds bestaande 
implementaties in de praktijk (dat is een 
voorwaarde), en moet door meerdere 
partijen worden onderschreven. In het 
geval van CityJSON waren dat, naast 
Geonovum en TUD, de volgende partijen: 
Kadaster, virtualcitySYSTEMS, National 
University of Singapore, Forum Virium 
Helsinki Oy en Ordnance Survey UK.

CITYJSON = CITYGML VERSION 3.0
In 2021 is in samenwerking met Geonovum, 
CityJSON aangepast op de onlangs 
vastgestelde nieuwe versie van CityGML. 
Daarmee is het de eerste (en momenteel 
enige) encoding van het CityGML-3.0- 
datamodel. Een belangrijke toevoeging 
aan CityGML versie 3.0 zijn de verdere 
opdelingen van panden (kamers, etages, 
appartementen, wooneenheden 
enzovoort); een functionaliteit waar  
ook in Nederland behoefte aan is.

CITYJSON IN NEDERLAND
Het Kadaster past CityJSON sinds  
de eerste publicatie (najaar 2020)  
toe voor de 3D Basisvoorziening.  
De 3D-informatie voor heel Nederland  
is in CityJSON beschikbaar en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt in 3d.amsterdam.
nl en 3d.utrecht.nl.
Gemeente Amsterdam bevestigt de 
flexibiliteit van CityJSON voor ontwikke-
laars om met deze bestanden te werken. 
Amsterdam gebruikt Unity (WebGL)  
en zet de bestanden van de 3D Basis-
voorziening om in binair formaat, waarbij 
bepaalde BGT-terreinklassen in de 
‘mesh’ nog worden versimpeld.  
Amsterdam heeft ook tooling gemaakt 
die CityJSON-bestanden, waarin alle 
(bovengrondse) objecten in de stad 
kunnen worden gepresenteerd, inleest en 
hieruit datapakketjes maakt die eenvoudig 
in Unity kunnen worden gebruikt. 
Hierdoor kunnen alle objecten in de  
stad in Unity worden getoond zonder 
hiervoor extra tooling te ontwikkelen.

Extensies en Metadata
Extensies
CityJSON definieert extensies door 
middel van een JSON-bestand waarin 
de uitbreiding van de basis CityJSON 
wordt beschreven. Door een reeks 
eenvoudige, maar strikte, regels op te 
leggen bij het toevoegen van nieuwe 
concepten, wordt een CityJSON- 
bestand met extensies gezien als  
een ‘standaard’ CityJSON-bestand. 
Dit zorgt ervoor dat alle code die is 
geschreven om CityJSON-bestanden 
te verwerken, manipuleren en 
bekijken, zonder aanpassingen werkt 
op de extensies. Voorbeelden van 
deze regels zijn:  
•  De naam van een nieuw concept 

moet beginnen met een ‘+’, 
bijvoorbeeld +NoiseBarrier

•  Een nieuw concept moet voldoen 
aan de regels van CityJSON, dat wil 
zeggen dat het de eigenschappen 
‘type’, ‘attributes’, en ‘geometry’ 
moet hebben.

•  Alle geometrieën moeten als 
‘geometry’-eigenschap worden 
gedefinieerd, en kunnen niet ergens 
anders diep in een hiërarchie  
van een nieuwe eigenschap 
worden geplaatst.

Door deze richtlijnen zijn CityJSON- 
extensies weliswaar minder flexibel dan 
CityGML ADEs waarbij de gebruiker 
het datamodel op elke gewenste 
manier kan uitbreiden. Maar hier staat 
tegenover dat CityJSON-extensies 
kunnen worden gelezen en verwerkt 
door standaard CityJSON-software 
zonder extra aanpassingen.  
Voor CityGML ADEs moet specifieke 
software worden geschreven, 
waardoor de ondersteuning van deze 
ADEs in de praktijk veelal beperkt is.

Metadata
In CityGML worden slechts een paar 
metadata-elementen ondersteund, 
zoals de geografische begrenzing en 
het CRS (‘coordinate reference system’). 
De meeste metadata-elementen 
bevinden zich bovendien op het niveau 
van het gehele stadsmodel, en niet 
op het niveau van klasse of object. 
CityJSON heeft op basis van ISO 19115 
(de ISO-standaard voor metadata van 
geografische informatie) een aantal 
metadata-kenmerken toegevoegd, en 
bevat aanvullende elementen die 
specifiek relevant zijn voor 3D-data, 
zoals de aanwezige detailniveaus, 
extensies en hun metadata.
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Binnen Totaaldriedimensionaal (T3D, zie 
De Haan, 2021) zijn een BIM-convertor en 
een SketchUp-convertor ontwikkeld die 
de bestanden ook omzet naar CityJSON. 
Daarnaast is er een simpele tekentool 
binnen de Unity Viewer ontwikkeld 
waarmee een gebruiker zelf een uitbouw 
kan intekenen. Zodra deze gereed is, zal dit 
in CityJSON-formaat worden opgeslagen 
en kan het worden opgenomen in de 
3D-registratie als nieuw object. Het 
CityJSON-formaat bleek bij uitstek 
geschikt voor deze ontwikkelingen.

Binnen T3D wordt in de context van de 
SOR (de Samenhangende Object 
Registratie) ook gekeken naar mogelijk-
heden van het CityGML- datamodel voor 
de uitbreiding in 3D. Opdeling van 
gebouwen is daarbij een belangrijke 
wens, en dat is mogelijk in CityJSON. Een 
andere wens binnen T3D is ook mogelijk 
in CityJSON: een gestandaardiseerde 
wijze om het CityGML datamodel uit te 
breiden met voor Nederland specifieke 
concepten zoals kabels en leidingen. Ook 
andere toepassingen kunnen gebruik-

maken van de extensiefunctionaliteit 
om het datamodel gestandaardiseerd uit 
te breiden voor specifieke toepassingen.  
In Delft ontwikkelen we bijvoorbeeld een 
CityJSON-extensie voor Energie.

De eerdergenoemde 3D BAG van de 3D 
geoinformation onderzoeksgroep in 
Delft is ook in CityJSON beschikbaar.  
3D BAG is ook beschikbaar in andere 
formaten zoals GeoPackage en OBJ. 
Maar CityJSON is de enige waarbij alle 
informatie over een gebouw kan worden 
gebundeld in één bestand, waarbij de 
bestandsgrootte werkbaar wordt 
gehouden. Ongeveer 75 procent van  
de gedownloade files van de 3D BAG  
zijn CityJSON. Dat conversie naar 
andere formaten triviaal is, blijkt uit de 
ontwikkelde software-implementaties 
die 3D BAG-CityJSON converteren  
naar OBJ, glTF, b3dm, STL of IFC  
(zie bit.ly/3DBAGindemedia).

Voor Geonovum bewijst deze lijst met 
toepassingen dat de praktijk baat  
heeft bij een nieuwe generatie lichtere 

en minder geospecifieke standaarden.  
Door CityJSON internationale status te 
geven en aan te laten sluiten bij de 
nieuwe versie van CityGML, streeft 
Geonovum naar nog bredere onder-
steuning in software en verdere adoptie 
van de CityJSON-standaard. Potentiële 
gebruikers worden dan niet geconfron-
teerd met concurrerende standaarden, 
maar kunnen veilig kiezen voor het 
compactere en eenvoudigere CityJSON.  

‘Light’ dataformaten hebben de 
toekomst, zeker bij de OGC  
(zie ogc.org/blog/4609). Deze zijn bij 
uitstek geschikt voor direct gebruik in 
webapplicaties en voor API-ontwikkeling. 
CityJSON maakt het eenvoudig gebruik 
van 3D-data binnen deze toekomstige 
ontwikkelingen mogelijk. 
De ontwikkeling van CityJSON is mede 
mogelijk gemaakt door financiering van 
de European Research Council (ERC) 
onder het ‘European Union’s Horizon 
2020 research and innovation  
programme’ (Grant agreement  
No 677312 UMnD).  
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HEILIGE GROND
Het statige ‘Gebouw voor Geodesie’ kijkt nog altijd fier 
uit over het kanaal in Delft. Ontworpen in 1890 op 
verzoek van dr. Ch. M. Schols, de toenmalige hoogleraar 
landmeten, waterpassen en geodesie, heeft het 
gediend als bakermat voor de geodesie in Nederland. 
Zowel de Rijkscommissie voor Graadmeting en 
Waterpassing, de afdeling Geodesie van de Technische 
Hogeschool Delft, de Rijksdriehoeksmeting van het 
Kadaster, de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat 
en het ITC vonden er hun onderkomen. Sinds 2003 
werd het gebouw niet meer door geodeten bewoond, 
totdat Geodelta er een maand voor het aanbreken van 
de coronacrisis zijn intrek nam.

Het is een flinke klim naar de tweede verdieping, de 
plek waar ooit het Laboratorium voor Geodetische 
Rekentechniek zat. Daar tref ik nu het kantoor van 
Geodelta. Ik word verwelkomd door Martin Kodde, de 
huidige directeur en eigenaar van het ingenieursbureau. 
“We hadden een nieuw en groter kantoor nodig. 
Hiervoor zaten we op een prachtige plek, midden in het 
centrum van Delft. Eigenlijk kon daar geen enkel ander 
gebouw aan tippen, behalve deze locatie. We worden 
hier letterlijk omgeven door geodetische historie.  
Dat inspireert enorm.”

HISTORIE
Geodelta zal voor vele lezers van het blad geen 
onbekende naam zijn. Opgericht in 1984 door Robert 
Kroon, was het één van de eerste bedrijven die de aan de 
TU Delft ontwikkelde ‘Delftse School voor Vereffening 
en Toetsing’ vertaalde in praktisch hanteerbare 

Geodelta:  
innovatie in traditie
Zoals zoveel dingen in het leven – en zeker in het leven van een vakblad – zijn er van afstand beschouwd en in 
de tijd gezien golfbewegingen waar te nemen. Een van deze golven wordt nu weer zichtbaar: na een tijd van 
afwezigheid hebben we in de redactie besloten om de rubriek ‘Bedrijfsreportages’ weer nieuw leven in te 
blazen. Omdat we denken en gezien hebben dat er in de laatste vijftien tot twintig jaar veel veranderd is in het 
kleurrijke landschap van geobedrijven. 

Waar eerder de grote gerenommeerde en geïnstitutionaliseerde ingenieursbureaus de maat sloegen in trends 
en ontwikkelingen, zien we dat nu vooral kleine, lenige bedrijven die rol opeisen. Soms disruptief, soms voor de 
volle honderd procent voortbouwend op oude tradities, en altijd met nieuwe inzichten en middelen. Innovaties 
die ons allemaal weer verder helpen om de wereld nog mooier te maken. Vandaag waren we op bezoek bij 
Geodelta in Delft.

–– DOOR ROELOF KEPPEL

BEDRIJFSREPORTAGE
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software, en: er was een grondige kennis van fotogram-
metrie aanwezig. Juist in het begin van dat decennium 
werden de eerste succesvolle stappen gezet in het 
automatiseren van processen. In 2018 is het bedrijf 
door Martin overgenomen. “Ik denk dat zowel Robert 
als ik op het punt in onze carrière zaten dat we toe 
waren aan iets nieuws. Diverse activiteiten van 
Geodelta waren aan het Kadaster overgedragen. 
Robert stond voor de vraag hoe hij het bedrijf de 
komende jaren verder zou gaan leiden. Ikzelf wilde 
graag meer met de inhoud bezig zijn. Het overnemen 
van Geodelta was hiervoor een prachtige kans.”

TOEKOMST
“Natuurlijk is er veel veranderd met de overname van 
Geodelta. Maar de kernwaarden staan nog steeds fier 
overeind. We zijn boven alles onafhankelijk. Je zult ons 
nooit buiten zien in een oranje hesje om een meting uit 
te voeren. Dat betekent dat wij écht onafhankelijk 
kunnen adviseren over geodetische vraagstukken. 
Onze klanten zijn organisaties voor wie kwaliteit er echt 
toe doet. Bijvoorbeeld omdat er een toezichthouder is, 
zoals de ACM bij Gasunie of de ILT bij ProRail. Of omdat 
de risico’s groot zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
deformatiemetingen. Ook onze controles op het AHN4 
vind ik hiervan een mooi voorbeeld. Je moet er niet aan 
denken dat er een peilbesluit wordt gebaseerd op 
laserdata die een verkeerde hoogte hebben.”

“Wij helpen onze klanten met advies en met software. 
Ons advies bestaat uit het schrijven van bestekken, het 
uitvoeren van kwaliteitscontroles en het doen van 
onderzoek.” Innovatie staat hierbij centraal. “Er worden 
steeds meer data ingewonnen tegen steeds lagere 
kosten. Hierop moet je met de kwaliteitscontroles 
anticiperen. Deze moeten betaalbaar, snel en compleet 
zijn. Dit doen we door onze controles volledig te 
automatiseren. Zo kunnen we razendsnel betrouwbare 
uitspraken doen over de kwaliteit van geodata. Dit doen 
we bijvoorbeeld voor het AHN4, ProRail en voor vele 
gemeenten met ons Luchtfotocertificaat. Ik durf  
te stellen dat we op dat vlak verder zijn dan veel 
producenten van data.”

VRAAGSTUKKEN
“Vanuit ons advieswerk merken we dat er vraagstukken 
zijn die opgelost kunnen worden met geodetische 
kennis. Hier spelen we op in door zelf software te 
ontwikkelen, gebaseerd op die Delftse School die in dit 
pand is ontwikkeld. Zo maken we software voor de 
politie voor fotogrammetrische verkeersongevallen-
analyse. Voor hen is vanwege de rechtszekerheid vooral 
geometrische betrouwbaarheid enorm belangrijk.  
Juist op dat vlak hebben we als geodeten een prachtige 
theorie waar we onze software op kunnen baseren.  
En ook bij de politie geldt dat juist de kwaliteit, 
betrouwbaarheid en snelheid van de getoetste 
informatie cruciaal is in hun bedrijfsvoering.  

Recent hebben we ook een nieuwe methodiek 
ontwikkeld voor het monitoren van kademuren. Het is 
mooi om met dergelijke programma’s de landmeter nog 
stoerder te kunnen maken. Zeker als je bedenkt dat 
onze programmeurs hiervoor regelmatig naslagwerken 
van zestig jaar oud moeten openslaan. Al die kennis 
blijkt nog steeds relevant. Onder de motorkap van onze 
nieuwste cloud-software zitten nog steeds  de formules 
van professor Baarda.”

ONDERSCHEIDENDE ELEMENTEN
Tijdens een rondleiding laten Sjoerd Staats en Stijn 
Lodder zien hoe een fotogrammetrische deformatie-
analyse van kademuren werkt. Prachtige visualisaties 
met foto’s en puntenwolken verschijnen in de browser. 
Duizenden puntjes op de kademuur tonen de deformatie 
op die locatie, elk met een precisie van 2 tot 3 millimeter. 
Naast mooie plaatjes zijn er ook lange logbestanden, 
met daarin de F-toets en w-toetsen van vereffeningen 
met meer dan 100.000 waarnemingen. 

Wat mij opviel, is dat het onderscheidende van dit 
bedrijf juist zit in een paar belangrijke elementen: men 
begrijpt de materie en de vraagstukken van de klant. 
Daardoor is vervatten in software mogelijk, en kan men 
onafhankelijk en verifieerbaar adviseren. Dit zijn 
wezenlijke en onderscheidende elementen die  
kunnen worden ingezet bij testprogramma’s over 

Opname detail spoortracé ProRail. Omnibase spoortracé.

BEDRIJFSREPORTAGE



GEO INFO01 |  2022 29

compliancy, waarin getoetst wordt of er is voldaan  
aan vooraf aangegeven specificaties, en bij risico-
management van bijvoorbeeld het monitoren van de 
eerder genoemde kademuren.

HART VAN DE GEODESIE
Ter afsluiting van mijn bezoek op deze bijzondere 
locatie geeft Martin een rondleiding door de toren van 
het gebouw, waarin vele historische instrumenten 
worden bewaard. Deze zijn van De Hollandse Cirkel, 
een stichting voor het behoud van geodetisch erfgoed.  
Het pronkstuk is de koepel met sterrenwacht. Ooit werd 
hier de Nederlandse Tijd vastgesteld. Nu staat er nog 
een Zeiss-sterrenkijker uit 1930. Overigens is deze 
toren – juist vanwege de astronomische waarnemingen 
– op een wel heel bijzondere wijze gefundeerd: 
compleet geïsoleerd van de rest van het immense 
gebouw, staat deze toren als het ware ingekapseld 
tussen de verdiepingen en gangen waar ooit Vening 
Meinesz en Schermerhorn de gietijzeren trappen op en 
af gingen. Om hun colleges voor te bereiden of hun 
waarnemingen te verifiëren. Hier klopt het hart van  
de geodesie.  

HISTORISCHE LIJN
Gevraagd naar de betekenis van en het bewustzijn over 
de historische lijn, stelt Martin:

“Vakmanschap bestaat voor mij uit vier componenten: 
kennis, vaardigheden, kunde en houding. Kennis en 
vaardigheden veranderen met de tijd. De meeste 
instrumenten in het depot van De Hollandse Cirkel kan 
ik niet meer bedienen. En onze programmeurs kunnen 
met analoge rekenmachines echt niet meer uit de 
voeten. De kunde en houding zijn echter van alle tijden. 
De vraagstukken waar wij nu aan werken, zijn niet 
wezenlijk anders dan wat hier tientallen jaren geleden 
werd onderzocht. Het verschil is alleen dat er toen eens 
in de vijf jaar een analoge fotogrammetrische vlucht 
was, met zestig procent overlap en een hele beperkte 
rekencapaciteit. Nu hebben we wekelijks drone-opnamen 
met meer dan tachtig procent overlap, en blijkt zelfs de 
rekencapaciteit in de cloud soms te beperkt.” 

