
door Marieke van der Meulen

V
oor een efficiënt gebruik van mobiel GIS 

moet ieder onderdeel van de techniek en  

toepassing goed werken, stelt Edward 

Verbree, opleidingsdirecteur van de MSc 

Geomatics aan de TU Delft (de opleiding 

Geomatics bestudeert geo-informatie 

binnen het toepassingsdomein van de bebouwde 

omgeving). “Een mobiel GIS-systeem heeft een 

gigantische value chain. Als een aantal zaken in de 

keten niet goed functioneert, zal een buitenmede-

werker al snel terugvallen op papieren kaarten en 

de oude werkwijze. Een medewerker die afhankelijk 

is van mobiele techniek moet erop kunnen ver-

trouwen dat het ook echt werkt. Dit betekent, dat 

het systeem ter plekke feilloos functioneert én het 

werkproces van de medewerker op de juiste wijze 

ondersteunt.”

Kritische eisen
Naarmate een mobiel GIS-systeem complexer 

wordt, neemt de faalkans toe. “Een organisatie die 

mobiele systemen serieus wil inzetten, moet daarom 

eerst de kritische eisen identificeren en vervolgens 

het systeem daarop inrichten.”

Op de eerste plaats moet het mobiele apparaat 

goed werken, ook in moeilijke omstandigheden. Het 

moet afleesbaar zijn in fel licht, toegesneden op de 

toepassing en te bedienen zijn door mensen met 

grotere handen.

Uiteraard dient het plaatsbepalingssysteem vol-

doende nauwkeurig te zijn. “GPS is inmiddels wel 

uitgekristalliseerd, maar in de bebouwde omgeving 

waar het toch niet goed werkt, kan een ander plaats-

bepalingssysteem als back-up worden ingebouwd. 

Er zijn micro-electromechanische bewegingssenso-

ren die, uitgaande van een bekende positie en de 

snelheid en richting van een verplaatsing, bij bena-

dering een nieuwe positie berekenen. Dit heeft na 

verloop van tijd niet de gewenste nauwkeurigheid, 

maar werkt in ‘urban canyons’ goed genoeg om GPS 

te ondersteunen.”

Omdat de gebruiker in het veld geen tijd heeft om 

een complex systeem te bedienen, is het raadzaam 

om de interface terug te brengen tot de kern. Afhan-

kelijk van de werkzaamheden die een medewerker 

uit gaat voeren, kan de interface worden ontdaan 

van alle overbodige toeters en bellen. “Ik verwacht 

dat mobiele GIS-systemen een soort adaptieve 

interface zullen krijgen en ook meer worden geper-

sonaliseerd. Ze zullen steeds meer gaan lijken op 

iPAD-apps dan op het beheersysteem op kantoor.”

Communicatielink
Bij Location Based Services, zoals autonaviga-

tiesystemen, waarbij de gebruiker voortdurend de 

meest actuele informatie opvraagt, is het noodza-

kelijk dat er altijd een communicatielink is naar de 

brondatabase. Bij mobiele GIS-toepassingen pur 

sang, waarmee gebruikers ook nieuwe data inventa-

riseren, worden ook data vanuit het mobiele device 

naar de database op kantoor gestuurd. Een in het 

veld nieuw aangemaakt object moet hierbij ook 

daadwerkelijk met de juiste geometrie in de bronre-

gistratie worden opgenomen en op de juiste plaats 

worden gepositioneerd.

“De databases zijn tegenwoordig open en erop 

ingericht om door verschillende partijen geraad-

pleegd en gevuld te worden, ook buiten kantoor. 

Bovendien kan het uitvallen van een dataverbinding 

worden opgelost door de geïnventariseerde data 

op het mobiele apparaat op te slaan en alles door 

te sturen zodra er wel weer verbinding is. Omdat 

bekend is waar een medewerker mee bezig is en 

waar hij zich bevindt, kan ook de informatie die hij 

in, bijvoorbeeld, het komende half uur nodig zal 

hebben, alvast vooraf naar het mobiele apparaat 

worden overgezet.”

Meerwaarde
Tien jaar na de komst van de eerste mobiele GIS-

toepassingen, werken veel mobiele systemen nu 

goed, stelt Verbree. Maar waarom wordt mobiel GIS 
dan nog relatief weinig gebruikt, of in ieder geval min-
der dan zou kunnen?

“Technisch gezien zijn er geen beperkingen meer. 

Vanuit die optiek is er dus geen reden om mobiele 

systemen niet te gebruiken, maar het kan zijn, dat 

sommige organisaties er nog niet klaar voor zijn. 

Mobiel GIS zou niet meer moeten worden gezien 

als een vreemde eend in de bijt, maar als een vast 

Mobiel GIS werkt buiten goed, 
maar is binnen nog 
terra incognita

Vooraf inventariseren van eisen en faalkansen is noodzakelijk om 

mobiel GIS effectief te kunnen inzetten. Meestal blijven er dan geen 

onoverkomelijke problemen over, behalve voor toepassingen waar de 

gebruiker indoor is. Plaatsbepaling, oriëntatie en 

datacommunicatie binnen gebouwen vergt een totaal nieuwe manier van 

omgaan met geometrie, geografie en de gebruiker.
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“Mobiel GIS moet worden gezien als een vast onderdeel van het werkproces.”



waar ze zelf zijn en waar hun collega’s zich bevinden, 

maar binnen werkt GPS niet goed.”

