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Inwinnen van bomen

Cobra’s 3D-omgevingsscanner
“Bij onze opdrachtgevers is ‘groen’ een pain in the ass, of juist superbelangrijk”, merkt Joost Verhagen,
directeur van Cobra adviseurs. Met zijn nieuwste investering, een mobile mapping-systeem van Topcon
op een quad, wordt zijn werk ook voor de niet-groene sector relevant.
Door Wilfred Hermans
Joost Verhagen van Cobra Adviseurs: Opdrachtgevers willen vaak details in beeld hebben; soms is een slootkant bijvoorbeeld heel belangrijk.
Dan rijden we in de berm, waarbij we dan én de slootkant én de weg scannen, heen en terug. Met een auto zou dat niet kunnen.”

“I

kaart. Van de opdrachtgever krijgen we allerlei data in allerlei formaten aangeleverd, met of zonder coördinaten: iets van het GBKN,
iets van AutoCAD van de ontwerper, inmetingen in MicroStation,
van alles. Wij kunnen daar als bioloog chocola van maken, wat
resulteert in een mooie GIS-kaart. Zo hangen we informatie aan bijvoorbeeld een boom en zijn directe omgeving, om heel snel allerlei
analyses te maken.”

k ben altijd al met planten en bomen bezig geweest. Al op
de lagere school was ik verantwoordelijk voor de plantjes in
de school. Op jonge leeftijd had ik al een eigen kwekerij. Ik
ben in mijn jonge jaren ook nog even hovenier geweest, maar dat
geneuzel met kleine plantjes bleek niks voor mij. Bomen hadden
mijn echte interesse.”
Joost Verhagen praat met passie over zijn werk. “Ik ben een bomenman in hart en nieren. Vanaf 1996 ben ik me professioneel met het
bomenvak bezig gaan houden. Bij het grootste boomverzorgingsbedrijf van Nederland heb ik toentertijd een boomtechnische onderzoeksafdeling opgezet. In 2000 heb ik mijn eigen boomtechnisch
adviesbureau opgericht: Cobra boomadviseurs. Momenteel zijn we
met 25 man sterk, verdeeld over vijf divisies: Cobra boom-, plan-,
eco- en geo-adviseurs en groenjuristen.”

Grote stap voorwaarts
“We hebben in ons werk al veel ervaring met quads. We gebruiken ze voor grootschalige inventarisaties en inspecties. We hebben
zelfs een quad uitgerust met een hoogtemast die zestien meter de
lucht in gaat! Bovenop zit een camera waarmee we in boomkruinen
inspecties uitvoeren. Het monteren van een 3D-scanner op een quad
was voor ons dan ook een
logische stap. We wilden
immers overal komen!”
De aanschaf van zo’n 3Dscanner is voor Cobra een reuzenstap voorwaarts. “Wij
weten als groene partij waar
het in de basis al fout gaat:
met slecht kaartmateriaal op
pad. Stel: je hebt een straat
met bomen waar een riool
moet komen. Wij krijgen de
vraag: welk effect heeft dat op
die bomen? Dan ga je doorgaans naar buiten met een

Aansprakelijkheid
en GIS
Cobra doet boomonderzoek
en adviseert op het gebied
van beleid en beheer, flora en
fauna, geo-mapping en juridische zaken. “Als iemand een
boom op zijn dak krijgt, dan
onderzoeken wij voor een
rechtbank wie er aansprakelijk is.”
Cobra doet veel op GISgebied. “Al onze projecten
beginnen met een digitale
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“Wij weten als groene
partij waar het fout
gaat: met slecht kaartmateriaal op pad.”

De Topcon IP-S2 met quad, in de parkeerstand.

beheerkaart. Die is nooit nauwkeurig genoeg, terwijl de ontwerper
op centimeterniveau zijn ontwerp aan het intekenen is. Dan zien wij
al snel dat de ontwerper op zijn kaart lijnen tekent die in werkelijkheid dwars door de bomen heen zouden gaan.” Dit soort voorbeelden waren voor Verhagen aanleiding om de 3D-scanner aan te
schaffen.

(40.000 metingen per seconde) en maakt iedere twee meter een
panoramafoto. De puntenwolk en de panoramafoto zijn nauw met
elkaar verweven. Met de software van Orbit GIS tekenen we de virtuele werkelijkheid heel nauwkeurig over; karteren. Verhagen:
“Bovendien hebben we onze eigen streetview: Cobra 360+, waarmee we de panoramabeelden via het web kunnen ontsluiten. Ook
hier is de motor de software van Orbit.” Vóór Orbit testte Cobra
ook andere software, maar die werkt niet altijd even prettig, merkte
Verhagen. “Meerdere keren bleek de geteste software niet klaar
voor onze hoeveelheden data. Na de tests wisten we precies wat
we zochten. Topcon en Orbit zijn partners, dus ze zijn goed op
elkaar afgestemd. Bovendien kunnen we voor alle wensen en opmerkingen direct bij ze terecht en ze doen er ook iets mee. Met grote
partijen zou het veel moeilijker zijn om persoonlijk om de tafel te
gaan zitten en onze wensen te bespreken.”

