S P E C I A L LANDMETEN EN GEO-IUI
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maken qeodata
inzichteliik"
leder bedrijf dat werl<t in opdracht van Rijkswaterstaat, ontl<omt
niet aan Inun strilcte voorwaarden waar data aan moet voldoen,
Kragten is al ruim twintig jaar betrol<ken bij projecten van RWS
en weet als geen ander wat die vereisten zijn. Dat maal<t Kragten bij uitstek de partner om een project probieemloos te laten
verlopen en af te ronden.
Een kijkje op de website van Kragten leert
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'Bij metingen werl<en
we met

vliegtuigen,

drones en landmeters'

in diverse presentatievormen aan de klant.
Met name dat iaatste v^ordt steeds belangrij-

OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG

ker W i l de klant de data als een te bewer-

Kragten is betrokken bij tal van landmeetkun-

ken tekening, pdf of in een online omgeving

dige projecten van uiteenlopende opdracht-

zichtbaar hebben? W i j ontwikkelen viewers.

gevers. Zoals het meten en rapporteren van
de (doorvaart)hoogten van alle bruggen en
viaducten van RWS. O o k v o e r t zij deformatiemetingen uit o m de constructiestaat van
een brug te bepalen. Tom Wesselink, Vakgroephoofd GeoDatamanagement, legt uit
hoe. "Bij metingen werken we met vliegtuigen, drones en landmeters. In dit voorbeeld
voeren landmeters met de modernste apparatuur de metingen uit omdat het op de millimeter nauwkeurig moet zijn. De data zetten
wij vervolgens o m naar leesbare tekeningen
en rapportages."

KABEL- EN LEIDINGSLEUVEN IN 3D
Haar expertise zet Kragten ook in o m plekken waar gegraven w o r d t in 3 D weer te geven. " O n d e r de grond is het vaak een w i r w a r
van kabels en leidingen. Een sleuf die gegraven
w o r d t , moet veelal ook weer snel dicht om
verkeershinder te beperken. Het is dan heel
handig als je een 3D model hebt van die sleuf
Aan de hand van een video-opname gemaakt
met een smartphone, kunnen wij de beelden
omzetten naar 3D. Dat maakt heel inzichtelijk
Bij metingen

werken we met vliegtuigen,

drones en landmeters.

w a t er allemaal onder de grond zit."
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