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RPS Nederland is een onafhankelijk advies- en 

ingenieursbureau voor omgevings- en 

veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria.  

  

Dagelijks werken we vanuit verschillende disciplines aan een betere 

leef-, woon- en werkomgeving. Dit doen we met 400 professionals 

vanuit vestigingen in Breda, Delft, Leerdam, Ouderkerk aan de 

Amstel en Zwolle. 

INTRODUCTIE 



FACTS & FIGURES | 



“Overal de juiste informatie 

  waar je ook bent'‘ 
 
 

Onze afdeling Landmeten & Geo-informatie verzorgt de volgende 

diensten onder, op & boven de grond en werken in 3D: 

 

 Inwinnen van bestaande situatie 

 Uitzetten van de nieuwe situatie 

 Vastleggen van grenzen 

 Registeren van bewegingen 

 Bijhouden van beheersystemen 

 Ontsluiten van Geo-data 

 Faciliteren met Geo-ICT 

 Uitwisselen van kennis 

 

Dit doen we met meer dan 40 specialisten, 24/7, uitgerust 

met de nieuwste technieken door het hele land.  

LANDMETEN & GEO-INFORMATIE | 



TECHNIEKEN | 



“Snel en betrouwbaar  

stuurlijnen  uitzetten'‘ 
 

November 2016 uitwerken eisen roadplotter 

 Eenvoudig transport 

 Geen aanschaf extra voertuig 

 Licht in gewicht 

 GPS en TS bestuurbaar 

 Direct inzetbaar na asfaltdraaien 

 Eenvoudig in bediening door één persoon 

 

Juni 2017 aanschaf via GeoMetius 

Augustus 2017 levering Tiny mobile Robot 

September 20171e project Afrit Goes [A58] 

LANDMETEN & GEO-INFORMATIE | 





Ervaringen 

 

 Eenvoudige bediening 

 Voorbereiding in AutoCAD -> TBC 

 Lange levensduur batterijen  

 Betrouwbare GPS ontvangst 

 Direct na asfaltering de weg op 

 Meenemen in de kofferbak 

 Bij foute positie maar één punt verkeerd 

 Bij verlies satellieten automatische stop 

 

 

TINY MOBILE ROBOT | 



Ervaringen 
 

 

 Intensievere voorbereiding op kantoor 

 Klein display 

 Lijnlengte < 1.000 meter 

 Offset arm noodzakelijk 

 Zichtbaarheid in werkvak 

 Lage GPS-opstelling 

 Koppeling met Leica TS 

 Kwetsbare onderdelen 

 Goed onderhoud 

 

 

TINY MOBILE ROBOT | 



Praktijkverhalen 
 

 Ontwerp anders dan gemaakt 

 Bomen naast de weg (N-wegen) 

 Werkverkeer 

 Laagvliegende objecten 

 Onbekende storing 

 

 

TINY MOBILE ROBOT| TINY MOBILE ROBOT | 



(mogelijke) werkvelden 
 

 

 Wegenbouw 

 Bouw 

 Spoor 

 Grondwerk 

 Sportvelden 

 

     TINY MOBILE ROBOT | 



Wensen  / Eisen 
 

 

 Leverancier onafhankelijke  

aansturing (TS / GPS) 

 TouchPAD bediening 

 Periodiek nieuwe releases 

 Goede Nederlandse handleiding 

 Blijvend contact met ontwikkelaar 

 

TINY MOBILE ROBOT | 



Nieuwe release 2018 

 

 
 Eenvoudige tabletoplossing.        

Ter vervanging Taranis-controller 
en TinyRemote-app 

 De robot zal nu integreren met 
verschillende merken totalstations 

 Eenvoudiger werkproces 

 Blijvend ontwikkelen 

    NIEUWE RELEASE | | 



Service 
 

 

 

    SERVICE | | 



Samenwerken 

 

RPS zoekt samenwerking met bedrijven 

om een flexibele schil op te bouwen. 

 

Wie heeft interesse?? 

 

 
Rob.Wolsink@RPS.nl 

 

Rijk.Wandel@RPS.nl 

 

Wessel.Sterenberg@RPS.nl 

 

    SAMENWERKEN | | 
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VRAGEN ?? 


