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1 KORTE SAMENVATTING 

De afdeling Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het Het Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen (INTER) en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), is 
binnen dit project op zoek naar innovatieve technologieën, mogelijkheden en perspectieven voor 
het automatisch opmeten en in beeld brengen van de toegankelijkheid van gebouwen met als doel 
de indoor-screening van gebouwen te automatiseren, met inbegrip van de automatische 
toekenning van cruciale waarden aan de gefilmde of gescreende ruimtes (afmetingen, kenmerken, 
aan- of afwezigheid van bepaalde elementen).  

Eerst  werden betrokken partijen bevraagd naar hun noden en wensen. Dit om hun huidige manier 
van werken beter te begrijpen. De huidige problemen en uitdagingen werden in dit rapport opgelijst 
voor twee use cases.  

Daarnaast is er een marktverkennend onderzoek uitgevoerd naar technologieën die het huidige 
proces van ABB en Inter kunnen ondersteunen, op vlak van captatie van data alsook de 
(automatische) verwerking hiervan.  

De technologievoorstellen zijn onderverdeeld in tekstuele en visuele voorstellen.  

• Versnellen en automatiseren van de huidige aanpak: opleveren van tekstuele informatie 
betreffende de toegankelijkheid van de gebouwen. 

• Nieuwe types informatie leveren aan de gebruiker zoals (driedimensionale) grondplannen 
van gebouwen en/of de mogelijkheid bieden om een ‘virtuele rondgang’ doorheen het 
gebouw te maken. 

Onder de tekstuele voorstellen zijn er twee concepten besproken. Het eerste concept is een 
geautomatiseerde vragenlijst. Gebaseerd op de verstrekte informatie werd duidelijk dat het 
opnemen van de toegankelijkheidscriteria nu een erg arbeidsintensief proces is. Door het 
stroomlijnen van de dataregistratie kan het werk aanzienlijk verlichten, zowel op het moment van 
registratie als bij het verwerken van de data. Het tweede concept stelt voor om met werktuigen de 
meettaken te vereenvoudigen. Verschillende fabrikanten bieden IR (Infrarood) afstandsmeters en 
elektrische inclinometers aan. De besproken tools laten toe om afstanden en hellingen makkelijk 
en snel op te meten met minimale belasting voor de toegankelijkheidsexpert, zowel wat 
tijdinvestering als fysieke arbeid betreft. 

Naast tekstuele data in tabelvorm, laat technologie ook toe om een ‘virtuele rondgang’ aan te 
bieden aan de gebruiker. Deze term is algemeen bekend dankzij de ‘Google Street view’ feature in 
‘Google maps’ waar ook de mogelijkheid bestaat om een virtuele verkenning van een 
(commercieel) gebouw aan te bieden op een platform dat door Google wordt geleverd en 
onderhouden. Men kan ook echte 3D-modellen maken van de locatie: hierbij worden niet enkel 
foto’s vergaard, maar ook geometrische afmetingen. De conceptvoorstellen die hier besproken 
worden zijn stereocamera, LiDar-technologie en 360°-camera’s.  

Voor elk van deze conceptrichtingen werd naast een korte beschrijving van het concept en de 
achterliggende technologie ook een inschatting gemaakt van de unieke voordelen, de kosten, de 
ontwikkelstappen en -risico’s. Deze conceptuele cases werden ten slotte ook naast elkaar 
afgewogen wat resulteerde in een aanbeveling voor Agentschap Informatie Vlaanderen in het 
uitwerken van een vervolgtraject. 
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2 EXECUTIVE SUMMARY 

Commissioned by the  department Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 
and Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (INTER) and Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO), within this project the project is being investigated together with 
market players to explore and combine innovative possibilities and perspectives for automatically 
measuring and visualizing the accessibility of buildings with the aim of automating the indoor 
screening of buildings (via drones, robot trolley, sensors, etc.), including the automatic assignment 
of crucial values to filmed or screened rooms (dimensions, characteristics, presence or absence 
of certain elements). To this end, the parties involved were asked about their needs and wishes in 
order to better understand their current process. The current problems and challenges were listed 
in this report for two use cases. In addition, research was carried out into technologies that can 
support the current process of ABB and Inter, in the field of data capture as well as (automatic) 
processing.  

The technology proposals are subdivided into textual and visual proposals.  

• Accelerating and automating the current approach: delivering textual information 
regarding the accessibility of the buildings. 

• Deliver new types of information to the user such as (three-dimensional) floor plans of 
buildings and/or offer the possibility to make a 'virtual tour' through the building. 

Among the textual proposals, two concepts have been discussed. The first concept is an 
automated questionnaire. Based on the information provided, it became clear that the measuring 
and validating accessibility criteria is now a very labor-intensive process. By streamlining the data 
registration, the work can be considerably reduced, both at the time of registration and when 
processing the data. The second concept proposes using tools to simplify the measuring tasks. 
Several manufacturers offer IR (Infrared) distance meters and electric inclinometers. The 
discussed tools allow to measure distances and inclinations easily and quickly with minimal load 
for the accessibility expert, both in terms of time investment and physical labour. 

In addition to textual data in tabular form, technology also allows a 'virtual tour' to be offered to 
the user. This term is well known thanks to the 'Google Street view' feature in 'Google maps' where 
it is also possible to offer a virtual exploration of a (commercial) building on a platform provided 
and maintained by Google. It is also possible to create real 3D models of the location: not only 
photos are collected, but also geometric dimensions. The concept proposals discussed here are 
stereo camera, LiDar technology and 360° cameras.  

For each of these conceps, in addition to a brief description of the concept and the underlying 
technology, an estimate was also made of the unique advantages, costs, development steps and 
risks. Finally, these conceptual cases were also benchmarked next to each other, which resulted 
in a recommendation for Agentschap Informatie Vlaanderen to work out a follow-up trajectory. 
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3 CONTEXTBESCHRIJVING 

3.1 INITIATIEFNEMERS 

Voor de afdeling Gelijke Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur is ‘Toegankelijkheid’ 
een belangrijk beleidsthema. Voor de beleidsuitvoering is een apart Agentschap opgericht (Inter) 
dat door de Afdeling wordt aangestuurd en gemonitored. De Afdeling en het Agentschap zijn 
samen betrokken én verantwoordelijke partij om de Toegankelijkheidsuitdaging in Vlaanderen 
verder uit te dragen, met: 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, ABB 

• Afdeling Gelijke Kansen, voor het thema ‘Toegankelijkheid’ 

• Afdeling Digiteam, voor ProductManagement Toegankelijkheid die de ontwikkeling van de 
nieuwe Toegankelijkheids-applicatie aanstuurt. 

Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, INTER 

• https://inter.vlaanderen/ 

• Dit is het Vlaamse kenniscentrum qua toegankelijkheid. In het najaar van 2013 keurde de 
Vlaamse Regering de oprichting van het agentschap Toegankelijk Vlaanderen goed. Ato 
vzw, Enter vzw, Intro vzw, toegankelijkheidsbureau vzw en Westkans vzw gingen op 1 mei 
2015 samen verder onder de werknaam Inter.  

Zoals hieronder beschreven (Context Data) maken beide partners werk van een nieuw project om 
de data-inwinning te moderniseren in lijn met 4 vernieuwingsassen. Een 'IT-Product-
Management'-track is daarvoor opgestart en lopend. 

Stad Mechelen, als interessant ‘oefenterrein’. De stad biedt sites aan waar er experimenten en 
demo’s kunnen worden uitgevoerd. De Stad zet ook haar kennis en ervaring in, op vlak van data 
en technologie én - niet in het minst - op het vlak van toegankelijkheid. Dit thema vormt voor 
Mechelen al langer een beleidsprioriteit. 

3.2 ALGEMENE UITDAGINGEN TOEGANKELIJK VLAANDEREN 

“Kan ik met mijn beperkte mobiliteit (rolstoel, rollator, krukken, buggy, enz.) een bezoek brengen 
aan gebouw X (museum, cultuurcentrum, overheidsdienst, enz.), deelnemen aan het event 
(concert, tentoonstelling, enz.) en gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen (restaurant, 
sanitair, enz.)?” 

Deze vraag wordt dagelijks door 15 procent van de bevolking gesteld, maar het antwoord daarop 
vormt een complex geheel van parameters. De huidige oplossingen zijn voor verbetering vatbaar 
en vormen het onderwerp van deze studie.  

De initiatiefnemers (Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Inter – Agentschap Toegankelijk 
Vlaanderen en de Stad Mechelen) willen met dit project de innovatieve mogelijkheden en 
perspectieven exploreren én combineren voor het automatisch opmeten en in beeld brengen van 
de toegankelijkheid van gebouwen met als doel de indoor-screening van gebouwen te 
automatiseren (via drones, rolwagen-robot, sensoren …), met inbegrip van de automatische 
toekenning van cruciale waarden aan de gefilmde of gescreende ruimtes (afmetingen, kenmer-
ken, aan- of afwezigheid van bepaalde elementen). Op die manier wil men op een makkelijkere en 
goedkopere manier meer en betere toegankelijkheidsdata verzamelen.  
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De initiatiefnemers denken aan een combinatie/kruising van:  

• innovatieve hardware- en softwarematige oplossingen, zoals bijv. drones of robots (of 
‘wave’ technologie) die foto’s of videobeelden maken van het gebouw, met  

• beeldherkenningstechnieken en A.I.-toepassingen voor de herkenning van patronen en 
objecten en het automatisch toekennen van bepaalde toegankelijkheidsparameters.  