Op de reis terug naar huis zat ik nog wat te mijmeren. 
Vooral over de afsluitende opmerking van Martin.  
Deze klinkt bijna als excuus. Alsof we er nog niet zijn. 
Nee, dat klopt en dat is maar goed ook! Op het moment 
dat je denkt dat je er bent, ben je er geweest. En dat is 
nu het aardige van dit type bedrijven: er is een enorm 
sterk bewustzijn voor de ontwikkelingen en de reactie 
hierop is lenigheid. Met meer data, nog meer software-
matige rekenkracht en nog meer verschil makende 
inzichten en adviezen, hebben we een bedrijf dat 
indruk wekt in ons midden. 

4D-analyse deformatie kade.

Opname deformatiemeting kademuur Amsterdam. Observatiekoepel met sterrenwacht op het Gebouw der Geodesie.
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JAN VAN DER POEL WINNAAR 
GEO PRESTIGE AWARD 2021
Ook dit jaar zijn er weer drie awards 
uitgereikt. Deze prijzen zijn in het leven 
geroepen om vakmensen te eren en te 
waarderen, om innovatie te stimuleren 
en om de volgende generatie aan het 
geo-domein te binden. Tijdens de 
online ALV werden de winnaars 
bekendgemaakt. Jan van der Poel is de 
winnaar van de Geo Prestige Award 
2021. De GIN-Kartografieprijs 2021 en 
de GIN/NCG Scriptieprijs werden 
respectievelijk gewonnen door Bert 
van Rest en Inez Gortzak. 

GEO PRESTIGE AWARD PUBLIEKSPRIJS 2021
Voor de GPA Publieksprijs kon op de 
genomineerden worden gestemd. Jan 
van der Poel kreeg met 49,7% de meeste 
stemmen van het publiek en wint 
daarmee de Geo Prestige Award 2021.  
In een telefonische reactie zegt hij:  
“Dit is fantastisch om te horen! Alleen al 
om genomineerd te zijn, is een hele 
grote eer. De prijs daadwerkelijk winnen 
is heel bijzonder!” Winnaar Jan van der 
Poel ontvangt een cheque van 500 euro, 
een oorkonde en een bijzondere lamp 
met inscriptie.

MOTIVATIE VAKJURY 
Uit de zeven inzendingen droeg de 
vakjury drie kandidaten voor. De keuze 
voor Jan van der Poel licht de jury als 
volgt toe: “Jan is zeer actief en een  
echte aanjager van het geodomein 
binnen de OOV-wereld, en hij is daarom 
een goed voorbeeld van iemand die vol 
enthousiasme actief is in het werkveld 
en dat een echte boost kan geven.”

Jan van der Poel is adviseur operationele 
informatie bij de veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland. Ook is Jan 
voorzitter van de Landelijke Vakgroep 
Geo van de 25 veiligheidsregio’s. Jan 
werkt onvermoeibaar aan het stimuleren 

van het bewustzijn bij alle hulpdiensten 
van het belang van ruimtelijke informatie 
in het hulpverleningswerk. Ook zag hij de 
behoefte aan een geo-opleiding speciaal 
voor veiligheidsregio’s, die hij samen met 
NieuwlandGeo heeft opgestart.”

GIN-KARTOGRAFIEPRIJS 2021
Naast de GPA Publieksprijs werd ook  
de GIN-Kartografieprijs 2021 uitgereikt. 
Voor deze wedstrijd kon iedere geo-
professional een kaart met motivatie 
insturen. Aan de prijs is een cheque  
ter waarde van 500 euro verbonden.  
En de genomineerde kaarten worden 

afgedrukt in het Geo-Info magazine.  
De genomineerden waren: Bert van Rest 
met de Elfstedentochtkaart, Jelmer 
Visser met de Coronakaart en Wouter 
Wijbrands met de Partijprogrammakaart. 

WINNAAR BERT VAN REST MET DE 
ELFSTEDENTOCHTKAART 
Bert van Rest over zijn inzending:  
“De kaart is een vertelling van een 
heroïsche schaatstocht, die alweer 25 
jaar geleden voor het laatst gehouden 
werd. De grafiek geeft aan dat het ook 
een illustratie is van klimaatverandering, 
waarmee de inzending plotseling zeer 

Winnaar GPA 2021.
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actueel wordt, gelet op de gehouden 
klimaattop in Glasgow.”

MOTIVATIE VAKJURY 
Het juryrapport: “De jury vindt het 
bijzonder origineel om deze tocht in 
sneeuw en ijs te verbinden met Minard’s 
weergave van Napoleons veldtocht van 
1812. Grafisch had een en ander wat 
meer aangezet kunnen worden, maar 
vooral de weergave van alle relevante 
kwantitatieve informatie is prima 
geslaagd. De ondergrond van de kaart is 
net zo miezerig als het weer toen.” 

Winnaar Bert van Rest ontvangt naast 
de cheque van 500 euro ook een lamp 
met inscriptie en een oorkonde. In een 
toelichting zegt Bert: “Het is een enorme 
verrassing om deze prijs te winnen! 
Voorheen werkte ik in de IT. Ik ben 
zijdelings ingestroomd in de kartografie. 
Dit is een erg leuke wedstrijd en ik raad 
iedereen aan om mee te doen.” 

GIN/NCG-SCRIPTIEPRIJS 2021

Als derde prijs werd de Beste Scriptie 
van het Jaar uitgereikt. De prijs is in het 
leven geroepen om nieuw talent te 
ontdekken en om een volgende 
generatie aan het geodomein te binden. 
Opleidingscoördinatoren van geo-
gerelateerde opleidingen van alle 
niveaus (bachelor en master), konden 
twee scripties van het studiejaar 
2020-2021 voordragen voor de prijs.  
De winnaar ontvangt een cheque van 
500 euro die ter beschikking is gesteld 
door het NCG, en een lamp met inscriptie. 
Ook verschijnt in het tijdschrift Geo-Info 
een artikel over de scriptie.

INEZ GORTZAK WINNAAR 
De genomineerden voor de editie van 
2021 van de GIN/NCG-Scriptieprijs waren: 

Rick Veldhuizen, Inez Gortzak en 
Yasmine Ngadi. De jury kwam tot een 
eensluidende conclusie en beoordeelde 
de scriptie van Inez Gortzak (opleiding 
GIMA), getiteld: ‘Characterising housing 
stock vulnerability to floods by  
combining UAV, Mapillary and survey 
data - A case study for the Karonga 
district in Malawi’, als beste. De jury 

complimenteerde Inez met haar gebruik 
van verschillende databronnen, 
duidelijke illustraties en goed gebruik 
van kaarten ter ondersteuning van de 
tekst. Inez Gortzak: “Heel erg bedankt 
voor deze prijs! Het was een lastige 
scriptie omdat ik van veel verschillende 
datasets één geheel moest maken. Dus 
het winnen van deze prijs is geweldig!”
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Elfstedentocht 4 januari 1997

Databronnen: Koninklijke Vereniging Friessche Elfsteden, Het enige echte Elfsteden logboek 97, KNMI, Wikipedia, 8070 dagen / J. van de Vooren.
Aanleidingen: De GIN Kartografie wedstrijd 2021, de Klimaattop van 1-12/11/2021 te Glasgow, de Dag van de Elfstedentocht op 15/01/2022.
Bronnen van inspiratie: Minard's kaart over de veldtocht van Napoleon naar Moskou, klimaatverandering, de Elfstedentocht.
Kartograaf: Bert van Rest. Datum: 14/10/2021.

Weer: koud, met harde wind. Daardoor een zeer lage gevoelstemperatuur.
Aantal toerrijders: 16.387, waarvan gefinished: 11.570 (70%).
Slachtoffers: meer dan duizend gewonden en één dode.

Elfstedentocht
De Elfsteden(schaats)tocht bestaat uit een wedstrijd en een
toertocht op natuurijs over ±200 km, gehouden op één dag.
Sinds 1909 zijn er vijftien tochten gereden.
De laatste tocht was - a.s. januari - 25 jaar geleden.

1997
De tocht van 04-01-1997 was een zware editie. Oorzaken:
1. het korte daglicht (van 8:47-16:43 uur). De wedstrijdrijders
reden tot Bolsward in het donker en veel toerrijders juist vanaf
Bolsward tot Leeuwarden (tot uiterlijk 24:00 uur).
2. de striemende oostelijke wind. In de 'Hel van het Noorden'
was er ook geen beschutting meer.
3. de lage temperatuur en daarbij dus de harde wind zorgde
voor een zeer lage gevoelstemperatuur.
4. de vele kluunplaatsen, lastig voor vermoeide schaatsers.
Al met al reden voor veel uitval en veel gewonden.

Is er kans op een nieuwe Elfstedentocht?
'De kans op een tocht is in honderd jaar gedaald van 20-
naar ongeveer 8 procent per jaar. Als de temperatuur van de
aarde verder stijgt zal de kans op een tocht in 2050 ongeveer
1 procent zijn', aldus de boodschap van het KNMI in 2019.
Zie ook het aantal tochten per decade en de trendlijn in de
grafiek.
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 “ Deze kaart is een vertelling over een heroïsche schaatstocht, die alweer 25 jaar geleden voor het laatst 
gehouden werd. Daardoor weten veel jongeren amper wat de tocht inhoudt. De grafiek geeft aan dat 
het ook een illustratie is van klimaatverandering, waarmee de inzending plotseling zeer actueel wordt, 
ook gelet op de komende klimaattop in Glasgow.

De kaart toont – in een rustige setting, passend bij het bitterkoude weer – maar liefst 13 typen informatie: 1. 
de geografisch locatie en namen van de elf steden, 2. doorkomsttijden (van de kopgroep van de wedstrijd), 
3. per stad hoeveel kilometer is afgelegd, 4. per stad hoeveel kilometer men nog moet schaatsen, 5.  
de lengte van de trajecten tussen de steden, 6. de route van de schaatstocht, 7. de schaatsrichting van 
de tocht, 8. obstakels onderweg als kluunplaatsen en de ‘Hel van het Noorden’, 9. de temperatuur en 
gevoelstemperatuur, 10. windrichting en windkracht, 11. het aantal nog resterende schaatsers (m.u.v. vertrek 
en aankomst geschat), 12. het stuk rijden in het donker, 13. een ‘point of interest’ als Bartlehiem.”
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OPMERKELIJKE INZENDINGEN
Om een geselecteerd aantal inzendingen 
toch een podium te geven, delen we hier 
een aantal mooie visualisaties.

 “Deze kaart heb ik gemaakt voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van dit jaar. Deze kaart is 
goed gelukt, omdat de kaart volgens mijn 
begeleider op een verfrissende manier inzicht 
geeft in een onderbelicht facet van het huidige 
politieke landschap. De kaart combineert een 
wetenschappelijke publicatie met een geheel 
eigen design. Daarnaast is de kaart eenvoudig 
te lezen en dus toegankelijk voor een breed 
publiek. De kaart is voor het eerst gepresen-
teerd tijdens de Nacht van de Infographic 
– mede georganiseerd door NOS op 3 – en 
vervolgens verwerkt in een publicatie in 
samenwerking met professor Caspar van  
den Berg, Sylvia de Boer en PhD-student  
Bram van Vulpen.” - Wouter Wijbrands

“ Houdt het coronavirus zich echt niet aan 
landsgrenzen? Het lijkt er juist wel op.  
Deze Beneluxkaart met de besmettingscijfers 
per 100.000 inwoners in de eerste volle week 
van juni, toont in een oogopslag hoe de 
Duitsers corona aanzienlijk beter onder 
controle houden dan Nederland en België.” 
- Jelmer Visser

MOTIVATIE VAKJURY 
De jury van de GIN/NCG Scriptie  
Award 2021 bestaande uit Arnold Bregt, 
Peter Kaspers en Hiddo Velsink was  
erg blij met de hoge kwaliteit van de 
onderzoeken in de aangeboden zestien 
scripties. Deze scripties, die beoordeeld 
zijn op de inhoud, presentatie, innovatie 
en bijdrage aan het geovakgebied, waren 
heel divers. Vooral in de praktische 
toepasbaarheid en maatschappelijke 
relevantie zaten verschillen. Na een 
eerste juryoverleg zijn drie scripties 
genomineerd voor de prijs. Deze drie 
scripties zijn nog eens beoordeeld  
op innovatie, maatschappelijke  
relevantie en leesbaarheid. Jurylid 
Arnold Bregt: “De scriptie van Inez 
sprong eruit omdat zij van zo veel 
databronnen een geheel heeft weten  
te maken. Wij hopen dat zij haar kennis 
en kunde toe blijft passen binnen  
het geodomein.”  
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MEDAILLEWINNAARS

AANTAL BEHAALDE MEDAILLES TeamNL: 36

Plaats waar medaillewinnaar getogen is. Voor sportdisciplines met teams van meer dan twee personen is de locatie van desbetreffende sportbond weergegeven.

Herkomstplaats met meerdere medailles (voorbeeld: 1 x zilveren & 1 x gouden)
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Hoogst aantal behaalde medailles door het Koninkrijk der Nederlanden tijdens een Olympische Spelen ooit.

東京東京2020

 “ Deze kaart is positief en geeft mensen hopelijk hoop in bange dagen.  
Tussen alle perikelen in de wereld door, heeft TeamNL dit jaar namelijk  
voor een recordaantal medailles gezorgd op de Olympische Spelen in 
Tokio, en dat mag gevierd worden met onder andere deze kaart. 
De kaart is tevens gemaakt uit interesse om te zoeken/kijken naar een 
mogelijk patroon tussen de plaatsen (/provincies) waar mensen getogen  
zijn, en de behaalde olympische medailles. 
Er is sterk gelet op de visualisatie en details: zo staat de titel van de kaart 
(Tokio 2020 Medaillewinnaars TeamNL) ook in het Japans vermeld, als  
subtiel stilistisch maar tevens functioneel element. Hierdoor zal een 
Japanner zonder de tekst te kunnen lezen deze kaart waarschijnlijk net  
zo goed begrijpen als een Nederlander.” - Marcel van der Weerd 

 “ Het beoogde doel van deze kaart, is om 
te communiceren waar zonne-energie 
optimaal zou kunnen worden 
opgevangen. De kaart kan gebruikt 
worden voor plannings doeleinden. 
Deze kaart maakt snelle besluitvorming 
mogelijk.” - Gabriela Koster

“ Met als doel mijn twee reizen door Israël en Palestina als een lust voor het 
oog en eenvoudig weer te geven, kwam deze kaart tot stand. Wanneer ik 
ernaar kijk, brengt deze mij direct terug naar het reisgevoel dat ik had op 
deze prachtige plek op aarde. Zoals mijn vader Jan – één van de reisgenoten 
– benoemde: “Deze kaart ademt de historische sfeer van de oude Dode 
Zeerollen en de Middeleeuwse kruistochten.” - Kas van ‘t Loo
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Een nieuw land biedt nieuwe mogelijk-
heden – andere samenwerkings-
verbanden dan in het oude land, breder 
inzetbare competenties, een door 
pioniersgeest geïnspireerd nieuw elan. 
Waterstaatsmensen, landmeters, 
topografen en kartografen hebben dat 
laten zien in de Rijksdienst IJsselmeer-
polders en later in de provincie Flevoland. 
Wanneer men buiten het traditionele 
keurslijf nieuwe projecten mag opzetten 
dan kunnen er bijzondere dingen 
ontstaan, zoals de Flevokartografie, de 
heldere stijl waarin onze 12e provincie is 
gekarteerd. Daarvoor is kartograaf Jan 
Schilder verantwoordelijk geweest, 
technisch competent, artistiek begaafd 
en visionair, die niet alleen Flevoland 
perfect visualiseerde maar ook een van 
de eerste provinciale geografische 
informatiesystemen mede-realiseerde. 
Voor de kartografische GIN-prijsvraag 
van eind 2021 had Jan bijgaande 

JAN SCHILDER – SOPHIE’S AARDE

“Na mijn pensionering ben ik gaan schilderen met een ‘kartografische’ toets. Dit schilderij gaat over het fenomeen kartografie. Een tijdlijn met de weergave 
van een moderne kartograaf in de stijl van de 17e-eeuwse Johannes Vermeer, is tot een 21e-eeuwse weergave van de aarde gemaakt door een meisje van 5 
jaar (‘met de aarde op een stam, anders valt die naar beneden’). Plat en ruimtelijk weergegeven en rekening houdend met een kartografische generalisatie. 
Olie op paneel, 120x40 cm.” - Jan Schilder

schildering, ‘Sophie’s Aarde’ ingezonden, 
maar op formele gronden (het betrof 
geen losse kaart) is die door de jury niet 
in de beoordeling meegenomen. Omdat 
het een bijzonder beeld is drukken we 
het, met toestemming van Jan, toch 
hierbij af. Het is een pastiche op ‘de 
geograaf’ van Jan Vermeer uit 1669.  
Tegenwoordig zouden we het schilderij 
‘de kartograaf’ genoemd hebben, omdat 
het iemand toont die met de compilatie 
van kaarten bezig is, en dat doen de 
huidige geografen niet meer. Jan heeft 
de verandering in de kartografische 
praktijk aangegeven, van kaartenbakken, 
een tekentafel en een steekpasser naar 
het beeldscherm, de veranderingen in 
de bronnen (met oude atlassen en een 
Philips-radio uit de jaren ’50) en in zijn 
artistieke inspiratie zoals de Penrose 
Annual, en in planningschema's. Dat is 
Jans wereld geweest, maar, als nieuwe 
wereld, zien we rechts een – vermoed ik 

– door een kleindochter vormgegeven 
veelkleurige globe, met een naar die 
nieuwe wereld geopend venster.
 
