SLIMME TOEPASSINGEN

CASE STUDY

EERST ZIEN, DAN GELOVEN

Virtual Reality in een dijkverbeteringsproject
Jesse Stammers, Mieke Peeters*
De samenleving verandert, burgers zijn steeds mondiger en willen hun omgeving
zelf ‘produceren’. Overheden spelen hierop in door het organiseren van participatie
trajecten en co-creatieworkshops. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving schept
vertrouwen en zorgt vaak voor een soepeler proces. Echter, laat tien mensen een
projecttekening bekijken en er ontstaan tien verschillende beelden. Aan veel
discussies met bewoners liggen misverstanden over de toekomstige situatie ten
grondslag. Hoe zorg je voor een begrijpelijk beeld en een eenduidige discussie?
Waternet heeft Virtual Reality (VR) gebruikt om dit probleem op te lossen. Bij een
dijkverbeteringsproject in Mijdrecht konden bewoners, de toekomstige situatie
driedimensionaal ervaren. Wordt het gebruik van VR-visualisatie de nieuwe
standaard in participatietrajecten? De ervaringen van Waternet zijn positief.

Geen bomen op de dijk!
Uit de toetsing van Waternet bleek dat de dijk
‘Mijdrechtse Zuwe’ niet meer voldeed aan de
veiligheidseisen, daarom moest de dijk worden
opgehoogd. Het was echter niet zomaar een
‘dijkophoging’, vertelt Jelmer van de Ridder
(assistent projectleider Waternet): “Het is een uniek

stukje dijk. De kering ligt tussen twee woonwijken en op de
kruin zijn in het verleden zo’n 40 bomen geplant. Tijdens de
verkennende keukentafelgesprekken werd al snel duidelijk dat
het uitzicht vanuit de tuinen zeer gewaardeerd wordt door de
omwonenden. Het aanzicht en de afschermende functie van
bomen moest volgens de bewoners behouden blijven, het stond er
immers al 30 jaar”.


* 
Jesse Stammers is trekker Virtual Engineering bij Antea Group.
Mieke Peeters is Omgevingsmanager bij Waternet, gedetacheerd vanuit Antea Group.
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Volgens de Keur (regels voor water en dijken) zijn
bomen op of nabij de dijk niet toegestaan. Dit komt
omdat bomen een gevaar vormen voor de dijk. Een
boom kan omwaaien, waardoor een gat in de dijk
ontstaat. Daarnaast nemen bomen water op uit de
grond, waardoor de dijk kan uitdrogen. Waternet
plaatst om deze redenen normaal gesproken dan ook
geen bomen terug op een dijk. In het geval van de
Mijdrechtse Zuwe moesten de bomen weg, omdat ze de
ophoging van 30 centimeter niet zouden overleven.

Bewoners: wel bomen op de dijk!
Tijdens de bewonersgesprekken spraken omwonenden
de wens uit om nieuwe bomen terug te planten. Het
projectteam besloot om de mogelijkheden hiertoe te
verkennen. Jan Brandes (projectleider Waternet) licht
toe: “Ik vind het belangrijk dat de buurt een stem heeft in hun
omgeving, maar je hebt niet altijd die mogelijkheid. In Mijdrecht
was er gelukkig ruimte op de dijk om veilig bomen terug te
planten, daarom gaven het Waterschap en de gemeente Ronde
Venen toestemming voor het opstellen van een beplantingsplan.”.
Samen met de omwonenden en de gemeente ging
Waternet op zoek naar een scenario dat voor alle
betrokkenen wenselijk was. Op de vraag welke ideeën
omwonenden hadden bij het opnieuw planten van
bomen, kwam het antwoord: ‘dat moet ik voor me zien’.
Daarop heeft Waternet binnen de kaders van de Keur
de mogelijkheden onderzocht. Hieruit volgende een
drietal scenario’s. Jan Brandes: “De verschillende scenario’s
waren voor de gemeente en Waternet gelijkwaardig. We vonden het
belangrijk om de omwonenden een belangrijke stem te geven in het
beplantingsplan“. Mieke Peeters vult aan: “Bewoners hebben
gebiedskennis en zijn in staat een vertaling te maken naar de behoefte
die zij hebben. Zo wilden zij de koeien in de weide graag blijven
zien, maar het huis van de overburen liever niet. Benutten van kennis
uit de omgeving vergoot de kans op een gedragen oplossing.”

