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Inleiding

Binnen de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat wordt de inwinning, verwerking, visualisatie en
analyse van puntenwolkdata steeds belangrijker. Tot op heden wordt deze data vooral gezien als
bronmateriaal voor het afleiden van meer hanteerbare producten als rasterrepresentaties en 3Dmodellen, waarna het overgrote deel van de puntenwolkdata in principe nog wel beschikbaar is, maar
nauwelijks wordt gebruikt. Sinds kort groeit het besef dat de originele puntenwolkdata een zeer grote
meerwaarde hebben voor toepassingen waarbij de eindgebruiker door middel van interactieve,
exploratieve, visualisatiemethoden en –technieken zélf inzicht en begrip opbouwt van datgene dat
door de puntenwolkdata in kaart is gebracht.
De (zeer) grote omvang van puntenwolkdata is tot nu toe een belemmerde factor geweest in deze
ontwikkeling. Daarbij komt dat voor de exploratieve verwerking en analyse specialistische software,
kennis, vaardigheid en inzicht noodzakelijk is. Door onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de
directe ontsluiting en visualisatie van massive point clouds zijn recent grote stappen gezet in het
wegwerken van deze belemmeringen. Het wordt daardoor steeds belangrijker de mogelijkheden van
explorative point clouds te onderzoeken binnen het brede werkveld van Rijkswaterstaat.

1.1

Vraagstelling

Dit vliegende startproject richtte zich op het onderkennen, onderzoeken en het bieden van
oplossingsrichtingen voor het direct en exploratief gebruik van puntenwolkdata. Daartoe waren de
volgende onderzoeksvragen leidend:
 op welke wijze is puntenwolkdata toegankelijk te maken binnen de bedrijfsprocessen van
Rijkswaterstaat?;
 op welke wijze is puntenwolkdata inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor deze grote groep
eindgebruikers en ter ondersteuning van welke taken (zoals vegetatiemonitoring, zichtanalyse,
overstromingsmodellen, deformatiedetectie, zonlichtanalyse, etc.)?;
 welke algemene exploratieve puntenwolkdataverwerking- en analysetools zijn er reeds beschikbaar
binnen de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat?;
 welke specifieke exploratieve puntenwolkdataverwerking- en analysetools moeten er ontwikkeld
worden om de inherente meerwaarde van puntenwolkdata expliciet ten gunste te laten komen
binnen de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat.

1.2

Leeswijzer

Dit document beoogt Rijkswaterstaat een duidelijke visie mee te geven omtrent de meerwaarde van
directe en exploratieve toepassingen van puntenwolkdata binnen de bedrijfsprocessen van
Rijkswaterstaat.
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Gezien de korte doorlooptijd van dit project (september 2015 – december 2015), de aansluiting van
dit project op het Massive Point Clouds for eSciences project (www.pointclouds.nl), en het door
Rijkswaterstaat (Dick ten Napel) mede begeleide MSc Geomatics Synthesis Project Direct Computing
with Explorative Point Clouds (september 2015 - november 2015) worden resultaten en inzichten van
bovengenoemde andere projecten binnen dit verslag (her)gebruikt ter illustratie van de recente
ontwikkelingen en toekomstige toepassingsmogelijkheden binnen Rijkswaterstaat. Een deel van de
informatieoverdracht richting Rijkswaterstaat heeft dan ook al plaatsgevonden door feedback op de
door de studenten opgeleverde rapportages en presentaties tijdens het afsluitende Symposium van
het Synthesis Project op 6 november 2015.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de Open Geospatial Consortium Point Cloud Domain Working
Group (OGC Point Cloud DWG). De doelstelling (problem statement) van deze Point Cloud DWG is als
volgt omschreven: “OGC has a number of Working Groups to discuss issues relating to services,

