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eerste meerjarenplanning snel in kaart brengen, 
want deze moet in 2016 met de voorjaarsnota wor-
den ingediend. Met de verouderde datasystemen 
konden we geen goede kostenberekening maken. 
Onze wens was een integraal systeem.’

BGT vanaf 2016
De tweede belangrijke reden voor Heerhugowaard 
om een integraal systeem aan te schaffen, was dat 
in 2016 de Basiskaart Grootschalige Topografie 
(BGT-kaart) gereed moet zijn. Dat is een landelijk 
dekkende kaart waarop alle wegen en groen staan. 
De oude GBKN-‘lijnenkaart’ wordt dan vervangen 
door de BGT-kaart, die ook wel ‘objectenkaart’ of 
‘vlakdekkende kaart’ wordt genoemd. De vlakken 
zijn ingekleurd, waardoor er een beter overzicht 
is van de arealen. Met behulp van Gisib zijn de 
beheerdata opgewaardeerd, waardoor de basis is 
gelegd voor een goede BGT-kaart.

Traject aan de voorkant
In 2014 ging Heerhugowaard, samen met 
Langedijk, inventariseren wat er op de markt was. 
Men liet verschillende leveranciers langskomen 
om hun product te presenteren. De gemeente 
werd bijgestaan door adviseur Alfons Schuurmans. 
Die gaf als input dat het erg belangrijk is dat een 
gemeente weet wat zij heeft in de bestaande 
beheerpakketten, wat de wensen en prioriteiten 
zijn en wat er dus nodig is in een beheersysteem. 
‘Met Schuurmans hebben we gediscussieerd over 
integraliteit. Want wat is dat eigenlijk? Op mana-
gersniveau houdt integraliteit iets anders in dan op 
beheerdersniveau en moeten werkzaamheden op 
elkaar afgestemd worden. Onze wens was ook dat 
alle collega’s achter dezelfde knoppen en hetzelfde 
scherm zouden komen te zitten.’

Beheerders worden 
‘assetmanagers’
Integraal beheersysteem laat beheerders vijftig jaar 

vooruit plannen
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Rob Knijn is coördinator beheer en is verantwoor-
delijk voor de snelle implementatie van het nieuwe 
systeem binnen de organisatie. Hij heeft er de 
afgelopen maanden zijn handen vol aan gehad. De 
reden voor de aanschaf is feitelijk de nauwere poli-
tieke samenwerking met buurgemeente Langedijk. 
‘Heerhugowaard wilde haar beheersystematiek 
updaten; Langedijk was al tevreden over haar 
beheersysteem, maar wilde een upgrade daarvan. 
Omdat onze twee gemeenten in de toekomst in 
grote mate met elkaar verbonden zullen zijn, heb-
ben we gezamenlijk gekeken wat voor producten 
er op de markt zijn. De aanbesteding en implemen-
tatie hebben we ieder voor onszelf gedaan.’

Van meerdere systemen naar één systeem
Tot nu toe werkte Heerhugowaard met verschil-
lende beheersystemen: het beheersysteem van 
DHV voor kunstwerken en wegen, Repcon voor 
spelen en Microstation met Excel voor groen. Maar 
deze systemen zijn inmiddels deels verouderd of 
niet meer efficiënt en Heerhugowaard wil ze in 
één pakket integreren. ‘We hebben van de poli-
tiek de opdracht gekregen om al onze assets, dus 
objecten in de openbare ruimte, goed in kaart te 
brengen en de kosten daarvan uit te rekenen op de 
lange termijn, zodat we ons beheer beter kunnen 
plannen voor de lange termijn. We moeten onze 
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zijn en wat er dus nodig is in een beheersysteem. 
‘Met Schuurmans hebben we gediscussieerd over 
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beheerdersniveau en moeten werkzaamheden op 
elkaar afgestemd worden. Onze wens was ook dat 
alle collega’s achter dezelfde knoppen en hetzelfde 
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Niet alleen voor de verschillende beheerders is 
eenduidigheid belangrijk, maar ook voor ICT is 
het overzichtelijk wanneer er één pakket draait in 
plaats van meerdere. Bij meerdere pakketten stuit 
je bovendien op problemen, zoals wegenvlakken 
en groenvlakken die niet op elkaar aansluiten en 
bijvoorbeeld over elkaar heen getekend zijn. Dit 
wordt voorkomen met een integraal pakket.
‘Een van de voordelen van Gisib was, dat de area-
len van al onze losse pakketten naar Gisib konden 
worden geconverteerd volgens de BGT-kaart. Ook 
speelde mee dat Langedijk zeer tevreden was over 
de voorganger van Gisib en alleen een upgrade 
nodig achtte voor haar systeem’, verklaart Knijn. In 
februari vond de enkelvoudig onderhandse aan-
besteding plaats. In augustus leverde KOAC-NPC 
het systeem voor wegen en kunstwerken op en de 
DG Groep het onderdeel groen en speeltoestel-
len. De DG Groep was bij dit project het algemene 
aanspreekpunt. 

