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Waarom Smart Mobility innovaties RWS?

• Time-to-Market verbeteren van Mobility Pilots/oplossingen

• Samenwerking verbeteren  met overheden, bedrijfsleven en 

hogescholen/universiteiten./ Triple Helix Model

• “Inno hub“ RWS nieuwe producten/projecten ontwikkelen

– Samenwerking / Co-Creatie/ Partnership/ vraag & aanbod

– Identificeren nieuwe oplossingen /user-stories/ cases

– Promoten RWS mobiliteitsdata en kennis clustering

• Pilots/ Protyping met derden

– Make or Buy voor implementatie oplossing

– Best Pratices/ Building Blocks



Innovation FrameWork



Agenda

• Mobiliteit: waar doen we het voor?

• Ervaringen vanuit Rijkswaterstaat met andere partners

• Conclusie en oproep

•

•

•

•

•

•

•

•
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Van concept naar app

Proces Apps

Viewer

Dashboard

Survey123

Data

Nationaal Georegister

Dataregister 

RWS NIS

?



Geografische
infrastructuur

Content Mensen

Inno hub

https://innovationhub-rws-cip.hub.arcgis.com/


Delen van kennis / algoritmen / modellen

https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/vehicle-detection-and-tracking/
https://medium.com/geoai


ArcGIS Marketplace

https://urbanobservatory.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=dab24c2dbdfc4af496f0eb5f4a26e8dd
https://www.esri.com/en-us/arcgis-marketplace/listing/products/06723334075647738cec1259078c4dbe


Beschikbare toepassingen voor community

Tel en trace voertuigen door middel

van camera’s

https://developers.arcgis.com/pytho

n/sample-notebooks/vehicle-

detection-and-tracking/
Incidentdata en verkeersborden

(open data van overheid)

Zet crowdsourced 

data als Waze / HERE 

of Scenwise in om 

data te verkrijgen

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d47f7a955a1f47cb948da6da947ee89d
https://developers.arcgis.com/python/sample-notebooks/vehicle-detection-and-tracking/
https://www.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=d9382ea7bf574c4ba2d5a740469c504f


ANNOUNCEMENT

Huidige ervaringen



Case: Scenwise integratie

Doel

Technisch aantonen dat een service vanuit Scenwise via API in ArcGIS 
ingezet kan worden

Hiermee wordt aangetoond dat diensten van derden (Scenwise) direct 
geintegreerd kunnen worden in de ArcGIS Enterprise RIVA Bouwsteen bij
RWS ter ondersteuning van de gebruikers



Dashboard met Scenwise data

https://maartje-holtslag.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8c56c7223d6a4b20ac74c7bf697bf908


Functionele architectuur

ArcGIS

Scenwise

Deliverables

Script voor verservicen data

Dashboard met meldingen

https://maartje-holtslag.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8c56c7223d6a4b20ac74c7bf697bf908


Beschikbaarheid en alerts met camerabeeld

https://esrinederland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa91df49c747495982c4e40ee43e3851


Voorbeelden
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Den Haag

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=adb445986319441ea89bc4a80f1606b1
https://noord-brabant.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=relevance&searchTerm=verkeer
https://www.kennishuboverijssel.nl/pages/thema-verkeer-en-vervoer


Samenwerken aan innovaties & mobiliteit

• Heb jij een idee / concept / user story voor een app of data- of IT-oplossing?

• Blijf jij haken op de uitvoer?

• Wij willen jou helpen met kennis en connecties!

• Om jouw concept om te zetten in een concrete oplossing voor een mobiliteitsvraagstuk. 

• Neem contact met ons op.

• Stuur een bericht naar Arthur Maring (arthur.maring@rws.nl)

• En word lid van onze community op https://www.smartmobilityinnohub.nl
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