domain communities, and various data formats. However, point cloud data has often been overlooked
or treated in the same buckets as images or terrain. Today the use of point clouds is growing at a
rapid rate and can be found in a variety of domains including utilities, mining, 3D modeling, etc. Point
cloud data is currently stored in many formats, some now de facto standards, defined for many
domains such as Multi-dimensional Scientific data, LiDAR data, Elevation data, Seismic data,
Bathymetric data, Meteorological data, and Fixed/Mobile consumer sensors (IoT). With so many uses
of point cloud data but little standardization, a variety of different formats exist. OGC membership has
registered a concern that without development of Best Practices or consensus standards, divergence
will continue in the community and interoperability will be inhibited.”
Zie: http://www.opengeospatial.org/projects/groups/pointclouddwg.
Edward Verbree heeft in het kader van dit project op 15 september 2015 tijdens de OGC Technical
Meeting in Nottingham een voordracht gehouden en Peter van Oosterom is sindsdien co-chair van
deze OGC Point Cloud DWG. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is Associate OGC Member van
het OGC. Rijkswaterstaat kan dus de bijeenkomsten van deze OGC Point Cloud DWG bijwonen en
daarmee mede de inhoud van de agenda bepalen.
Tot slot was er op 8 december 2015 de studiedag: Management of Massive Point Cloud Data: wet and
dry (2), georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG), de
Oracle Gebruikersgroep Holland (OGh), de TU Delft, en het Netherlands eScience Center;
Zie: http://www.gdmc.nl:8080/mpc/documents/mpc-seminar-8-dec15
Tijdens deze druk bezochte (>100 deelnemers) studiedag was er wederom veel aandacht voor
inwinning, databeheer, en toepassingen (zowel nat als droog) van puntenwolken, met o.a. een
presentatie van Edward Verbree Insight through explorative point clouds. De geplande Rijkswaterstaat
voordracht van Dick ten Napel over Wet and dry point cloud acquisition and applications within RWS
kon helaas door ziekte niet geheel gepresenteerd worden, maar het voorbeeld van direct gebruik van
een puntenwolk voor de inspectie van een scheepswrak (slide 9 in de presentatie) is door Edward
Verbree wel expliciet besproken en getoond aan het publiek. De inhoud van de gehele Rijkswaterstaat
presentatie wordt gebruikt in dit document en is ook opgenomen in de appendices.
Dit rapport volgt de structuur van de onderzoeksvragen, waarop direct in hoofdstuk 2 de
onderzoeksvragen worden beantwoord Paragraaf 2.1 gaat in op het toegankelijk maken van
puntenwolkdata binnen de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat. Paragraaf 2.2 richt zich op welke
wijze puntenwolkdata inzichtelijk en begrijpelijk te maken zijn voor deze grote groep eindgebruikers
en ter ondersteuning van welke taken (zoals vegetatiemonitoring, zichtanalyse, overstromingsmodellen, deformatiedetectie, zonlichtanalyse, etc.) Paragraaf 2.3 behandelt welke algemene
3
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exploratieve puntenwolkdataverwerking en -analysetools er reeds beschikbaar zijn binnen de
bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat. Tot slot beantwoordt paragraaf 2.4 welke specifieke
exploratieve puntwolkdataverwerking en -analysetools er ontwikkeld moeten worden om de inherente
meerwaarde van puntenwolkdata expliciet ten gunste te laten komen binnen de bedrijfsprocessen van
Rijkswaterstaat.
Hoofdstuk 3 biedt met verdere aanbevelingen een opzet voor mogelijk vervolgonderzoek.
In appendix A zijn de Engelstalige samenvattingen (extended summaries) van de rapportages van het
MSc Geomatics Synthese Project opgenomen. De volledige rapportages zijn op aanvraag beschikbaar.
In appendix B staan de slides van de presentatie van Dick ten Napel van de Management of Massive
Point Cloud Data: wet and dry (2) studiedag van 8 december 2015, en in appendix C de slides van
Edward Verbree van diezelfde studiedag.
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2

Beantwoording onderzoeksvragen

Dit beknopte hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen beoogt Rijkswaterstaat een visie mee te
geven omtrent de meerwaarde van directe en exploratieve toepassingen van puntenwolkdata binnen
de bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat.

