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TEXT

Innovatie en Wensen

Voor zowel WDOD als MUG Ingenieursbureau is innovatie heel belangrijk. 

Innovatie is onderdeel van een Europese aanbesteding gegevensinwinning (landmeten).

• Kwaliteit van gegevens en leveringsformaten (open standaarden) staan voorop.

• Veel data is ongestructureerd:

− b.v. puntenwolken, 

− beeldmateriaal,

− sensor data

− ...

• Samenwerken en het delen van data middels portalen past veel beter.

• Wensen:

− Betere uitwisseling tussen meetbureau’s, ingenieursbureau’s en het waterschap

− BIM (ontwerp en constructies), GIS (omgeving) en Meet (toestand) combineren.
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Durven te leren

Agile principes lenen zich voor het verkennen van innovaties, te leren en bij te sturen.

• Doel is te verkennen, te leren en een oplossingsrichting te krijgen, die uiteindelijk kan resulteren in 
een product

• Multi-disiplenair team, toegesneden op het vraagstuk en zeker niet onnodig groot

• Korte intensieve doorlooptijd

• Techniek is één, adaptatie en implementatie van andere, nieuwe inzichten is twee.

• Een secretaris directeur van een waterschap reageert: ”Agile, sprint, ach jullie gaan gewoon 
fierljeppen, (met bestaande hulpmiddelen zien hoe ver je kunt komen)
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Projectgebied

• Monumentaal, veel data beschikbaar zowel van gebouw als omgeving (binnenkort verruiming kanaal).
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Uitgangspunten, gedachtes vooraf

• Esri technologie (GIS en Esri-layers, geen BIM concepten als Common Data Environment)

• BIM, GIS en Toestand (metingen, tijdreeksen, puntenwolken) kunnen uitwisselen, exploreren, en 
combineren

• Koppelingen met bestaande beheerdata (legger, beheerregister, assetmanagement)

• Nog niet gericht op eindgebruikers technisch verkennen

• Met het eindresultaat  eindgebruikers een beeld geven van een nieuwe  toekomst ipv abstracte 
architecturen

• Leren en vervolg tastbaar maken
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Meerdere soorten data in het portaal brengen

Tenminste BIM, GIS, Drone, Sonar, beeld, sensor data (nadruk op GIS en informatieproducten geen BIM 
concepten als Common Data Environment)

3D object scene layers

Building scene layers

Integrated mesh scene layers

Point cloud scene layers

Georefereren

Drone2Map
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Data kunnen combineren (informatie product)

• Profielen genereren uit hoogte data drone, laserscanner, AHN, Cyclomedia, sonar, 
beheersregister/legger, profielen spelen een rol bij heel veel waterschapsprocessen
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BIM binnen het portaal

• Revit BIM model (eigenlijk 3 modellen  (architectuur, installaties, en dak-structuur), 3D Puntenwolken 
(Drone2Map), BIM, Revit, Civel modellen meestal niet in RD/NAP

• BIM modellen wel erg rijk met attributen. Esri kan slecht omgaan met modellen zonder 'exterieur shell'-
laag. Filtering, generalisatie en georefereren onontkoombaar ( Revit bestanden)
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BIM binnen het portaal
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Augumented Reality/VGIS
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Wat levert het op!

• Het portaal laat zien dat het mogelijk is om op basis van locatie bij "alle" relevante gegevens te komen

• Nieuwe gegevenssets zijn beter te integreren door een goede Informatie Levering Specificatie mee te 
geven.

• Inzichten van deze innovatie leveren direct input voor ontwikkelingstrajecten op ander vlakken binnen 
WDODelta

• Het is een ontwikkeling met consequenties, niet alleen rondom gegevens, maar ook zeker op ICT 
gebied
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Vervolg

• Veel kan maar wel op basis van ETL of redundantie

• Verkennen van het nieuwe GeoBIM concept 

• Benutten van het BIM concept common data environment