Tot op heden gebeurt de toegankelijkheidsregistratie manueel en is dit een tijdrovend en kost-
intensief proces.  

In ruimere zin gesteld: Hoe kunnen we de gebruiker (met een beperking) helpen door de 
belangrijkste toegankelijkheidsknelpunten van een gebouw of site sneller en efficienter in beeld te 
brengen, via technologische hulpmiddelen?  

D.w.z. dat we de technologische mogelijkheden – die in opmars zijn en die de toegankelijkheid 
van een gebouw kunnen helpen registreren en visualiseren - willen verkennen voor alle soorten 
beperkingen d.i. mobiel (rolstoel), visueel & auditief. 

3.3 CONTEXT TOEGANKELIJKHEID 

De principes van Universal Design (een gebouw is maximaal toegankelijk en bruikbaar voor 
iedereen, zonder extra behandeling, ongeacht de eventuele beperking van de persoon) zijn zeer 
aantrekkelijk, maar vinden in de praktijk helaas nog te weinig doorgang. De overgrote meerderheid 
van de gebouwen worden tot op vandaag opgeleverd met (vaak ernstige) toegankelijkheidsissues. 

De weergave van de actuele en factuele toegankelijkheidstoestand van een gebouw is daarom 
nodig en nuttig voor de personen met een beperking: Kan ik terecht in gebouw x? Kan ik de site 
bereiken? Kan ik daar mijn weg vinden? Is het sanitair bereikbaar? Kan ik in de lift? 

Op deze vragen hebben personen met een beperking een antwoord nodig om een uitstap of 
bezoek te overwegen en in te plannen. 

Er zijn vandaag databanken en platformen die toegankelijkheidsinformatie verstrekken (zie bv. 
TOEVLA, On-wheels). De data zijn hoofdzakelijk ‘alfanumeriek’ (opslag van afmetingen en 
beschrijvingen). Logischerwijze vormt de fotoweergave de laatste jaren een belangrijke groei en 
verbetering: visuele weergave van de toegankelijkheidscontext verstrekt overwegend meer en 
snellere informatie dan omschrijvingen (‘een beeld zegt meer dan 1000 woorden’). 

3.4 CONTEXT DATA 

Details zijn belangrijk voor een correcte inschatting van de toegankelijkheid van een gebouw door 
een persoon met een beperking. Vanaf het jaar 2000 werden de eerste inspanningen geleverd om 
de toegankelijkheid van publieke gebouwen te registreren. Na de Belgische ratificatie in 2009 van 
het UN-Verdrag voor de rechten inzake de Personen met een handicap is er een belangrijke 
uitbreiding gebeurd. Vanuit de toenmalige opvatting ('meten is weten') werd een maximum aan 
relevante data en afmetingen opgeslagen. Zie bv TOEVLA-applicatie van INTER (voorbeeld). Dit 
informatie 'model' schiet echter deels zijn doel voorbij vermits het voor de betrokkene lastig is om 
doorheen de details en volgens het profiel van de beperking de reële toegankelijkheid af te lezen 
en/of te interpreteren. Momenteel werken ze aan een viertal vernieuwingsbewegingen op 
datavlak: 
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• leesbare en interpreteerbare kenmerken, beoordelingen en conclusies tegenover de 
huidige overload aan toegankelijkheidsdetails. Deze nieuwe laag is essentieel om de 
informatie gebruiksvriendelijk te ontsluiten naar de betrokkenen. Deze nieuwe ‘parameter’-
laag biedt een interessante extra uitdaging voor het projectvoorstel, zie verder 
‘automatische toekenning van de parameters als verrijking van de beelden’;  

• 'crowd-sourcing': naast de toegankelijkheidsverslaggeving door architecten/experten zien 
we een logische opkomst van gebruikerservaringen die worden geregistreerd en gedeeld, 
mede ook dankzij de invoering van de leesbare beoordelingen (zie bullet hierboven) die 
zullen worden aangestipt door de gebruiker/ervaringsdeskundige;  

• de nood aan (internationale) standaardisatie van de toegankelijkheidsparameters; deze 
eveneens logische beweging kende recentelijk een grote doorbraak, er is een ontwerp van 
internationale standaard, zodat toegankelijkheidsgegevens 'over de grenzen heen' 
interpreteerbaar worden dankzij de uniformisatie van begrippen en definities;  

• de even logische roep om de toegankelijkheidsdata volledig open te stellen ('Open data'), 
volgens de nieuwste technieken ('Linked Data') zodat deze data op de meest efficiënte 
manier machineleesbaar worden en in alle varianten van toepassingen (mobiliteit, 
toerisme, cultuur, UitInVlaanderen, dienstver-lening...) kunnen worden meegetoond;  

3.5 CONTEXT TECHNOLOGIE 

Vandaag herwerkt men de TOEVLA-database en -applicatie volgens de hierboven vermelde vier 
principes. Men wil echter ook de daaropvolgende golf al proberen voorbereiden. Men wil aftoetsen 
welke de technologische mogelijkheden zijn om de captatie van toegankelijkheidsdata maximaal 
te automatiseren. De data-inwinning, ook in de nieuw-te-ontwikkelen applicatie, is nog volledig 
gebaseerd op de klassieke en manuele registratie: iemand meet op, beoordeelt en voert de 
gegevens in. 

Er bestaan vandaag minstens twee veelbelovende technologische gebieden die elk op hun manier 
kunnen/zullen bijdragen tot een snellere, meer geautomatiseerde en meer volledige captatie van 
toegankelijkheidsdata nl. 

• indoor-screening van gebouwen (vb. via drones of robots of …) 

• interpreteren van visuele beelden (film/foto): object- of patroonherkenning, toekennen van 
afmetingen van ruimtes en objecten, toekennen van de nieuwe (leesbare) 
toegankelijkheidsparameters. 

We willen deze twee domeinen verder verkennen, en dan vooral de eventuele combinatie van deze 
technologieën, om aldus tot een inschatting te komen van de reële mogelijkheden tot benutting, 
richting een nieuw prototype of product d.i. een combinatie en uitbreiding van bestaande of 
opkomende technologische componenten.  
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4 METHODOLOGIE 

4.1 DEFINIËRING EN VALIDERING VAN DE BEHOEFTE 

De initiatiefnemers beschikten al over heel wat kennis inzake toegankelijkheidsregistratie en de 
relevantie van bepaalde (technische) parameters (ca 250 criteria: deurbreedtes, drempels, 
afmetingen van de lift, hellingsgraad, aanwezigheid ringleiding, enz.). Een beperkte 
behoefteanalyse was wenselijk, om de meest dominante knelpunten (per soort beperking) te 
heridentificeren in het licht van mogelijke technologische opportuniteiten, om de vereiste 
functionaliteiten in kaart te brengen en te prioriteren en hiervoor het nodige draagvlak te creëren. 
De behoefteanalyse had als doel om:  

• de behoefte van de aanbestedende dienst uit te werken en om te zetten naar 
gebruikersnoden in de vorm van use-cases;  

• de behoefte verder scherp te stellen en valideren met ABB en Inter aan de hand van 
interviews en een workshop; 

• de toegevoegde waarde van de gebruikersnoden/use-cases in kaart brengen (huidige 
situatie versus gewenste situatie) en prioriteren samen met de belangrijkste 
stakeholders;  

Hiertoe heeft Verhaert interacties opgezet met een multidisciplinair team van ABB en Inter.  

4.2 MARKTVERKENNING 

De focus van het voortraject lag op de marktverkenning. De initiatiefnemers van het project 
verwachten dat een verkenning en oplijsting van de technologische mogelijkheden inspirerend zal 
werken voor het Vlaams Agentschap Toegankelijkheid, in de zin dat de huidige manuele aanpak 
van captatie van toegankelijkheidsdata rechtstreeks zal beinvloed worden door de bevindingen 
van de studie. Meer inzicht in de nieuwe technologieën en de hinderpalen voor o.a. 
beeldherkenning en verrijking (bv. Welke intelligentie kan er eventueel worden ontwikkeld op de 
reeds beschikbare foto’s?) zijn nodig om de vernieuwing strategisch aan te pakken en het 
draagvlak te versterken. 

• op basis van desk research, de markt verder verkennen, de relevante spelers 
(onderzoeksinstellingen en/of bedrijven in binnen- en buitenland) in kaart brengen; 

• een grondige analyse van de state-of-the-art (qua spelers, oplossingen, trends, 
normeringen en standaarden enz. ) opmaken; 

• op basis van deskresearch een inschatting maken van de mogelijke oplossingen 
(functionaliteiten/concepten) en hun technologische, financiële enz. haalbaarheid en hun 
innovatief karakter (o.a. ook op basis van hun eigen expertise met soortgelijke projecten). 

Hiertoe heeft Verhaert een verkennend demo uitgevoerd met bedrijf Geoslam op Verhaert met een 
LIDAR-camera. De ruime problem statement van locatie-indexering is besproken met deze 
vertegenwoordiger, zonder daarbij in detail te treden.  
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5 BEHOEFTEBEPALING EN WENSEN VAN STAKEHOLDERS 

5.1 HUIDIGE WERKWIJZE (CRITERIA, METINGEN, LABELS, DATABASES) EN 
TEKORTKOMINGEN 

5.1.1 ABB EN INTER  

Tijdens overleg met ABB en Inter werd meer inzicht verkregen in de huidige werkwijze en 
tekortkomingen van het huidige proces. Het doel van ABB en Inter is om in België ervoor te zorgen 
dat alle publieke gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen en daaromtrent uniformiteit te creëren. 
Inter geeft advies over hoe men nieuwbouw en bestaande gebouwen toegankelijk kan maken. 
Daarnaast gaan ze ook gebouwen screenen op toegankelijkheid door verschillende criteria te 
valideren en dit te communiceren naar de gebruikers van de data (rolstoelgebruikers, niet of 
slechthorenden, niet of slechtzienden, enzovoort).  

