
3D Laserscannen 
in de openbare 

ruimte
Wanneer wel en wanneer niet

Door Jeffrey Siegers



Wie zijn wij

• 6 landmeters
• VCA gecertificeerde landmeters
• Landmeters bezitten certificaten veilig werken 

langs de weg
• Kantoor in Duiven (bezoek) en Wenum (post)
• Circa 200 opdrachtgevers (excl. 100 

particulieren)
• Werken veel in de openbare ruimte



Wat doen wij

3D laserscannen

Uitzetwerk & aktepostmetingen Rioolmetingen

Hydrografie

DTM / situatiemetingen

Meetprotocol waterschappen



• Voordelen (alles is in kaart gebracht)
• Nadelen (bijna niemand kan ermee werken)
• Wat maken we (toch weer in 2D CAD kaart 

met hoogtecijfers)
• Handig de toekomst (daarvoor was de 

opdracht) 
• Niemand weet het alleen
• Eerst alles 3d???
• En wij alle data eruit halen???

Sportvelden t.b.v. 
moederbestek





DIT KUNNEN WE MAKEN
Scan to Cad en dan export naar ACAD



OF DIT
Geen scan, maar gewoon meten? 
Lijntjes en blokken, kun ook met de 
SX10



Snelfietsroute 
Amersfoort

• Combinatie tussen Total Station en 3D 
laserscan

• Total station voor fietspad
• Kruispunten 3d scan
• M.b.v. TBC bandenlijnen en 

straatmeubilair intekenen
• Veel werk (binnen), maar wel veilig
• Opleveren, 2D DWG met polylijnen en 

hoogtecijfers







Bandenlijn
intekenen

met 
hulptools



VEILIG MET AL DAT VERKEER



Verzakkingen 
wielerbaan

• Diverse plaatsen verzakkingen, met blote 
oog niet te zien

• Scannen-> genereren ground model
• Dan naar civil3d
• Waterspeilen of 3d kleuren
• Dwarsprofielen en lengteprofielen



Snelfietsroute Cuijk

• Presentatie 3D laserscan
• Zeer enthousiast
• Vervolgens breeklijnen gemeten
• En toen de rest opnieuw
• Laatste lag keus bij ons (uit scan halen of 

opnieuw meten)



Resultaat
Hoogtes uit scan 
gehaald, anders 
weer verschillen 
tussen bijmeting

en scan data



Wateroverlast

• Heuvelachtig terrein, hierdoor 
waterproblematiek

• 1 opstelling met SX10
• Groundmodel gegenereerd
• Scan to cad
• Civil 3D model gemaakt, met waterstromen



Scannen van zeer 
druk centrum









EN NU? (ZELF IN DE 
WERELD GESTAPT VAN 

3D ONTWERPEN



RECAP



WEER MOOI, EN NU?



INFRAWORKS



AUTOMATISCH GENEREREN VAN 
BLOKKEN OP BOMEN. 
LICHTMASTEN, BORDEN, ETC



(Nog) Niet heel 
nauwkeurig



Ook hier niet en 
veel nalopen



Ook lijnen



Vragen?????


