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Kavel 10 kan aanbestedingen veranderen
Waarom vliegen met een drone als je met een vliegtuig dezelfde meting nauwkeuriger, sneller en goedkoper kunt doen. Kavel
10, een bureau gespecialiseerd in landmetingen, ontwikkelde een nieuwe techniek om met behulp van lidar gebieden in kaart
te brengen. Wetterskip Fryslân en loonbedrijf Luimstra zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden. Op termijn zou het zelfs
een deel van de aanbestedingen fors kunnen veranderen.
Met een vlucht bestrijk je ook een groter gebied en ben je
sneller. Met een drone moet je altijd met twee personen zijn
en kun je maar een klein gebied per keer afwerken. Het vliegtuig scant in één vlieglijn een strook van 150 meter.”

Lidar is uniek

In elke vlucht
combineert
het bedrijf
verschillende
opdrachten.
Daardoor blijften
de kosten beperkt.
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Wekelijks vliegt de PH-KVL over Nederland. Het eigen vliegtuig van Kavel 10 maakt dan foto’s en lidarbeelden van bijvoorbeeld bouwterreinen, oevers, dijken, landbouwgewassen en zanddepots. Het zijn de nieuwste technieken die
het bedrijf toepast om Nederland vanuit de lucht in kaart te
brengen. Ze zijn deels door het bedrijf zelf ontwikkeld om
met behulp van lidar de contouren van de bodem heel nauwkeurig te kunnen volgen. Het gebruik van lidar heeft grote
voordelen, stelt mede-eigenaar Richard Brouwer. “Met deze
techniek meten miljoenen unieke laserpulsen de grondoppervlakte. De koppeling met GPS en de stand en oriëntatiemeter zorgen voor een onderlinge nauwkeurigheid van tien
millimeter.’’
Een ander voordeel van vliegen is volgens het bedrijf de snelheid waarmee kan worden gewerkt en vooral dat er geen beperkingen zijn. “In Nederland heb je nog grote no fly zones
waar je met een drone niet mag vliegen, bijvoorbeeld langs
hoogspanningskabels, langs wegen en boven natuur- en militaire gebieden. Daar heb je met een vliegtuig geen last van.

Het vliegen met lidar is nu nog uniek in het landmeten, volgens Brouwer. “Wij zijn de eerste die dat vanuit een vliegtuig
uitvoert. Daarvoor moesten forse investeringen worden gedaan in de apparatuur. Eerst vlogen we alleen met camera’s,
maar we wilden het beter doen. Dat past bij onze bedrijfsfilosofie dat we altijd op zoek zijn naar de beste methode om de
omgeving in kaart te brengen. Veel werk hebben we nu van
overheden, semi-overheden en aannemers die een nulmeting laten doen voor de basiskaarten waarin ze de omgeving
in kaart brengen. Daarin leggen we alles vast in een afgebakend gebied, van lichtmasten tot putdeksels.”
Vanuit dit werk kreeg Kavel 10 ook andere opdrachten, zoals het schouwen van een waterkering langs een rivier. Die
was aanbesteed en de opdrachtnemer wilde precies in beeld
hebben waar er versteviging nodig was. “Het idee was om
dat met een drone te doen, maar het ging om een traject van
meer dan honderd kilometer dat soms moeilijk te bereiken
is. Het zou dus weken duren om dat te doen. Wij konden dat
met het vliegtuig in één dag en hadden daarbij de complete
oever in beeld in één film. Vanaf kantoor kon dus precies worden bepaald waar versteviging nodig was.”
Een andere mogelijkheid die lidar biedt, is het inmeten van
een terrein en dat daarna omzetten in een machinemodel
voor de aannemer, waarbij in het model ook de te realiseren
situatie wordt aangegeven. Het geeft grote mogelijkheden,
want doordat het terrein vooraf heel precies is bepaald, kan
de aannemer scherp calculeren op de hoeveelheid grond die
moet worden aangevoerd.

Strakker en goedkoper
Eén van de eerste projecten die nu in uitvoering is en volgens deze methode is ingemeten, is een kadeverbetering in
Gerkesklooster. Daar vindt groot onderhoud plaats aan 2,2