2.1

Toegankelijkheid puntenwolken

Rijkswaterstaat moet zich bewust zijn van het feit dat puntenwolkdata het eindproduct is van het
inwinningsproces en tegelijkertijd het startpunt is van verdere bewerking, analyses en visualisaties. De
beschikbare puntenwolkdata worden in het huidige werkproces na extractie van benodigde metingen
of berekeningen van afgeleide producten dusdanig gearchiveerd (of weggegooid) dat verder gebruik
niet eenvoudig mogelijk is.
Die afgeleide producten (bijvoorbeeld hoogte/diepte-grids, XY-dwarsdoorsnedes (profielen), Zdwarsdoorsnedes (hoogte/diepte contouren)) worden veelal op basis van een tussenbewerking
(interpolatie) op de puntenwolkdata verkregen waarna de link naar de originele puntenwolkdata
verdwijnt. Hiermee verdwijnt ook een deel van de informatie, die mogelijk toch nuttig kan zijn voor
verschillende toepassing. Voorwaarde is dan wel dat de data eenvoudig toegankelijk zijn. Echter ook
het hergebruik van de puntenwolkdata in kader van andere toepassingen wordt lastig.
Door de link vanaf de afgeleide producten naar de originele puntenwolkdata beschikbaar te houden
vanuit een database-omgeving of een goed ingerichte puntenwolkdataserver (op korte termijn een
LAS/LAZ-file-server, mogelijk op de iets langere termijn een op OGC standaarden gebaseerde
puntenwolk web-service; zie OGC DWG PC activiteiten) wordt het voor de eindgebruiker eenvoudiger
de kwaliteit van deze producten goed te kunnen beoordelen. Het is dus noodzakelijk om niet alleen
het resultaat van de op deze puntenwolkdata uitgevoerde bewerkingen beschikbaar te stellen, maar
ook inzicht te bieden op de puntenwolkdata zelf.

2.2

Inzichtelijkheid puntenwolken

De beschikbare puntenwolkdata kan direct ontsloten worden vanuit de database-omgeving of
LAS/LAZ-file-dataserver. Het soort bevragingen komt veelal neer op een relatief simpele bounding box
query voor het afbakenen van het studiegebied met eventueel daarna een verdere points-in-polygon
selectie. Daarnaast is ook de perspective view query (veel detail dichtbij, verder weg minder detail)
van belang voor interactieve exploratie van puntenwolkdata. De geselecteerde punten zelf zullen dan
vervolgens wél aan de eindgebruiker beschikbaar moeten worden gesteld, zodat deze dan op een
directe en interactieve wijze gevisualiseerd en bewerkt kunnen worden. Eenvoudige en
gebruikersvriendelijke interactie is hierbij van groot belang; zoeken en navigeren zowel via
(overzicht/puntenwolk)kaart als via het opgeven van postcode of locatie (plaatsnaam, etc.).
Rijkswaterstaat heeft, juist om puntwolkdata aan een grote groep eindgebruikers beschikbaar te
stellen, een grote voorkeur voor een web-gebaseerde (Web-GL) omgeving.
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De bewerkingen zullen erop gericht moeten zijn om de meerwaarde van puntenwolkdata te verkennen
door het combineren van meerdere puntenwolkdatasets (à la map-algebra) en het direct vanuit deze
puntenwolkdata afleiden van dwarsprofielen, hoogte/diepte-contouren, zichtlijnen, hellingshoek,
hellingsrichting, etc., etc. Belangrijk gegeven daarbij is dat link naar de onderliggende puntenwolkdata
beschikbaar blijft.