Het lijkt alsof dit besluit over één nacht ijs is geno-
men, maar zo ging het absoluut niet. ‘We zijn al in 
2014 begonnen met de voorbereiding, om op tijd 
geld voor de aanbesteding te krijgen van B en W. 
Dat geld kwam er eind 2014. In de tweede helft 
van 2014 hebben we intensief overleg gevoerd 
met collega’s en wijkbeheerders en hun wensen 
genoteerd. Ook hebben we alle collega’s betrok-
ken bij de inventarisatie en de presentaties. Het is 
namelijk erg belangrijk om draagvlak te hebben 
voor een nieuw beheersysteem. Dit geldt ook voor 
de ICT-afdeling. Want als een systeem niet snel 
genoeg kan draaien en niet goed presteert, dan 
gebruiken mensen het niet.’

Draagvlak
Volgens Knijn worden ICT-projecten er weleens 
doorgedrukt en voldoen ze niet altijd aan de 
wensen van de uiteindelijke gebruikers. ‘Dat is een 
risico. Gisib is een geografisch systeem. Daarmee 
vraag je behoorlijk wat van de capaciteit van de 
computers van jouw gemeente. We twijfelden even 
of onze computers snel genoeg waren. We hebben 
toen een pilot gedraaid om de snelheid te testen, 
met interne data van de gemeente Bergen. We 
hebben VDI, waarmee je thuis kunt inloggen op de 
server van de computer. Met die snelheid moesten 
we het doen. Die snelheid bleek gelukkig voldoen-
de te zijn voor Gisib. We hadden geen upgrade 
nodig, wat wel als mogelijkheid was genoemd 
door de ICT-afdeling.’

Assetgroepen
Het Gisib-systeem is ontwikkeld voor verschillende 
assetgroepen (groen, wegen, kabels en leidingen, 

riolering, begraafplaatsen, speelvoorzieningen, 
straatmeubilair, watergangen, straatverlichting, 
verkeersborden, kunstwerken). Heerhugowaard 
heeft tot nu toe Gibis laten installeren voor kunst-
werken, wegen, speelmeubilair en groen. Bomen 
zijn geen onderdeel van groen.
‘De bomen hebben we nog in het beheersysteem 
DigiTree staan. Bebording en straatmeubilair staan 
nog in Techview. In de toekomst zullen we deze 
assetgroepen wellicht ook onderbrengen bij Gisib. 
Niet omdat wij ontevreden zijn over deze beheer-
systemen; integendeel. Maar we beseffen dat we 
de boel een stuk makkelijker maken als alles onder 
één paraplu is ondergebracht. Riolering hebben 
we in het beheersysteem Kikker, en dat blijft zo, 
net als de openbare verlichting in Techview. Deze 
systemen worden voor die werkvelden veelvuldig 
in regionaal verband gebruikt.’

Snel leren door te doen
Omdat er druk op de ketel staat, heeft de organi-
satie van Heerhugowaard het nieuwe systeem al 
goed onder de knie. ‘Normaal duurt het wennen 
minstens een halfjaar. Nu zijn we al specialist. We 
moéten ook binnen korte tijd alle assets doorge-
rekend hebben, dus we kunnen het systeem maar 
beter goed leren snappen en hanteren.’ Daar is wel 
enig extra werk aan voorafgegaan. ‘Met een team 
van zeven collega’s hebben we in augustus elke 
dag vier uur lang kaarten getekend, drie weken 
lang. De dagelijkse gang van zaken moest ook 
doorgaan, dus het intekenen deden we er feitelijk 
bij. Het was een intensieve klus. Door het gewoon 
te doen, werden we snel wijzer. We hebben voor-
namelijk data verbeterd. Geografisch stonden 
bepaalde zaken niet op de goede plek. Met een 
luchtfoto en de GBKN onder de data is er een ver-
beterslag gemaakt en zijn er zaken gecontroleerd. 
Het onderdeel wegen, bijvoorbeeld, sloot niet 
altijd aan op groen. Nu hebben we gezorgd voor 
een goede basis en zijn onze data voor 98 procent 
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betrouwbaar, qua locatie en materialisering. Niet 
alleen de kaart is correct ingevuld, maar ook heb-
ben we vastgelegd wie voor welke asset verant-
woordelijk is, van welk materiaal de asset gemaakt 
is, van welk bouwjaar de asset is, hoe lang het nog 
mee kan.’

