
Digital twin Noordzee  woe 31 mei Strandtent Scheveningen 

Aanwezig: Gerjan Piet (WMR), Chris Karman, Joan Staeb (IHM/RWS), Jordan Maduro (MARIS),  Adam Walker (CBS), Kees 

Borst (RWS), Fedor Baart (D), Petra Jeurisen (RWS-datalab), Joris Bolwerk(RWS-datalab).   

Afwezig met bericht: John Schobben(RWS), Willem Stolte(D), Brenda Walles (WMR), Arnold Moene (WUR), Peter Thijse 

(MARIS) 

 

ACTIELIJST 

nr actie Wie, wanneer 

0529-01 Financien regelen (MARIS(opdracht),WMR(SPA),D(VTW)) Joan 

0529-02 Lodewijk Abspoel betrekken Joan  

0529-03 Leo de Vrees vragen welke kaarten hij heeft en wil Joan  

0529-04 Jordan Maduro (MARIS) bouwt het frontend die toonbaar is op 11 
juli. Frontend kan op losse server of op IHM.nl  

Jordan 

0529-05 Fedor (Deltares) zal de rekenmodule (backend) maken waarmee 
frontend samenwerkt ism WMR en hosten  

Fedor, Gerjan (Petra wil 
meekijken) 

0529-06 Gerjan (WMR) levert kennisregels en de rekenmodule ism Deltares Gerjan 

0529-07 Optie: vertaling van abstracte termen naar aansprekende termen 
(zoals GWh naar stroomverbruik x huishoudens, etc).  

p.m. (list of unusual units Fedor) 

0529-08 VR film als intro op de tool. Petra denkt dit met trainee te kunnen 
doen. Mogelijk kan dit als teaser op 11 juli worden gepresenteerd.  

Petra 

0529-09 Tool van Lodewijk Abspoel onderzoeken ? 

0529-10 Data verzameling coordineren (details zie disc 29 mei) Joan 

0529-11 Definieren output van de tool: Tim Raajimakers (D) rekent hieraan. 
Indicators die aangeven dat bijv biodiversiteit stijgt en visserij daalt. 
Dit navragen en implementeren in ons rekenmodel.  

Fedor ism Gerjan 

0529-11 11 juli: presentatie svz door John Schobben, met mogelijk teaser van 
Petra (datalab) en mogelijk een basisquiz.  

Chris coordineert dit. De basisquiz 
is niet concreet toebedeeld, als 
iemand opstaat om dit te doen 
kan het, anders vervalt dit 

0529-12 wekelijks voortgang rapporteren aan elkaar per mail allen 

 

- 

 

 

 

Discussie op 29 mei 

Gerjan: uitgegaan van benefits, het ontsluiten van data, zodat de beleidsmakers er wat mee kunnen, 

Ze willen voedsel, energie en veiligheid. 

Ze keuzes aanbieden: 10,30,60 GW energie uit zee halen.  En binnen zo’n keuze kun je nader kiezen, bijvoorbeeld: visserij 

ontzien of milieu ontzien.  

Je kunt zo’n scenario aanbieden in een andere vorm: zoals: dat betekent 20000 huishoudens.  

En binnen zo’n scenario kun je ook de consequenties tonen.  

Visualiseren: zo ziet zo’n windpark eruit, en dit is de consequentie voor de visserij en natuur (dat kan in de vorm van 

filmpjes).  De beleidsmaker kan dus gaan denken in de vorm van keuzes (een decision tree) .  We moeten dit wel kortsluiten 

met Leo de Vrees e.a.  of dit de type keuzes zijn die ze herkennen.  En kunnen ze ook wat met de trade-offs die worden 

gepresenteerd. 

Vertrouwen/acceptatie: er zit vaak van alles achter een statisch kaartje. Dit kun je laten zien. 

Kees zag dit ook in de context van e-learning (er zit misschien ook mensen in het publiek die niet alle termen begrijpt). 

Daarmee maak je het minder frontaal lesgeven.  

De realiteit is dat de complexiteit zo groot is dat je uit moet gaan van scenarios en niet alles on the fly kan berekenen 

(misschien wel op bepaalde onderdelen). 

Chris: moet het dan een soort platform worden, waarin die 3 scenarios staan ingeprogrammeerd,  

Fedor: stel nu dat de discussie luchthaven op zee weer actueel wordt, dan kun je die in een scenario inbouwen. Hij ziet een 

onderscheid tussen een ontwerpvraagstukken en onderhoudsfase. Dat eerste past dus in een scenario en de 

onderhoudsfase is meer een interactief met variabelen toepassen?? (zo hard is het niet). 

-wie neemt contact op met Lodewijk Abspoel en onderzoekt zijn tool. 

- er moet op 11 juli iets zijn wat op een computer draait (gebaseerd op 3 scenarios) en je kunt ermee spelen.  

-Jordan: een soort tekenprogramma, wat dient als imput voor het model. De dataset kan visueel aangepast worden.  



