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Wat?
• Laseraltimetrische dataset
• Hoognauwkeurig

– 5+5 of 2+2
• Maaiveld in beeld

– dekking maaiveld optimaal
• Hoogresoluut

– 30/15 punten/m2 in stad/haven
– nodig voor gedetailleerd 3D

• Vlucht met helicopter of vliegtuig
• Frequent geactualiseerd

– 2008, 2010, 2012, 2014
– met altijd afweging vanuit management

• Verdeeld in verschillende datasets
– ongefilterd, gefilterd, uitgefilterd
– puntenwolk en geresamplede rasters

• Inkoop omdat
– puntdichtheid
– bedekking maaiveld
– resolutie
– frequentie van updates



Maaiveld als afgeleid product



Hoe?

• Techniek
– 10 miljard punten
– enkele TB aan data
– allerlei software (zoals Erdas 2013,

Cloudcompare, ArcGIS 10.2.1 + LP360,
LAStools)

• Ontsluiten
– via netwerk als basis- en archiefdata
– Gisweb
– www.rotterdamopendata.nl
– LAS bestanden bij Basisinformatie









Verdien je dat terug? (2012)
• Betaalde (directe) opdrachten en/of besparing

– Ontwerp: Opwaardering uitgifte- en wenspeilen (20%)
– Beheer: weghoogtes, verdroging (8%)
– Beheer: boomhoogtes, groenkaarten (6%)
– Uitvoering: Projecten (30 per jaar) voor ingenieursbureau Rotterdam (45%)
– Uitvoering: Opwaardering grondwaterpeilen (8%)
– Water: polderpeilen, hoogteligging buitendijks (12%)
– GIS en klimaat: groene daken, bezonning, schaduwering (6%)
– (Verkoop voor het tijdperk open data (20%))



Verdien je dat terug? (2012)
• Indirecte opbrengsten (voor zover bekend) en/of inverdieneffect

– GIS spin-off
– Mutatiesignalering (efficiëntie of kwaliteitsimpuls)
– Gebiedsontwikkeling (planvorming en voorbereiding)
– Studie naar zettingen
– Visualisaties
– Geluidsmodellering
– Ontwikkeling en actualisatie 3D
– Kustlijn tweede maasvlakte (Top10NL)
– Traceestudies metro
– Kwaliteitscontroles

• R&D
– Klimaatadaptatie en hitte-eilanden
– Apps zoals de Rolstoep-app en de Sunny-app
– Mutatiesignalering



Wat leeft er onder de gebruikers?
• Gebruik is in de eerste jaren snel gegroeid en gebruikers noemen hoogte-

informatie nu of essentieel, of belangrijk voor hun werk
• Maaiveld-informatie wordt het meest ingezet
• Actualiteit is een issue: 90% van de gebruikers wil hogere actualiteit (met

name of uitsluitend in stedelijk gebied)
• Open data betekent meer gebruikers en meer gebruik (maar nog geen

inzicht)

Wie?
• Gemeente Rotterdam, met name in de fysieke sector
• Kennis- en onderwijsinstituten, architectenbureaus (Delft, Twente)
• Iedereen die onze open data kan vinden



Wat doen we ermee?



Profielen en DTMs



Profielen



End

Hoogtebestand Rotterdam



Uitgifte- en wenspeilen, zetting





Klimaat en Water

• HydroCity: hoogteinformatie als input voor
een afstromingsberekening (inc. rioolmodel)

• Klimaat Effectatlas Rotterdam (waaronder
zonnepotentieel, urban heat islands)

• Polderhoogtekaart



Groen / Bomen



Weghoogtes



GIS Analyses
• BIM en 3D

– Vertalen absolute hoogtes van ondergrondse objecten naar relatieve (dieptes)

• Gebiedsontwikkeling
– Maaiveldhoogteleveringen tbv ontwikkeling Stadshavens, nieuwe metrolijn,

2e Feijenoordstadion, parken, Oostvoornsedijk e.v.
– Wenspeilenkaart Rotterdam (binnen – en buitendijks)
– Ontwikkeling Sportcampus – relatie actuele maaiveldhoogte en uitgiftepeil
– Ontwikkeling Blauwe verbinding Zuidelijk Randpark

(Ingenieursbureau/Recreatieschap IJsselmonde)



Schuinte woningopritten



Lekkage parkeergarage



Aanvliegroutes



Zichtbaarheid en schaduw



Zichtbaarheid en schaduw



GIS Visualisaties

• openheid landschap
• schaduw hoogteklassenkaart
• archeologische waarden en bestemmingsplan:

marges toegestane verstoring en diepte
• wateratlas





Mutatiesignalen BAG



Classificatie panden, op- en aanbouw



Blik vooruit

Algemeen
• GIS-spinoff: meer geo-informatie in de gemeentelijke processen
• 3D broninformatie in de kernregistratie geografie
• Meer gebruik als open data (met huiswerk voor ons)
• 3D broninformatie als basis voor 3D objecten
• Nog meer binnen, nog minder buiten

Specifiek
• 3D Puntenwolken uit fotogrammetrie
• 3D online
• Classificatie en feature extraction (on demand?)
• 3Di
• Innovatie in UAV




