
Gedreven door innovatie, een reis door de jaren 

‘van wolken naar punten’



Bob Wind 

• Ir. Technische natuurkunde – afgestudeerd duurzame 
energie TNO

• MBA Nyenrode – Business and sustainable transitions
• Manager Midden – en Zuid Nederland Geomaat, 

vanuit vestiging Amersfoort
• Moderator/dagvoorzitter van technische 

congressen/bijeenkomsten via Speakers Academy 



Vestiging Groningen                                                                 Vestiging Amersfoort 

Toonaangevend innovatief Geo-ICT ingenieursbureau

+/- 30
+/- 60

Innovatie zit in ons DNA – eigen afdeling Proces & Innovatie 



Proces & Innovatie 

Wie is Geomaat? 



Projecten 2022

• In 2022 voerden we +/- 980 projecten uit door 
heel Nederland. 

• 897.000 keer werden onze eigen tools gebruikt
• We tekenden 278.203 verkeersborden 

handmatig en het eerste A.I. model vond bijna 
500.000 borden 



Onze kernwaarden



2006 2019

2008

2009

Ga mee op reis door onze innovaties 

Komst Streetmapper

Begin ontwikkeling eigen software

Start samenwerking TNO

2016

Toevoeging zusterbedrijf 
Eyefly

Robot Plotter aangeschaft

2020

Succesvolle toepassing 
van A.I. in puntenwolken

We kunnen het 
Streetmapper systeem op 
afstand bedienen 

2022

Robot Plotter aangeschaft Handscanner aangeschaft

Automatisch kaarten 
vervaardigen 



Innovaties

2011

Software ontwikkeld om 
automatisch wegbelijning te 
detecteren en dit ook om te 
zetten naar CAD/GIS lijnen 

2012

Software ontwikkeld om 
automatisch geleiderail te 
detecteren. Op 7 plaatsen 
worden lijnen getekend, hierdoor 
kunnen we scheefstand bepalen 

2015



2015

Eerste objectdetectie, op zoek 
naar rondvormige objecten: 
bomen, verkeersborden, 
lantaarnpalen, et cetera. 

2018

Begonnen met de toepassing van 
Artificial Intelligence 

2020

Innovaties



2020

Markeringspijlendetectie 
op basis van A.I. Resultaat 
van boven de 99%

2021

Automatisch classificeren van 3D-
puntenwolken. We kunnen nu: 
ruis, auto’s en mensen uit de 
puntenwolk filteren

2022

Innovaties

C5-IRI tool ontwikkeld die 
langsonvlakheid meet 



2022

We kunnen nu verkeersborden 
detecteren vanuit beelden

2023 – 2025 

We kunnen nu automatisch 
laserpunten classificeren die 
samen een object vormen

Innovaties



Digital Twin – Liendert

https://vimeo.com/792170642/56c2c1005d


Digital Twin – Emmaviaduct Groningen  

In een game-engine

https://www.youtube.com/watch?v=3lbyN9ax94M


En zo komt alles samen….

https://youtu.be/y5wCauj01IE


2023 - 2025

Project Digitale Infrastructuur Toekomstige Mobiliteit  

Wij gaan in deze jaren werken aan het automatisch vervaardigen van kaartinformatie voor navigatiesystemen 
vanuit 3D-puntenwolken en beelden. 

Innovaties



Blijf op de hoogte 
Van onze nieuwste innovaties en ontwikkelingen 

Volg ons op LinkedIn → Geomaat B.V. 

Of schrijf je via onze website in voor onze nieuwsbrief 
www.geomaat.nl

http://www.geomaat.nl/

