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Introductie Martijn Dijkstra

• Vooropleiding Amsterdam University of Applied Sciences, Bachelar of Science Computer 

Science

• Meer dan 25 jaar IT ervaring op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud. 

• Gestart als ontwikkelaar bij IBM Nederland en later ook IT verantwoordelijke geweest bij IT-

Staffing. 

• Sinds 9 jaar werkzaam voor CenterOne Group en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 

standaard software oplossingen ProcessPro en Assetviewer. 

• Hierbij spelen vraagstukken op het gebied van integratie, processen en 2D/3D-modelering 

een belangrijk rol. 

• Oracle database en Oracle Spatial vormt een belangrijkrijke schakel in de vertaling van 

technische data naar informatie gestuurde data.

IT Architect, Senior Consultant at CenterOne Group / The Netherlands



Organisatie

SaaS en Cloud oplossingen

• Proces optimalisatie (VTH)

• Integratie

• Development

• Consultancy

• Projectmanagement

• Onderhoud en SLA

Drone technologie

• Data vanuit de lucht

• Inspecties 

• Slim Assetmanagement

• Timelaps

• Online data publicatie
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Toelichting business case



Probleemstelling

Efficiënter en goedkoper beheer en onderhoud van spoorbanen

Huidige werkwijze HTM met landmeters:

• Lange doorlooptijd

• Hoge kosten

• Papieren rapportage

• Moeilijk vergelijkbare data

• Geen actuele data



Onze Oplossing

3D scan maken met een drone en verwerking en opslag binnen AssetViewer om daarmee

tot een duidelijk inzicht te komen van de actuele afwijkingen met het baanlichaam, de

sporen en de kruin van het baanlichaam. Metingen uitvoeren van:

1. Zettingsverschillen van het baanlichaam, en ten opzichte van de viaducten

2. Verzakking van het baanlichaam over de periode van aanleg tot heden

3. Versmalde kruin inmeten in relatie tot de spoorbanen met daarnaast gelegen paden en

kabelkokers

4. Alignement inmeten om te kunnen vergelijken met de aanleg



Voordelen van de inzet van drones 

Ten opzichte van de traditionele inmeetmethode heeft de inzet van 

drones en onze AssetViewer software veel voordelen:

- Inmeten van een geheel traject in 3D

- Keuzevrijheid welke doorsnedes te meten achteraf (achter het bureau)

- Geautomatiseerde informatieverwerking

- Kortere doorlooptijd uitvoeren van de metingen én tijdens verwerking van data

- Moeilijk bereikbare plaatsen zijn van bovenaf vaak wel te bereiken met een drone, 

zoals bij viaducten en water.



Van 2D-foto’s naar een 3D-puntenwolk 



Indicatie van de datasets

Huidige traject van 100 meter voor POC

Lage resolutie voor dwarsdoorsnede: 8.000.000 punten, 237 MB
Gemiddelde resolutie voor 3D-weergave: 21.000.000 punten, 4.7 GB
Hoge resolutie: 138.000.000 punten

Gewenst traject van 11 kilometer

Lage resolutie: 880.000.000 punten, 26 GB
Gemiddelde resolutie: 2.310.000.000 punten, 515 GB
Hoge resolutie: 15.180.000.000 punten



Welke technologie van Oracle

Point Cloud 

blocks

Point tables

LiDAR Files
Point loaderLiDAR FilesFlat Files

Load flat ASCII files 
into point tables …

… then build the point cloud 
from the point tables

Build from point 

tables

Query and Clip
Convert to 

Geometries

SQL*Loader

INIT()

CREATE()

CLIP_PC()
TO_GEOME

TRY()



Welke technologie van Oracle

Oracle Cloud (Oracle Database Standard)

LAS-bestanden
Load Flat File (CSV) into a Point Table using SQL*Loader

SDO_PC_PKG.CREATE_PC_UNIFIED (
PC_TYPE => 'HILBERT R-TREE’,…

SDO_GEOMETRY
SDO_GEOM.SDO_BUFFER
SDO_PC_PKG.CLIP_PC_INTO_TABLE

Ophalen geometrie via ODP.NET
Eigen bewerking...



Dwarsdoorsnede 3D-puntenwolk



Demonstratie HTM



Toelichting business case



Probleemstelling

Baggeren is om een aantal redenen nodig

• Kanalen, rivieren, vaarten en sloten 
worden steeds ondieper door het 
bezinken van zand en slib

• Bagger belemmert de doorstroming van 
het water

• Water kan niet snel genoeg weg, wat kan 
leiden tot wateroverlast



Huidige werkwijze

Hoe baggeren we
De manier van baggeren hangt af van de situatie. 
• Met een kraan
• Met een boot
• Aangepast materiaal
• Met een schep

Voorbereidingen
Voordat we baggeren:
• meet de landmeter de hoeveelheid bagger in de sloot of singel
• bepalen we de kwaliteit van de bagger door metingen van het laboratorium Aquon



Oplossing ProcessPro en Oracle

• Automatisch het baggervolume van profielen berekenen

• Gemeten bodem en/of tot de leggerhoogte 

• en/of tot de nader te bepalen hoogte (risico hoogte)

• Berekenen van:

o watervolume

o waterspiegelbreedte

o breedte tussen insteken

o bodemhoogte meting

o bovenzijde bagger

o waterhoogte

o slibdikte hart sloot

o talud lengte links en rechts



Welke technologie van Oracle

Oracle Cloud (Oracle Database Standard)
Shape-bestanden
Flat table (X/Y/Z)

SDO_GEOMETRY
SDO_GEOM.SDO_BUFFER

SDO_LRS.CONVERT_TO_LRS_GEOM
SDO_LRS.GEOM_SEGMENT_START_MEASURE
SDO_LRS.GEOM_SEGMENT_END_MEASURE
SDO_LRS.SPLIT_GEOM_SEGMENT
SDO_LRS.CONVERT_TO_STD_GEOM
SDO_LRS.LRS_INTERSECTION

Ophalen geometrie via ODP.NET
Eigen bewerking…



Gebruik 3D-opname watergang of spoor

Peilbootje meet diepte waterlopen tot 
op de centimeter nauwkeurig

Drone vliegt met camera over traject 2D of 3D 



Demonstratie
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