
 

 

GIN bijeenkomst regio Noord bij MUG ingenieursbureau Leek      

maandag 13 februari 2023, 17.00 uur-20.00 uur (incl. broodjes) 
 

16.30 -  17.00 uur  Inloop en ontvangst  

17.00 – 17.10 uur  Opening : Edwin Oostinga directeur MUG  
 

17.10 – 17.40 uur  Future insight. Bas Hoorn en Rick Makkinga.  

Future Insight  ondersteunt bij het organiseren van een 3D Digital Twin. Future 

Insight doet dit  op basis van open standaarden en vanuit een centrale database. Het 

model is op deze manier schaalbaar en eenvoudig online te bekijken. Zo kunnen 

toepassingen eenvoudig aangesloten worden op de beschikbare 3D data. Tijdens de 

presentatie is er aandacht voor o.a. Implementatie van de Clearly-Suite en een uitleg 

van de Vergunningenchecker  

 

17.40-18.10 uur  Gemeente Groningen. Andries Nolles.  

Door snelle ontwikkelingen op het gebied van innovatie en digitalisering zetten 

verschillende Nederlandse steden de eerste stappen in de wereld van 3D. De 

Gemeente Groningen is één van de gemeenten die hierin vooroploopt. Groningen 

beschikt over een volwaardige 3D Digital Twin van haar grondgebied. 

De 3D Digital Twin zorgt ervoor dat ruimtelijke projecten sneller, goedkoper en 

transparanter uitgevoerd kunnen worden. Gebruik van de 3D Digital Twin verlaagt 

het risico op faalkosten aanzienlijk en helpt bij de beeldvorming.” De 3D Digital - 

Twin wordt onder andere ingezet voor een aantal grote ruimtelijke thema’s, zoals 

energietransitie, verduurzaming en klimaatadaptatie, verkeer en vervoer en wonen en 

werken. 

18.10- 18.20 uur Verjonging 

Als commissie vinden we het belangrijk om ook de jongere collega’s te bereiken, wij 

zouden het plezierig vinden als de vaste bezoekers ook verkennen of ze een jongere 

collega kunnen meenemen. 

Wij hebben wat betreft verjonging zelf het initiatief genomen om de studenten van de 

nieuwe MBO Geo Data & Design (Zwolle dag opleiding en Leek omscholing variant) 

uit te nodigen. Dit om te stimuleren dat ze ook met u verbinding kunnen maken 

(stage, afstuderen en mogelijk later instroom). Ze zullen via een korte pitch hun 

opleiding toelichten. 

 

18.20 -18.50 Pauze en broodjes 



18.50-19.20    MUG ingenieursbureau  
Edwin Stoffelsma en Sander van Beek.  
 

MUG is gespecialiseerd in Esri GIS. MUG is betrokken bij een aantal Digital Twin 

projecten waaronder, het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Eindhoven en 

SADC (Schiphol Area Development Company). SADC is een dynamisch gebied met 

veel stedelijke ontwikkeling. Om grip te krijgen op deze potentiële veranderingen 

(zoals het doortrekken van de Noord Zuid lijn) ontwikkeld SADC een Digital Twin. 

Deze Digital Twin is een innovatief instrument voor gebiedsontwikkeling, dat een 

digitale weergave van de werkelijkheid creëert en waarmee je alle relevante 

informatie kunt combineren, analyseren en simuleren. Zo kun je digitaal in beeld 

brengen, wat de gevolgen van bepaalde keuzes zouden zijn in de echte wereld. 

Bijvoorbeeld voor financiële waarde, duurzame bereikbaarheid of de bijdrage aan de 

Sustainable Development Goals. Met de Digital Twin willen we balans brengen in 

keuzes tussen samenleving, duurzaamheid en economie 

19.20 -19.50  Kavel 10. Frank Staal. 

Kavel 10 heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd met het inwinnen van 3D data met 

de hoogste kwaliteit. Voor meerdere steden in Europa heeft Kavel 10 3D data 

ingewonnen en stadsmodellen opgebouwd. 

De bemande vliegtuigen van Kavel; 10 zijn uitermate geschikt om alle benodigde data 

in een enkele vlucht in te winnen. Vervolgens kan de data opbouwen worden naar 3D 

stadsmodellen in verschillende bestandsformaten zoals CityGML. Kavel 10 werkt met 

verschillende partijen samen voor ontsluiting van 3D data waaronder Future Insight 

en ESRI.  

 

19.50 – 20.00 afronding   

Locatie  
MUG ingenieursbureau                      Info rayoncommissie 
Zernikelaan 8     P.Meinders 06-51546231 
9351 VA Leek      S. Dijkstra 06-27267297  
      H. Hainje 06-53755593 
      P. Bakhuizen 06-22641746 
      P. Liesting 06-22014664 
      B. Arke  06-51398583 

 
`       

Aanmelden bij Ginnoord@geo-info.nl voor 6 februari 2023 
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