Jan geniet al een aantal jaren in Kampen 
van zijn pensioen. Ik vermoed dat hij 
later misschien nog wel meer herinnerd 
zal worden door zijn schilderijen, zoals 
zijn Panorama van de stad Kampen 
langs de IJssel, dan door de kaarten van 
Flevoland. Zo gaat dat immers met het 
werk van kartografen, want kaarten zijn 
gebruiksartikelen die men weggooit als 
er nieuwe edities komen, en we vergeten 
hoe die achterhaalde kaarten hebben 
bijgedragen aan de vormgeving van een 
nieuwe wereld. 
We hopen dat Jan Schilder nog veel van 
dergelijke afbeeldingen mag maken, 
zoals van dit leven in de kartografie, met 
hoop voor de toekomst.  

Ferjan Ormeling, redacteur



MEER DAN 200 JAAR TOPOGRAFISCHE KAARTEN
Ter ere van 200 jaar topografische kaarten van de 
Nederlandse overheid, werd Topotijdreis in 2015 geïntro-
duceerd door het Kadaster en kaartenspecialist Esri. De 
Nederlandse overheid maakt al sinds 1815 onafgebroken 
topografische kaarten. Op 18 februari 1815 werd het 
Topographisch Bureau opgericht, dat later als de 
Topografische Dienst onderdeel werd van het ministerie 
van Defensie. In 2004 werd de dienst onderdeel van het 
Kadaster. Veel van de historische kaarten in Topotijdreis 
zijn dan ook oude topografische militaire kaarten. Om het 
hoge kwaliteitsniveau te behouden, wordt voortdurend 
geïnvesteerd in innovaties, in samenwerking met 
overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN, MÉÉR INFORMATIE
Dankzij de vernieuwingen op de website is het nu 
mogelijk om twee topografische kaarten dan wel 
luchtfoto’s met elkaar te vergelijken, op zowel een 
desktop als smartphone. Deze twee kaarten zijn met 
met elkaar gesynchroniseerd waardoor je continu  
naar hetzelfde gebied kijkt. Zelfs na scrollen of in- of 
uitzoomen. Zo kun je dezelfde straat, wijk of stad uit  
de vroege 19e eeuw vergelijken met de meest  
recente kaarten en luchtfotos van 2021. Dankzij de 
vernieuwde tijdbalk is er ook meer ruimte voor de 
daadwerkelijke kaarten van het gebied. 

MAKKELIJKER DELEN VIA SOCIAL MEDIA
Topotijdreis biedt tegenwoordig ook meer mogelijkheden 
om de informatie te delen via de sociale media Twitter, 
LinkedIn & WhatsApp. Door de link te kopiëren en te 
versturen, ziet de ontvanger hetzelfde gebied, in het 
hetzelfde jaar, en op hetzelfde schaalniveau als degene 
die de link deelt. Dit werkt ook met een vergelijkfunctie, 
waarbij twee kaarten met elkaar vergeleken worden.

SAMENWERKING KADASTER, ESRI EN STUDIO WOLF
Esri en digitaal ontwerpbureau Studio Wolf hebben in 
opdracht van het Kadaster de recente vernieuwingen 
doorgevoerd op de site. Esri is de leverancier van de 
gebruikte mapping-technologie, verzorgt de hosting 
van de app en dataservices en voert het projectmanage-
ment uit. Studio Wolf is een design- en ontwikkelstudio 
voor interactieve kaarten. Voor Topotijdreis brengt de 
studio kennis in rond online toegankelijkheid en  
UI/UX; daarnaast heeft Studio Wolf de nieuwe website 
gerealiseerd. De website is gebouwd in Typescript, 
gebaseerd op React. Hierbij is intensief gebruik-
gemaakt van de laatste versie van Esri’s mapping  
API: ArcGIS API for JavaScriptypescript  
(zie  developers.arcgis.com/javascript/latest).  
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TOPOTIJDREIS BLIJFT TOT  
DE VERBEELDING SPREKEN
MILJOENEN BEZOEKERS OP DIGITALE TIJDREIS DOOR EIGEN LEEFOMGEVING

Op de website www.topotijdreis.nl scrol je makkelijk en snel door topografische kaarten of luchtfoto’s tot  
wel 200 jaar terug. Door je eigen woonplaats, geboorteplaats, of waar dan ook in Nederland. Sinds de  
introductie in 2015 trekt de site miljoenen bezoekers. De verwachting is dat dit aantal verder zal stijgen  
door de recente vernieuwingen.

KARL ADAMS 
is redacteur bij de afdeling 
Communicatie van het 
Kadaster.
karl.adams@kadaster.nl 

Zelf op tijdreis? Wil je wel eens weten hoe jouw 
stad of dorp er 50, 100 of 200 jaar geleden 
topografisch uitzag? Ervaar het zelf en maak een 
reis door de tijd op www.topotijdreis.nl.

developers.arcgis.com/javascript/latest
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Proeftuin Automatische 
Mutatiesignalering BGT met 
Artificial Intelligence (AI)
Snel en geautomatiseerd wijzigingen ontdekken in luchtfoto’s om daarmee een digitale kaart te updaten. Dat was de 
uitdaging van een Proeftuin Automatische Mutatiesignalering voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).  
Het Kadaster, SVB-BGT, het ministerie van BZK en een aantal bedrijven lieten zien hoe ver de techniek al is gevorderd,  
en hoe AI hierbij een rol kan spelen.

–– DOOR KARL ADAMS

VAN HANDMATIG NAAR AUTOMATISCH
De Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) kent 382 verschillende 
bronhouders, die verplicht zijn om deze 
digitale kaart actueel te houden. Zo 
houden de waterschappen de waterlopen 
bij, de gemeenten de gebouwen en 
ProRail de spoorlijnen. Het bijhouden van 
de kaartobjecten is tijdrovend; wat vooral 
veel tijd kost is het uitzoeken welke 
objecten daadwerkelijk aangepast 
moeten worden. “Veel mutaties worden 
door de bronhouders van de BGT nog met 
het blote oog opgezocht door handmatig 
luchtfoto’s van nu en vorig jaar met elkaar 
te vergelijken. Een machine kan dat echt 
veel sneller”, aldus Jan Bruijn, adviseur  
bij Geonovum. Tot 1 september 2021 was 
hij directeur bij de stichting SVB-BGT,  
het Samenwerkingsverband van  
Bronhouders BGT.

KANSEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Bruijn wilde in het belang van de  
bronhouders laten onderzoeken of 
kunstmatige intelligentie (AI) kon helpen 
bij automatische mutatiesignalering.  
Kun je met AI-algoritmes objecten uit 
luchtfoto’s detecteren? Kunnen die 
algoritmes herkennen welke objecten 
gewijzigd zijn op luchtfoto’s van 
verschillende jaren? Ook het Kadaster 
was als beheerder van de BGT nieuws-
gierig. Diede Nijmeijer, GIS-specialist: 
“We proberen voortdurend onze 
producten te verbeteren en daarbij 
nieuwe technieken toe te passen.  

We onderzoeken bijvoorbeeld hoe de 
Basisregistratie Topografie samengesteld 
kan worden uit de BGT. Doordat we niet 
alle data uit de BGT kunnen afleiden, 
kijken we of we de missende objecten 
met AI kunnen vinden.” 

PROEFTUIN ALS TESTPROJECT
Om de mogelijkheden van AI te testen, 
werd een testproject ingericht. De opzet 
van deze Proeftuin was een samenwer-
king tussen SVB-BGT, het Kadaster en 
het ministerie van BZK. Zij betrokken 
ook een aantal bedrijven. “Zo konden we 
vaststellen hoe goed de stand van de 
technologie nu is om bronhouders te 
ondersteunen”, aldus Bruijn. Het 
Kadaster leverde de data en het 
beeldmateriaal waarmee de bedrijven 
aan de slag konden, verbond de 
bedrijven met de bronhouders, organi-
seerde kennissessies en gaf feedback 
op de resultaten van de bedrijven. “Een 
goede samenwerking tussen markt en 
overheid”, aldus Nijmeijer. 

BEDRIJFSLEVEN NAUW BETROKKEN
Bedrijven konden zich via open  
inschrijving aanmelden voor de 
Proeftuin. Fang Fang, geo-informatie-
specialist en projectleider bij NEO, zag 
de AI-kennisuitwisseling als grote kans 
om hun AI-algoritmes te testen en te 
verbeteren: “Bij het geautomatiseerd 
vaststellen van ruimtelijke veranderingen 
vertrouwen we al volledig op AI. 
Daarmee kunnen we namelijk kwaliteit 
en efficiëntie bieden aan onze BGT-BAG- 
en WOZ-afnemers.” 

Ook Sven Briels, directeur van Readar,
nam graag deel: “Wij vertalen luchtfoto’s 
naar informatieproducten en signaleren 
zo mutaties voor de WOZ en BGT. De 
bulk van het werk voor onze databases 
laten we geautomatiseerd door AI doen. 
Nieuwe technieken vragen tijd om door 
de markt geadopteerd te worden. De 
Proeftuin draagt daaraan bij, en daar 
dragen wij dan weer graag aan bij.”

AI-TECHNIEK IN DE PROEFTUIN
Nijmeijer (Kadaster) legt de AI-techniek 
bij de Proeftuin uit: “We willen op basis 
van luchtfoto’s van verschillende jaren 
automatisch de locaties vinden waar de 
BGT moet worden aangepast. Je kan 
dan luchtfoto’s met elkaar vergelijken, of 
je vergelijkt een nieuwe luchtfoto met de 
versie van de BGT die je wil aanpassen. 
Bij een AI-algoritme gaat een computer 
de luchtfoto’s inlezen als matrices: 
blokken met getallen waarbij elke pixel 

BEDRIJVEN DIE  
DEELNAMEN AAN  
DE PROEFTUIN
Antea Group, Digireg, Esri 
Nederland, Geronimo, HawarIT, 
NEO, Readar en The People Group. 
In dit artikel komen NEO en 
Readar aan het woord.
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van de luchtfoto wordt ingelezen als 
RoodGroenBlauw-waardes die de kleur 
omschrijven. De computer neemt telkens 
een stukje van zo’n matrix om daar 
berekeningen mee uit te voeren. In feite 
doet hij dit op verschillende zoomniveaus 
van de luchtfoto’s. Hiermee leert hij 
verschillende aspecten van luchtfoto’s 
en zijn objecten herkennen. 
De uitkomst van een AI-algoritme zal in 
eerste instantie een kleurenplaatje zijn 
voor elke luchtfoto. Hierin krijgt elk 
object een eigen kleur. Als je maar één 
type object wilt herkennen, is het een 
zwart-witplaatje. De parameters voor de 
berekeningen verfijnt het algoritme 
daarbij zelf, door de uitkomsten met  
de gewenste uitkomst te vergelijken.  
Het doel is om de parameters te vinden 
waarmee de uitkomst het dichtst bij  
de gewenste uitkomst komt. Daarna 
kunnen deze berekeningen ook 
uitgevoerd worden op luchtfoto’s waar 
geen gewenste uitkomst voor is.” 

TECHNISCHE INZICHTEN
De bedrijven konden de resultaten van 
hun algoritme laten zien voor Rotterdam, 
Hoorn en Rijssen-Holten. NEO maakte 
daarvoor eerst de digital surface models 

(DSM) en true ortho-beelden. Fang: 
“Voor het vaststellen van veranderingen 
moet je alle waarneembare objecten 
afzonderlijk in je aanpak meenemen, 
zoals bomen, water of tuinen. Elk object 
heeft namelijk een raakvlak met een 
ander, bijvoorbeeld door schaduw of 
overhanging. Als je voor elk van die 
categorieën het type verandering in 
kaart brengt, kun je AI-algoritmes steeds 
verder verfijnen door de details te 
optimaliseren. Zo creëer je een enorme 
meerwaarde voor bronhouders die 
veranderinformatie zoeken voor de 
objecten die ze beheren. We blijken dus 
nu al een hogere kwaliteit en volledig-
heid te bieden dan diensten die afgaan 
op visuele detectie.” 

Readar verfijnde zijn aanpak voor 
mutatieherkenning. Briels: “Ons eerste 
model signaleerde welke objecten 
gemuteerd waren en welke ongewijzigd 
waren gebleven. Helaas bleken kleine 
mutaties binnen een groot object lastig te 
herkennen. We hebben toen een nieuwe 
aanpak ontwikkeld. Hierbij signaleert 
ons model de mutatie zelf, onafhankelijk 
van het bestaande object. Zo konden we 
kleine mutaties wél herkennen.” 

PRAKTISCHE VERBETERKANSEN
Naast de AI-algoritmes en de modellen 
kwamen ook andere praktische 
verbeterkansen in beeld. Van Til 
(Readar): “Bij het vergelijken van 
luchtfoto’s komen specifieke problemen 
kijken zoals verschillen in schaduw, 
perspectief en fotokalibratie. Daar 
hebben we oplossingen voor moeten 
ontwikkelen.” Fang van NEO zag dat 
werken en delen van bestanden in de 
cloud zorgt voor snelheid en efficiëntie. 
Voor een krachtig algoritme is samen-
werking met de bronhouders onmisbaar, 
zo stelde Bruijn (SVB-BGT) vast: “Hoe 
preciezer omschreven wordt wat je 
zoekt, des te preciezer zijn de resultaten 
ook te vinden. Als je als bronhouder 
bijvoorbeeld weet waar je eigen bestand 
onvolledig of slecht is, zou je op die 
objecten specifiek kunnen laten 
zoeken.” Nijmeijer (Kadaster): “Het is nog 
lastig één goede methode te gebruiken 
voor heel Nederland. Soms zie je 
verschil in het beeld, maar leidt dat niet 
per se tot een wijziging in de BGT. 
Bovendien is de BGT niet uniform en  
zijn er ook optionele objecten.”

AANDACHTSPUNTEN VOOR BRONHOUDERS
Volgens Jan Bruijn heeft AI meerwaarde 
voor de bronhouders en zal die alleen maar 
groeien. Hij vraagt daarbij wel aandacht 
voor een drietal praktische zaken.

1.  Wat wordt een efficiënt werkproces 
als AI wordt toegepast? 

  “De uitkomsten van al die nieuwe 
mutatiesignaleringen moeten 
bijgewerkt worden in de BGT”, aldus 
Bruijn. “Daarnaast kunnen mutaties 
ook leiden tot inspecties van de 
openbare ruimte. AI verhoogt de 
waarschijnlijkheid dat een signaal 
ook echt een mutatie is, zeker als je 
landelijk de foute signalen bijhoudt.”

2.  Hoe bereik je de gewenste kwaliteit 
met AI? 

  Bruijn: “De huidige kwaliteit van de 
BGT is nog onvoldoende op veel 
plekken, ook is de BGT niet uniform. 
Dat komt door de laagfrequente 
inwinning via luchtfoto’s, menselijke 
beperkingen en verschillende 
interpretaties door 400 bronhouders. 

Links: Luchtfoto's van twee jaargangen (2018 en 2020) waarin verschil te zien is. Rechts: Een weergave 
van de BGT op de locatie van de luchtfoto's. De weergave van de BGT kan dienen als gewenste 
uitkomst om een AI-model mee te trainen. (Bron: Samenwerkingsverband Beeldmateriaal)
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Door AI-technologie kan die 
frequentie omhoog. Je moet dan niet 
alleen werken met luchtfoto’s als 
bron, maar ook met satellietdata en 
cyclorama’s, lidar en hoogtedata. 
Door met alle bronhouders te werken 
met dezelfde algoritmen, zal ook de 
uniformiteit toenemen.”

3.  Hoe kunnen markt en overheid elkaar 
hierbij goed aanvullen? 

  “De BGT is een vaste taak van de 
overheid”, aldus Bruijn. “Het lijkt 
daarom passend dat bedrijven niet 
elk een set algoritmen ontwerpen, 
maar dat er voor alle bronhouders 
één set algoritmen komt voor 
signalering voor de BGT en andere 
geobasisregistraties. Leveranciers 
kunnen dan gericht investeren in 
maatwerkdiensten.”

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN AI  
Volgens de deelnemers laten de 
resultaten zien dat de AI-techniek tijd 

bespaart en een hogere kwaliteit biedt 
dan de traditionele manier van mutaties 
signaleren: wijzigingen zijn sneller in 
beeld, fouten en aanvullingen worden 
ook meteen in kaart gebracht.  
De verwachting is dat de techniek ingezet 
kan worden bij DIS Geo en meerdere 
basisregistraties, wat uiteindelijk de 
dienstverlening richting burgers 
verbetert. Briels: “Wij kunnen nu al  
niet meer zonder AI. Het mooie is dat je 
bij elk AI-project nieuwe trainingsdata 
genereert. Zo worden modellen  

steeds beter en kun je steeds meer 
handwerk elimineren.” 

TOEKOMSTBEELD
Waar staan we over vijf jaar? Nijmeijer 
(Kadaster): “We zien nu nog vaak dat  
de kwaliteit van resultaten verschilt, 
bijvoorbeeld doordat beeldmateriaal 
sterk kan wisselen in lichtintensiteit  
of resolutie. Ik verwacht dat  
AI-algoritmes hier in de toekomst  
beter mee kunnen omgaan. Ook zal  
de infrastructuur verbeteren, wat leidt 
tot nog snellere resultaten.” 