2.3

Algemene verwerking en analyse puntenwolken

De hiervoor geschetste werkwijze maakt duidelijk dat op dit moment er vrijwel geen algemene
exploratieve puntenwolkdataverwerking en -analysetools beschikbaar zijn. Alleen daar waar er nu
aanleiding is om de originele puntenwolkdata beter te bekijken, te onderzoeken en informatie af te
leiden (exploratieve data-analyse) worden beschikbare tools als ArcGIS (Esri) en Qinsy (QPS) ingezet.
Voordelen van direct gebruik zijn:
 geen informatieverlies;
 besparing van (doorloop)tijd omdat conversie van omvangrijke dataset bewerkelijk is;
 sommige operaties werken beter direct op puntenwolken.
Op dit gebied valt er dus nog veel winst te halen door het realiseren van direct op puntenwolkdata
gebaseerde analyses t.b.v. taken als waterbodemdieptemonitoring, vegetatiemonitoring, zichtanalyse,
overstromingsmodellen, deformatiedetectie, zonlichtanalyse, etc., etc. Geadviseerd wordt om voor één
van de analysetechnieken verder te onderzoeken of deze kan worden omgezet van de huidige
raster/vectorbasis naar een puntenwolkbasis. AHN is een belangrijke dataset en watermanagement
een belangrijke toepassing. AHN is dus een eerste kandidaat voor het omzetten van een gridgebaseerde stromingsanalyse (simulatie) naar een puntenwolk- gebaseerde analyse. Een andere optie
zou kunnen zijn het realiseren van deformatieanalyse direct op tijdreeksen van puntenwolk data.

2.4

Exploratieve verwerking en analyse puntenwolken

Alle puntenwolkdata, die als eindproduct van een inwinningsproces kan worden benut (denk aan
AHN2-puntenwolk), dient - zoals al eerder aangeven - zoveel mogelijk direct bevraagd, gevisualiseerd,
bewerkt en geanalyseerd te worden, waarbij de eindgebruiker ‘in control’ is. Tools voor interactieve
visualisatie en visuele interactie moeten ontwikkeld, dan wel opgeschaald worden naar toepassingen
voor zeer grote puntenwolkdata. Een treffend voorbeeld is de AHN2 pointcloud viewer (zie:
www.pointclouds.nl), die het mogelijk maakt deze grote dataset zelfstandig te exploreren, waardoor
o.a. fouten in de reeds uitgeleverde data opgespoord konden worden. Binnen deze viewer is al een
aantal tools voor bevraging en meting beschikbaar.
Maar – zoals ook al eerder aangegeven – tools voor het direct afleiden van dwarsprofielen,
hoogte/diepte-contouren, zichtlijnen, hellingshoek, hellingsrichting, etc., etc. dienen ook ontwikkeld te
worden. Daarbij is het niet alleen van belang dat deze tools met zeer grote datasets kunnen omgaan,
maar juist en vooral dat de link (inzicht) naar de originele puntenwolkdata beschikbaar blijft om
cartografische exploratietools uit te kunnen nutten.
Gedurende dit project zijn er naast de initieel voorziene taken (gebaseerd op vegetatiemonitoring,
zichtanalyse, overstromingsmodellen, deformatiedetectie, zonlichtanalyse), is er ook nog aandacht
besteed aan de nodige andere taken. Dit was soms binnen het project (zoals het Synthese project) en
soms buiten het project. In willekeurige volgorde volgt nu een opsomming:
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2.4.1 Verkeersveiligheidsanalyses
Verkeersveiligheidsanalyses vanuit verschillende perspectieven (kinderen, volwassenen, voetgangers,
fietsers, automobilisten, buschauffeurs of vrachtwagenchauffeurs), identificeren van mogelijke
zichtobstakels. In de analyse van verkeersveiligheid worden de punten die voor verkeersveiligheid
horen bij zichtobstakels (bomen, geparkeerde auto’s, etc.) rood gemaakt; zie project VVN Utrecht,
bericht
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1406903/3dbeelden-van-gevaarlijke-kruispunten-in-utrecht.html
(en dan filmpje kijken bij ong. 2:30 min).

Figuur 1: 3D-simulatie van Veilig Verkeer Nederland.
2.4.2 EchoScope
Ook bij andere inspectietaken kunnen puntenwolken worden geproduceerd en ingezet; zowel onder
water met b.v. de echoscope (inspecties van sluizen) als op land (b.v. de inspectie van asfalt, zie:
https://www.tno.nl/media/5498/automated_ravelling_inspection_and_maintenance_planning_on_poro
us_asphalt_in_the_netherlands.pdf