Door middel van criteria beoordeelt men of het gebouw toegankelijk is voor de gebruikers of niet. 
Er zijn geen internationale standaarden, wat de uniformiteit moeilijk maakt. Enkele uiteenlopende 
voorbeelden van criteria:  

- Is er openbaar vervoer? 

- Is de hellingspercentage van een vlakte meer dan 2%? 

- Zijn de deuren breed genoeg? 

- Zijn er obstakels? 

- Zijn er steunbeugels in het toilet? 

- Wat is de lichtsterkte? 

- Wat type waterkraan is er? (automatisch of niet) 

De registratie van deze criteria wordt stapsgewijs per gebouw geregistreerd (ism een derde partij). 
Voorafgaandelijk ontvangt men grondplannen die Inter nakijkt. Nadien wordt er ter plaatse 
afgesproken en worden de criteria volgens een logische volgorde opgemeten (bereikbaarheid van 
de locatie, parking, toegangspad, inkomdeur, inkom …). Enkel de ruimtes waar de gebruikers 
komen worden opgemeten. Afhankelijk van de omvang van het gebouw, kan dit enkele uren duren 
en is handmatig werk. De persoon in kwestie heeft het volgende mee: 

- een camera 

- een rolmeter  

- een hellingsmeter  

- pen en papier 

Er is door Inter en ABB een tekstuele lijst opgesteld van ongeveer 700 criteria in de database, 
Toevla, die gevalideerd kunnen worden door de experten. Deze 700 criteria zijn geïdentificeerd en 
opgesteld doorheen de jaren in overleg met belangengroepen. Afhankelijk van het type gebouw, 
worden bepaalde criteria nagegaan. Zo heeft een kantoorgebouw andere criteria die gevalideerd 
moeten worden t.o.v. een museum. De meeste criteria worden gecontroleerd door het handmatig 
na te meten of door te kijken of het criterium aanwezig is of niet. Op basis van de toegankelijkheid 
van de verschillende criteria, wordt er een label (A++, A+, A) gegeven aan het gebouw. Deze labels 
geven een eerste indiciatie van toegankelijkheid voor de gebruikers en zijn niet allemaal even 
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relevant. Om een overdaad aan informatie te vermijden, worden niet alle criteria gecommuniceerd 
naar de eindgebruiker, enkel de noodzakelijke. Om voldoende kwaliteit te bewaken willen ABB en 
Inter enkele criteria prioriteren en overweegt men een extra categorie (B-label). Het correct 
communiceren en visualiseren naar de gebruiker toe is essentieel zodat hij of zij weet in hoeverre 
het gebouw toegankelijk is of niet.  

Om efficiënt de criteria te overlopen en te valideren, is er een ervaren werknemer nodig. Er moet 
rekening gehouden worden met elke beperking en elk detail. Niet alle criteria zijn voor de hand 
liggend en zijn allemaal niet makkelijk na te gaan. Sommige criteria moeten vooraf gecontroleerd 
worden, opgevraagd worden of moeten door een extern bedrijf opgemeten worden (bv. akoestiek 
van een ruimte). Sommige criteria zijn gecompliceerd en kunnen enkel op een 
persoonlijke/subjectieve wijze geëvalueerd worden (bv. vormt het tapijt een probleem voor 
rolstoelgebruikers of slechtzienden?). Dit impliceert dat niet elke label zwart-wit is en dus ook zo 
aangenomen moet worden. De verschillende variabelen maken het opmeten inefficiënt en 
tijdsconsumerend wat weegt op de rentabiliteit van Inter.  

Vandaag de dag is de database Toevla een belangrijk onderdeel voor ABB en Inter. De database is 
echter verouderd en inefficiënt om mee te werken. In de database worden alle criteria tekstueel 
opgeslagen en geconsulteerd. Die informatie in de database is data zoals afmetingen of woorden. 
Uit die data wordt geconcludeerd wat voor label aan een gebouw wordt gegeven. De data moet 
momenteel handmatig achteraf ingegeven worden en het is momenteel niet mogelijk dit tijdens 
het plaatsbezoek te doen, al vinden momenteel acties plaats om dit wél mogelijk te maken. De 
database schiet te kort aan bepaalde noden van de gebruikers of de overheid. Er wordt echter 
momenteel reeds gewerkt aan een vernieuwde database en een widget die op elke website 
toegevoegd kan worden. Zo kunnen de gebruikers snel en makkelijk zien of het gebouw of event 
toegankelijk is of niet.  

5.1.2 EINDGEBRUIKERS  

De gebruikersgroep zijn personen met een beperking (visueel, motorisch, enz. ) en willen de data 
raadplegen om te zien of een gebouw toegankelijk is of niet. De data en criteria die een persoon 
wilt raadplegen hangt af van doelgroepen (rolstoelgebruikers, niet- of slechthorende, niet- of 
slechtziende, enzovoort) alsook het soort gebouw (kantoorgebouw, horeca, musea, enzovoort) dat 
de persoon wil bezoeken. Vandaag kan de gebruiker op de toevla website de labels terugvinden 
voor de gescreende gebouwen. 

Daarnaast kan de eindgebruiker ook de eigenaar van een gebouw zijn. De eigenaar wilt inzicht 
omtrent de toegankelijkheid van het gebouw en hoe het toegankelijk omgebouwd kan worden. Het 
moet voor beide gebruikers mogelijk zijn deze data eenvoudig te raadplegen en te begrijpen. 

De eingebruikers werden niet expleciet betrokken voor dit project maar de belangen werden 
vertegenwoordigd door ABB en Inter. Deze assumpties dienen verder in het traject gevalideerd te 
worden. 

5.1.3 STAKEHOLDER MAP 

Stakeholder mapping is het visuele proces van het in kaart brengen van alle stakeholders. Aan de 
hand van een stakeholder map wordt er een visuele voorstelling weergegeven van alle 
belanghebbenden die het project kunnen beïnvloeden en hoe ze met elkaar verbonden zijn.  
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Het is erg belangrijk om belanghebbenden op de map te prioriteren. Een van de beste manieren 
om dat te doen is door een matrix te gebruiken om de macht die de stakeholders hebben over het 
project en hun niveau van interesse in het project te analyseren. Zo kan er strategisch de juiste 
keuze gemaakt worden hoe er met een partij omgegaan moet worden. Onderstaande voorstelling 
werd samen met het projectteam opgesteld. 

 

 

5.1.4 VERKENNENDE WORKSHOP OVER TOEGANKELIJKHEIDSCRITERIA 

Tijdens de verkennende workshop met de projectpartners is er nagedacht over welke criteria 
‘showstoppers’ zijn (criteria die ervoor zorgen dat het gebouw niet toegankelijk is voor de 
bezoekers) voor de doelgroepen. Tijdens de workshop is er expliciet gepeild naar criteria die niet 
voor de hand liggend zijn en niet makkelijk te meten zijn. Dit met als reden om een overzicht te 
creëren van de (belangrijkste) verschillende soorten criteria de gevalideerd moeten worden. Dit 
inzicht helpt bij het onderzoek naar technologieën die deze criteria kunnen valideren met als doel 
een voorstel te doen waar de meeste criteria gecapteerd en gevalideerd kunnen worden.  

In volgende tabellen (‘rolstoelgebruikers in kantoorgebouwen’ en ‘niet-horende & niet/slecht-
ziende in musea’) zijn de belangrijkste criteria opgesomd die hiervoor bepalend zijn. De tabellen 
zijn opgemaakt vanuit verschillende invalshoeken qua meten en registreren van een criterium.  

Er zijn twee use cases (tabellen), één tabel is opgemaakt vanuit het oogpunt van de 
rolstoelgebruiker in een kantoorgebouw en de andere tabel is gemaakt vanuit het oogpunt van een 
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niet- of slecht-ziende en niet- of slecht-horende in de musea. Met de twee tabellen, vormen we een 
complementair overzicht tussen de verschillende vereisten qua criteria voor de verschillende 
doelgroepen. De tabel is onderverdeeld in verschillende secties (bereikbaarheid, inkom & gebouw, 
niveauverschillen …). Deze indeling is door ABB en Inter opgemaakt om de verschillende criteria in 
de database te categoriseren. 

De voorgestelde criteria zijn zo opgemaakt dat showstoppers en té veel herhalende criteria (zoals 
verschillende afmetingen) niet tweemaal voorkomen in de tabellen.  
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ROLSTOELGEBRUIKERS IN KANTOORGEBOUWEN 

Sectie Bereikbaarheid Inkom 
gebouw & 
horizontaal 
circuleren 

Niveauverschillen Sanitair Lokalen Automaten & 
toegangscontrole 

Veiligheid & 
evacuatie 

Kwaliteit 
binnenlucht 
& 
technische 
installatie 

Bewegwijzering, 
infoborden en 
signalisatie 

Criteria geen openbaar 
vervoer 

Breedte deur Lift: afmetingen, 
bereikbaarheid, 
knoppen 

Afmetingen 
toilet 

Zwaarte deur Draairuimte voor / 
hoogte 

Vraag: hebben 
ze 
evacuatieplan? 
-> vooral 
brandweer die 
dat bekijkt 

Fijn stof (met 
toestel) doen 
het niet 

Signalering: als er 
borden hangen, 
kijken we of het te 
lezen valt (contrast, 
grootte, ...) 