Puntje op kaart niet voldoende
“Een ander voorbeeld: als een straat heringericht moet worden, dan
meten wij de hele straat inclusief bomen in met onze 3D-omgevingsscanner en we controleren de GBKN om te checken of alles precies
pas ligt. Zonder 3D-scan met bijbehorende panoramafoto’s ziet een
ontwerper niet of een boom – weergegeven als puntje op een kaart –
een diameter van tien centimeter of een meter heeft. Wij brengen dat
voor hem in beeld en kaart en ontsluiten dat op internet of intranet,
wat hij wil. Vervolgens kan de
ontwerper in de foto’s zijn ontwerp plaatsen en metingen verrichten. Als hij wil weten of
ergens een vrachtwagen onderdoor kan, of wil uitzoeken of er
nog een bruggetje geplaatst
kan worden, dan hoeft hij niet
eerst een landmeter op pad te
sturen. Bovendien: naar buiten
gaan kost geld.”

Breed inzetbaar
“Het scannen van een gebied
gaat waanzinnig snel”, vertelt
Verhagen. “Onlangs hebben
we de gemeente Grave ingescand: 110 kilometer verharde weg. Die hebben we dubbel gereden en deden dat in
drie dagen tijd. Ook hebben
we tientallen asielzoekerscentra waarvan niks op kaart
stond ingescand. Gemiddeld
reden we nog geen twee uur
per locatie rond, en dan zijn

Topcon en Orbit
De scanner, een Topcon IP-S2,
verzamelt miljoenen puntjes
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we buiten klaar. Opdrachtgevers willen
vaak details in beeld hebben; soms is een
slootkant bijvoorbeeld heel belangrijk. Dan
rijden we in de berm, waarbij we dan én
de slootkant én de weg scannen, heen en
terug. Met een auto zou dat niet kunnen.”
Alles is momenteel in eigen hand – van het
scannen en karteren tot het ontsluiten van
de data via Cobra 360+, zoals Verhagen
zijn eigen streetview heeft gedoopt. Een
groot voordeel van deze manier van werken is de snelheid, volgens Verhagen.
Handig, want hij merkt dat opdrachtgevers
vaak haast hebben. “Met zo’n quad zijn we
snel ter plaatse en op de weg terug doet de
software al het grootste gedeelte van het
postprocessen. In een kort tijdsbestek kunnen we dus iets presenteren.”

Deel je data!
Essentieel is volgens Verhagen dat meerdere disciplines de gegevens gaan inzetten.
“Als wij een scan maken van bijvoorbeeld
een golfbaan, dan kun je die foto’s gebruiken voor commerciële doeleinden; mensen

kunnen een virtuele wandeling maken over
je golfbaan. De kaart die daaronder ligt,
kan worden gebruikt om de beheergegevens in te verwerken. Ook de ontwerper kan
in die virtuele werkelijkheid zijn ontwerp
inpassen en kijken of dat matcht. De panoramafoto’s die verrijkt zijn met de puntenwolk zijn ook voor de verschillende disciplines bij gemeenten erg waardevol. Of het nu
gaat om de groenbeheerder, verkeerskundige, projectleider of ontwerper. Ook hulpdiensten zoals de brandweer kunnen hun
voordeel doen met deze data. Meteen
onderweg gewoon al zien wat hen te wachten staat door de panoramafoto’s te bekijken. En hierin zien waar brandkranen staan
of andere belangrijke informatie: ‘situational awareness’. Ook hiervoor bestaat al
mooie software die gekoppeld kan worden
aan de door ons verzamelde data.”

Nog niet 3D-minded?
“Momenteel zijn we aan het zoeken hoe we
de eerder opgesomde disciplines bij elkaar
kunnen brengen. Een groenbeheerder is niet

advertentie

direct 3D-minded; dan voeren wij alsnog
3D-scans uit en kunnen daarmee een hele
nauwkeurige 2D-kaart maken. Bovendien
heeft hij nog wel de panoramafoto’s, dus hij
kan op ieder willekeurig puntje in de kaart
klikken en de bijbehorende foto’s ophalen.
En met een klik in de foto heeft hij de precieze coördinaten van dat puntje.
Ons bedrijf kan hier bruggen bouwen.
Groen is in projecten, beleid of in de beleving van mensen aan de ene kant een pain
in the ass, maar ook superbelangrijk. De
civiel techneut vindt bomen meestal rotdingen die in de weg staan. Zo iemand staat
wel even te kijken bij zo’n hypermoderne
3D-scanner uit groene hoek, die ook voor
hem van groot belang is. Die groeiende
samenwerking van verschillende partijen
spreekt mij erg aan. Zeker omdat het wederzijds begrip kweekt en met de inzet van de
3D-scanner bomen gespaard kunnen worden.”
www.cobra-adviseurs.nl