Schetsen in Virtual Reality

Eerst zien, dan geloven. Dat was de reactie van
omwonenden op de vraag hoe de dijk opnieuw
ingericht kon worden met bomen en ander groen.
Hoe breng je de mogelijkheden dan goed over op
de omgeving? Jan Brandes koos voor een ontwerp
in VR. Hij vertelt: “Mensen kunnen aan de hand van een
platte tekening moeilijk inschatten hoe de dijk er in werkelijkheid
uit komt te zien. Om de mensen te helpen met het maken van
een keuze hebben we de opties in VR laten ervaren”. Hier
voegt Van de Ridder aan toe: “Met deze 3D ontwerpen
kunnen bewoners vanuit hun eigen achtertuin naar verschillende
ontwerpen kijken. Hiermee komt het ontwerp tot leven in
tegenstelling tot een traditioneel kaartje. van bovenaf of een schets
van een zijaanzicht”.

Een virtuele wandeling over de dijk

Tijdens de bewonersavond zijn de verschillende
ontwerpscenario’s in VR gepresenteerd. Daarnaast
kregen de bewoners de mogelijkheid om een VR-app
te downloaden. Het ontwerp werd een levensechte
ervaring, waarvoor geen verbeeldingskracht meer
nodig was. Door het toepassen van VR ontstaat
meer interactie. Omwonenden hadden een actieve
rol, waren meer dan alleen een toeschouwer. Er kon
virtueel een wandeling over de dijk worden gemaakt,
waarbij de ontwerpscenario’s vanuit verschillende
perspectieven te zien waren. Uiteindelijk leidde de
presentatie tot een unanieme keuze, met hier en
daar een aanvulling. De kapvergunning is zonder
bezwaarschriften uit de omgeving verleend.
Ook dat is de meerwaarde van een 3D ontwerp;
aanpassingen zijn ter plekke eenvoudig te maken.
Hierdoor is het mogelijk om tijdens bijeenkomsten
bewoners uit te nodigen om mee te denken en nieuwe
voorstellen of aanpassingen te maken.” Uit het
interview met de betrokken partijen kwam naar voren
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dat de bewoners erg tevreden waren. “De toepassing
van VR heeft zo echt een belangrijke bijdrage geleverd aan
de beeldvorming en dus de keuze tussen de opties.”, stelt
Brandes.
Marloes Pikkemaat (gemeente De Ronde Venen): “Bij
nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte is het heel belangrijk
om met beelden te werken. Mensen vinden veranderingen over
het algemeen eng. Door met VR te werken, kunnen ze zich beter
inleven in de nieuwe situatie. Er ontstaat begrip of eventuele
weerstand neemt af.”

Virtual Reality: gimmick of aanwinst?

Virtual Reality is voor de meeste mensen bekend
vanuit computergames. Al sinds de jaren ’80 wordt
er in entertainmentindustrie gebruik gemaakt van
allerlei VR-toepassingen. Sinds een aantal jaren
wordt de techniek ook buiten de wereld van de games
ingezet, bijvoorbeeld in de zorg en de civiele techniek.
Psychologen helpen mensen met pleinvrees door ze
op een veilige manier (met een VR-bril) situaties te
laten ervaren die voor hen een uitdaging vormen.
Toch wordt Virtual Reality door veel mensen nog
ervaren als een gimmick. Het is vooral grappig en
leuk, ‘maar we kunnen dat toch niet voor ons serieuze project
gebruiken!’.
Er is een kentering zichtbaar op dat vlak. Zeker
binnen de ruimtelijke projecten wordt er steeds meer
gebruik gemaakt van VR. Op het schaalniveau van
de bewoner, maar ook binnen de besluitvorming
van (overheids)organisaties. Denk bijvoorbeeld aan
grote tenders waarin ontwerpen in VR worden
gepresenteerd.

Mensen denken in 3D, niet in 2D
Mensen denken in 3D, toch wordt beeld vaak 2D
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aangeboden. Hierin schuilt de kracht van Virtual
Reality. Het is een middel om beelden met mensen te
delen waarbij weinig ruimte is voor eigen interpretatie.
Dit draagt bij aan een eenduidig beeld van de nieuwe
situatie en daarmee aan een eenduidige discussie.
Brandes onderschrijft dit: “Op de bewonersavond werd het
ontwerp op twee manieren gepresenteerd. In Virtual Reality en
met posters van screenshots uit het 3D-model aan de wand. De
verwachting was dat de bewoners op basis van de screenshots al
een duidelijk beeld konden opmaken. Toch hadden ze grote moeite
om dit te vertalen naar hun eigen achtertuin. Pas toen ze in VR
door hun achtertuin liepen en in 3D om zich heen konden kijken
werd het echt duidelijk.”
De toegevoegde waarde van VR in dijkversterkings
projecten zit volgens Jasper Dijkman (Virtual
Engineer, Antea Group) in de visualisatie van
informatie: “Door de nieuwste technieken is het nu mogelijk
om ontwerpen van wegen- en waterbouw om te zetten naar
visuele beelden. Zo krijgt elke gebruiker een goed gevoel van
de toekomstige werkelijkheid en wordt miscommunicatie
geminimaliseerd. Door informatie te visualiseren kan je mensen
veel sneller meenemen. Een beeld zegt immers meer dan duizend
woorden.”