 Slechte route 
(hindernissen) 
vanaf halte 

Zwaarte van 
de deur 

Geen lift Bereikbaarheid 
toilet 

Tafel & stoelen en 
onderrijdbaarheid 

   Letters worden 
gemeten, afstand 
ertussen 

 Geen 
parkeerplaats 

Drempel >2cm Plaats 
bedieningsknoppen 
lift 

Zwaarte deur Versmallingen     

 Te smalle 
parkeerplaats 

Meer dan 1 
hoge trede bij 
inkom 

 Drempelhoogte 
douche (geen 
douchebak) 

Mobiele 
betaalmogelijkheden 

    

 Toeganspad 
(breedte, 
ondergrond, 
drempels, …) 

Draaideur/ 
toegangspoort 

 Type syphon 
(kan je onder 
wastafel?) 

     

 Helling >2% Geen 
opstelruimte 
voor deur te 
bedienen 

 Ondergrond 
douche 
(antislip) R10 
in technische 
fiche 

     

 obstakels tapijt  Type kraan      

 

Tabel: Belangrijkste criteria voor de situatie van een rolstoelgebruik in een bezoek aan kantoorgebouwen 
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NIET- of SLECHT-HORENDE & NIET- of SLECHT-ZIENDE IN MUSEA 

Sectie Algemeen Bereikbaarheid Gebouw Extra 

Criteria Audio guide  Signalisatie / contrasten Menukaart leesbaarheid 

 Alarmsignaal: visueel & geluid  Contrast (niet-) glazen deur Is er bemanning aan de balie 

 Routebeschrijving  Communicatie in de lift Is er begeleiding voor iemand 

 Voel-elementen  Goed verlichte zones Is er een persoon met opleiding (in toegankelijkheid) 

 Ringleiding aan balie   Kunnen ze doen waarvoor ze komen? 

 Voorleesfunctie   Kunnen ze het ook beleven? 

 Leesbaarheid borden, brochures, 
schermen, … 

  Aparte route 

 Soorten rondleiding: autisme, dementie, 
VGT, mentale beperking, auditieve, ... 

   

 Voorzieningen vr AssistentieHond    

 

Tabel: Belangrijkste criteria voor de situatie van een niet- of slechthorende en niet- of slechtziende in een bezoek aan musea 
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5.2 CONCLUSIE BEHOEFTEBEPALING  

Doorheen deze eerste fase werd een helder beeld geschept van de (technische) uitdagingen voor 
de inspecteurs, de platformbeheerders en betrokken instanties. Naast de lopende optimalisaties 
qua databank en website, zal hier verder gefocust worden op procesoptimalisaties die: 

• oplossingen die snellere scans toelaten (bv. technisch materiaal voor meldingen) 

• oplossingen die snellere verwerking van de toegankelijksheidscriteria toelaten (bv. 
procedurele innovaties). 

• oplossingen die kwalitatievere beoordelingen door gebruikers toelaten (bv. Foto en video 
van kritieke plaatsen in het gebouw) 

Daarbij gaan we dus enerzijds op zoek naar technologieën die een kostenreductie kunnen 
realiseren (en aldus de investering kunnen terugverdienen), en/of anderzijds een toegevoegde 
waarde leveren voor de eindgebruiker van de data. Dit laatste aspect zal in een verder stadium 
verder moeten gevalideerd worden qua wenselijkheid met eindgebruikers en belangengroepen. 

Uit de analyse van deze eerste fase is gebleken dat er een beperkte lijst van kritische parameters 
kan geselecteerd worden, waarvan men wil evalueren in hoeverre innovatieve technologie kan 
bijdragen aan procesoptimalisatie. Bovenstaande tabellen (5.1.4) werden in een consoliderende 
tabel gebruikt (15.4) om een cross-check te houden in hoeverre de onderzochte technologieën de 
kritische parameters kunnen behandelen. 

6 OVERZICHT VAN OPLOSSINGEN 

Dit document geeft een overzicht van verschillende technologische toepassingen om het 
analyseren van gebouwen op toegankelijkheid voor personen met handicap te registreren. Dit 
technologisch onderzoek is gebasseerd op de expertise binnen Verhaert in verband met sensoriek, 
data-interpretatie en automatisatie en een grondige desk research.   

De technologieën die in dit rapport voorgesteld worden zijn gebaseerd op de haalbaarheid voor dit 
project, rekeninghoudend met het innovatief karakter. In bijlage zijn er state-of-the-art 
technologieën besproken die nieuw, innovatief en veelbelovend zijn maar nog niet haalbaar zijn 
voor dit traject op vlak van hoeverre de technologie aanbiedt vandaag alsook de kostprijs die eraan 
verbonden is. Met die reden is er gekozen om technologieën te onderzoeken die vandaag de dag 
bestaan en implementeerbaar zijn en op de middellange termijn nog in performantie gaan 
verbeteren alsook goedkoper worden.  

De toegevoegde waarde van deze toepassingen is tweeledig: 

• Versnellen en automatiseren van de huidige aanpak: opleveren van tekstuele informatie 
betreffende de toegankelijkheid van de gebouwen. 

• Nieuwe types informatie leveren aan de gebruiker zoals (driedimensionale) grondplannen 
van gebouwen en/of de mogelijkheid bieden om een ‘virtuele rondgang’ doorheen het 
gebouw te maken. 

Verscheidene technologische voorstellen hebben elk hun voor- en nadelen en worden verder ook 
besproken. De data van sommige conceptvoorstellen (360°-camera en stereocamera) zijn 
beelden. Deze technologie wordt mee voorgesteld aangezien een beeld de toegankelijkheid van 
een gebouw visueel duidelijker laten zien in vergelijking met de labels die vandaag worden 
gebruikt. Inter gelooft dat voor een groot deel van het toegankelijkheids-doelpubliek de visualisatie 
een meerwaarde kan betekenen maar zal verder onderzocht moeten worden. Ook in andere 



 
 

 

 

 

17 
 

sectoren worden deze visualisatietechnieken gebruikt. Sommige immobiliënkantoren gebruiken 
3D visualisaties om een virtuele rondleiding te geven van het vastgoed.  

7 OPLOSSING 1: TEKSTUELE GEGEVENS 

Op dit moment wordt de data verzameld door de Inter-medewerker aangeboden in de vorm van 
getabelleerde tekstuele gegevens. Om deze data te verzamelen is geen beeldmateriaal nodig. De 
gebruiker kan bijvoorbeeld raadplegen of deuren, hellingen en liften geschikt zijn voor een 
rolstoelgebruiker. De gebruiker kan echter de deur of liftruimte niet zien en zich er zelf mee 
vertrouwd maken. 

De uitdaging is hier om de grote hoeveelheid tekstuele informatie vlot van het notaboek van de 
expert over te brengen naar een digitale databank. Een aantal van de vragen kunnen ook 
rechtstreeks door de eigenaar of verantwoordelijke van de locatie worden ingevuld, zonder 
tussenkomst van een Toevla-expert. Deze tekstuele data kan via een geschikte interface 
geconsulteerd worden door de gebruiker. 

7.1 GEAUTOMATISEERDE VRAGENLIJST 

Het stroomlijnen van de dataregistratie kan het werk aanzienlijk verlichten, zowel op het moment 
van registratie als bij het verwerken van de data. 

Gebaseerd op de verstrekte informatie werd duidelijk dat het opnemen van de 
toegankelijkheidscriteria nu een erg arbeidsintensief proces is. Gebruikmakend van recente 
technologische evoluties kan dit proces makkelijker worden gemaakt. Er is een winst te boeken 
door het automatiseren van het ingeven van de data (‘data entry’) in een centrale database zodra 
deze ter plaatse werden geregistreerd. Inter en ABB zijn het proces aan het automatiseren zodat 
de data rechstreeks in de database komt te staan.  

7.1.1 CAPTEREN DATA 

Er bestaan toegankelijke applicaties (bijvoorbeeld Google sheets, met API) om een heldere en 
makkelijk in te vullen template te maken waarbij de data onmiddellijk kan worden geëxporteerd 
naar een database. 

Met behulp van een goed gebouwde template en een tabletcomputer kan veel werk gestroomlijnd 
worden. Men kan hierin een stap verder gaan en een ‘app’ (van het Engels ‘application’ een 
onmiddellijk te gebruiken computerprogramma voor smartphone of tablet) ontwikkelen of laten 
ontwikkelen. 

Dit heeft verschillende voordelen: 

• GDPR en dataprotectie voor onderzoeker en klant kan beter worden gegarandeerd; 

• Onafhankelijkheid van de derde partijen zoals Alphabet inc. - Google LLC 

• Mogelijkheid om gaandeweg te koppelen aan andere meetinstrumenten (camera, lidar, 
afstandsmeter). 

7.1.2 BEGRIJPEN DATA 

De invoer-applicatie kan ondersteunend werken bij het toekennen van de 
toegangkelijkheidsscore(s). Gebaseeerd op tekstuele, categorische en kwantitatieve invoer kan 
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kan een algorithme worden ontwikkeld om de expert te ondersteunen bij het berekenen van de 
toegangkelijkheid. 