Volgens Fang (NEO) is visuele beeld-
analyse dan als productiemethode enorm 
geslonken: “Ook zal geautomatiseerde 
beeldanalyse meer gebruikmaken van 
andere bronnen dan van beelden 
alleen.” Briels (Readar) verwacht dat  
de basisregistraties landelijk uniformer 
zijn geworden en een hogere kwaliteit 
hebben: “Het overgebleven handwerk 
zal zich focussen op de vraag of een 
geconstateerde afwijking wel of niet in 
een basisregistratie geregistreerd  
moet worden. Bijvoorbeeld: wil je 
schuurtjes mét en zónder fundering 
afzonderlijk registreren?“

Jan Bruijn voorspelt dat over vijf jaar 
met AI vooral inspectietaken uitgevoerd 
worden. De mutatiesignalering voor 
BGT is dan een mooie bijvangst: 
“Vanwege de vergrijzing is er steeds 
minder menskracht om dit handmatig 
te doen. Wij hebben dan ook bij het 
GI-beraad de wens neergelegd om met 
meerdere partijen te onderzoeken hoe 
we een boost kunnen geven aan de 
ontwikkeling van AI.”  

KARL ADAMS 
Voor inlichtingen: Diede 
Nijmeijer (GIS-specialist)
diede.nijmeijer@kadaster.nl

Voorbeeld van luchtfoto's waarin verschil te zien is tussen twee jaargangen. De door AI-modellen 
gevonden mutaties worden op beide afbeeldingen getoond. (Bron: Samenwerkingsverband  
Beeldmateriaal)
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COLUMN

Hoe zei de bekendste 
fysisch geograaf van 
Nederland het ook 
alweer? “Wetenschap 

is de titanische poging van het 
menselijke intellect zich uit zijn 
kosmische isolement te verlossen 
door te begrijpen.” Ik ben geneigd 
deze definitie ook van toepassing 
te verklaren op de kartografie.  
Al vele eeuwen lang probeert de 
mens greep te krijgen op de 
wereld om zich heen. En dat 
gebeurt onder meer door deze in 
kaart te brengen. De resultaten 
daarvan vormen een universum op 
zichzelf, onoverzienbaar in volume, 
verbluffend vanwege technisch vernuft, duizeling-
wekkend in variatie wat betreft kleur, formaat,  
thematiek en details. 

Ik ben mij hier des te meer van bewust geworden in 
aanloop naar de viering van het 150-jarig bestaan van 
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genoot-
schap (KNAG) in 2023. Sinds het eind van de 19e eeuw 
namelijk, heeft het KNAG een formidabele collectie 
kaarten, atlassen, boeken en andere aardrijkskundig 
gerelateerde documenten in bruikleen gegeven aan  
de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 
Momenteel maakt deze KNAG-verzameling deel uit 
van de erfgoedcollecties van de UvA, die zijn onder-
gebracht bij het Allard Pierson aan de Amsterdamse 
Oude Turfmarkt. In de loop van meer dan honderd jaar 
is deze collectie enorm uitgedijd. Met het jubileum  
als aanleiding en de schitterende collectie als  
uitgangspunt, ligt het voor de hand om een tentoon-
stelling te gaan voorbereiden op de A-locatie in onze 
hoofdstad, waar het Allard Pierson is gevestigd.  

Ter voorbereiding hierop wordt uiteraard het nodige  
in stelling gebracht. Materiaal, een aanleiding en een 
plek zijn op zichzelf mooi meegenomen – maar een 
tentoonstelling is daarmee nog geen feit. Wat leidend 
moet zijn is een verhaal. Een verhaal dat bezoekers 
meeneemt door tentoonstellingszalen, een verhaal dat 

prikkelt, tot nadenken stemt, 
verbluft, amuseert, verrast en 
nieuwe inzichten verschaft.  
Zo’n verhaal bedenk je samen  
met collega’s en andere betrok-
kenen, en daarbij wordt uiteraard 
ook rekening gehouden  
met historische en actuele 
ontwikkelingen in de samenleving. 
De originele bronnen vormen  
het uitgangspunt.

Een indrukwekkende plattegrond 
van de stad Batavia bijvoorbeeld, 
uit de tweede helft van de 19e 
eeuw, met daarop stadsdelen met 
namen als Rijswijk, Noordwijk, 

Weltevreden en Meester Cornelis, is een sleutelstuk. 
Het getuigt in meer dan één opzicht van een manier 
van denken en doen waar we inmiddels anders 
tegenaan zijn gaan kijken. Het is niet zozeer de 
bedoeling om daarover een oordeel te vellen, wel om 
te laten zien wat er geweest is, hoe dit heeft kunnen 
ontstaan en wat er sindsdien is gebeurd. De kaart is 
daarbij een scharnierpunt. En het bijzondere is de 
zeggingskracht van de verzamelde gegevens, die  
zijn vastgelegd in beeld. Het beeld spreekt onmiddellijk 
aan: het intrigeert, roept vragen op en biedt  
aanknopingspunten voor herkenning. En tegelijkertijd: 
het beeld bekoort. Door vormen, kleuren, lettertypen 
en symbolen.

Door het kaartmateriaal van het KNAG in het kader van 
een jubileumtentoonstelling te laten zien, bieden we 
achtergrond en context. Natuurlijk streven we ook naar 
het verschaffen van inspiratie, culturele ontspanning 
en plezier. Misschien is het wat al te hoogdravend om 
onze bezoekers uit hun ‘kosmische isolement’ te willen 
verlossen: ons doel is wel om ze een deel van onze 
geschiedenis beter te laten begrijpen. En dat dan aan 
de hand van atlassen en kaarten, waarmee een verhaal 
te vertellen is dat op geen andere wijze verteld kan 
worden. De lezers van Geo-Info weten dat allang. Het 
zal een eer en genoegen zijn, om dit verhaal ook buiten 
die vertrouwde kring bekend te maken. 

– REINDER STORM –

Het verhaal van kaarten
CONSERVATOR KARTOGRAFIE,  GEOGRAFIE EN REIZEN

R.STORM@UVA.NL 
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OPEN KAART

NEDERLAND 
OP HET BUSJE
Voor m’n werk zit ik veel op de weg. Ik rij binnen Nederland 
vaak achter transportbusjes, vrachtwagens, minivans en 
overig logistiek materieel aan. Herkenbaar, soms erg irritant 
en meestal vertragend binnen de verkeersstroom. We weten 
het wel, Nederland is naast een kennis- ook een transportland. 
Logistiek en vervoer, dagelijks veelvuldig op de weg. 

Ik rij weer eens de A12 op. Een klein busje haalt me gehaast in 
en zet me aan het denken. Wat zie ik daar op de achterdeuren 
staan? Een triangulatienetwerk, althans daar lijkt het sterk 
op. Dat moet wel een busje zijn van een landmeetbedrijf, 
dacht ik zo. Niets is minder waar, het blijkt een busje te zijn 
van een landelijk bedrijf dat auto-onderdelen vervoert. 

Wat mij opvalt, is dat diverse bedrijven die de genoemde 
transportmiddelen gebruiken, bij regelmaat een kaart van 
Nederland of Europa als logo achter op hun zeil of deuren 
hebben staan. Dit om de herkenbaarheid van het bedrijf te 
vergroten, of wellicht potentiële klanten over te halen 
producten of diensten af te nemen in de getoonde regio’s  
of landen.

Nu vraag ik mijzelf altijd af of die kaarten ‘willekeurige’ 
logo’s zijn, de bedrijven ook echt visueel representeren, of 
dat andere argumentatie aan die kaarten ten grondslag ligt. 
Daarnaast is de enkel ‘omlijnde’ kaart van Nederland 
‘rechtenvrij’. Hetzelfde geldt voor kaarten van willekeurige 
andere landen, regio’s en plaatsen. Je kunt er kosteloos – en 
daarom ook eindeloos – van maken wat je wilt.

Ik heb vier logo’s van bedrijven al rijdend – helaas niet  
allemaal handsfree – kunnen fotograferen. Het gaat hier om 
Nederlandse bedrijven met een kaart van óns land als  
logo; Laadpunt.nl, LKQ-Fource, Schotpoort en Kone.  
Wie rijdt er mee?

AD VAN DER MEER   
A.VANDERMEER@UPCMAIL.NL  

‘A map a day keeps the doctor away’ is mijn motto, en het is dus altijd 
leuk om ook op de snelweg plaatjes met een kaartje tegen te komen. 
De vorm van Nederland heeft een hoge herkenningswaarde denk ik, 
en die kun je dus wel voor een boodschap gebruiken. Maar welke 
boodschap willen deze vier bedrijven afgeven?

De grote en kleine cirkels bij Laadpalen zijn leuk, maar verwijzen toch 
niet naar dunne en dikke laadpalen? Het kaartje van Kone zou als 
roltrappen- en liftenleverancier, een verbeelding kunnen zijn van  
de boodschap ‘Altijd in de buurt’, maar is dan wel erg generiek. 
Schotpoort, als logistiek dienstverlener, zet zich met zijn kaartje  
(dat overigens heel erg doet denken aan een triangulatienetwerk)  
wel passend neer als een bedrijf dat alles met alles verbindt.  
Alleen wat doet die ene goudkleurige cirkel in het kaartje? Het zou 
het hoofdkantoor in Eerbeek kunnen zijn, maar dan had de cirkel  
niet ter plaatse van ongeveer Deventer moeten staan.

Voor ‘automotive professionals’ Fource zou 'alles met alles verbinden' 
ook het motief kunnen zijn. Maar dat geldt voor alle leveranciers, en 
het kaartje is dus niet bepaald onderscheidend. (Hun kaartje is 
trouwens vrijwel hetzelfde triangulatienetwerkje als bij Schotpoort!) 
Al met al dus leuk om te zien, maar op Schotpoort na, weinig 
bijdragend tot een herkenbaar imago.

ONDER REDACTIE VAN PETER WEENINK
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RONALD BOKHOVE    
RONALDBOKHOVE@CS.COM 

Wie zijn diensten of producten onder de aandacht wil brengen moet 
reclame maken. Een advertentie in de krant, zendtijd op tv, een plekje 
op een site of op sociale media. Op een voertuig kan dat natuurlijk 
ook: treinen, trams en bussen zijn soms net rijdende reclamezuilen. 
Ook bedrijfsbusjes worden gebruikt als wervingsmiddel. Zowel 
Laadpunt.nl, Kone, Schotpoort Connect als Fource hebben de kaart 
van Nederland gebruikt in een poging hun omzet te vergroten. Zou 
dat gelukt zijn? 

Kone heeft ons land een strakke contour met kleurvulling gegeven, de 
grijswaarden op de foto lijken het gevolg van de zoninval. De andere 
drie bedrijven werken met puntsymbolen. Daar valt wat voor te 
zeggen. Een snelle blik moet direct informatie verschaffen, een busje 
is zo de hoek om. De link met laadpunten is gauw gelegd.

Schotpoort en Fource leggen zich toe op distributie, en de verbindings-
lijnen geven de suggestie van een netwerk. Schotpoort heeft zijn 
standplaats extra accent gegeven. Je vermoedt Apeldoorn, maar het 
is het nabijgelegen Eerbeek. ‘Actief in heel Nederland’ lijken de 
bedrijven uit te willen stralen. Ook de Waddeneilanden doen mee 
maar die heb je nodig om de kaart herkenbaar te maken, zelfs als  
je niet regelmatig tussen Texel en Vlieland onderweg bent.

PAUL VAN DIEPEN   
PAUL.VANDIEPEN@KADASTER.NL 

De Open Kaart-redactie heeft afgelopen tijd flink achter bestelbusjes 
aan gereden die zijn gedecoreerd met stippenkaarten van Nederland. 
Die bedrijven communiceren in ieder geval dat ze over heel Nederland 
hun diensten aanbieden. Ik denk alleen niet dat zij op ieder stipje een 
vestigingsplaats hebben. In dat geval zouden de betreffende bedrijven 
op alle Waddeneilanden een filiaal hebben, wat me onwaarschijnlijk lijkt.

Schotpoort is een logistiek bedrijf, waardoor zo’n netwerkkaart wel 
gerechtvaardigd lijkt. Het bedrijf heeft één stipje uitgelicht in de 
omgeving van Zwolle. Zou hier ook hun bedrijf zitten? Een bezoekje 
aan de website leert ons dat de hoofdvestiging in Eerbeek zit; toch 
net wat zuidelijker. Er zijn ook drie filialen. Voor het moreel van het 
personeel in die filialen zou ik ook deze een kleurtje hebben gegeven.

De stipjesdichtheid in de Randstad is lager dan in de rest van 
Nederland. Bijzonder, want meestal zullen daar juist meer logistieke 
bewegingen zijn. Misschien houden ze rekening met files en 
kunnen ze daar minder doen? 

De kaarten op de busjes van Schotpoort en LKQ-Fource  
hebben een opmerkelijke overeenkomst met de kaart van het 
Rijksdriehoekstelsel. Ze zitten echter in de logistiek, respectievelijk 
in de auto-onderdelen, en niet in de landmeetkundige hoek.

Als je de proportionele punten van Laadpunt.nl mag geloven 
leveren de punten in Centraal-Nederland meer stroom dan in de 
periferie. Vermoedelijk zit er echter alleen een puur esthetische 
reden achter de grotere punten. Nederland lijkt in het noorden wel 
wat meer opgeblazen door deze weergave.

Tot slot de bus van Kone; gewoon een kaart van Nederland zonder 
stippen. De begeleidende tekst ‘altijd in de buurt’ zegt dan voldoende.  
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 GOUDEN DRIEHOEK

Kenmerkend voor het 
geowerkveld is de brede 
toepassing van ons vakgebied. 
In bijna alle sectoren is er 

wel een mogelijkheid om informatie  
op de kaart weer te geven, wat bijdraagt 
aan het vertellen van een specifiek 
verhaal. En niet alleen in al die sectoren, 
maar ook in de verschillende hoeken van 
de samenleving, leeft geo-informatie. 
De welbekende Gouden Driehoek: 
Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven.

Zo hebben jullie, Geo-Info-makers en -lezers, allemaal 
je eigen perspectief van waaruit je bezig bent met de 
verwerving, verwerking en/of verspreiding van 
geo-informatie. En dat maakt het ook zo leuk! Alles is 
verbonden aan een locatie. En daar zien wij als 
geoprofessionals tal van mogelijkheden. 

Ik neem jullie graag mee in mijn eigen perspectief, 
vanuit de Nederlandse Krijgsmacht. Werken bij 
Defensie, daar heeft iedereen misschien wel een 
bepaald beeld bij. En juist geo-informatie is essentieel 
in de kerntaak die Defensie heeft. Wat is die kerntaak? 
Zoals beschreven op defensie.nl: ‘Defensie beschermt 
wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, 
de (economische) belangen en bevriende landen.  
Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij 
rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid  
en veiligheid in de wereld.’ Bij uitstek is dit alles 
natuurlijk verbonden aan een geografische locatie.

Er werken inmiddels zo’n 68.000 militairen en 
burgermedewerkers bij Defensie, één van de grootste 
werkgevers van Nederland. Er zijn dan ook genoeg 
aanvragen voor geo-informatie die belanden bij de 
Dienst Geografie (DGeo). DGeo voorziet heel Defensie 
(en partners) tijdig van de juiste geo-informatie, en is 
verantwoordelijk voor het genereren en in stand 
houden van kennis met betrekking tot alle aspecten 
van de militaire geografie. 

Waar je in Nederland verdrinkt in de hoeveelheid aan 
beschikbare geo-informatie is dat in missiegebieden 

vaak wel anders. Oefensituaties in 
Nederland zijn qua beschikbaarheid 
van data niet vergelijkbaar met 
missiegebieden. Daar hebben we geluk-
kig verschillende oplossingen voor, met 
als belangrijkste: internationale 
samenwerking. In verschillende 
samenwerkingsprogramma’s met zo'n 
dertig bondgenoten, produceren en 
standaardiseren we topografische, 
hoogte- en sociaalgeografische informa-
tie. Door data te produceren ontvang je 
credits die je mag inzetten om data van 

andere gebieden te verkrijgen. Op deze manier wordt 
je slagkracht en efficiëntie vergroot. En hebben we 
van allerlei interessegebieden goede kwaliteit 
geo-informatie op de plank liggen. Klaar om gebruikt 
te worden.   

In de Defensievisie 2035 wordt ook specifiek de 
nadruk gelegd op Informatie Gestuurd Optreden.  
'We specialiseren ons in het opbouwen en behouden 
van een gezaghebbende informatiepositie. Dit is de 
basis voor een sterke focus op Informatie Gestuurd 
optreden (IGO)... Zo kunnen we relevante en  
betrouwbare informatie snel vergaren, verwerken, 
analyseren en daar uiteindelijk snel en beslissend 
mee handelen en vechten, van strategisch niveau  
tot het niveau van de individuele militairen in  
het veld. We vergroten en versnellen, met de  
juiste informatie onze handelingsperspectieven  
voor inzet.' 

Geo-informatie vormt hiervoor de benodigde basis. 
Om die gezaghebbende informatiepositie op het 
gebied van geo-informatie te behalen, liggen er nog 
wel de nodige uitdagingen… Denk alleen al aan alle 
verschillende voertuigen en systemen waarvoor 
geo-informatie nodig is in verschillende data- 
uitwisselingsformaten. Met die, en de andere 
geo-uitdagingen, gaan we bij DGeo graag aan de slag!
Ik hoop dat dit inkijkje in het gebruik van  
geo-informatie op deze plek binnen de Gouden 
Driehoek je weer nieuwe informatie  
heeft gebracht.  