Kavel 10
Kavel 10 is een nog relatief jong bedrijf met zijn roots in de cumelasector.
Drie vennoten zijn namelijk zonen van Cor Brouwer, tot 2009 één van de
twee vennoten van loonbedrijf Brouwer & Brouwer uit Eastermar. De middelste zoon begon het bedrijf in 2011. Naast zijn civiel technische opleiding
meende hij dat het kopen van een GPS een gat in de markt was. Dat was
toen nog een revolutionaire techniek, die opdrachtgevers veel tijd en geld
bespaarde. Zijn broer, die een pilotenopleiding had voltooid, maar nog niet
aan het werk kon, assisteerde hem daarbij. Later, toen het bedrijf succesvol
bleek, kwamen daar nog een derde broer en een zwager bij.
Een aantal jaren geleden heeft Kavel 10 ook nog met drones gevlogen om in
te meten, maar die drone staat nu als een soort museumstuk in het kantoor.
Albert besloot na een half jaar vliegen dat het ondernemen veel leuker was
en dat was het startsein voor de start van het inmeten met een vliegtuig.
Eerst gebeurde dat met een gehuurd toestel, maar inmiddels heeft Kavel 10
een eigen toestel. Daarmee wordt minimaal één keer per week gevlogen om

kilometer kade en dat is één van de drie kade- en oeverprojecten waar Wetterskip Fryslân een proef heeft gedaan met
het inmeten door Kavel 10. In Gerkesklooster is het terrein
ook nog handmatig ingemeten en daaruit een terreinmodel
gemaakt. Daarna heeft Kavel 10 ook gevlogen en het hele
traject omgezet in een digitaal terreinmodel (DTM). Projectmanager Rudy Damstra van Wetterskip Frieslân is enthousiast over de mogelijkheden. “Wij hebben het nu zelf nog uitgewerkt in een tekening, maar zo strak als Kavel 10 het voor
de GPS op de graafmachine geschikt heeft gemaakt, lukt
ons niet. Tevens is het inmeten met lidar goedkoper dan een
DTM-meting door landmeters.”
Kavel 10 heeft in dit geval niet alleen het terrein in kaart gebracht, maar het ook helemaal omgezet in het digitale terreinmodel van de graafmachine. Op de computer laat Brouwer zien hoe daarbij over het hele traject is te zien hoe het
meest gunstigste profiel kan worden ingetekend. “Elke bult
en elke slenk in het terrein zien we en berekenen we mee als
het gaat om de hoeveelheden.”
In het veld is het precies te zien, wijst Bert Luimstra van loon-,
grondverzet en transportbedrijf Luimstra uit Surhuizum aan
als we het terrein bezoeken. “Kijk, daar zie je een bult naar de
dijk lopen en daar hoefden we dus minder grond aan te voeren”, vertelt hij. Luimstra is enthousiast over deze manier van
werken. “Doordat ze bij Kavel 10 nu iemand hebben die de
kaarten omzet in 3D-kaarten voor de graafmachine krijgen
we de tekening direct goed ingelezen en hebben we geen
enkele verrassing meer. En het afwerken is een feest. Moet
je kijken hoe mooi die bocht erin ligt. Dat lukt nooit als het
handmatig is ingetekend. Dan is het altijd hoekig en moet
de machinist het bijpoetsen. Nu zit het perfect in het model.”
Een ander voordeel van het systeem is volgens Damstra de
veel nauwkeuriger bepaling van de hoeveelheid grond die
in een project nodig is. “Kavel 10 brengt feitelijk centimeter
voor centimeter in kaart en berekent voor elke strook hoeveel grond nodig is. Nu hebben wij het met de hand gedaan
en dan zetten we er een percentage op, om te voorkomen
dat we mis zitten. Ik ben dus heel benieuwd hoeveel Kavel
10 heeft berekend en hoeveel er straks werkelijk in is gegaan.
Voor ons een groot voordeel, want als we bij een werk discussie hebben, gaat het bijna altijd over de hoeveelheid grond.”

een werk in te meten. Sinds begin dit jaar is het bedrijf ook gestart met het
omzetten van de beelden in een digitaal terreinmodel.
Het bedrijf is gevestigd in Drachten en heeft nu 12 werknemers in dienst.

De kade is in het
werk ongeveer
zestig centimeter
opgehoogd.

De tekening van
de kade na het
inmeten en met
een uitgewerkt
Digitaal Terrein
Model. De groene
uitstulpingen laten
zien waar in het
veld wat diepere
plekken zitten en
waar dus meer
grond nodig is.

Bert Luimstra (l)
en Rudy Damstra
hebben regelmatig
overleg over de
uitvoering. Beiden
vinden dit erg
prettig omdat alles
één op één gaat.

Bij het afwerken
merkt Luimstra
dat het terrein
nu heel precies is
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Nooit meer discussie
Hoewel het project nog in uitvoering is, verwacht Damstra
dat hij de komende tijd veel meer klussen op deze manier
gaat inmeten. “Het bespaart ons geld, want het is veel goedkoper dan dat we zelf een landmeter het terrein insturen,
dwarsprofielen maken, dat uitwerken in een tekening en dan
moeten uitrekenen hoeveel grond er nodig is. Daarmee is het
nog niet klaar, want de aannemer moet het daarna nog omzetten in een digitaal model dat hij in de graafmachine kan
gebruiken. Laat ik het invliegen en door Kavel 10 intekenen,
dan heb ik niet alleen een veel nauwkeuriger tekening, maar
bespaart ook de aannemer nog geld doordat hij direct een
kant-en-klaar ontwerp heeft.”