7.1.3 VOOR- EN NADELEN 

Voordelen: 

• Een goed opgesteld en helder sjabloon kan een minder ervaren medewerker leiden om snel 
en efficiënt een rapport van hoge kwaliteit af te leveren.  

• De vragenlijst kan op voorhand naar de verantwoordelijke van het te onderzoeken gebouw 
worden gestuurd. Deze kan al een deel van de gegevens zelf aanvullen. 

Nadelen: 

• Technische belasting voor ambtenaren en voor IT-dienst kan toenemen. De applicatie en 
de database zullen moeten worden onderhouden en aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen in de te toetsen criteria. Dit brengt een kost met zich mee. 

7.2 WERKTUIGEN OM MEET-TAKEN TE VEREENVOUDIGEN 

Verschillende fabrikanten bieden IR (Infrarood) afstandsmeters en elektrische inclinometers aan. 
Deze toestellen laten toe om afstand en hellingshoek accuraat te meten met een hoge 
nauwkeurigheid. Let wel, een IR afstandmeter veronderstelt een fysiek eindpunt (muur, object). Dit 
is niet geschikt om de afstand tussen 2 lijnen op een vlak oppervlak te meten. 

Het meten van de rolweerstand en gladheid van een ondergrond is uitdagender. Hier moeten de 
vereisten duidelijk worden gedefinieerd. Het is niet uitgesloten dat hiervoor een specifieke tool zou 
moeten ontwikkeld worden. 

7.2.1 CAPTEREN DATA 

De besproken tools laten toe om afstanden en hellingen makkelijk en snel op te meten met 
minimale belasting voor de toegankelijkheidsexpert, zowel wat tijdinvestering als fysieke arbeid 
betreft. 

De metingen worden nog steeds individueel uitgevoerd door de expert. Aangezien dit over digitale 
meetinstrumenten gaat is het denkbaar dat dit meetinstrument wordt geconnecteerd 
(bijvoorbeeld via bluetooth) met de data-entry app op een tablet om zo automatisch de meting te 
registreren in de databank. 

De verschillende meettoestellen moeten worden geïntegreerd in een minimaal aantal toestellen 
zodat de expert geen onpraktische veelheid aan toestelletjes moet meedragen. Dit vereist een 
bijkomend ontwikkelingstraject. 

7.2.2 BEGRIJPEN DATA 

De metingen worden nog steeds individueel uitgevoerd door de expert. Het is nog steeds aan de 
expert om de context van het meetresultaat (bijvoorbeeld ‘ruimte onder wastafel’) goed aan te 
geven in de applicatie. (besproken bij monde van Inter en ABB). 

Er kan een algoritme worden ontwikkeld om een toegankelijkhheidsscore te berekenen op basis 
van deze meetdata. Dit kan het werk van de expert verlichten en versnellen. 

7.2.3 VOOR- EN NADELEN 
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Voordelen: 

• De werkwijze van de expert wijzigt nauwelijks tegenover de werkwijze met analoge 
meettoestellen.  

7.2.4 RISICO’S 

Indien de connectie tussen meettoestel en tablet niet stabiel is of te traag werkt kan dit frustrerend 
zijn voor de expert. Omwille van het kleine verschil met de huidige aanpak is de tijdswinst beperkt 
en bestaat het gevaar dat dit een over-engineered oplossing blijkt te zijn. 

7.2.5 KOSTEN 

De kosten van deze stap zijn erg moeilijk in te schatten. Deze hangen erg af van de mate waarin 
men deze acties wil automatiseren. 

Ervan uitgaande dat er reeds server-infrastructuur en mensen aanwezig zijn om een database te 
hosten en te onderhouden vormt dit geen specifieke extra kost. 

De kost van digitale meettoetellen is niet hoog. Een goede IR afstandsmeter of een digitale 
inclinometer kosten ongeveer €100,- per stuk. Deze toestellen hebben wel geen bluetooth of 
andere connectie die toelaat om de gemeten waarde onmiddellijk op te nemen in het meetrapport 
op een tablet-computer. Indien men wenst om deze toestellen te integreren in één meetinstrument 
voor de Toevla expert met bluetooth connectie, dan spreekt men natuurlijk over een 
productontwikkelingstraject. Dit kan al snel een kost van €100k dragen. 

Het ontwikkelen van een tool om de data vlot digitaal te registreren ter plaatse en daarna 
onmiddellijk door te sturen naar de databank kan op verschillende manieren gebeuren. Als men 
zich kan beperken tot een goede template op een bestaande applicatie zoals google sheets, dan 
kan de kost erg laag gehouden worden. Men moet er wel op rekenen dat er een personeelslid de 
taak zal moeten opnemen om dit systeem te onderhouden en bij te werken. 

8 OPLOSSING 2: VIRTUELE RONDGANG 

Naast tekstuele data in tabelvorm, laat technologie ook toe om een ‘virtuele rondgang’ aan te 
bieden aan de gebruiker. Dit concept is algemeen bekend dankzij de ‘Google Street view’ feature 
in ‘Google maps’. Google, een technologiebedrijf uit de Verenigde Staten, biedt via ‘Google My 
Business’ ook de mogelijkheid aan om een virtuele verkenning van een (commercieel) gebouw aan 
te bieden op een platform dat door Google wordt geleverd en onderhouden. 

Het is echter belangrijk om in te zien dat deze bestanden méér zijn dan een eenvoudige foto. Dit 
vereist een zekere verwerking: 

• Men moet aangeven welke 360° op welke locatie op het grondplan van de locatie werd 
genomen zodat de ‘hotspots’ juist kunnen worden geplaatst. 

• Om werkelijk waarde te leveren aan een gebruiker moeten belangrijke punten op de foto’s 
worden aangeduid. Men moet de foto’s ‘taggen’ met informatiepunten en route-
aanduidingen. Deze informatie kan erg divers zijn: tekst, muziek of beeld. 

In tweede instantie, maar erg nuttig voor deze toepassing, kan men ook echte 3D-modellen maken 
van de locatie: hierbij worden niet enkel foto’s vergaard, maar ook geometrische afmetingen. 
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8.1 CONCEPT 1: 360°-CAMERA 

Met een 360°-camera kan men meer gegevens leveren aan de gebruiker dan met de klassieke 
tekstuele gegevens. 

Een 360°-camera, ook wel bekend als een omnidirectionele camera,  is een camera met een 
gezichtsveld dat ongeveer de gehele sfeer of ten minste een volledige cirkel in het horizontale vlak 
bestrijkt. 360°-camera's zijn nodig wanneer grote gezichtsvelden moeten worden afgedekt, zoals 
bij het fotograferen van panorama's. Omdat virtuele en augmented reality (AR/VR) steeds vaker 
voorkomt in videogames en andere vormen van interactief vermaak, worden 360°-camera's 
tegenwoordig op grotere schaal gebruikt. VR-films waarvoor 360°-camera's nodig zijn, worden op 
dit moment verkend, terwijl ook foto's en robotica met 360°-camera's worden gebruikt. 

 
Figuur 1: Panomania 

Kortom, een 360°-camera legt twee beelden of videobestanden vast van dubbele lenzen met een 
gezichtsveld van 180 graden en plakt deze automatisch aan elkaar.  

Een 360°-camera heeft meestal dubbele fisheye-objectieven aan weerszijden van de camerabody. 
Elk van deze lenzen biedt een gezichtsveld van ten minste 180 graden, meestal is het rond de 200 
graden. Bij een combinatie van 400 graden zorgt dit natuurlijk voor enige overlapping in je 
opnamen. De camera en de software gebruiken deze overlapping om de naad te helpen verhullen 
bij het aan elkaar plakken van de verschillende data.  

8.1.1 CAPTEREN DATA 

Een 360°-camera capteert beelden rondom zich, de data zijn dus beelden. Om deze data te 
verwerven zal nog steeds een persoon met de camera doorheen de locatie moeten bewegen. De 
360°-camera kan op verschillende manieren gebruikt worden. De meest voor de hand liggende 
gebruikte manieren zijn oftewel de 360°-camera opstellen op een statief oftewel de 360°-camera 
monteren op het lichaam van de persoon. Om een hoge kwaliteit 360° beeld te bekomen zal de 
persoon waarschijnlijk af en toe stil moeten staan. Om de virtuele verkenning van het gebouw die 
hiermee mogelijk wordt gemaakt waardevoller te maken kan men (manueel) ‘tags’ (labels) 
toevoegen aan de beelden met uitleg en aanwijzingen. 

De constante evolutie van dit veld, specifiek het toenemende gebruik van zeer vergelijkbare data 
in de vastgoedsector, doet hopen op een snelle vooruitgang van deze technologie. 

8.1.2 BEGRIJPEN DATA 

De ruwe data (360°-beelden zoals ze worden geregistreerd door het toestel) moeten verwerkt 
worden. Hiervoor bestaat software, in sommige gevallen geïntegreerd in de camera. Via bepaalde 
toepassingen kan meta-data van de foto’s aan elkaar gelinkt worden.  Zo kan men locatie-



 
 

 

 

 

21 
 

informatie toevoegen aan de foto’s zodat men het gebouw reeds virtueel kan verkennen. Software 
kan helpen om dit vlot te laten verlopen, maar het vraagt nog steeds een inspanning van de expert. 