– CARLINE AMSING –

De Gouden Driehoek
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GROENE VERANDERAARS
Je kan het GeoLab Almere niet introduceren zonder 
eerst aandacht te schenken aan de Aeres Hogeschool 
zelf. De oorsprong van deze hogeschool ligt in 1957 bij 
het agrarisch onderwijs in Dronten. Inmiddels zijn er 
faculteiten in Wageningen en Almere. Deze faculteiten 
delen uiteraard een gemeenschappelijke missie en 
visie, maar ze leggen ook eigen accenten. Voor 
Dronten ligt de focus op ‘ondernemen, bedrijf, dier  
& voedsel’, voor Wageningen op ‘leerkracht, vakkennis 
en professionele ontwikkeling’. 

Pas sinds september 2010 is Aeres Hogeschool actief 
in de jongste stad van Nederland, waarbij de focus ligt 
op groene kennis van het stedelijk gebied, met als 
missie: laat de stad leven. De eerste jaargang bood in 
een tijdelijke huisvesting in Almere Poort plaats aan 
twee opleidingen met in totaal 25 studenten. Na de 
verhuizing naar het centrum van Almere – handig 
tegenover het stadhuis en de nieuwe bibliotheek – is 
dat aantal uitgegroeid naar ruim 800 studenten en 
meer dan 50 medewerkers. De recente verhuizing naar 
de Flevocampus en het Floriadeterrein was een 
logische stap. Het is een omgeving die helemaal past 
bij de focus van de hogeschool. Vorig jaar volgde een 
voorlopige kroon op de ontwikkelingen bij Aeres 
Hogeschool: de masteropleiding Food Innovation 
Systems werd geaccrediteerd en de eerste master-
opleiding in Almere was daarmee een feit.

BREED AANBOD
Naast de drie hbo-faculteiten zijn er ook meerdere  
(v)mbo-scholen actief binnen de Aeres Groep.  
Het opleidingsaanbod is breed, om een paar voorbeelden 
te noemen: Opzichter/uitvoerder groen, grond en infra 

in Barneveld, Vakexpert voeding en technologie in 
Leeuwarden, en Opzichter/uitvoerder tuin, landschap 
en recreatie in Velp. De aantallen studenten liegen er 
niet om: het Aeres MBO heeft bijna 10.000 studenten, 
en in 2020 stonden er 3.862 studenten op de Aeres 
Hogeschool ingeschreven. Samen worden zij door 
1.858 (1.449,8 fte) medewerkers begeleid (bron: Aeres 
Jaarverslag 2020). 

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijke activiteit 
op de hogescholen. De focus ligt niet op theorie, maar 
op de directe toepasbaarheid van kennis binnen een 
werkveld. Het onderzoek bij Aeres Hogeschool Almere 
is samengevat onder ‘Gezond leven in de groene stad’. 
De overstap naar een ander businessmodel dat een 
duurzame samenleving mogelijk maakt, staat daarbij 

WELKOM IN HET 
GEOLAB ALMERE
OPEN INNOVATIEWERKPLAATS IS OP ZOEK NAAR OPDRACHTEN UIT DE PRAKTIJK

Aeres Hogeschool Almere ziet zichzelf als de groenste hogeschool van Nederland. Dat predicaat reikt verder 
dan het splinternieuwe, circulaire en groene gebouw op de Flevocampus: de opleidingen en de onderzoekslijnen 
stellen duurzaamheid centraal. Het hogere doel: duurzame verandering teweegbrengen, door ‘Groene 
Veranderaars’, toekomstgerichte en innovatieve professionals, op te leiden. Dat veranderen maakt Aeres 
Hogeschool ook mogelijk door de vernieuwing van het studieaanbod. Zo is er sinds september naast de 
opleiding Geo Media & Design, nu ook een bachelor Aarde en Klimaat. Het GeoLab Almere is het nieuwste 
onderdeel: een open innovatiewerkplaats voor studenten én opdrachtgevers.

–– DOOR JAN WILLEM VAN ECK

De groenste hogeschool van Nederland
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centraal. De betrokken lectoraten zijn onder andere 
Groene en Vitale Stad, Voedsel en Gezond Leven, en 
Innovatie & Groenstedelijke Ruimte (nieuw in 2020). 
Met die twee laatste lectoraten is de link naar Geo 
Media & Design snel gelegd. Ook Aeres MBO heeft 
sinds 2020 een eigen onderzoeksprogramma in de 
vorm van practoraten. 

ANDERE ACCENTEN
De studie Geo Media & Design (GMD) is in september 
2015 in Almere van start gegaan. De officieel erkende 
opleiding heeft dezelfde registratie in het Centraal 
Register Opleidingen Hoger Onderwijs als de opleiding 
aan de HAS Hogeschool, al zijn er duidelijk andere 
accenten gelegd. In het Almeerse ligt de nadruk op de 
groenstedelijke ontwikkelingen. Interesseren de Aeres-  
studenten zich als toekomstige Groene Veranderaars 
in het algemeen vooral voor de hoe-vraag (Hoe 
voorkom je voedselverspilling? Hoe dring je de uitstoot 
van broeikasgassen, stikstof en fijnstof terug?, etc.), 
GMD-studenten zien een belangrijke rol weggelegd 
voor de waar-vraag: Waar haal je meer waarde uit 
grootstedelijke gebieden? Waar kan je efficiënt voor 
een gezonder consumptiegedrag zorgen? 

Inmiddels zijn er zo'n 80 GMD-studenten op de 
hogeschool ingeschreven, en zijn er drie lichtingen 
studenten afgestudeerd. Ondanks – of mogelijk dankzij 
– de pandemische tijden is de interesse voor de studie 
aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit de aanmeldingen 
voor de open dagen. Mede dankzij de nieuwe bachelor 
Aarde en Klimaat verwacht de schoolleiding uit te 
komen op 50 à 70 eerstejaarsstudenten in 2022. 

OPEN INNOVATIEWERKPLAATS 
Aeres Hogeschool Almere werkt nu al samen met veel 
organisaties, in verschillende hoedanigheden en met 
een wisselende intensiteit: externe opdrachtgevers voor 
specifieke vakken (modules), gastsprekers als onderdeel 
van een les of excursie, (afstudeer)stageaanbieders, 
deelnemers van een werkveldcommissie. Om deze 
samenwerking verder vorm te geven, is er een GeoLab 
opgericht. Het GeoLab is een open innovatiewerkplaats 
voor studenten en voor opdrachtgevers. Het is geen 
plaats voor eenzame uitvinders, maar een plaats waar 
door samenwerking met externen nieuwe ideeën 
worden toegepast op uitdagingen uit de praktijk.  
Zo’n lab is op zich niets nieuws. Aeres kent al een aantal 
ontmoetingsplaatsen voor actieve samenwerking met 
de toekomstige wereld van de student: de Food 
Academy in Nijkerk, de Fruit Tech Campus in Tiel en 
het Food Burger Lab in Almere. 

Het grote waarom: het GeoLab brengt studenten en 
docenten/coaches in contact met echte opdrachten, 
die studenten als young professional ook in de praktijk 
zullen tegenkomen. Zo’n GeoLab is een manier om 
samen het werkveld verder te brengen. Daarbij snijdt 
het mes aan twee kanten: studenten leren omgaan 
met actuele uitdagingen, en ze voeren concrete 
opdrachten uit. Opdrachtgevers komen in contact met 
een nieuwe generatie medewerkers, die deels andere 
competenties meebrengen. 

Online delen we het nieuws over het GeoLab via  
www.geolab-almere.nl. Daar wisselen korte nieuwtjes 
over een veldwerkweek, een afstudeerwerkstuk of een 
werkstuk over ethiek zich af met nieuws over het nieuwe 
gebouw of een prijsuitreiking. Als een soort online 

Niet enkel aan de buitenkant 
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is docent Geo Media & Design 
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etalage delen we in de GeoLab Hub de eindproducten 
van studenten en docenten. Elkaar écht ontmoeten is 
een essentieel onderdeel van het GeoLab. Daarom is er 
in het gebouw van Aeres Hogeschool Almere een 
innovatieruimte ingericht, waar studenten kunnen 
werken aan projecten, en waar ze ook de eindresultaten 
met de opdrachtgevers kunnen delen. Regelmatig zullen 
we daar GeoLab Meetups organiseren.

IDEALE OPDRACHT
De ideale opdracht – als die al bestaat – betrekt een 
mix van stakeholders uit de overheid en het bedrijfsleven. 
Maar ook onderzoeksgroepen en de lectoraten zelf 
kunnen een opdracht voor de studenten formuleren. 
Het is daarbij belangrijk dat die opdrachten niet al 
helemaal zijn voorgekookt. “Jonge geesten denken 
anders”, aldus Kees Jansen, studieleider Geo Media & 
Design. “We willen ze juist de ruimte geven bij het 
uitvoeren van de opdrachten zelf.” Een paar voorbeelden:
• Een ingenieursbureau wil samen met het waterschap 

duurzamere biodiversiteit in het stedelijke gebied 
ontwerpen en beheren. Aan welke gebieden werken 
ze met prioriteit? 

• Een onderzoeksgroep ondersteunt een gemeente  
en wil hittestress in het centrum minimaliseren. 
Waar hebben maatregelen het meeste zin? 

• Waar speelt de hittestress op basis van de ondergrond, 
bebouwing en beplanting nu echt? Waar is letterlijk 
ruimte voor interventies?

Ook al zijn we in Nederland rijkelijk van open data 
voorzien, een eerste voorwaarde voor mogelijk succes 
van een opdracht, is de data die de opdrachtgever zelf 
kan inbrengen. Dat verhoogt de kans op succes. Voor 
de helderheid: er speelt ook een eigen belang vanuit de 
hogeschool. Het GeoLab is een manier om het 
onderwijs te vernieuwen, maar ook eigentijds te 

werken aan innovaties in het geowerkveld. Nieuwe 
ontwikkelingen vanuit het GeoLab vinden mogelijk een 
plaats in andere vakken of in afstudeerprojecten. 

KLAAR VOOR EEN GOEDE START 
Het GeoLab zal geen facturen sturen naar de opdracht-
gevers, maar helemaal om niet is het voor een opdracht-
gever ook niet. We vragen tijd om de opdracht helder te 
formuleren en die aan het team mondeling toe te 
lichten. Daarnaast is een wekelijks contact-uur voor 
coaching van het team van studenten noodzakelijk. 

Alles staat daar al klaar voor een goede start: de data, 
technologie, de studenten en docenten. Ook al zijn de 
opdrachten nog niet vastomlijnd, ze zijn nu al van harte 
welkom via geolab.hogeschool.almere@aeres.nl.  
“We willen in het nieuwe studiejaar 2022-2023 met  
de opdrachten voor het GeoLab aan de slag, en we 
zoeken nu actief in de buitenwereld naar concrete 
opdrachten”, zegt Kees Jansen daarover.

Nu nog overtreft het aantal planten binnen het  
gebouw ruim het aantal studenten, maar zodra de 
omstandigheden het toelaten gaan we uit van een 
bruisende omgeving voor het GeoLab. Wie dat ook eens 
wil bewonderen: je bent dan van harte welkom in het 
GeoLab Almere. Zodra de eerste opdrachten worden 
opgeleverd, organiseren we een formele opening van 
het GeoLab zelf. Dat is meteen een goed moment om  
de resultaten met een brede kring van geïnteresseerden 
te delen. Mogelijk kunnen de studenten zo andere 
organisaties ook tot groene verandering aanzetten.

NB We berichten graag met regelmaat in Geo-Info over 
wat er allemaal bij de Aeres Hogeschool Almere en 
specifiek in het GeoLab wordt ontdekt, ontworpen  
en toegepast.  
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“Tijdens de eerste master kwam alles uit de 
planologie aan bod: wonen, werken, 
infrastructuur, duurzaamheid”, vertelt Lou. 
‘En toen merkte ik dat ik vooral in het laatste 
verder wilde. Het liefste binnen de energie-
transitie, dat zie ik als de grootste opgave 
van mijn generatie. Het voelt goed om daar 
mijn steentje aan bij te dragen.”

EUROPEES LEERPROCES
Haar scriptie gaat over een door de Europese 
Unie gefinancierd project, dat zich richt op 
de warmtetransitie in verschillende steden: 
Dublin, Rotterdam, Bilbao, Winterthur, 
Wenen, München en Bratislava. De Universi-
teit Utrecht is een van de onderzoekspart-
ners van dit project, genaamd Decarb City 
Pipes 2050. De scriptie leverde haar 
uiteindelijk haar baan als onderzoeks-
medewerker op, die ze nu naast haar tweede 
master invult.

“Sommige steden zijn al wat verder in de 
transitie om van fossiele brandstoffen af te 
komen, andere staan nog aan het begin”, legt 
Lou uit. “Het project is opgezet zodat steden 
van elkaar kunnen leren wat wel of niet goed 
werkt. Het is een Europees leerproces. Als 
onderzoekspartner schrijven wij meerdere 
papers die worden gepubliceerd in weten-
schappelijke tijdschriften, en die natuurlijk 
tussen de steden worden gedeeld.”

BESTUURLIJKE KADERS
Lou doet samen met haar scriptiebegeleid-
ster onderzoek naar de rol van experimenten 
en bestuurlijke kaders binnen elke stad. 
Overal zijn andere projecten en initiatieven. 
In Nederland is er bijvoorbeeld het Program-
ma Aardgasvrije Wijken, waarin het Rijk 
probeert om gemeenten en betrokken 

partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in 
de aardgasvrije opgave. Lou kijkt welke 
beperkende en bevorderende factoren een 
rol spelen in elke stad. “We zitten nu in de 
fase waarin we alle beleidsstukken aan het 
doorploeteren zijn. Daarna volgen interviews 
met beleidsmedewerkers en andere 
betrokkenen.”

Aan het project werken veel verschillende 
mensen uit alle deelnemende steden mee. 
Onder andere beleidsmedewerkers en 
wetenschappers, maar ook ingenieurs die 
weten hoe het ‘onder de grond’ werkt, en hoe 
huizen aangesloten kunnen worden op een 
duurzame warmtevoorziening. De energiele-
veranciers mogen daarbij natuurlijk ook niet 
vergeten worden. “We proberen zo een heel 
breed plaatje van de situatie in elke stad te 
krijgen.”

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Lou wil graag een lans breken voor de wereld 
van het wetenschappelijke onderzoek. “Het 
is niet zo’n gangbare en populaire richting 
onder mijn studiegenoten, maar ik vind het 
juist erg leuk omdat je de diepte in kunt gaan 
met één onderwerp, en daar een expert in 
kan worden. Je kunt iets wat je interessant 
vindt tot op de bodem uitzoeken. En dat 
allemaal als onafhankelijk onderzoeker.”

Twee jaar geleden zou ook zij er anders over 
hebben gedacht, geeft ze toe. “Ik heb in mijn 
tussenjaar bij een ontwikkelaar gewerkt, dus 
toen kreeg ik een kijkje in de commerciële 
keuken. Daarnaast heb ik als onderdeel van 
de bachelor meerdere opdrachten bij 
gemeenten en provincies gedaan, dus ik heb 
ook wat van de overheid meegekregen. Dat 
beviel allemaal goed. Het is pas recent dat ik 
me op de onderzoekswereld heb gestort, en 
ik denk dat ik dat blijf doen. Ik hoop dat ik 
hierna een promotieplek kan bemachtigen, 
het liefst voor een onderzoek over de 
energietransitie.”

Lou studeerde sociale geografie en planolo-
gie aan de Universiteit Utrecht (UU). Daarna 
werkte ze een jaar bij een internationaal 
bedrijf op de Zuidas dat zonneparken 
ontwikkelt. Ze ging terug naar de schoolban-
ken in Utrecht voor de master Spatial 
Planning. Recent startte ze met een tweede 
master aan de Vrije Universiteit: Environ-
ment and Resource Management. Sinds 
augustus werkt ze voor de UU aan het 
Decarb City Pipes 2050-project. 

‘ Ik zie de energietransitie als de 
grootste opgave van mijn generatie’
Twee masters en een baan, Lou (23) doet het tegelijk. Ze rondt nu haar scriptie af voor de 
master Spatial Planning, en is in september begonnen aan een tweede master: Environ-
ment and Resource Management. Daarnaast werkt ze als onderzoeksmedewerker voor de 
Universiteit Utrecht aan een Europees project over de warmtetransitie.

–– DOOR RAMON HOLLE



GEO INFO01 |  2022 47

Destijds was Marieke net begonnen aan 
de master Environment and Society 
Studies aan de Radboud Universiteit, en 
zocht ze een stageplek. Nadat ze tijdens 
de Walk21-conferentie enthousiast was 
geworden over duurzame mobiliteit, 
besloot ze werk te maken van een 
afstudeerstage in deze richting.

SNELFIETSROUTES
In haar zoektocht stuitte ze op Royal 
HaskoningDHV, een internationaal 
advies- en ingenieursbureau dat onder 
andere actief is in infrastructuur, 
mobiliteit en energie. Ze stuurde 
verschillende medewerkers van het 
bedrijf een mailtje met de vraag of ze er 
stage kon lopen, en er haar scriptie kon 
schrijven. Met succes: niet veel later 
mocht ze langskomen voor een kop koffie 
en een kennismakingsgesprek. “Thema’s 
als duurzame mobiliteit en actieve 
mobiliteit vind ik interessant”, zegt 
Marieke. “En bij Royal HaskoningDHV was 
ruimte om daarmee aan de slag te gaan.”

In haar scriptieonderzoek richtte ze zich 
op de perceptie van snelfietsroutes 
door mensen met een lage sociaaleco-
nomische status, waarvoor ze geregeld 
de wijk introk. “De gesprekken die ik 
voerde vond ik heel interessant en 
leerzaam”, vertelt Marieke. “Om 
vervolgens een theorie te vormen op 
basis van die bevindingen vond ik de 
grootste uitdaging.”