Petra/Fedor: gewoon beginnen met een slide (zoals Leo de Vrees nu gewend is te presenteren (vraag ze evt op bij Leo)). En 

daarna wordt het interactiever. Dit kan bijv. met reveal-js, of R-shiny?  (essentie is om bij de methode de Vrees te beginnen) 

(Kees heeft die slides al rondgestuurd).  

Jordan moet weten. Je kunt een interactieve tool embedden. Bijvoorbeeld met geojson.io  Dat concept kan hij overnemen. 

Er is een service die de data kan ophalen en berekenen en daarna de variatie tonen.  De gebruiker heeft de mogelijkheid om 

de data aan te passen (bijv het windpark iets veranderen) en daarna vindt de berekening plaats met de gewijzigde data en 

toont weer de nieuwe data/kaart.  

Jordan: het is ook belangrijk dat hij de goede data heeft. Clipc werkt met netcdf data. Het rekenmodel draait ergens als 

backend service.  De rekenservice moeten we maken en ergens plaatsen.   

Fedor: hoe gedetailleerd moet het windmolenmodel rekenmodel zijn? Fedor: de windkracht varieert op zee. (chef 

windmolenparkberekeningen weet dat en kan ons adviseren tot een niet al te moeilijk model). 

Chris: op 11 juli hebben we nog maar het simpelste model waarin je nog niet de hoogtes van windmolens kan varieren.  

Welke data hebben we nodig:  1. Achtergrondkaart brtachtergrondkaartwater.  2. Kaarten van huidige en geplande 

winmolen parken cf 10, 30, 60 GW.  (bron zoeken).   3. Vaarwegroutes (zowel de corridors als de heatmaps (uiteraard in de 

vorm van data))  

Adam: de heatmap is eigenlijk niet interessant: we moeten vragen bij MARIN: hoeveel schepen varen er per jaar over de 

belangrijkste hoofdroutes. Want als we een vaarroute gaan verleggen wegens een windpark, moeten x schepen y kilometer 

omvaren.  

Data nodig over de huidige inrichting van de windparken (bij scenario 10,30,60: wat zijn de hoogtes van de molens, 

vermogens). (en de parameters die je zou kunnen varieren en hoeveel bandbreedte in % je mag varieren) TKI wind op zee  

(Bob Meijer) moeten dat weten (zegt Gerjan). Kabels en leidingen hebben we ook nodig (zodat Leo en de luisteraart het 

herkennen)  

Bodemdiepte is ook interessant (en makkelijk op te halen: EMODNET bathymetrie of de RWSkaart). Need to have: gewoon 

de standaardkaart met resolutie 100m. (Gerjan en Fedor hebben mogelijk kennis van gedetailleerdere kaarten).  

Kosten berekenen van evt nieuw te leggen kabels: Adam denkt dat dit wel te berekenen is . 

Fedor weet een site (list of unusual units) wordt gebruikt om makkelijk te herkennen eenheden (bijv omrekening GW, naar 

huishoudens) te genereren. 

Data voor natuur en visserij (voor na 11 juli) 

Petra: wat wordt eigenlijk de output van ons model??? Stel je kiest voor het opofferen van de visserij: maar wat levert dat 

dan op? En hoe laat je dat zien??? Simpel: je laat bijv zien dat visserij daalt en natuur stijgt en energie stijgt.  Fedor en 

Gerjan kunnen dit als actie opnemen (Tim Raaijmakers van Deltares rekent hieraan)  

Petra het model = rekenmodule moet gemaakt worden actie. Wie weet waar dat rekenmodel is???? Hopelijk bij Tim 

Raaijmakers. Actie Fedor. Kan dat model draaien bij Deltares? Dit  zal dan via een API worden uitgelezen.  

Wie gaat er bouwen?:  frontend: MARIS (Petra wil graag meedenken, Joan ook)   backend: Deltares 

Data beschikbaar krijgen:  Joan zal dit vanuit IHM coordineren 

Gerjan (WMR) wil een berekening beschikbaar maken gebaseerd op CPUE, die berekening kan dan aangeven dat als je 

wegmoet uit een goede plek dat je dan x% minder opbrengst hebt. 

Adam wil in contact blijven en is enthousiast over hoe het gaat, maar denkt zelf niet heel veel te kunnen bijdragen vanuit 

CBS. 

Beginnen met een basisquiz op 11 juli. Wie maakt die? (over basistermen die we gebruiken). Jordan de quiz kan ook 

gebruikt worden als voorportaal voor de interactieve kaart. Je moet de quiz wel kunnen overslaan actie NTB 

Afspraak: wekelijks overleggen met Joan wat de voortgang is.  

Actie iedereen: nadenken wat je eigen ambitie heb je?  

Actie Petra: de nieuwe stagiair kan mogelijk al een teaser bouwen voor 11 juli (geen harde belofte) 

 

 

 