 
Figuur 2: voorbeeld van routeapplicaties 

 
Figuur 3: voorbeelden van markeringen 

De beelden alleen geven niet genoeg informatie om criteria te herkennen en valideren. Deze 
beelden moeten eerst geannoteerd worden. 

Het automatisch interpreteren van digitale beelden (‘computer vision’) is een domein in volle 
ontwikkeling, maar op dit moment is dit type software nog niet algemeen beschikbaar. Men kan 
verwachten dat er in de komende jaren software die automatisch bepaalde criteria herkent en 
valideert beschikbaar zal worden. Het is belangrijk om te weten dat men moeilijk geometrisch 
nauwkeurige metingen kan uitvoeren enkel op basis van  een 360° beeld. Ook de verdere 
ontwikkeling van de software zal dit probleem niet kunnen oplossen. 

Voor het creëren van een virtuele verkenning van een gebouw zelf zijn verschillende 
softwarepakketten beschikbaar. De aanbieders van deze pakketten zullen ook vaak het gemaakte 
virtuele model hosten op hun eigen platform. Omwille van de hoge tijdsinvestering wordt dit werk 
vaak uitbesteed aan en derde partij. Dit wordt vaak in Zuid-Oost-Azië uitgevoerd. 

8.1.3 VOOR- EN NADELEN  

Voordelen: 

• Men kan een ‘virtuele verkenning’ van de locatie maken, wat volgens experts binnen 
ABB interessante en gebruiksvriendelijke informatie levert voor een geïnteresseerde 
Toevla-gebruiker. Dit dient echter verder gevalideerd te worden. 
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Nadelen: 

• Het kwalitatief capteren van de beelden is een vaardigheid die aangeleerd moet 
worden. Ook het verwerken van deze data is een vaardigheid die aangeleerd moet 
worden. 

• Doordat 360°-camerabeelden geen diepte-informatie bevatten is het niet mogelijk om 
nauwkeurige afmetingen op te meten in een 360°-beeld bestand. Deze afmetingen 
moeten nog steeds ter plaatse worden opgemeten door de expert. 

• 360° beeldmateriaal van hoge kwaliteit vereist aangepaste informatica-infrastructuur 
voor opslag, verwerking en presentatie aan de gebruiker. 

• De ambtenaar zal meer digitaal moeten werken  omdat beelden ook manueel voorzien 
zullen moeten worden van tags. Specifieke AI-systemen zouden kunnen helpen, maar 
het spectrum aan objecten te detecteren is veel te groot om hier een vlot werkend en 
performant systeem voor uit te vinden binnen een aanvaardbare tijd en budget. Deze 
arbeid kan ook worden uitbesteed. 

• Als de 3D-modellen worden gehosted op een server van een derde partij (bijvoorbeeld 
de aanbieder van de software om het model te maken) raakt men de modellen kwijt 
bij het beëindigen van het contract met deze derde partij. 

8.1.4 RISICO’S  

De toegevoegde waarde van de nieuwe informatie (beeldmateriaal en mogelijkheid tot virtuele 
verkenning van de locatie) moet worden afgewogen tegenover de kost aan materiaal en manuren 
om deze informatie ter beschikking te stellen aan de gebruiker.  

Als de kost en verwerkingstijd om een analyse uit te voeren te sterk toeneemt in vergelijking met 
de verhoogde meerwaarde die wordt geleverd per analyse, verlaagt netto de geleverde waarde. 

8.1.5 MARKTSPELERS 

Er zijn heel wat marktspelers die 360°-camera’s aanbieden alsook software om de data te 
begrijpen.  

Marktspelers die 360°-camera’s aanbieden zijn onder andere Panomania, my360, DVS 360, 
GM360, spanhove media, enzovoort. Sommige van die spelers bieden daarnaast ook software 
aan. Andere spelers die de software aanbieden zijn: Pano2VR, Theasys, 3D vista, Kuula, Panotour 
Pro, Google street view app, Krpano, My360, RoundMe, Matterport, GoThru, VeeR Experience, 
Cupix, Marzipano, Orbix 360°, Panoskin, Metareal, CloudPano, enzovoort.  

In bijlage vindt men een overzichtstabel van deze oplossingen. 

8.1.6 KOSTEN 

Een 360°-camera is commercieel verkrijgbaar voor prijzen tussen €100 en €500. De prijs van het 
softwarepakket om de data te verwerken kan worden geraamd op €250.  

Het hosten van de ‘virtual tours’ (de virtuele rondgangen) hangt volledig af van de hoeveelheid en 
grootte van de beoogde databank.  

8.1.7 CONCLUSIE 
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Met (360°) beelden alleen kan men niet alle criteria capteren en herkennen. Indien er naar deze 
oplossing wordt gegaan, zal de focus van de expert meer op de verwerking en annotatie van de 
data liggen. Dit betekent dat er mogelijk minder bezoeken zullen gebeuren en er meer op de 
achtergrond met software en beelden gewerkt zal moeten worden. Een beeld zegt meer dan 
duizend woorden, indien er de mogelijkheid is om een gebouw op voorhand te verkennen met 
360°-beelden, zal het meer duidelijkheid en inzicht geven omtrent de toegankelijkheid van een 
gebouw.  

Het aanbieden van de 360°-beelden aan de gebruiker vereist een specifiek softwareplatform. 

8.2 CONCEPT 2: 3D-CAMERA (STEREO CAMERA) 

Stereoscopie verwijst naar de techniek van het vastleggen van beelden en het weergeven ervan 
als driedimensionaal, met een realistische diepte. Vaak moeten deze beelden of video's worden 
bekeken met een speciale 3D-bril. Stereoscopische beelden worden gecreëerd door hetzelfde 
beeld te overlappen met elkaar, met een paar centimeter verschil. Dit simuleert de menselijke ogen 
en de manier waarop ze werken en zo ontstaat er diepte op de samengestelde afbeelding.  

 
Figuur 4: Matterport 

Een stereo-camera levert niet alleen beeldmateriaal, maar ook diepte-informatie. Dit laat dus beter 
toe om geometrische afmetingen in te schatten op basis van het beeldmateriaal. Combinatie van 
stereo-camera’s met 180° beeldregistratie is zeldzamer, maar bestaan1,2. 

Het bedrijf MATTERPORT biedt een meer geavanceerde stereocamera aan die werkt op basis van 
6 cameralenzen en 3 infrarood afstandssensoren. Deze camera wordt op een statief gemonteerd 
en voert dan een 360° scan uit door rond zijn as te roteren. Deze laatste technologie laat dus ook 
toe om een ‘Virtuele verkenning’ van het gebouw aan te bieden. Bovendien kunnen een aantal 

 

 

 
1 https://vuze.camera/camera/vuze-xr-camera 
2 https://matterport.com/ https://matterport.com/ 
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afmetingen achteraf (mits manuele acties) worden nagegaan door de expert of door de gebruiker. 
Dit annoteren wordt vaak uitbesteed aan partners in Zuid-Oost-Azië.  

8.2.1 CAPTEREN DATA 

Om een ruimte te registreren met een Matterport PRO2 3D camera moet men het toestel op een 
statief in de ruimte plaatsen waarna het toestel de ruimte 20 s lang scant. Om dit uit te voeren 
voor elke ruimte in een groot gebouw verloopt het bezoek duidelijk relatief langzaam. Het duurt 
ongeveer 30 minuten om een ruimte van 100 m² te scannen volgens Charles Henniker-Heaton 
van KIVO 3D. 

8.2.2 BEGRIJPEN DATA 

Ook hier moet de geregistreerde data na het bezoek nog verwerkt worden. Hier wordt dus opnieuw 
een inspanning en tijd vereist van de expert om de beelden te verwerken en te labelen. 

Het annoteren van de beelden en het verwerken van de scan tot een grondplan waarop 
bijvoorbeeld de breedte van deuren aangeduid wordt kan ook gebeuren door een derde partij. Vaak 
wordt dit werk uitbesteed aan een derde partij in Indië of Zuid-Oost-Azië. Het gemaakte model 
wordt door Matterport op een van hun AWS (Amazon Web Services) servers gehosted. Het is 
belangrijk op te merken dat het drie-dimensionaal model dus niet gehost wordt op een server van 
TOEVLA. Dit wil dus ook zeggen dat men afhankelijk wordt van Matterport of een Matterport 
verdeler. 

Dit kan worden uitbesteed aan partners in landen met lagere loonkosten. Men kan heel ver gaan 
in dit laatste: investeren in een permanente samenwerking met outsourcing partner waardoor het 
construeren en annoteren van het model volledig door deze partner wordt uitgevoerd tegen een 
lagere loonkost. Dit zou voor een procesversnelling kunnen zorgen omdat de expert geen 
plaatselijke metingen meer uitvoert en enkel scant. 

8.2.3 VOOR- EN NADELEN 

Voordelen 

• Deze oplossing combineert de mogelijkheid om een virtuele rondgang door de locatie 
te maken met de mogelijkheid om geometrische afstanden te meten. 

• De Matterport technologie laat toe om multi-media tags toe te voegen aan de beelden 
met hyperlinks naar tekst-, audio-, foto- en videomateriaal. 

• De beelden van de virtuele verkenning zijn visueel aantrekkelijk. 

Nadelen 

• De captatie en verwerking van de beelden vragen een belangrijke inspanning van de 
expert. 

• Men is afhankelijk van de Matterport server infrastructuur om de modellen te hosten. 