Figuur 2: EchoScope voorbeeld uit rapport A.J.B. Oosterveld, 2013.
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2.4.3 Voorbereiding werkzaamheden
Voorbereidingsaanvraag offerte en verkennen huidige situatie via puntenwolk (vanaf de werkplek, niet
in het veld); bijvoorbeeld in het kader van een voorbereidingsaanvraag van offertes en verkennen van
werkzaamheden in het veld of bij het maken van kostenramingen bij een project: een 3D-weergave
van een verkeerssituatie waarbij verkeersstromen elkaar ongelijkvloers kruisen om een goede
inschatting te kunnen maken van de kosten bij een ingrijpende aanpassing van de infrastructuur.
2.4.4 Inspecties
Voor verschillende Rijkswaterstaat processen kan via de inzet van drones data worden ingewonnen,
en de vaak resulterende stereobeelden kunnen worden gebruikt voor produceren van puntenwolken;
zie de Brochure "Drones in het publieke domein" (2015) met als voorbeelden o.a. Crisisbeheersing
(Oliebestrijding op de Rijn bij Tolkamer, Monitoring overstromingsrisico’s Noordwaard),
Verkeersmanagement (Verkeersmonitoring Knooppunt Emmeloord, Verkeerskundig onderzoek
gemeente Zeist, Sporenonderzoek na ernstige autoongevallen), Beheer en onderhoud (Monitoring
Zandmotor, Inspectie brug Babberich, Inspectie Rietkraag, Inspectie Zeelandbrug, Inspectie
Windturbines), etc.
2.4.5 Temporele aspecten
Een andere nuttige toepassing van exploratieve puntenwolken is op basis van puntenwolken op
meerdere momenten in de tijd, de verschillen opzoeken en deze interactief presenteren (en
visualiseren en eventueel ook volumes, afstanden of andere maten berekenen).

2.5

Link MSc Geomatics Synthese Projecten

Binnen de samenwerkingsovereenkomst Rijkswaterstaat – TU Delft wordt er gestreefd naar een
doorvertaling van projecten binnen het onderwijsprogramma. De onderzoeksopgave van dit vliegende
start project ‘Exploratieve Puntenwolken’ is dan ook het thema geweest van het MSc Geomatics
Synthese Project, “A culminating group project at the end of the first year only for Geomatics

students. The project allows students to combine the knowledge from the core programme and apply
it to a real-world project while gaining hands-on experience in project management. The objective of
this course is to undertake independent group work through a small but real-world research project in
collaboration between companies and the university itself. The students are able to practise skills in
acquisition, visualization, processing, analysis and interpretation of geospatial data, as well as project
management - making this course an invaluable experience.”
In de periode september-november 2015 heeft een 15-tal studenten (in groepjes van 5 studenten)
een drietal (deel)projecten uitgevoerd:
 voor het routeren van drones door de vrije ruimte in de nabijheid van kunstwerken, gebouwen of
andere obstakels heeft het Synthese Project “Pointless” (Appendix A) onderzocht of deze
routeringsberekening direct op data van het puntenwolkmodel kan gebeuren. De inzet van drones
is weer relevant voor diversen (inspectie)taken zoals hierboven reeds aangegeven.
 verrijken van een ‘pure xyz’ puntenwolk met intelligente classificatie van punten op basis van type
object waartoe punten waarschijnlijk behoren, zonder objecten zelf te reconstrueren (weg,
bebouwing, grasland, bos, water, etc.); zie Synthese Project XYX (appendix B). Hierdoor wordt de
puntenwolk nog rijker en voor meer toepassingen potentieel nuttig.
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puntenwolken met RGB waarden zijn mogelijk ook voor meer exploratieve toepassingen nog beter
te gebruiken door de betere herkenbaarheid via RGB kleuring van de puntenwolk tijdens de
interactie. Vooral puntenwolkdata verkregen via dense point matching vanuit overlappende
images zijn mogelijk zeer waardevol (naast de laser, of MBES puntenwolken); zie Synthese Project
OWL (appendix C) en de recente MSc GIMA theses van resp. Sanne Douma en Tjako Smit.
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3

Aanbevelingen

In het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen beantwoord en is – met name in paragraaf 2.4 –
aangegeven welke specifieke exploratieve verwerking en analysetools er ontwikkeld moeten worden
om de inherente meerwaarde van puntenwolkdata expliciet ten gunste te laten komen binnen de
bedrijfsprocessen van Rijkswaterstaat.
Daarnaast verdient het aanbeveling verder onderzoek te laten uitvoeren naar de onderstaande
punten:

3.1 Multi Level of Detail (LoD) puntenwolken
De opslag, bevraging en presentatie van zeer omvangrijke puntenwolkdata is en blijft tegen de
limieten van opslagcapaciteit, rekenkracht en visualisatiemogelijkheden aanlopen ondanks de inzet
van slimme opslagstructuren, geoptimaliseerde databases en het gebruik van hoogwaardige grafische
kaarten. Echter, niet ieder punt is even belangrijk. Door het slim toepassen van Level of Detail
technieken worden kenmerkende punten eerder opgevraagd, eerder betrokken bij berekeningen en
eerder getoond. Het in- en opdelen van ruimtelijke informatie in ‘mate van belangrijkheid’ of ‘Level of
Detail’ is een beproefd concept, maar is nog niet uitontwikkeld voor puntenwolkdata. Het voornaamste
vraagpunt daarbij is: “All points are equal, but some points are more equal than others” (vrij naar:
Animal Farm, 1945). Hoe onderscheidt een punt zich van de omgeving? Welke punten dienen eerder
in beeld te komen? Hoe om te gaan met perspective view queries veel detail dichtbij, dus meer
punten in beeld; verder weg minder detail, dus minder (of geen punten) in beeld? Smart mapping:
welke punten dienen visueel benadrukt te worden?, etc., etc.

3.2 Standaardisatie puntenwolken (formats en services)
Deze aanbeveling is min of meer in lijn met de key activities van de OGC Point Cloud DWG:

“The Point Cloud DWG is being established to address interoperability challenges with point clouds.
This group will facilitate discussion of the requirements that define different point cloud encoding
and/or optimization formats and how interoperability between content can be better achieved.
Specifically, the Point Cloud DWG will pursue the following activities:
 discuss different point cloud encoding and optimization formats to understand the pros and cons
for each;
 discuss the types of OGC services that might be useful in providing point cloud data through a
standardized interface;
 define best practices for managing, processing and sharing point cloud data;
 define areas for standardization and create necessary Standards Working Groups to address the
gaps in the OGC standards baseline.”
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3.3 Ontwikkeling analyses en algoritmen direct op puntenwolken
Bewerkingen op, en onderling tussen, puntenwolkdata worden nu nog veelal uitgevoerd door
tussenliggende datastructuren als Grids en TINs. Gevolg daarvan is dat er óf informatie verdwijnt
(door interpolatie) óf de onderlinge relatie tussen de punten puur geometrisch wordt bepaald (door
Delaunay criterium) en niet door de aard en het soort van de puntenwolkdata. Directe berekening op
de puntenwolkdata kan dat soort problemen voorkomen; in hoeverre en welk voordeel er kan worden
behaald dient verder onderzocht te worden.

3.4 Verbeteren tools (direct gebruik en interactie)
Puntenwolkdata heeft het in zich om een een-op-een (kaart)beeld van de werkelijkheid te kunnen
tonen. Dat beeld wordt gevormd door een combinatie van interactieve visualisatie (de gebruiker
bepaald wát en hóe er iets in kaart wordt gebracht), maar ook door visuele interactie (het
communicatieproces tussen mens en computer via grafische voorstellingen op het scherm). Deze
specifieke interactiecyclus dient voor puntenwolkdata nog verder ontwikkelt en bestudeert te worden.

3.5 Spatio-temporele puntenwolken
Puntenwolkdata is veelal oppervlaktedata; verkregen vanuit een scan of beeldopname. Een compleet
andere bron van (dynamische) puntenwolkdata zijn bewegende objecten van alles waarin en waarop
de mens zich voortbeweegt (auto’s, schepen, vliegtuigen, etc., etc.), en de verplaatsingen van de
mens zelf, en andere bewegende objecten. Al deze vervoersstromen bieden óók veel inzicht; in
hoeverre en welk voordeel er behaald kan worden dient verder onderzocht te worden.
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Appendix Synthesis Project: OWL
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Appendix Studiedag – Visie Rijkswaterstaat
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