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Afdelingen:

• Infra, Water & Natuur

• Geo-ICT & Geodata

• Geo info (landmeetkunde)

• Milieu & Acheologie

Wat doet MUG Ingenieurbureau
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Datagedreven assetmanagement

• Datagedreven assetmanagement als 
uitgangspunt

• BOR als basis

• Basisregistraties onderdeel van BOR

• Aanlevering via aannemers
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Aanleiding project

• Incomplete datalevering van aannemer N23 door missende afspraken

• Complex opleverdossier

• Wens om te starten met een pilot
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Pilotfase

Diversiteit informatie/databronnen

• Starten met het doorspitten van het opleverdossier

• Medewerkers MUG doorgronden datamodel PNH, begeleiding en afstemmen van de benodigde 
werkzaamheden vanuit PNH.

• Informatie werd aangeleverd vanuit mappen met tekeningen, PDF-bestanden, excelsheets. Diverse 
uiteenlopende formaten. ( 26 Gb. data)

Uitvoerbare exercitie?

Proeftraject 300 meter



TEXT

Vervolg

Aanbesteding gewonnen!

• MUG heeft de expertise in huis om deze data vanuit de diverse bronnen eenduidig in de database te krijgen. 

Het blijft nog steeds handwerk

maar de grote stappen zitten in het automatiseren van het 

werk. Blijft desondanks ook nog een behoorlijke inspanning!
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Uitdagingen

Waar hebben we het dan over?

• Veel informatie niet, nodige afstemming (uitvallijst bijhouden, data achterhalen?) Project ruime tijd geleden 

officieel afgerond. 

• Complexe database om te vullen. (32.000 objecten, 3500 attributen, een kleine 300.000 waarden)

• Structuur opleverdossier complex

• Aanleg van de N23 is een relatief groot project (36 km.)
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Kansen

• Periodieke afstemming

• Eerste stappen gezet in het dynamisch leveren van het opleverdossier. Door goede afstemming in één keer alles 

gevalideerd en goedgekeurd. 

• Inzetten van medewerkers die niet louter de beschikking hebben van GIS-kennis, maar ook datamodellen 

doorgronden en civieltechnische achtergrond hebben. Binnen MUG de kennisvelden binnen afdeling aanwezig 

die we kunnen combineren. 

Maar ook vanuit een drive!

Kennis willen opdoen, buiten de kaders van het eigen kennis treden om expertises op te doen. Het voordeel 

benutten dat we als Ingenieurbureau hoewel groeiende nog klein genoeg zijn om ook kennis op te doen bij bijv. 

collega’s vanuit de infra-afdeling. 
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Techniek

Handwerk beperken

ETL tooling

• ESRI Data Interoperability Extension / FME

• Conversie CAD data en layers NLCS -> IMGeo

• Uitbreiding validatietool Provincie Noord-Holland
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Resultaat

• Een verwerkt opleverdossier in areaaldata → Demo

• Decompositie kunstwerken

• De provincie heeft nieuwe inzichten gekregen in de conversie van technische tekeningen in NLCS naar eigen 

areaaldata vereisten.

• Door MUG bedachte compositie, nu ook standaard toegepast binnen de provincie.

• Kennis opgedaan die in de toekomst inzetbaar voor soortgelijke werkzaamheden.
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Decompositie kunstwerken

MUG heeft standaard voor de decompositie van kunstwerken ontwikkeld die de Provincie inmiddels 

toepast. 
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Toekomst

• Visie, Innovatief op gebied van data

• Dynamisch leveren: verwerking/proces naar voren halen, data niet de sluitpost laten zijn. 

• Het Datalab van de Provincie Noord-Holland, algoritme textmining & UO naar geometrie met controle 

via puntenwolk

• Nog een lange weg te gaan



Zijn er nog vragen?