VERKEERSKUNDIGE VRAAGSTUKKEN
Naast het schrijven van haar scriptie 
werkte Marieke tijdens haar stage mee 
aan projecten, en woonde ze veel online 

overleggen bij. “Op die manier kon ik 
een beetje proeven van wat het werk 
inhoudt.” Ze werd begeleid door twee 
collega’s binnen Royal HaskoningDHV. 
“Maar ik heb ook veel mogen leren van 
anderen. Iedereen was heel behulp-
zaam.”

Inmiddels heeft ze haar studie afgerond 
en werkt ze voor Royal HaskoningDHV 
als adviseur mobiliteit en infrastructuur. 
Momenteel is ze voor een aantal uur in 
de week gedetacheerd bij de provincie 
Gelderland. “Bij de provincie houd ik me 
vooral bezig met verkeerskundige vraag-
stukken en verkeersbesluiten.” 

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
Daarnaast werkt ze mee aan projecten 
intern bij Royal HaskoningDHV, waar ze 

zich onder andere buigt over mobili-
teitsplannen, fiets- en verkeersveilig-
heidsprojecten, verkeersanalyses en 
parkeerstudies. “Duurzame mobiliteit is 
een populair thema. Ik vind het leuk dat 
ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens 
mijn studie eindelijk in de praktijk kan 
brengen. Wanneer specialistische 
onderwerpen als fietsmobiliteit op tafel 
komen, merk ik dat ik daarover 
inmiddels goed kan meepraten”, vertelt 
Marieke.

Of ze in haar werkende leven altijd met 
mobiliteit bezig zal blijven, weet ze niet. 
“Voorlopig wel. Ik ben breed geïnteres-
seerd. Zo heb ik een aantal jaar geleden 
ook de educatieve minor aardrijkskunde 
gevolgd. En met een opleiding in de 
geografie kun je hoe dan ook veel 
verschillende kanten uit.”

Marieke volgde de bachelor geografie, 
planologie en milieu aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en rondde de 
educatieve minor aardrijkskunde af. Aan 
dezelfde universiteit doorliep ze het 
masterprogramma Environment and 
Society Studies. Na eerst stage te 
hebben gelopen bij Royal HaskoningDHV 
is ze sinds februari bij hetzelfde bedrijf 
in dienst als adviseur mobiliteit en 
infrastructuur. 

‘ Duurzame mobiliteit is  
een populair thema’
Twee jaar geleden nam Marieke (24) in Rotterdam deel aan een congres van Walk21, een internationale stichting die zich 
inzet voor voetgangersvriendelijke steden. Daar verwonderde ze zich over het grote aantal partijen dat zich bezighoudt met 
mobiliteitsvraagstukken. En het inspireerde haar om zelf met het thema mobiliteit aan de slag te gaan.

–– DOOR KEVIN VAN HUËT 
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V
an de in totaal 630 deelnemers waren 
er 309 ter plaatse. De meeste 
deelnemers kwamen uit gastland 
Italië (59), gevolgd door Tsjechië (34) 

en de Verenigde Staten (33). Vanuit Neder-
land waren er slechts 6 deelnemers in 
Florence. De uitstekende faciliteiten van de 
universiteit dienden als decor voor het 
wetenschappelijke programma en maakten 
de hybride versie mogelijk. 

ICA-conferenties verlopen, net als vele 
andere, volgens een traditioneel patroon: 
een officiële opening, de opening van de 
kaarttentoonstellingen, het wetenschappelij-
ke programma, diverse bijeenkomsten 
georganiseerd door de commissies, en de 
sluiting. Daarnaast zijn er workshops 
georganiseerd door de commissies, vaak in 
de dagen voor aanvang van de conferentie. 
Minder gebruikelijk, maar voor ICA-conferen-
ties traditie sinds 1999, is de oriënte-
ringsloop. Zaterdagmorgen, na de avond van 
het traditionele conferentiediner, voltooide 
een twintigtal deelnemers deze loop in een 
park langs de rivier de Arno.

OPENING 
De opening vond plaats in het Palazzo 
Vecchio, in een zaal met wand- en plafond-
schildering van Michelangelo. Verveling 
uitgesloten. Tijdens de opening werden twee 
Mannerfelt Gold Medals (de hoogste 
ICA-onderscheiding) uitgereikt aan respec-
tievelijk de Duitse collega Ulrich Freitag, die 
enkele dagen na zijn negentigste verjaardag 
hiervoor persoonlijk naar Florence was 
afgereisd, en aan de Amerikaanse collega 
Alan MacEachren, die helaas geen kans zag 
persoonlijk aanwezig te zijn. 

INSPIRERENDE KAARTEN
De kaartententoonstelling was georgani-
seerd in het Italiaanse Geografische Militaire 
Instituut. 32 landen en geaffilieerde leden 
presenteerden samen meer dan 400 
kartografische producten zoals atlassen, 
onderwijsproducten, kaarten op panelen en 
digitale producten. Het bezoek aan dergelijke 
tentoonstellingen is altijd zeer inspirerend 
omdat de meest innovatieve kaartontwerpen 
worden getoond. Helaas konden niet alle 
landen hun producten op tijd in Florence 
krijgen, deels door reisrestricties, quarantaines, 
of visaproblemen. Zoals altijd werden er  
ook weer prijzen uitgereikt aan de beste 
producten, beoordeeld door een vakjury. 

Prijzen werden ook toegekend in de Barbara 
Petchenik Competitie, waar 178 kinderen  
in diverse leeftijdscategorieën uit 32  
verschillende landen hun kartografische 
kunsten vertoonden.

PRESENTATIES
Het voordeel van de hybride benadering is 
dat het wetenschappelijke deel van het 
programma in zijn geheel kan worden terug-
gekeken via www.icc2021.net. De 563 
presentaties, verdeeld over 80 sessies, zijn 
ook terug te vinden via het digitale program-
maoverzicht www.icc2021.net/programme 
met links naar de diverse speciale conferen-
tiepublicaties. Het gaat hierbij om de 
ICA-publicatiereeksen Advances of the ICA 
(bit.ly/ICAVolume3-2021), Proceedings of the 
ICA (bit.ly/ICAVolume4-2021) en Abstracts of 
the ICA (bit.ly/ICAVolume3-2021Abstracts). 
En daarnaast om twee speciale uitgaven van 
het International Journal of Cartography 
(Volume 7, Issue 3 (2021) en Volume 8, Issue  
1 (2022)). 

Er waren ook diverse speciale sessies, 
waaronder één voor nationale karterings- 
instellingen. Bij de vele praatjes was een 

ICA’S 30E INTERNATIONALE KARTOGRAFISCHE 
CONFERENTIE 14-18 DECEMBER 2021 - FLORENCE, ITALIË
Ondanks de pandemie heeft de ICA haar 30e internationale conferentie kunnen organiseren. Oorspronkelijk zou deze in juni 2021 plaats-
vinden, maar door welbekende redenen werd deze verplaatst naar december. De conferentie is in een hybride vorm georganiseerd. Men kon 
zowel lokaal – in de fraaie renaissancestad Florence – als online deelnemen. Dit gold zowel voor de toehoorders als voor de presentatoren. 

–– DOOR MENNO-JAN KRAAK EN BAREND KÖBBEN

VERSLAG

De opening in het Palazzo Vecchio. 

Eén van de zaaltjes van de universiteit had een fraai 
uitzicht op de Duomo van Florence.

Opvallend bij de tentoonstelling was de hoeveelheid 
fysieke 3D-kaarten. Dit is de winnaar van een Map 
Award: een kaart van het Franse eiland La Réunion.

http://www.icc2021.net
http://www.icc2021.net/programme


achttal kartografen uit Nederland betrokken. 
Het was ook mooi om te zien dat de 
MSc-Carto-opleiding (een initiatief van vier 
internationale universiteiten, waaronder de 
Universiteit Twente) goed vertegenwoordigd 
was; maar liefst 6 studenten presenteerden 
hun onderzoek.

LINK MET VERENIGDE NATIES
Er waren twee keynotes die inhoudelijk 
gekoppeld waren aan de geografische en 
kartografische activiteiten van de Verenigde 
Naties, en die ook terug te kijken zijn. De 
eerste keynote werd gepresenteerd door 
Greg Scott met als titel ‘Cartography In An 
Age Of Digital Transformation’. De tweede 
keynote werd gepresenteerd door Men-
no-Jan Kraak met als titel: ‘Open Map 
Knowledge – ICA’s Contribution To The 
SDGs’. Deze laatste bouwde inhoudelijk 
voort op het recent verschenen boek 
‘Mapping for a sustainable world’, dat ook in 
diverse andere sessies de nodige aandacht 
kreeg. De papieren versie van dit boek 
vonden alle deelnemers ter plaatse in hun 
conferentietas. De digitale versie is vrij 
beschikbaar.

ICA-PRIJZEN
Tijdens de sluitingsceremonie werden nog 
verschillende ICA-prijzen uitgereikt. De ICA 
Honorary Fellowship ging naar Georg 
Gartner (Oostenrijk - voormalig president), 

Vladimir Tikonov (Rusland - voormalig 
vicepresident en commissievoorzitter) en 
Lysandros Tsoulos (voormalig commissie-
voorzitter). Diplomas for outstanding 
services to ICA gingen naar Paola Zamperlin, 
Margherita Azzari en Gilberto Fumarola  
(het Italiaanse organisatiecomité) en  
naar Manuela Schmidt (Oostenrijk –  
ICA-web master).

BAREND KÖBBEN
is docent Kartografie bij  
Universiteit Twente – ITC.
b.j.kobben@utwente.nl

De pandemie speelde ook een rol in de Barbara 
Petchenik competitie. Matvei Pilko uit Israël is de 
winnaar in de categorie 9-12 jaar.

Partner voor 
gedegen Geodata
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Alweer bijna tien jaar geleden vertrok ik voor 
een groot avontuur naar een universiteit in de 
buurt van Chicago. Ik haalde daar niet alleen 
een bachelor in Communication Studies, ik 
kwam er vooral achter dat ik nog lang niet 
was uitgeleerd. Met Chicago als achtertuin 
raakte ik met de jaren steeds meer geïnte-
resseerd in (groot)stedelijke, sociale en 
duurzame uitdagingen. Ik besloot dan ook, 
weer terug in Nederland, de bachelor Sociale 
Geografie en Planologie te gaan doen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hier verdiepte 
ik me onder andere in de Omgevingswet, 
een slimme en duurzame leefomgeving en 
de waarde en het gebruik van geografische 
data. Zowel tijdens mijn bachelor als tijdens 
mijn master Urban Studies, ook aan de UvA, 
probeerde ik zo veel mogelijk ervaring op  
te doen met GIS. 

Nu, een paar jaar later, ben ik opnieuw 
begonnen aan een avontuur waarvan ik weer 
veel hoop te leren. Ik, Isabel Flens, ben één 
van de nieuwe redacteuren van Geo-Info, en 
sinds september 2021 ben ik vanuit Geodan 
gedetacheerd bij het Hoogheemraadschap 
van Delfland als Junior GIS-Adviseur. Ik werk 
nu dagelijks met geografische data om het 
waterschap te ondersteunen bij de legger,  
de voorbereidingen voor het DSO en het 
bijhouden van de BGT. 

Bij Geodan krijg ik de mogelijkheid om mezelf 
verder te ontwikkelen, te blijven groeien en 
voornamelijk te blijven leren. Ik kijk er dan 
ook naar uit om de komende jaren bij te 
dragen aan projecten zoals de BRO, de 
energietransitie, klimaatadaptatie en een 
slimme leefomgeving. In mijn vrije tijd ben ik 

nog steeds bezig met kaarten en data. 
Namelijk om zeilend gebruik te maken van  
de beste wind en de juiste koers te varen.  
Al kan ik er ook van genieten om alle data 
opzij te leggen en te koken voor vrienden.

Als redacteur bij Geo-Info zal ik voor de 
rubriek ‘De Geograaf’ op zoek gaan naar 
andere jonge geografen, planologen en 
starters in ons vakgebied, om hun verhalen  
te horen en met jullie te delen.  

PERSONALIA

Als nieuwe redacteur 
van dit magazine mag 
ik mijzelf voorstellen. 
Ik ben Joska Geerts, 
opgeleid als sociaal 
geograaf in Utrecht, 
waar ik in aanraking 
kwam met GIS. Tijdens 

mijn studie groeide mijn interesse voor 
historische geografie, en ik deed de master 
Erfgoedstudies aan de VU in Amsterdam bij 
onder anderen Hans Renes. 

Na mijn studie was ik betrokken bij een aantal 
erfgoedprojecten, en zo ben ik het project-
leiderschap ingerold. Ik kwam bij Esri terecht, 
waar ik een paar jaar werkte. En sinds twee 
jaar ben ik projectleider bij Future Insight.  
Wij maken software-oplossingen waarin 
projectmanagement, geo-, BIM- en 3D- data op 
basis van open standaarden elkaar versterken 
en integrale samenwerking bevorderen.  
Onze klanten zijn aannemers, ingenieurs en 
overheden in binnen- en buitenland. Een leuke 
job met inspirerende collega’s en klanten. 

Het organiseren ligt me goed. Het is een 
kwaliteit die ik ook in wil zetten als redacteur 
van dit magazine. En ik vind het een leuke 
manier om mijn geografische kennis op peil 
te houden en mijn creativiteit in te zetten. 

Naast mijn werk geniet ik van koken en een 
drankje doen in goed gezelschap. En ik geniet 
van het buitenleven. Alleen, om weer op te 
laden, of juist samen met mijn gezin. Ik kijk uit 
naar de tijd die komt om samen met jou als 
auteur en lezer in contact te komen, en ik kijk 
ernaar uit om mijn bijdrage te leveren om een 
goed tijdschrift neer te blijven zetten.  

Joska Geerts nieuwe redacteur

ISABEL FLENS  
NIEUWE REDACTEUR

Einde RDNAPTRANS™2008
In 2019 introduceerde de NSGI RDNAP-
TRANS™2018. Tot nu toe was er onduidelijkheid 
over de invloed op de hoogtecomponent voor 
gebruikers. Daarom was er nog geen definitieve 
einddatum vastgesteld voor RDNAP-
TRANS™2008. Inmiddels is dat wel het geval.

Afgelopen jaar heeft de NSGI een  
meetcampagne uitgevoerd en geanalyseerd. 

De bevindingen van de meetcampagne en de 
analyse zijn voorgelegd aan een werkgroep van 
het Nederlands Centrum voor Geodesie en 
Geo-Informatie (NCG). Op advies van deze  
werkgroep heeft de NSGI besloten RDNAP-
TRANS™2018 per 1 juli 2022 in gebruik te nemen. 

De NSGI raadt daarom alle gebruikers aan 
om zo spoedig mogelijk over te gaan tot het 

gebruik van RDNAPTRANS™2018.  
Dat geeft gemiddeld een betere aansluiting 
op NAP dan RDNAPTRANS™2008. 
De overgangsperiode tussen  
RDNAPTRANS™2008 en RDNAP-
TRANS™2018 eindigt op 1 oktober 2022.  
Meer informatie over RDNAPTRANS™  
vindt u op de website van de  
NSGI: www.nsgi.nl.  
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COLUMN

In 2021 is iedereen opge-
schrikt door de extreme 
regenbuien, met overstro-
mingen in Limburg tot 

gevolg. In een ‘normaal’ jaar 
zonder overstromingen zien de 
meeste Nederlanders het behalen 
van natte voeten als een ver-van-
hun-bedscenario. De waterschap-
pen worstelen daardoor met de 
vraag hoe ze ervoor kunnen 
zorgen dat er draagvlak ontstaat 
voor gedegen watermanagement 
zonder dat daarvoor een echte 
overstromingsramp hoeft plaats te vinden…

GeoFort heeft samen met de junior dijkgraven van de 
verschillende waterschappen vanuit heel Nederland 
een oplossing aangedragen voor het creëren van 
bewustwording rond de overstromingsrisico’s: we 
gaan virtueel op een realistische manier overstro-
mingsscenario’s in elke regio nabootsen. Je zet een 
VR-bril op en je ziet in 3D hoe de dijk doorbreekt en 
hoe de achterliggende polders volstromen. Je ziet het 
water kolken en ervaart het razendsnelle tempo 
waarin het water stijgt. Je herkent de kerk, de huizen 
en de dijken. Je bent deelnemer van een serious game, 
waarbij je zo snel mogelijk een evacuatieplan moet 
opstellen. Je moet daarbij achterhalen welke gebie-
den onder water komen te staan, hoeveel mensen er 
in het gebied wonen, wat de beste vluchtroutes zijn 
en welke opvanglocaties geschikt zijn. 

Deze indringende ervaring maakt dat deelnemers de 
kans op een dijkdoorbraak serieuzer nemen. Dat ze 
vervolgens weten wat ze zelf moeten doen, en 
beseffen hoe crisismanagement kan bijdragen aan 
beperking van de impact. Digitale kaarten spelen 
uiteraard een cruciale rol in deze serious game, 
waarbij 1 kaart meer zegt dan 1.000 woorden.  

De deelnemers hebben de 
beschikking over vele verschillende 
kaartlagen met actuele en 
thematische informatie. Ze 
‘twitteren’ hun bevindingen op de 
kaart, zodat er een ‘common 
operational picture’ ontstaat die 
zorgt voor het snel kunnen delen 
van de informatie. GeoFort gaat 
deze serious game doorontwikke-
len met de waterschappen, 
Tygron, en de game-ontwikkelaar 
Zerow. Samen met Universiteit 
Utrecht wordt de game geschikt 

gemaakt voor gebruik in elk klaslokaal.

Dit is precies de rol die GeoFort graag speelt, namelijk 
als een platform dat het bedrijfsleven en het onder-
wijs verbindt. Door innovaties te verwerken in 
inspirerende exhibits, worden mensen zich op een 
boeiende manier bewust van de innovaties die 
plaatsvinden. 