Wijkplanning
Het systeem past deze werkwijze ook toe in het 
groot. ‘We kunnen met het systeem complete wij-
kenplannen maken. Wanneer is een wijk gebouwd? 
Wanneer moet hij opgeknapt worden? Uit hoeveel 
areaal bestaat de wijk, dus hoeveel vierkante meter 
groen, hoeveel paaltjes, hoeveel lichtmasten, riole-
ring en asfalt bevinden zich er? We zijn alles nu aan 
het doorrekenen. Voor enkele onderdelen gebrui-
ken we ook nog Excel, omdat daarmee makkelijk 
toevoegingen en afwijkingen doorgevoerd kunnen 
worden, maar Gisib bevat de brondata.’

Knijn is verguld. ‘We kunnen nu elke vierkante 
meter asfalt voorspellen, want we weten precies 
welke types wegen waar liggen, wanneer ze zijn 
aangelegd, wanneer ze vervangen moeten worden 
en wat ze kosten. We hoeven telkens maar op Enter 
te drukken en de getallen rollen eruit! Dit kunnen 
we binnenkort ook doen voor kunstwerken, spelen 
en de wijken.’

Verwachtingen
De snelheid waarmee de organisatie met het 
systeem aan de slag kon, viel Knijn wat tegen. ‘Ik 
had me erop verkeken dat het wat tijd kostte om 
al onze data goed te converteren en op te waar-
deren. Maar dat lag voor het grootste deel aan de 
aanlevering van onze eigen data. Als je basisareaal 
niet goed is gedocumenteerd, kost het meer tijd 
om dat te converteren naar een integraal systeem. 
Je kunt dan hoogstens van een puinbak een over-
zichtelijke puinbak maken, zeg maar. Vooral onze 
brondata voor kunstwerken viel me achteraf tegen. 
Maar het bleek wel makkelijker dan voorheen om 
de data compleet te maken en op te waarderen 
in Gisib.’ Knijn waarschuwt andere gemeenten: 
‘Als gemeente moet je je realiseren dat “even in de 
conversie gooien” niet mogelijk is. Het kost enige 
tijd. Maar als je daarna ziet wat je allemaal met het 
systeem kunt, wordt je geduld royaal beloond.’
De applicatiebeheerder speelde een grote rol bij 
de implementatie. ‘Zij geeft rechten, door aan te 
geven wie wat mag doen op welk niveau; ze kop-
pelt bestanden zoals Streetview, huisnummers en 
foto’s aan Gisib; ze maakt tabellen op, standaardi-
seert, maakt de standaardprojecten voor iedereen 
inzichtelijk en stelt achtergronddata goed in. De 
DG Groep of KOAC-NPC kan dat ook allemaal 
instellen, maar de gewenste data is zeer afhankelijk 
van de persoon. Een groenbeheerder wil bijvoor-
beeld groen uitgebreid zien met data, maar wegen 
alleen in de kleur grijs. De wegenbeheerder wil het 
juist andersom. Het is fijn als iemand in je organisa-
tie het systeem gebruiksklaar kan maken.’ 

Gebruiksvriendelijkheid
Over het systeem zelf is Knijn zeer te spreken. ‘Het 
is feitelijk een gis-viewer, een geografisch systeem 
met kaarten, met daarachter een database als 
een Excelblad. Het is een slim, maar eenvoudig te 
begrijpen pakket. Iedereen die kan werken met 
Excel en kaarten kan lezen, kan eenvoudig werken 
met Gisib.’

Beheerders worden assetmanagers
Knijn vertelt dat zelfs de functie-inhoud van hem 
en zijn collega’s veranderd is. ‘Vroeger waren we 
bezig met het verzamelen van data en planden 
we veel op basis van inspecties, maar dan keken 
we een paar jaar vooruit. Nu kijken we veel langer 
vooruit en plannen we de middelen en financiën 
veel scherper. We kunnen sturen binnen een areaal. 
Inspecties kunnen nu eerder gebruikt worden als 
toetsing of bijsturingsmoment van de plannen. 
Daardoor kunnen we tijdens een inspectie bij-
voorbeeld zeggen: Goed, de planning was om dit 
jaar de wegen A tot en met F te vervangen, maar 

we kunnen de wegen A, B en C ook over drie jaar 
veranderen en de rest nu doen. Vanaf nu kunnen 
we onze spaarmechanismes, dus onze reserves, 
over vijftig jaar inrichten, een heel investeringsplan 
bedenken en met inspecties sturen. Daarbij wegen 
we ook de risico’s mee. We worden assetmanager!’