Wie heeft gezegd dat het
niet leuk mag zijn?
Een deel van het ‘gimmick-imago’ komt door de funfactor van VR. Ja, het is inderdaad ook erg leuk, maar
wie heeft gezegd dat dat niet mag? Als het inzetten
van dergelijke middelen leuk is en leidt tot een grotere
betrokkenheid en beter begrip van een project dan
is het dubbele winst. Van de Ridder beaamt dit:
“Het gezamenlijk ontwerpen met de Virtual Engineer was erg
vermakelijk. Je kreeg het gevoel alsof je met een computerspelletje
bezig was, terwijl je met een uitdagend proces bezig was in een
complexe omgeving”.
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Wanneer biedt VR uitkomst?

Conclusie

Wanneer loont het om gebruik te maken van
Virtual Reality? In ieder project waarbij je in
een vroeg stadium al iets wil verbeelden heeft
VR een toegevoegde waarde, echter kan het ook
kostbaar zijn. De kosten zijn sterk afhankelijk
van het soort project en de beschikbare
informatie (3D-modellen). Veel projecten worden
tegenwoordig in 3D gemodelleerd, dan is de stap
naar Virtual Reality relatief klein. Moet je voor
een project een hele omgeving gaan modelleren
dan wordt het kostbaarder. Dijkman legt uit: “De
kwaliteit van het ontwerp en het Level of Detail (LOD)
speelt een belangrijke rol. Sommige opdrachtgevers willen ieder
baksteentje in hoge kwaliteit zien, hier gaat uiteraard tijd in
zitten. Toch gaan de ontwikkelingen snel, we gebruiken nu al
programma’s waarin we samen met de opdrachtgever heel snel
en in hoge kwaliteit een omgeving kunnen ontwerpen.”

Het initiatief in de Mijdrechtse Zuwe is een mooi
voorbeeld, waarin de toegevoegde waarde van digitale
technologieën duidelijk naar voren komt. Inzicht
in de belangen van omwonenden en ontwerpers
maakt het maken van keuzes makkelijker, voorkomt
miscommunicatie en verhoogt de kans op succes.
Op de vraag hoe VR zich in de toekomst zal gaan
ontwikkelen, antwoordt Dijkman: “Ondertussen zijn we
ook druk bezig met Augmented Reality (AR). Voor ontwerpers
is dit een mooie ontwikkeling. Er komt een tijd dat we geen
muis en computerscherm meer hebben, maar dat we net als
een pottenbakker weer met onze handen aan het ontwerpen
zijn.” Jan en Marloes voegen hier nog samen aan toe:
“Het zal steeds meer worden toegepast, ook in ons ‘ruimtelijke
wereldje’. We begonnen met simpele plaatjes en kaartjes als
verduidelijking van nieuwe situaties en tegenwoordig zetten de
 M
bewoners een VR-bril op en wanen zich in die nieuwe situatie.”



Waternet is in 2006 opgericht door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de
gemeente Amsterdam voor de uitvoering van verschillende watertaken. Waternet is het
enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Ze zorgen voor
veilig, schoon en voldoende water voor gemeente Amsterdam en het beheergebied
van waterschap AGV. In haar beheergebied verzorgt en beschermt Waternet zo’n 1,3
miljoen mensen met 1000 kilometer dijken, waarvan 570 km boezemkades langs de
rivieren, 59 sluizen, 230 molens en gemalen, 4000km riool en 12 zuiveringsinstallaties.
Binnen een van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland voert Waternet
momenteel het ambitieuze ‘Programma regionale waterkeringen 2015-2024’ uit.
Binnen dit programma moet ruim 140 kilometer secundaire kering verbeterd worden.
Hierbij speelt de samenwerking met de omgeving een belangrijke rol. Dit bleek ook
het geval bij het dijkversterkingsproject Mijdrechtse Zuwe in de gemeente De Ronde
Venen.
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