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Introductie



Introductie

Henriëtte Keijzer, Data consultant bij TAUW

• Jarenlang strategisch advies gegeven  

binnen het werkveld bodem & water

• Sinds enkele jaren gefocust op het 

toepassen van data-gedreven 

oplossingen waarbij de behoefte van de 

klant centraal staat

3.

“Mijn motto? Je benodigde data is niet meer dan enkele klikken van je verwijderd!”



Introductie

Tjaard Kuijper, Senior Projectleider bij Groningen Seaports

4.

“Mijn motto? Samenwerken!”

Jarenlang werkzaam als ingenieur weg en 

waterbouw voor projecten aan de kust, 

waterbeheer, leidingbouw, kades, 

baggerwerken en inrichting bedrijfsterreinen.



De opgave



TAUW draagt bij aan realiseren ambities Groningen Seaports

De opgave

6.

We maken de Bedrijventerreinen geschikt voor de vesting 
van nieuwe bedrijven. Groningen Seaports en TAUW zijn 
betrokken bij de volgende uitdagingen met bijbehorende 
risico’s:

• De ontmanteling van aanwezig slibdepot

• Het omgaan met aanwezige bodemverontreinigingen

• Het omgaan met (mogelijk) aanwezige ontplofbare 
oorlogsresten

• Het ophogen van het terrein

• Het verbeteren van de waterhuishouding

• De interactie met potentiële klanten



Onze droom



Gezamenlijke droom

8.

De gebruiker vindt de 

benodigde data 

binnen twee klikken

Samenwerken is 

makkelijk als iedereen  

de beschikking heeft tot 

dezelfde informatie



Slim informatie management



Slim informatie management

User story's:

Als accountmanager wil ik weten of er op het Heveskes terrein sprake is van 

archeologische waarde om na te gaan of dit invloed heeft op de herontwikkeling.

Als aannemer wil ik weten of de grond ter plaatse van mijn graaf werkzaamheden 

verontreinigd is om te bepalen of de grond moet worden afgevoerd of hergebruikt 

kan worden op locatie.

Als beheerder van het Heveskes terrein wil ik weten of ter plaatse van een verzakking 

de grond gedurende de ophoging voldoende is verdicht. 



Slim informatie management

Mensen Processen Techniek



Gebruikers betrokken

Betrekken van de gebruikers:

• Wat is de data behoefte?

• Waar lopen ze tegenaan?

• Waar wordt deze data nu verzameld?

• Wat is er belangrijk?

12.

Aandacht voor 

data management 

noodzakelijk!



Datastromen in kaart

De datastromen kennen:

• Verschillende thema’s

• Verschillend detailniveau

• Verschillende leveranciers

• Verschillende formats

Bodemrapporten

Sonderingen

• Datamanagement plan

• Informatie leveringsspecificatie (ILS)

• Must haves / Nice to haves



Inzet van beschikbare systemen

Systemen die Groningen Seaports gebruikt:

• Sharepoint → We slaan de data op in 

Sharepoint

• PortAtlas (Arcgis Online) → We gebruiken 

PortAtlas als viewer om de data 

geografisch te ontsluiten
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De waarde van slim informatie management

Wat krijgen we terug van de gebruikers:

• Meer draagvlak voor data beheer

• Aanpassingen in oplossingen

• Waarde van de oplossing wordt herkent

- Minder risico’s

- Minder kosten

- Minder vertraging

- Betere controle op uitvoering

• Locatie overkoepelende interesse
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User story 1

Als accountmanager wil ik weten of er op het Heveskes terrein sprake is van 
archeologische waarde om na te gaan of dit invloed heeft op de herontwikkeling.

https://www.youtube.com/watch?v=_XAJQSzKcoY


User story 3

Als beheerder van het Heveskes terrein wil ik weten of ter plaatse van een verzakking 
de grond ter plaatse bij ophoging voldoende verdicht is 

https://www.youtube.com/watch?v=4XI2f1MQMCA


Samenvatting



Samenvatting

De uitdaging

• Verschillende thema’s

• Verschillend detailniveau

• Verschillende leveranciers

• Verschillende formats

• Sluit aan bij de werkprocessen en 

systeem van Groningen Seaports

• Is eenvoudig te realiseren – geen 

maatwerk

• Laat enkel die data zien die voor de 

gebruiker relevant is

• De data is twee klikken weg

19.

Bodemrapporten

Sonderingen

De oplossing



Take home messages

Het data project zien we als een zeilschip dat 

klaar ligt voor de reis en gevuld is met 

proviand.

De ervaren bemanning, weet de bestemming, 

gaat aan boord en hijst de zeilen.

De reis er naar toe is belangrijk

We zijn via de marifoon bereikbaar om de 

bemanning te helpen.



Heeft u over deze presentatie nog vragen?

Er is een kort moment ca. 5 minuten om uw vragen te stellen.



Informatie aanvragen na afloop van de conferentie?

Contacten

• Email: t.kuijper@groningen-seaports

• Mobiel: +31653236212

• Email: Henriette.keijzer@tauw.com

• Mobiel: +31611367851
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