Er staan acht thema’s centraal bij GeoFort: energie-
transitie, klimaatverandering, watermanagement, 
mobiliteit, biodiversiteit, grondstoffen en smart cities. 
Onder de motorkap van deze onderwerpen bevindt 
zich uiteraard veel geo. Je kunt de toekomst immers 
niet voorspellen zonder scenario’s in kaart te 
brengen! GeoFort krijgt de gemiddelde Nederlander 
sneller enthousiast om een museum over de toe-
komst van de aarde te bezoeken dan een museum 
over geo-ICT…

– WILLEMIJN SIMON VAN LEEUWEN –

“Geef ons heden ons dagelijks  
brood en geef het waterschap af en 

toe een watersnood”

WILLEMIJN@GEOFORT.NL
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Bekijk het filmpje waarin 
de serious game wordt 
toegelicht (met tips van 
de junior dijkgraven)
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E
r lopen verschillende activiteiten 
om meer samenhang in het stelsel 
van geobasisgegevens te krijgen. 
Zo wordt er gezocht naar  

voor zieningen die in samenhang de 
basis registratie bevragen, bijvoorbeeld 
door het ontsluiten en koppelen van 
gegevens via ‘linked data’. Ook wordt er 
nagedacht over een eindbeeld voor de 
inhoud en de architectuur. Arnoud de 
Boer van Geonovum stelt daarbij: “We 
nemen de huidige informatiemodellen als 
vertrekpunt. De onderwerpen met de 
meeste toegevoegde waarde pakken we 
het eerst op.” Enkele voorbeelden: het 
afleiden van de Basisregistratie Topografie 
(BRT) uit de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT), een centrale kwaliteits-
verbetering van geobasisregistraties  
en een generieke structuur voor 
basisobjecten in uitwisseling.

Stap voor stap naar waardevol resultaat
Volgens Bart-Jan Andriessen van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken 
(BZK)/ICTU zijn we rond 2026 op het punt 
aanbeland waarop maatschappelijke 
opgaven en betrokken sectoren profijt 
hebben van de doorontwikkelings-
plannen. Hij zegt: “De beoogde resultaten 
op de korte termijn zijn klein, maar 
waardevol. De resultaten op de langere 
termijn zijn groter, maar worden tijdig 
kleiner gemaakt. Zo blijven we snel  
en wendbaar.”

DRIE ZAKEN
Volgens Ruud van Rossem, programma-
manager DiS bij BZK, levert de verhoog-
de samenhang drie zaken op. Ten eerste 
een informatie-infrastructuur voor de 
Leefomgeving. Deze is van nut voor 
onze maatschappij als geheel. Het 

Ruimteschepper KennisKring - 
Doorontwikkeling in Samenhang
Ruimteschepper KennisKring organiseerde een van de eerste grote bijeenkomsten die gewijd was aan de Doorontwikkeling 
in Samenhang van onze Geobasisregistraties (DiSGeo). Op 21 januari 2021 belichtten sprekers vanuit verschillende  
gezichtspunten de doelstellingen en ‘stippen op de horizon’.

–– DOOR REMCO TAKKEN 

samenhangende en gedeelde beeld van 
de Doorontwikkeling in Samenhang is 
vooral fijn voor de professionals: de 
gebruikers van de geobasisregistraties. 
Het derde en laatste punt dat Van 
Rossem benoemt, geldt voor de 
bronhouders van de data en Landelijke 
Voorzieningen. Een betere samenwerking 
zal automatisch leiden tot lagere kosten, 
zo is het idee. 

VERBETERINGEN EN VERNIEUWINGEN
DiSGeo brengt niet enkel verbeteringen 
aan, maar ook vernieuwingen in de 
bestaande geobasisregistraties. Dat laat 
Ruud van Rossem zien aan de hand van 
een voorbeeld in het verkeer. De actuele 
bewegingen van auto’s, fietsen en andere 
verkeersdeelnemers vallen – net als 
informatie over wegafsluitingen en files 
– onder ‘hoogdynamische data’. 
Daartegenover staan ‘laagdynamische 
data’: de wegen zelf en fysieke objecten 
zoals verkeerslichten en borden. Het 
hoogdynamische onderdeel is een goed 
voorbeeld van een nieuwe thematische 
laag die straks een logische plek moet 
krijgen in de DiSGeo. Van Rossem: 
 “Het worden componenten die je in 
samenhang kunt gebruiken. Ze zijn 
gestandaardiseerd, betreffen de 
boven- en de ondergrond, in 2D en 3D in 
verschillende detailniveaus, grootschalig 
en kleinschalig.”

Kwaliteit, toetsing en handhaving
DiSGeo bevat een aantal stevige 
ambities. Hoe zorg je ervoor dat al die 
prachtige idealen ook de beloofde 
kwaliteit bieden? Damir Brnobić van 
BZK zegt over toezicht en handhaving: 
“We streven naar een kwaliteitsregime 
dat enerzijds gebruikers voorziet van 

geodata van de gewenste kwaliteit op 
het gebied van juistheid, actualiteit en 
compleetheid. Anderzijds moeten we 
tijdig anticiperen op de veranderende 
informatiebehoefte van gebruikers.” 
Natuurlijk zijn er al ‘plan-do-check-  act-
processen’ in werking, zoals bij de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie. 
Brnobić merkt daarover op, dat de 
gevonden knelpunten niet altijd 

DisGeo volgens Ruud van Rossem: er komt een informatie- 
infrastructuur voor de Leefomgeving, een samenhangend en 
gedeeld beeld en een betere samenwerking tussen bronhouders 
en Landelijke Voorzieningen. 

Thematische lagen die straks een logische plek 
krijgen in de DiSGeo. 

ARTIKELENREEKS DISGEO 
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kwaliteitsissues zijn. Soms gaan ze over 
onwerkbare normen, botsende definities 
of registratiefouten van een bronhouder. 

Kwaliteit slechts deels realiseerbaar
Omdat op dit moment nog niet elke 
kwaliteitsnorm meetbaar is en er nog 
geen uniform kwaliteitsregime is binnen 
het geodomein, zijn de doelstellingen 
slechts deels realiseerbaar. Bij de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG), zien we daarvan enkele treffende 
voorbeelden. Kwaliteitsafspraken bestaan 
over de nauwkeurigheid, de actualiteit, de 
compleetheid en de volledigheid. Echter, 
de nauwkeurigheid van de gegeven 
oppervlaktes en bouwjaren is lastig 
meetbaar, en ook over de volledigheid  
van de opgenomen panden en de  
verblijfsobjecten bestaat onduidelijkheid.

INSTRUMENTARIUM
Kijken we naar het instrumentarium van 
de BAG, de BGT, de Basisregistratie 
Ondergrond (BRO) en de Basisregistratie 
Topografie (BRT), dan zien we versnippe-

ring. Er zijn wat kwaliteitsdashboards, 
sommige bronhouders beschikken over 
zelfevaluaties (ENSIA) en er is hier en 
daar mutatie-opsporing. Damir Brnobić: 
“We willen toe naar een geharmoniseerd 
instrumentarium. Ook willen we het 
instrumentarium afstemmen op doel-
groepen. De beleidsverantwoordelijke 
moet een overzicht op hoofdlijnen 
hebben. De toezichthouder werkt op basis 
van risicogericht toezicht. De bronhouder 
werkt met een overzicht van werklijstjes. 
En de gebruiker krijgt inzicht in de 
bruikbaarheid van de gegevens.”

IN DE PRAKTIJK
Over de doorontwikkeling van geobasis-
registraties wordt sinds 2017 op 
verschillende niveaus nagedacht, 
gediscussieerd en geëxperimenteerd. 
Een van de professionals met een heldere 
blik op geodata is Jochem Mollema van 
Unafact. Voor de gemeenten Almelo en 
Utrecht werkte hij aan de voorbereiding 
op de komst van samenhangende 
objectenregistratie. Zijn hoofdconclusie 
is kort en krachtig: de objectdata zijn 
niet op orde. 

Mollema constateert nogal wat 
knelpunten: “Er is geen applicatie voor 
objectgericht ontwerpen, er is geen 
uniforme gegevensuitwisseling, revisies 
kunnen niet goed worden verwerkt, en 
bestaande geovoorzieningen zijn niet 
geschikt voor objectenregistratie. 
Daarnaast sluiten informatiemodellen 
onvoldoende op elkaar aan, zoals het 
Informatiemodel Beheer Openbare 
Ruimte (IMBOR) en de Nederlandse 
CAD Standaard (NLCS).”

SOR EN CORE
Bij een architectuur voor objectgericht 
werken (en ontwerpen) in een integrale 
beheeromgeving staat de Centrale 
Objectenregistratie (CORE) in het 
middelpunt. Binnen de gemeentelijke 
organisatie haken onder meer aan: de 
raadpleegomgeving, gegevensmagazijn, 
GIS, managementsystemen en applica-
ties. ‘Buiten’ de lokale overheden zijn 
aangesloten: de Landelijke Voorzieningen, 
inspecties, de WIBON voor veilig graven, 
verkeersapplicaties, de BRO, de BRK of 
een Digital Twin. 

Jochem Mollema signaleert enkele hiaten 
als het gaat om Samenhangende 
Objectregistratie (SOR). “Alle SOR- 
objecten zitten in de CORE, maar BOR- 
en ondergrondse objecten ontbreken 
nog.” Dit is een must, want de CORE 
wordt gezien als centrale bron voor onder 
meer de Omgevingswet, Landelijke 
Voorzieningen en Digital Twins. Mollema 
eindigt zijn betoog dan ook met een 
oproep: “We moeten CORE-gebruikers 
gaan formaliseren en een generieke 
uitwisseling realiseren binnen het hele 
werkveld. We moeten niet alleen in 
samenhang doorontwikkelen, we moeten 
ook standaarden met elkaar verbinden.”

BETROKKENEN
Ongetwijfeld komen er DisGeo- 
bijeenkomsten die gericht op verschil-
lende betrokkenen en verschillende 
operationele en strategische niveaus. 
Het Gebruikersoverleg BGT zal aanhaken, 
Geonovum presenteert onder de 
noemer High5’s DisGeo-verkenningen. 
Ook Ruimteschepper zal in het najaar 
ongetwijfeld weer aandacht aan  
de doorontwikkeling besteden.  
In Geo-Info is dit artikel alvast de  
eerste in een reeks.  

Doorontwikkeling in 
Samenhang van de 
geo-basisregistraties

Architectuur-
beschrijving 
voorzieningen

DiSGeo bevat een aantal stevige ambities. Hoe zorg je ervoor  
dat al die prachtige idealen ook de beloofde kwaliteit bieden? 
Damir Brnobić van BZK over Kwaliteit, toetsing en handhaving. 

Gestaag op weg naar de gewenste ‘stippen op de horizon’.
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“Characterising housing 
stock vulnerability to floods 
by combining UAV, Mapil-
lary and survey data - A case 
study for the Karonga 
district in Malawi”(MSc. 
scriptie van Inez Gortzak, 
februari 2021, GIMA)

Om kwetsbare gebieden bij 
rampen nauwkeurig in kaart 
te brengen, is het beschik-
baar hebben van betrouwba-
re geo-informatie essentieel. 
In Nederland beschikken we 
vaak wel over de juiste 
middelen en geld om aan 

deze informatie te komen. In ontwikkelingslanden 
echter is betrouwbare geo-informatie vaak niet 
beschikbaar, of is die ontoegankelijk. Ook zijn de 
middelen beperkt. Een goed alternatief voor het 
verkrijgen van betrouwbare geo-informatie is er op dit 
moment eigenlijk nog niet. Hulpverleners zoals het 
Rode Kruis, hebben wel dringend behoefte aan 
betrouwbare geo-informatie om de juiste humanitaire 
hulp te kunnen bieden. Een goede alternatieve 
inwinningsmethode kan hierin een belangrijke bijdrage 
spelen.
In deze scriptie is een onderzoek uitgewerkt voor het 
Karonga-district in Malawi, om te komen tot een 
betrouwbare alternatieve inwinningsmethode. Het 
onderzoek richt zich op de fysieke omstandigheden 
zoals het bestuderen van bouwmaterialen, en tot 
sociaal-economische omstandigheden zoals onder-
wijs, gezondheid en inkomen. Een alternatieve 
inwinningsmethode kan worden gerealiseerd door een 
combinatie van Mapillary data (zie: www.mapillary.com) 
en analyses, onbemande luchtvoertuigen (UAV-data) 
en een lokaal huishoudelijke survey. De laatste 
methode behoeft wat uitleg: household survey. Hierbij 
ging het om het in kaart brengen van huizen in een 
getroffen gebied. Onder andere de fysieke kenmerken 
en de schade aan de huizen werden hierbij vastgelegd. 
Tevens werd de locatie van iedere woning in de kaart 

GENOMINEERDEN SCRIPTIEPRIJS
opgenomen, zodat hieraan meer informatie kan 
worden gekoppeld.
Het onderzoek heeft een aanpak ontwikkeld voor het 
integreren van meerdere gegevensbronnen in een 
geografisch informatiesysteem, om zo de volledigheid 
van gegevens over verschillende kwetsbaarheidsindi-
catoren te verbeteren. 

OVER DE AUTEUR
Inez Gortzak (winnaar van de scriptieprijs 2021) 
studeerde in 2021 af aan de GIMA, en werkt nu als 
consultant Data & Disaster Risk Reduction bij het Rode 
Kruis.

In de rubriek ‘Vanuit het onderzoek’ wil GIN de zichtbaarheid van onderzoek uit het hoger onderwijs vergroten, zowel in het vaktijdschrift 
als op de website. Hiermee wil GIN innovatieve, actuele en toegepaste kennis delen met iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met 
geo-informatie. Kennis die voor een overheid of in het bedrijfsleven relevant kan zijn voor het uitwerken van maatschappelijke vraagstuk-
ken.  Voor deze rubriek reserveren we twee tot drie pagina’s in iedere uitgave van het vaktijdschrift. Daarin brengen we verschillende 
onderwijspublicaties kort onder de aandacht. Denk hierbij aan scripties en proefschriften.  In deze uitgave blikken we terug op de 
scriptieprijs van het afgelopen jaar. Tijdens de ALV op 22 november 2021 maakte de jury bekend wie van de drie genomineerden de winnaar 
was. Maar wat maakte de genomineerde scripties zo bijzonder volgens de jury? 

Development of remotely 
sensed image velocimetry 
for large-scale free surface 
flows Application to the flow 
through the Eastern Scheldt 
storm surge barrier (MSc. 
scriptie van Rick Veldhuizen, 
juli 2021, TUDelft)

De Oosterscheldekering is 
het grootste Deltawerk dat 
Nederland kent. Zijn halfopen 
inhammen zorgen ervoor dat 
Noordzeewater bij elk getij de 
riviermonding van de 
Oosterschelde kan binnen-
komen en verlaten. De waterstroom is door de barrière en 
inhammen sterk samengetrokken, en er zijn complexe 
stromingspatronen ontstaan tegen en rondom de 
waterkering. Om de stabiliteit van de waterkering goed te 
kunnen monitoren, is inzicht in deze stromingspatronen 
tegen en rondom de kering erg belangrijk.

In dit onderzoek is een veldcampagne uitgevoerd om 
de stromingspatronen in dit gebied beter te begrijpen. 
Met behulp van drone-afbeeldingen en akoestische 
doppler-stroomprofilers (ADCP) zijn gegevens 

VANUIT HET ONDERZOEK

http://www.mapillary.com
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VERSLAG

Remotely sensed detection 
and characterization of 
agricultural large-scale land 
acquisitions in Senegal 
(MSc. scriptie van Yasmine 
Ngadi, juli 2020, GIMA)

Grootschalige landaanwin-
sten voor de landbouwsector 
zijn in ontwikkelingslanden 
enorm gegroeid de laatste 
jaren. Daarbij speelt dat er 
vaak weinig tot geen zicht en 
controle is op deze land-
schapsveranderingen. Dit 

verzameld in de buurt van het Roompot-inlaatgedeelte 
van de waterkering. Met deze gegevens kon aanvullen-
de informatie worden verkregen over de temporele 
stromingsvariaties langs specifieke inlaatgedeelten in 
het gebied.

OVER DE AUTEUR
Rick Veldhuizen studeerde in 2021 af aan de TU Delft. 
Hij werkt nu als Researcher/Advisor Hydraulic Enginee-
ring bij Deltares.

met negatieve milieu-effecten en schaarste voor de 
lokale gemeenschappen tot gevolg. Betrouwbare 
informatie over de veranderingen in het landschap zijn 
vaak niet beschikbaar, of worden niet vrijgegeven. Met 
de toenemende beschikbaarheid van wereldwijde 
satelliet-dataproducten en datamining analyses, zijn de 
remote sensing-technieken uitgegroeid tot een 
interessant hulpmiddel voor de detectie en karakteri-
sering van het landgebruiksysteem.

De scriptie presenteert een nieuwe benadering om 
grootschalige landaanwinsten op regionaal niveau te 
detecteren en de ruimtelijke omvang te karakteriseren. 
Het onderzoek maakt hierbij gebruik van onder andere 
MODIS NVDI-data en verschillende detectie-algorit-
men. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelo-
vend en geven inzicht in de landaanwinsten in de 
noordelijke helft van Senegal. Met een beperkt aantal 
kenmerken (vegetatie-indexen en textuurkenmerken) 
is een betrouwbare detectie van landaanwinsten 
mogelijk.

OVER DE AUTEUR
Yasmine Ngadi studeerde in 2020 af aan de GIMA. Zij 
werkt nu aan haar proefschrift aan de Maison de la 
Télédétection en Languedoc-Roussillon te Montpellier. 