• Omwille van de vereiste arbeid is men afhankelijk van een derde partij om de 
verwerkingsarbeid te outsourcen. 

• Doordat men de modellen moet laten hosten door Matterport wordt men afhankelijk 
van dit bedrijf. Bij opzegging van het contract verdwijnen ook de reeds gescande 
locaties. 
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8.2.4 RISICO’S  

De toegenomen investering in materiaal en tijd moet worden afgewogen tegenover de extra 
geleverde waarde voor de gebruikers. 

Als men radicaal voor de outsourcing aanpak kiest houdt dit het risico in dat de kwaliteit van het 
rapport moeilijk constant kan worden gehouden. Bovendien wordt men afhankelijk van een 
buitenlandse partij. 

8.2.5 MARKTSPELERS 

Voornamelijk de producten en diensten van het bedrijf MATTERPORT lijken interessant. 

In België wordt Matterport aangeboden door KIVO 3D. Dit bedrijf stelde in het kader van dit project 
voor om een verdieping te scannen van een proef-gebouw om de mogelijkheden van dit toestel 
verder tastbaar te maken. 

8.2.6 KOSTEN 

De Matterport PRO2 3D camera kost $3,395. Het Matterport platform kost enkele honderden euro 
per maand: 

GRATIS PAKKET BASIS PAKKET PROFESSIONEEL 
PAKKET 

‘BUSINESS’ PAKKET 

€ 0,-  € 8,99 /m € 62,- /m € 275,- /m 

1 locaties 1 locaties 25 locaties 100 locaties 

1 gebruiker 1 gebruiker 5 gebruikers 20 gebruikers 

 

Het hosten (online beschikbaar maken van een model) van 100 modellen en toestaan dat een 
team van 20 medewerkers deze gehoste modellen opvolgt kost € 275, -  per maand. Men moet 
dus ook rekening houden met een doorlopende kost om een model beschikbaar te houden voor 
het publiek. 

De modellen moeten natuurlijk ook worden gegenereerd: Er moet een scan-sessie worden 
georganiseerd waarna de gecapteerde data moet worden verwerkt. 

Als referentie, de geschatte kosten om een woning te scannen en de data te verwerken bij KIVO 
3D: 

• €200 - €300 voor een appartement 

• €400 voor een standaard woonhuis met tuin 

• Een grote school met sporthal en theater €2000 - €3000 

8.2.7 CONCLUSIE 

Deze oplossing lijkt de meest kosten-efficiënte manier om een virtuele rondgang met mogelijkheid 
tot meting aan te bieden aan de gebruiker.  
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8.3 CONCEPT 3: LIDAR 

LiDAR wordt vandaag gebruikt voor hoge resolutie 3D mapping. Het wordt voor vele toepassingen 
gebruikt in allerlei sectoren. 

  

 
Figuur 5: LiDAR. Velodyne, 2020. 

LiDAR, wat staat voor ‘Light Detection and Ranging’, is een teledetectiemethode die gebruik maakt 
van licht in de vorm van een gepulseerde laser om bereiken te meten (variabele afstanden). Deze 
lichtpulsen genereren nauwkeurige, driedimensionale informatie over de vorm van een bepaalde 
oppervlakte en haar kenmerken.  

Teledetectie betekent dat we de dingen niet fysiek meten. We gebruiken sensoren die informatie 
vanop afstand vastleggen en dingen registreren die we kunnen gebruiken om omstandigheden en 
kenmerken in te schatten. 

LiDAR stuurt laserpulses uit, die weerkaatsen op objecten en worden door het systeem 
opgevangen. Door de tijd te meten waarop een laserpulse terug is, is de afstand geweten. 

LiDAR wordt in vele toepassingen gebruikt vandaag. Er zijn vele mogelijkheden zoals het meten 
en in kaart brengen van topografie, agricultuur, astronomie, atmosfeer, zelfrijdende auto’s, biologie 
en conservaties,  geologie, wetshandgeving, onderzoek en vele meer. De technologie is duur maar 
wordt op dit moment verder ontwikkeld door tal van industrietakken: van zelfrijdende wagens tot 
vastgoedkantoren en projectontwikkelaars. 
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Figuur 6: example LiDAR data. Andyegan, 2020. 

8.3.1 CAPTEREN DATA 

De data die gecapteerd wordt door LiDAR zijn de x,y,z-afmetingen oftewel datapunten. Deze 
standaard binaire formaten worden in een file, dataset opgeslagen. Deze data moet dan verder 
worden verwerkt tot een meer gangbaar 3D-formaat zoals .stl of .step en vormen een wolk 
datapunten (point cloud). Deze afbeelding geeft dit weer. 

 
Figuur 7: Hein A M Daamen 

Afbeelding van Hein A M Daamen, geeft een puntenwolk, een triangular mesh en een surface mesh 
weer op basis van dezelfde scan. 

Een Lidar-meting wordt gemaakt door zich (vrij langzaam) voort te bewegen door een ruimte of 
gebouw. Hierbij moet men verplicht een lus maken: Op het eindpunt van de meting (die enkele 
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minuten kan duren) moet het meettoestel weer op dezelfde positie en in dezelfde oriëntatie liggen 
als bij de aanvang van de meting. Grote gebouwen zullen dus in meerdere ‘meetlussen’ moeten 
worden geregistreerd. 

De technologie die toelaat om op basis van een LiDar meting een ‘puntenwolk’ op te stellen die de 
omgeving weergeeft heet SLAM (Simultaneous localization and mapping ). Het omzetten van 
deze puntenwolk naar een gangbaar 3D formaat is een opdracht die nu nog steeds (grotendeels) 
manueel wordt uitgevoerd. Dit werk wordt in de industrie vaak uitbesteed aan buitenlandse 
arbeidskrachten om budgettaire redenen. Enkele spelers (zoals NaVviz) slagen er reeds in om 
deze taak voor een belangrijk deel te automatiseren.  

Het is belangrijk op te merken dat LIDAR-informatie geen kleur bevat. 

8.3.2 BEGRIJPEN DATA (BEELDHERKENNING VAN OBJECTEN EN 
PATRONEN) 

Het resultaat van een LiDaR-meting bevat heel veel informatie. Het kan worden verwerkt tot een 
volledig digitaal model van de binnenoppervlakte van een gebouw. Alle geometrische afmetingen 
zijn vervat in dit bestand. Hierop kan de expert alle geometrische afmetingen van vertrekken, 
wastafels, toilet-ruimtes nameten. Deze metingen blijven wel een manuele actie van de expert 
vereisen.  

Dit levert echter geen esthetisch 3D-model op omdat het Lidar toestel geen kleur waarneemt. Een 
virtuele verkenning van de locatie is niet mogelijk. 

De verwerking van de scan data (de ‘point cloud’) tot een 3D-model is een veeleisende taak die nog 
steeds minstens gedeeltelijk wordt uitbesteed aan bedrijven in Indië en Zuid-Oost-Azië. 

8.3.3 VOOR- EN NADELEN 

Voordelen: 

• LIDAR-technologie laat toe om grote ruimtes erg nauwkeurig in drie dimensies op te 
meten. Deze oplossing laat toe om een ruimte verbazend snel op te meten. Er bestaan 
toepassingen waarbij de LIDAR-module wordt gedragen als een soort rugzak. Men 
kan de locatie opmeten door er doorheen te wandelen. 

Nadelen: 

• Een LIDAR-scan is niet onmiddellijk bruikbaar. De data moet eerst verwerkt worden, 
manueel of met specifieke software.  

• Een Lidar-toestel is duur.  Prijzen voor het toestel variëren tussen €50k en €150k.  

• Er kan geen model voor een virtuele rondgang worden gemaakt voor de locatie. 

8.3.4 RISICO’S  

Er moet op worden gelet dat de gekozen oplossing geschikt is om een virtueel model voor de 
virtuele verkenning van het gebouw te genereren. Dit is niet noodzakelijk zo. 

Het ontwikkelen van een proces om Lidar scans te capteren, te verwerken en te labelen om het 
resultaat daarna te hosten vereist een grote investering, zowel in materiaal als in tijd en opleiding. 
Er bestaat een risico dat de nodige tijd en kosten voor één plaatsbezoek sterk zullen toenemen. 
Dit moet worden afgewogen tegenover de toename in waardecreatie voor de gebruiker. 
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8.3.5 MARKTSPELERS  

Ook hier zijn enkele spelers zoals Ouster, Velodyn, Faro ... 

8.3.6 CONCLUSIE 

LiDAR-technologie zal geen ultieme oplossing zijn voor de registratie van toegankelijkheidscriteria. 
Dit kan eerder leiden naar een ondersteunende technologie wanneer nauwkeurige metingen nodig 
zijn van moeilijker te meten afmetingen. Het is wel aangeraden de technologie op te volgen 
aangezien deze veel goedkoper en nauwkeuriger gaat worden mettertijd. 

8.4 CONCEPT 4: 360 CAMERA + LIDAR 

Het laatste concept is een combinatie van concept 1 en concept 3. Het is een LiDar-systeem dat 
samen met een 360°-camera werkt. Bij dit systeem heb je de voordelen van beide technologieën.  

 

8.4.1 CAPTEREN DATA 

Capteren van de data gebeurt hetzelfde als bij de LiDar. Er moet langzaam in het gebouw 
rondgegaan worden en dit in lussen. De camera capteert daarnaast automatisch beelden. Deze 
beelden worden gebruikt om de gecapteerde puntenwolk ‘in te kleuren’. Dit maakt het mogelijk om 
een esthetisch model te maken waarin men een virtuele verkenning van de locatie kan maken. 