“Mobiel GIS binnen in gebouwen is nog terra 

incognita”, concludeert Verbree. “En het verschil 

tussen buiten en binnen is groter dan men vaak 

denkt.” Op kaartmateriaal is de ruimte binnen 

gebouwen meestal niet ingetekend, terwijl er voor 

veiligheidstoepassingen zeer gedetailleerde data 

nodig zijn, en in 3D bovendien. Via de signalen van 

Wifi-punten is in sommige gevallen wel een redelijke 

plaatsbepaling te doen, maar de manier waarop 

iemand zich oriënteert, is binnen totaal anders dan 

buiten. “De algoritmes om routes te vinden die in 

mobiele systemen worden gebruikt, via stad, straat 

en opeenvolgende huisnummers, werken binnen 

niet. Gebouwen hebben verdiepingen, gangen en 

kamers, maar de standaarden daarvoor zijn nog in 

ontwikkeling.”

Location awareness
Verbree denkt dat de ontwikkelingen in mobiel 

GIS zich vooral zullen richten op de stap van bui-

ten naar binnen. “De grote markt voor mobiel GIS 

bestaat uit vrij simpele raadpleeg-

applicaties: Location Based Servi-

ces met enige mogelijkheden voor 

het invoeren van kenmerken. Die 

zijn vrij gemakkelijk te bouwen. 

Ik denk niet dat de leveranciers 

in de komende jaren met nieuwe 

apparaten en toepassingen zullen 

komen, eerder met verfraaiingen. 

De beste voorbeelden van mobiel 

GIS zijn nog altijd de autonaviga-

tiesystemen. Die werken perfect, 

doeltreffend en snel. Daar is in 

essentie niets meer aan te ontwik-

kelen.”

Maar zodra de gebruiker naar 

binnen gaat, werken ook de beste 

systemen niet meer. Daarom zal 

in de komende jaren vooral nagedacht moeten 

worden over andere manieren van plaatsbepaling, 

vindt Verbree. Locaties en routes worden nu geo-

metrisch aangegeven en gecommuniceerd: ‘ga over 

300 meter linksaf’, maar binnen gebruikt de mens 

heel andere kenmerken om zich te oriënteren. Een 

voorbeeld: ‘loop de gang door, neem de lift naar 

de vierde verdieping, ga door de deur en daar staat 

links het koffieapparaat’.

Edward Verbree: “Mobiele GIS-toepassingen krij-

gen met deze ‘position and location awareness’ ook 

een belevingscomponent. Wat gaat er in iemand 

om als hij of zij ergens naar toe moet? Hoeveel infor-

matie en bevestiging heeft iemand nodig om een 

route te volgen en welke soorten plaatsinformatie 

biedt een bepaalde omgeving? Dat is een compleet 

nieuwe manier van omgaan met geometrie, met 

geografie en met de gebruiker.”

onderdeel van het werkproces; als een werkplek 

die zich toevallig niet op kantoor, maar zich buiten 

bevindt. Ik denk, dat er ook nog te weinig is geke-

ken naar de gebruikers zelf, naar hoe medewerkers 

omgaan met data, welke informatie zij nodig heb-

ben en hoe zij die bevragen. Bij deze ‘last mile’ in 

de datacommunicatie kan er toch nog vrij veel fout 

gaan. Daarom moeten de gebruikers meer dan voor-

heen worden betrokken bij het ontwerpproces.” 

De vraag is ook, in hoeverre mobiel GIS echt meer-

waarde biedt ten opzichte van de bestaande prak-

tijk. De meerwaarde wordt meestal gezocht in de 

‘live’ connectie met de meest actuele informatie. Bij 

Location Based Services gaat het om informatie die 

hier en nu geldingskracht heeft; daarbij is de meer-

waarde evident. Veel informatie die in een mobiele 

GIS-omgeving wordt opgevraagd, bijvoorbeeld over 

kabels en leidingen of straatmeubilair, verandert 

echter niet zo snel, waardoor een voortdurende con-

nectie met de databron niet per se noodzakelijk is.

“Ook wordt vaak beloofd dat mobiel GIS als een 

‘augmented reality device’ kan werken, waarbij infor-

matie opgevraagd kan worden die niet zichtbaar is. 

Het mobiele apparaat dient als een kijkraam op de 

werkelijkheid die er wel is, maar die je niet ziet, zoals 

bij kabels en leidingen. Of als een kijkraam op de 

werkelijkheid die er nóg niet is. Deze ontwikkelingen 

hebben zeker meerwaarde, want dat krijg je in de 

oude, bestaande omgeving nooit voor elkaar.”

Terra incognita
Bij de echt kritische toepassingen, zoals in de vei-

ligheidsketen, waarbij mobiel GIS ook zonder twijfel 

meerwaarde biedt, zijn de randvoorwaarden echter 

nog niet ingevuld. “Bij veiligheidstoepassingen 

mag het niet gebeuren dat het systeem niet werkt, 

maar de omstandigheden waaronder ze worden 

gebruikt zijn moeilijk. Hulpverleners opereren vaak 

binnen in gebouwen en het ‘hier en nu’ is bij deze 

toepassingen nog veel belangrijker. Brandweer- en 

politiemannen moeten voortdurend kunnen weten 
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Mobiel GIS in 
combinatie met 
virtual reality.
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