AUTEUR: JANTIEN STOTER

Op 21 en 28 januari 2022 organiseerde het 
Kadaster in samenwerking met EuroSDR 
(European Spatial Data Research) een 
workshop ‘Digital Twins for NMCAs and 
other governmental organisations’. De 
workshop werd mede georganiseerd  
door EuroSDR-leden uit Zwitserland 
(SwissTopo), het Verenigd Koninkrijk 
(UCL), Frankrijk (IGN), Catalonië (ICGC)  
en Zweden (Universiteit Lund).

Het doel van de workshop was om met 
National Mapping and Cadastral Agencies 
(NMCA’s) en andere overheden de impact 
van het Digtal Twin-concept op deze 
organisaties te bespreken. Zoals rijkelijk is 
gepresenteerd in het Geo-Info themanum-
mer over Digital Twins (2021, nummer 4), 

biedt het geo-informatiedomein veel 
kennis en ervaring om Digital Twins in al 
haar facetten en met de bekende uitdagin-
gen, te implementeren in de praktijk. Om 
die reden zijn NMCA’s en andere over-
heidsorganisaties bij uitstek geschikt om 
hierin een rol te spelen.

Tijdens de workshop werden ervaringen 
uitgewisseld over Digital Twin-gerelateer-
de activiteiten en projecten, over de 
impact van het Digital Twin-concept op de 
nationale informatie-infrastructuur, en 
over resterende problemen, uitdagingen 
en kansen van Digital Twin-implementa-
ties in de praktijk. Het was nadrukkelijk 
niet de bedoeling om tot een gedeelde 
definitie van het concept Digital Twin te 
komen, maar om de betekenis van het 
concept voor overheidsorganisaties te 

bespreken: wat zijn de lopende Digital 
Twin-activiteiten, wat zijn de use cases, 
geleerde lessen, onzekerheden enzovoort.

De workshop werd online gegeven, 
verdeeld over twee ochtenden. Ruim 150 
deelnemers zagen presentaties in vier 
verschillende sessies: Nationale Program-
ma’s voor Digital Twins, NMCA’s en Digital 
Twins, Onderzoek naar Digital Twins en 
ten slotte Digital Twins buiten Europa.  
De workshop werd afgesloten met een 
analyse van de eerste enquêteresultaten 
over hoe het Digital Twin-concept leeft 
onder de deelnemers.

EUROSDR WORKSHOP: DIGITAL TWINS 
VOOR NMCA’S EN ANDERE OVERHEDEN

De enquête is nog steeds 
in te vullen: 

De presentaties zijn 
terug te kijken: 

https://www.researchgate.net/institution/Maison_de_la_Teledetection_en_Languedoc-Roussillon
https://www.researchgate.net/institution/Maison_de_la_Teledetection_en_Languedoc-Roussillon


– RON ROZEMA –

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

van GeoSamen?

MASTERSTUDENT IN DE SPOTLIGHT: MELS SMIT

NIEUWS GEO-TG
Nieuws GEO-TG is een nieuwe rubriek. We zijn zeer verheugd dat we hierin de ontwikkelingen op het gebied van  

‘Geo-information Technology & Governance’ bij de TU Delft kunnen delen met onze vakgenoten in Nederland. 

In elke editie zetten we een student die 
recent zijn of haar afstudeerwerk heeft 
afgerond in de spotlight. Deze keer is 
dat Mels Smit, die zijn MSc Geomatics 
studie heeft afgerond met een afstu-
deeronderzoek naar raamdetectie in 
puntenwolken. Een 3D-laserscanner 
wint snel en nauwkeurig de gehele 
ruimte rondom de scanner in. Een 
nadeel is dat de laserstralen zich niet 
altijd laten tegenhouden door glazen 
ruiten en daardoor óók punten achter 
het glas mee-scannen. Ook door 
weerspiegeling in de ramen kunnen 
verkeerd aangemeten punten in de 
3D-puntenwolk aanwezig zijn. Juist de 

aanwezigheid van deze onbedoelde 
punten kunnen een aanwijzing zijn voor 
de aanwezigheid van ramen. 
In zijn afstudeerwerk heeft Mels op een 
systematische wijze gekeken naar de 
wijze waarop ramen in een 3D-punten-
wolk gedetecteerd kunnen worden en 
welke punten in de dataset het gevolg 
zijn van reflectie of transmissie door 
glas. Uiteindelijk levert dit een kwalita-
tief betere 3D-puntenwolkrepresentatie 
op. De test-puntenwolken betreffen 
indoor scans van de oranje serre van 
het TU Delft Bouwkundegebouw, 
gemaakt met een Leica RTC360 3D 
laserscanner. 

Mels is begeleid door Edward Verbree, 
Martijn Meijers en Robert Voûte (CGI). 
Het afstudeerrapport van Mels is te 
vinden op www.gdmc.nl/publications. 

Op 11 maart 2022 was de verdediging 
van Abdullah Alattas in de Senaatszaal 
van de Aula TU Delft. Zijn proefschrift 
heeft als titel: ‘The Integration of LADM 
and IndoorGML to Support the Indoor 
Navigation Based on the User Access 
Rights’. De promotoren zijn Peter van 
Oosterom en Sisi Zlatanova (UNSW). 
 
Indoor-navigatietoepassingen worden 
ontwikkeld om gebruikers te ondersteu-
nen met essentiële informatie in moder-
ne uitgebreide gebouwencomplexen. 
Eerdere onderzoekers hebben een 
reeks indoor-navigatietoepassingen 
ontwikkeld door zich te richten op 
verbeteringen op het gebied van 
lokalisatie, berekening van indoor-routes 
en menselijke ruimtelijke cognitie. 
Helaas houden de huidige indoor-
navigatie systemen geen rekening met 
de toegangsrechten van de gebruiker 
bij het veilig en efficiënt navigeren.  
De rechten van de gebruiker, individueel 
of in groepsvorm, variëren met tijd 
(bijvoorbeeld ’s avonds, tijdens  

kantooruren, in het weekeinde, tijdens 
een crisis) en worden bepaald door 
gebouwbeheer. 

Met dit promotieonderzoek levert 
Abdullah verschillende bijdragen om 
indoor-navigatie gebruik te laten maken 
van deze toegangsrechten. Hij stelt op 
basis van zijn onderzoek voor:
1. Een gecombineerd conceptueel 

model van ISO’s LADM en OGC’s 
IndoorGML voor wereldwijd gestan-
daardiseerde representatie van 
rechten en indoor-navigatiegegevens;

2. Een verbetering van het UML-klas-
sendiagram van het conceptuele 
model van IndoorGML;

3. Een 2D LADM-landprofiel van 
Saoedi-Arabië (een conceptueel 
model voor de huidige 2D-landadmi-
nistratie);

4. Een 3D LADM-landprofiel van 
Saoedi-Arabië (een conceptueel 
model gericht op de toekomst met 
3D-ondersteuning en rechten in 
gebouwen);

5. Een conversie van het gecombineer-
de LADM en IndoorGML conceptuele 
model naar een technisch model;

6. Definities van toegangsrechten voor 
gebruikers van binnenomgevingen 
tijdens crises op basis van het geïnte-
greerd model van LADM en IndoorGML;

7. Een 3D webgebaseerd prototype voor 
indoornavigatie met gebruikmaking 
van gebruikerstoegangsrechten.

De ontwikkelde concepten en imple-
mentatie zijn ingebracht bij de stan-
daardisatieorganisaties ISO en OGC ten 
behoeve van de revisie van de LADM- 
en IndoorGML-normen. 

UITNODIGING PROMOTIE ABDULLAH ALATTAS
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Met trots presenteren we het overzicht 
van de in 2021 afgestudeerde master-
studenten en hun afstudeeronderwer-
pen. Zij zijn bij hun onderzoeken 
begeleid door een van onze docenten.

• Marc Baauw - Maintaining an up to 
date digital twin by direct use of point 
cloud data

• Yılmaz Bahadır Tüzgel - An SDI 
assessment framework for emergen-
cy response data provision readiness

• Frida Boone - Third wave open data in 
the Netherlands: Identifying and 
overcoming the barriers towards 
open geographical data of public 
undertakings

• Marjan Broekhuizen - BIM/IFC-files as 
input for 3D Land Administration 
Systems 

• Chia-Yun Chang - Identify and 
visualize Dutch inland waterways 
vessel movement anomalies during 
low water levels 

• Charlie Groenewegen - GIS-based 
site suitability analysis for solar and 
wind to hydrogen potential in Europe 

and Mediterranean region in 2030 
and 2040, Sustainable Energy 
Technology

• Abhishek Holla - Digital Solutions for 
a Circular Façade Economy - A 
conceptual framework of a Façade’s 
Product Passport to facilitate 
decision making at its End of Service 
(EoS), Building Technology

• Luka van der Klaauw - Introducing 3D 
representations as an advanced 
method for the case of the Hot-Warm-
Cold zone model

• Maaike Kuiper - The impact of safety 
on cycling route choice

• Luc van der Lecq - Mapping Maritime 
Risk in the Kattegat Using the 
Automatic Identification System

• Daan Molleman - Who can command 
the Random Forest and make the 
trees pull Data out of the earth? - Pre-
dicting soil types through Random 
Forest machine learning using 
open-source data

• Bram Pijnenburg - Assessment of 
heating energy use at postal code 
level 6: influence of the local climate

• Ynke Schreijer - Visual insight into the 
temporal changes of sand patterns 
along the Dutch coast

• Jimme Smit - Cycling Behaviours: 
Minimising Travel Distance, Minimi-
sing Travel Time and Continuous 
Cycling

• Stijn Ticheloven - The added value of 
direct point cloud analysis in 
hydrology: A new method to derive 
streams from LiDAR data

• Harmke Vliek - Cyclists’ route choice: 
analysing the greenness of the built 
and rural environment

• Nienke Vogelzang - Improvement of 
Land Subsidence Communication 
through Point Cloud Visualizations

Abhishek Holla won met zijn rapport de 
Circularity in the Built Environment 
Graduation Award 2021 (categorie 
Materials and Components), een 
afstudeerprijs georganiseerd door de 
Faculteit Bouwkunde.  

Alle afstudeerrapporten zijn te vinden op 
www.gdmc.nl/publications.

OVERZICHT AFSTUDEERDERS 2021  

AANKONDIGING LADM2022 
WORKSHOP DUBROVNIK
De 10e Land Administration Domain Model Workshop vindt plaats in 
Dubrovnik (Kroatië), van 31 maart tot en met 2 april 2022 (in combinatie 
met het 7e Kroatische congres over het Kadaster). Aangezien de LADM-re-
visie nu aan de gang is, is dit het best mogelijke moment om ervaring en 
ideeën te delen, en zo bij te dragen aan de toekomstige versie van LADM. 
Alle inzendingen zijn door vakgenoten beoordeeld en op basis hiervan is 
een voorlopig programma samengesteld. Een aantal presentaties zal 
worden aangevuld met een live demonstratie van een LADM-implementa-
tie (operationeel systeem, pilot, prototype). 

Meer informatie op de LADM-workshop-website: isoladm.org/  
LADM2022Workshop. 

OVER GEO-TG
Deze rubriek bevat nieuws vanuit het  
TU Delft-onderzoek op het gebied van 
Geo-information Technology & Gover-
nance: het KCOD (Kenniscentrum Open 
Data) en het GDMC (Geo-Database 
Management Center). Het onderzoek 
wordt uitgevoerd bij de Faculteit 
Bouwkunde.

Redactie: Dirk Dubbeling 
06 42 60 12 78 
d.j.dubbeling@tudelft.nl 

www.gdmc.nl | www.kcopendata.eu | 
www.tudelft.nl/bk
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isoladm.org


BOEKEN

A Land  
Administration Toolkit 

Jack Mc Kenna
A Land Administration Toolkit (Engelstalig)
248 pagina’s; Kindle en paperback
ISBN: 979-8776057854
Prijs: $ 24,99 (Amazon)

D
eze Toolkit is in eerste instantie bedoeld voor al die 
mensen die op de hoogte moeten zijn van de  
kerncompetenties om een modern land-
administratiesysteem op te zetten. Het is een 

werkelijk verbluffend compleet overzicht, wonderwel 
gestructureerd en goed toegankelijk. Hier spreekt de 
ervaring van iemand die zijn kennis wil delen, opgedaan 
in 53 landen in meer dan veertig jaar tijd. Dit maakt  
het boekwerk ook aantrekkelijk voor de geospatial 
community als geheel.

Jack geeft aan dat een landadministratiesysteem 
ervoor zal zorgen dat burgers de voordelen zullen 
genieten van geregistreerde – en daarmee beschermde 
– eigendomsrechten. Dit begrijpen en weten we in 
Nederland natuurlijk al lang – maar in veel landen is 
bescherming van eigendom niet vanzelfsprekend. 
Landroof is dagelijkse praktijk op veel plekken.  
Naast rechtsbescherming met snelle vastgoed-
transacties is landadministratie ook van belang  
voor economische ontwikkeling met buitenlandse 
investeringen, eerlijke heffing van grondbelasting, 
alomvattende stadsplanning en rampenrespons.

Het boekwerk bestaat uit acht hoofstukken waarin 
kennis wordt gepresenteerd in behapbare brokken, in 
een goed doordachte indeling. Je weet als lezer steeds 
waar je bent. Je houdt overzicht op een grote hoeveel-
heid onderwerpen en inzichten. De inhoudsopgave 
beslaat zes pagina’s van het 146 pagina’s tellende boek, 
en is daarmee een document op zich. Knap werk.  
Jack verzuimt niet om een relatie naar donoren te 
leggen, om financiering en kennis beschikbaar te krijgen. 

Modernisering van landadministraties is het onderwerp 
van dit boek. Evenals het compleet landelijk dekkend 
maken van de administratie. Dit is ingewikkelde materie. 
Inzet van projectmanagement, wettelijke kaders, 
werkstroombesturing, CORS en GNNS, kadastrale en 
topografische kartering met landmeetkundige technieken 
en luchtfoto’s en/of satellietbeelden, conversie van 

bestaande archieven, opzetten van de gegevens-
administratie, koppelen van gegevens en oplossen van 
disputen, komen bij elkaar in het inwinnings- en 
bijhoudingsproces. Hierbij moet ook naar de organisatie 
van mensen en middelen gekeken worden. Vooral ook 
naar de inrichting van ICT-ondersteuning, dit mag niet 
onderschat worden. In het hoofdstuk dat gedetailleerde 
richtsnoeren voor de modernisering van land-
administratie voorstelt, is dit op een prachtige manier 
nader uitgewerkt. Het is van een indrukwekkende 
veelomvattendheid en direct toepasbaar. Er is vervolgens 
een hoofdstuk met eisen aan systemen – wederom 
gebaseerd op best practices en op leerervaringen uit 
valkuilen. Tot slot wordt ingegaan op NSDI’s (National 
Spatial Data Infrastructures). Dit is eigenlijk een 
boekwerk in een boekwerk.

Jack concludeert in niet mis te verstane bewoordingen: 
“Een gemoderniseerd landadministratiesysteem is de 
meest doeltreffende manier om landroof door corrupte 
overheidsinstanties, rechters, landmeters, advocaten 
en de maatschappelijke elite te voorkomen.  Een 
efficiënt en transparant landadministratiesysteem is de 
meest zekere manier om ervoor te zorgen dat burgers 
de eigendomsrechten verwerven voor de eigendommen 
die zij bezitten of zullen kopen.”

Ik hoop dat dit in de praktijk zeer bruikbare boekwerk, 
de belangstelling zal krijgen van collega’s die nog niet in 
de landadministratie werkzaam zijn. Het past mooi naast 
de ‘Fit ForPurpose Land Administration-benadering’ 
van de International Landmeters Federatie FIG.

Wat een mooi werk is het toch in de landadministratie! 
Veel dank Jack! 

CHRIT LEMMEN 
Kadaster International en ITC/Universiteit Twente
chrit.lemmen@kadaster.nl
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Zeker van kwaliteit, klaar voor de BGT

Bent u bronhouder voor de Basisregistratie Grootschalige Topograe
en maakt u gebruik van luchtfoto’s voor de bijhouding? Met het
luchtfotocertificaat krijgt u grip op de kwaliteit.

Waarborg voor de wettelijke eisen van de BGT.
Onderdeel voor de ENSIA-rapportage.
Optionele combinatie met praktisch luchtfotobestek van Geodelta.

Geometrische
kwaliteit

Radiometrische
kwaliteit

Technische
geschiktheid

Geodelta neemt de volledige
kwaliteitsbeoordeling van u over,
inclusief de afhandeling bij eventueel
geconstateerde gebreken. Kijk voor
meer informatie en een vrijblijvende
offerte op:

www.luchtfotocerticaat.nl

Voldoet 100% aan het
VNG-advies in de handleiding
“Kwaliteitsbeoordeling
van luchtfoto’s”.



Leica Geosystems B.V.
leica-geosystems.nl

©2022 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates.
Leica Geosystems is part of Hexagon. All rights reserved.

Werk slimmer 
met de nieuwe
AP20 AutoPole
De Leica AP20 AutoPole is een unieke 
slimme oplossing voor onze robotic 
total stations die een boost geeft aan 
uw productiviteit.
De AP20 doet dit op 3 manieren:
• Automatische tiltcompensatie:

De bel inspelen is niet meer nodig
• Automatische 

stokhoogteregistratie:
Geen tijdverlies en geen 
hoogtefouten meer

• TargetID:
De total station lockt maar op één 
target

Kom meer te weten over deze innovatie 
op onze Roadshow op 13 April.
#MadeForTheBestSurveyors  
connect.leica-geosystems.com/
autpoleNL

AutoPole het