Gebruikers
Inmiddels werken de beheerders van wegen, 
speelmeubilair, kunstwerken en groen – exclusief 
bomen – al met Gisib. Wat Knijn betreft, gaan er in 
de toekomst nog meer mensen mee werken. ‘Zoals 
ik al uitlegde, stappen de assetgroepen bomen, 
bebording en straatmeubilair in 2016 mogelijk over 
op Gisib. Maar ik hoop dat ook de beleidsmakers 
Gisib als tool gaan gebruiken. Daarmee kunnen ze 
in één oogopslag zien hoe onze openbare ruimte 
er bij staat en op basis daarvan het beleid bepalen. 
Maar ook het ingenieursbureau en de uitvoerende 
diensten zouden hiermee moeten gaan werken. 
Je kunt met behulp van dit systeem heel makkelijk 
opdrachten verstrekken.’ Ondanks de manage-
menttool die Gisib heeft en die Heerhugowaard 
ook heeft aangeschaft, is het systeem nog niet 
door de managers in gebruik genomen. ‘We heb-
ben deze optie nog niet gereedgemaakt om te 
analyseren. Maar dat komt in de toekomst nog wel’, 
aldus Knijn. 

Normaal duurt het wennen 

minstens een halfjaar. 

Nu zijn we na een paar 

maanden al specialist

Frank Jan Uittenbogaart, DG Groep

http://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5591

Be social
Scan of ga naar:

B O O M V E R Z O R G I N G

Meld u nu aan 
voor de Pius Floris 
Roadshow!

 Ochtendprogramma Hardenberg

 9:30 uur  Ontvangst met koffie en thee

 Inleiding en welkom

• Lezing: Lang leven de bomen! Wat is het belang van bomen  
 voor de Nederlandse samenleving? Door de heer Pius Floris

• Lezing: Grondverbetering, gecertificeerde compostering en   
 toepassing van Substrado BBV voor bomen. Het ontstaan van 
 het substraat, eigenschappen en gebruik van hoogwaardige
  compost als groeiplaatsverbetering. 
 Door de heer Hans van der Staak, Den Ouden

 Koffie en thee 

• Lezing: Regie op groen met Integrale Beplantingsmethode voor  
 een gezond en duurzaam resultaat. Door de heer Maarten Grasveld 
 van GRASVELD Tuin- en Landschapsarchitecten

 Lunch, koffie/thee en broodjes

• Lezing: Verplantingen. Wat is het belang bij succesvolle    
 boomverplantingen en waarom kunnen gemeentes met een 
 gerust hart voor boomverplantingen kiezen? Verplantbaarheid   
 onderzoek - verplanten - nazorg. Door de heren Bert van Polen,   
 Dennis de Goederen, Jorn Beerendonk van verschillende  
 vestigingen Pius Floris Boomverzorging.

 13:30 uur  Afsluiting en ruimte om na te praten

januari - februari - maart 2016

Pius Floris is dé specialist op het gebied van boomverzorging en 
boomadvies. Met dertien vestigingen zijn we Nederlands marktleider  
en altijd dichtbij. Eén keer per jaar komen we naar u toe met een unieke 
Roadshow. De Pius Floris Roadshow is een uitgelezen kans om in relatief korte  
tijd kennis te maken met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied  
van boomverzorging. De eerste lezing wordt verzorgd door onze oprichter, 
de heer Pius Floris en betreft de betekenis van bomen voor de Nederlandse 
samenleving. Waarna grondverbetering met de door Pius Floris 
Boomverzorging en Den Ouden ontwikkelde Substrado aan de orde komt.  
De Integrale Beplantingsmethode voor gemeentes volgt als derde lezing.  
We sluiten af met een lezing over de waarde van vooronderzoek en nazorg  
bij succesvolle boomverplantingen door onze eigen boomtechnische 
adviseurs. 

De toegang is gratis voor iedereen die als opdrachtgever professioneel 
betrokken is bij boomverzorging. 

Data en locaties 

De agenda voor de Roadshow 2016 is als volgt:
• Woensdag 13 januari  -  de Groene Sector Vakbeurs Hardenberg   
 (aangepast ochtendprogramma).  
 Vestigingen Groningen, Bergum, Assen en Deventer
• Donderdag 28 januari  -  Vestiging Bunde
• Donderdag 18 februari  -  Vestiging Leiderdorp
• Donderdag 25 februari  -  Vestiging Amsterdam
• Donderdag 3 maart  -  Vestiging Veenendaal
• Donderdag 10 maart  -  Vestiging Vught 
• Donderdag 17 maart  -  Vestiging Goes

De Roadshow begint om 12:00 uur en duurt tot 16:00 uur. Uitzondering 
hierop is de Roadshow op woensdag 13 januari (09:30 tot 13:30 uur).

Aanmelden is gratis en heel eenvoudig via www.piusfloris.nl
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