TEKST: Toon van der Stok
FOTO’S: Toon van der Stok, Kavel 10

Raamcontracten

DTM en lidar

De werkwijze van Kavel 10 past goed bij Wetterskip Fryslân voor wat betreft de
regionale kadeprojecten. De trajecten die vanuit de exploitatie in het kader van
groot onderhoud worden uitgevoerd, worden uitbesteed aan aannemers die
voor vier jaar zijn gecontracteerd in een civiel raamcontract.
Het grote voordeel van deze systematiek is dat het aanbesteden heel eenvoudig
is, legt Rudy Damstra uit. “We maken een werkbeschrijving/hoeveelheidstaat van
de werkzaamheden. Voor het werk in Gerkesklooster bestond die uit ongeveer
twintig posten, zoals de hoeveelheid grond die moest worden aangevoerd, de
hekken die moesten worden geplaatst, de opbouw van de dammen enzovoort.
Deze werkomschrijving/hoeveelheidstaat en de nodige tekeningen, voorwaarden en bepalingen worden in het digitale aanbestedingsprogramma Negometrix
geplaatst. In dat programma worden de drie gecontracteerde aannemers uit het
desbetreffende gebied en een willekeurige aannemer uit een ander gebied uitgenodigd voor een zogenaamde ‘minicompetitie’. Omdat alle inkoopvoorwaarden
en bepalingen in het contract al zijn afgesproken, kan een project dankzij deze
manier van aanbesteden sneller en goedkoper worden uitgevoerd.”
Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het veel goedkoper is dan een
openbare of Europese aanbesteding via een RAW/EMVI-bestek. Er zijn bijvoorbeeld geen kosten voor het maken van een RAW-bestek, ingenieursbureaus,
directievoering, afspraken over inkoopvoorwaarden, enzovoort. Damstra weet
uit de praktijk dat de kosten bij de integrale investeringsprojecten dan oplopen
van € 250,- tot € 500,- per meter. Door de projecten goed te selecteren of ze geschikt zijn voor de ‘Rudy Methode’ en ze op die manier uit te besteden, komen de
totale kosten op plusminus € 100,- per meter.
Deze werkmethode bevalt Wetterskip Frieslân zo goed dat het de komende jaren meer projecten binnen deze werkwijze wil brengen.

Het verschil met het inmeten met een drone is niet alleen
de veel grotere strook van 150 meter die Kavel 10 in één
keer inmeet, maar ook het gebruik van lidar via het
vliegtuig. Lidar is een techniek waarbij met behulp van
lasersignalen een vlakdekkende puntenwolk wordt
gecreëerd. Het is de vervolgstap op het inmeten vanuit foto’s
zoals dat met een drone kan worden gedaan. Voordeel
van lidar is dat het door het gewas penetreert. Hierdoor
kan de begroeiing er uitgefilterd worden. Bomen, struiken,
maar ook gras verdwijnt uit het beeld en op die manier
kan de exacte maaiveldhoogte worden bepaald. Hierdoor
kan een Digitaal Terrein Model worden gemaakt dat tot
op 20 mm nauwkeurig is. Kavel 10 gebruikt dit niet alleen
om een terrein in kaart te brengen voor de aanbesteding
van een werk, maar kan ook achteraf inmeten hoe het
terrein erbij ligt.
Een nieuwe stap is het uitwerken van een plan op basis
van het model dat Kavel 10 zelf heeft gemaakt. De medewerkers tekenen dan de gewenste situatie in en verwerken dit tot een bestek. Het is dan mogelijk om precies uit
te rekenen hoeveel grond of zand er nodig is of in andere
gevallen hoeveel er vrijkomt.

De simpele werkbeschrijving van de kadeverbetering.
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Voor Damstra heeft het ook nog een ander voordeel. Hij
probeert bij Wetterskip Frieslân zoveel mogelijk werk onderhands aan te besteden binnen de raamcontracten (zie kader
Raamcontracten) die het waterschap heeft afgesloten. “Als
we Kavel 10 laten inmeten, hebben we een onafhankelijke
partij die de tekening maakt en op basis van het terrein exact
de juiste hoeveelheden bepaalt. Als het bedrijf waarmaakt
wat het zegt - en daar lijkt het hier wel op - krijgen we nooit
meer discussie over de hoeveelheden. Dat geeft ons en de
aannemer zekerheid dat we altijd goed zitten.”
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In een vlucht kan eenvoudig ook bijvoorbeeld een hoeveelheidsbepaling worden meegenomen.