8.4.2 BEGRIJPEN DATA (BEELDHERKENNING VAN OBJECTEN EN 
PATRONEN) 

Aangezien bij dit concept er twee technologieën gecombineerd zijn, zijn er ook twee data outputs 
(beelden van de 360°-camera en een puntenwolk van de Lidar. Er zijn marktspelers die de 
mogelijkheid aanbieden om de output van beide technologieën te fuseren. Dit betekent dat de 
output een 3D-voorstelling is van het gebouw met op de achtergrond de puntenwolk zodat elke 
afmeting gemeten kan worden. Echter, is deze technologie nog niet op punt en is er nog veel arbeid 
om de data te begrijpen en te labelen.  

Dit kan worden uitbesteed aan partners in landen met lagere loonkosten. Men kan heel ver gaat in 
dit laatste: investeren in een permanente samenwerking met outsourcing partner waardoor het 
construeren en annoteren van het model volledig door deze partner wordt uitgevoerd tegen een 
lagere loonkost. Dit zou voor een procesversnelling kunnen zorgen omdat de expert geen 
plaatselijke metingen meer uitvoert en enkel scant. 
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8.4.3 VOOR- EN NADELEN 

Voordelen: 

• LIDAR-technologie laat toe om grote ruimtes erg nauwkeurig in drie dimensies op te 
meten. Deze oplossing laat toe om een ruimte verbazend snel op te meten. Er bestaan 
toepassingen waarbij de LIDAR-module wordt gedragen als een soort rugzak. Men 
kan de locatie opmeten door er doorheen te wandelen. 

Nadelen: 

• Een LIDAR-scan is niet onmiddellijk bruikbaar. De data moet eerst verwerkt worden, 
manueel of met specifieke software.  

• Een Lidar-toestel is duur. Prijzen voor het toestel variëren tussen €50k en €150k. 

8.4.4 RISICO’S 

De toegenomen arbeid om één locatie te scannen kan erg groot worden. Dit kan resulteren in een 
vermindering van het aantal gescande locaties. Als men deze arbeid echter uitbesteed aan een 
derde partij (meestal Oost-Europa of Zuid-Oost-Azië) verminderd de nodige arbeid voor de expert 
en zou men zelfs het aantal gescande locaties kunnen vergroten. 

Wanneer de eigenlijke interpretatie en rapportering wordt uitbesteed bestaat het risico dat de 
kwaliteit van deze rapportering moeilijk constant te houden is. Ook houdt deze afhankelijkheid van 
een buitenlandse partner risico’s in. 

Aangezien de modellen in de meeste gevallen gehosted zullen worden op servers van een derde 
partij (Navvis / AWS) houdt het beëindigen van het contract met deze derde partij in dat de 
gemaakte modellen niet meer bereikbaar zijn. 

8.4.5 MARKTSPELERS  

Navvis, Geoslam. 

8.4.6 KOSTEN 

Een LIDAR-toestel kost tussen €50 000 en €150 000. Dit is een hoge instapkost. Daarbovenop 
komt de toegenomen tijdsbesteding voor verwerking en labelling van de data en de kosten om de 
virtuele rondgangen te hosten. 

Er moet een samenwerking worden opgezet met een bedrijf dat de conversie kan doen van de 
puntenwolk naar het virtuele model. 

8.4.7 CONCLUSIE 

Dankzij de combinatie van een lidar-scan en kleurgegevens kan men een 3D-model ontwikkelen 
waaruit men afmetingen kan extraheren en een ‘virtuele verkenning’ van de locatie mogelijk 
maken. Men mag echter de toename in manuele arbeid niet onderschatten. Dit zal mogelijk het 
opbouwen van samenwerking met uitbestedingsbedrijven nodig maken.  



 
 

 

 

 

31 
 

9 VERGELIJKING CONCEPTEN 

In de onderstaande tabel kan men belangrijke vergelijkingsparameters tussen de verschillende 
concepten terugvinden.  

 
Parameters 360° camera stereo camera LiDAR 360° + LIDAR 

concept concept 1 concept 2 concept 3 concept 4 

Kostprijs €500-1200 camera 

(€250 software 
éénmalig) 

+/-€3.500 voor 
toestel 

(+ €275/maand 
voor hosting 
100 locaties) 
 

€50.000 – 150.000 

gratis software of 
kleine maandelijkse fee 

€40.000 - 
100.000 

gratis software 
of kleine 
maandelijkse 
fee 

Ontwikkeling 
software 

gratis software, 
basic customisatie 
mogelijk 

 
gratis software. cloud 
point → 3D-formaat ( 
handmatig werk) → 
LIDAR 3D-omgeving. 
afmetingen zelf doen, 
traject, labels bijzetten, 
infopunten, ... 

afmetingen 
zelf doen, 
traject, labels 
bijzetten, 
infopunten, ... 

Capteren van 
criteria 

visueel, geen 
afmetingen 

afmetingen en 
visualisaties 

geen visualisaties, wel 
afmetingen 

afmetingen en 
visualisaties 

Arbeid om te 
capteren 

snel +/- 20 seconden 
scanning per 
positie 

Kost per scan 
(incl. 
verwerking): 

€400-€3000 

snel, traag wandelen 

Kost per scan (incl. 
verwerking): 

€400-€3000 

snel, traag 
wandelen 

Kost per scan 
(incl. 
verwerking): 

€400-€3000 

Arbeid om 
data te 
valideren  

3D tour 
 

backend, enkel 
afmetingen waar de 
info in een DB gezet 
wordt.  

3D-tour met 
afmetingen en 
labels erin. 

processing 
time (voor 
klein 
gebouw) 

halve dag (locaties 
aan toevoegen 
duurt wat langer, 
labels ook, …) 

 
een dag voor data 
voorbereiding + een 
dag afmetingen en 
labels 

een dag voor 
data 
voorbereiding 
+ een dag 
afmetingen en 
labels 

nauwkeurigh
eid data 

laag 1% van de 
afstand 

2mm 2mm 
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toepassings
mogelijkhede
n 

visuele 
(eindgebruiker) 

afmetingen 
(Toevla, intern) + 
visueel 
(eindgebruiker) 

afmetingen (Toevla, 
intern) 

eindgebruiker 
+ intern Toevla 

 
*niet alles kan gecapteerd worden desbetreffende technologieën, zoals bvb: lichtinval, akoestiek 
... 

Er kan daarnaast geopteerd worden in de toekomst om de registratiedienst deels door externen 
te laten uitvoeren. Er kan zo bijvoorbeeld met partners gewerkt worden die ervaring hebben met 
360°-camera's en videobeelden. Of er kan een doe-het-zelf pakket opgestuurd worden naar de 
gebouweigenaars.  

In de bijlage 10.4 is er een overzicht van de verschillende technologieën en criteria. Daar wordt 
afgetoetst of de voorgestelde technologie de criteria kan capteren of niet aan de hand van een 
kleurcode. 
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10  BIJLAGEN 

10.1 MARKTSPELERS 
 

technologie 360° stereo camera lidar 360°+lidar 

marktspelers Insta360 Matterport ouster Navvis 

 
GoPro  

 
Velodyn Leica 

 
Kandao  

 
lightware geoslam 

 
Vuze 

 
ydlidar giraffe360 

 
Theta 

 
hokoyu  Wunder360 

 
Panomania 

 
sick 

 

 
My360 

 
Leica Geosystems 
AG 

 

 
DVS360 

 
YellowScan 

 

 
GM360 

 
Faro  

 

 

10.2 OVERZICHT SOFTWARE 
 

Software Bron Eerste inzichten 

gratis 

Google Tour Creator https://arvr.google.com/tourcreator/  Te basic:  

geen echte virtuele rondgang 

foto’s worden automatisch in 
kwaliteit gereduceerd 

VeeR Experience https://veer.tv/landing/experience  Basic, maar ok: 

https://www.techradar.com/news/best-360-degree-camera#1-insta360-one-x
https://arvr.google.com/tourcreator/
https://veer.tv/landing/experience
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eigen app voor VR headset 
 

Marzipano https://www.marzipano.net/  Tour  gedownload en op eigen 
server gehosted 

Iets meer tags 

Orbix360 https://www.orbix360.com/  Snelle workflow 

Theasys* https://www.theasys.io/ Very professionele resultaat 

integreer informatie panelen 

 

beste in categorie 

Basis 

Matterport https://www.matterport.com  Regular 360° camera 

dollhouse → floorplan 

Real walkthrough effect 

Limited number of tours  

CloudPano https://www.cloudpano.com Simple experience 

fast 

evolving 

Kuula* https://kuula.co/?ref=benclaremont  Mooi, ‘smooth’ custom 
hotspots 

floorplan 

fast 

Meer geavanceerd 

Cupix https://www.cupix.com  More difficult to work with.  

Documentation of building 
process 

measures possible 

Simulatie van addenda 

Panoskin https://www.panoskin.com  Level up from Kuula 

https://www.marzipano.net/
https://www.orbix360.com/
https://www.theasys.io/
https://www.matterport.com/
https://www.cloudpano.com/
https://kuula.co/?ref=benclaremont
https://www.cupix.com/
https://www.panoskin.com/
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Not easy to learn 

Based on google street view 

cheapest but winner 

GoThru https://www.gothru.co Based on Google street view 

My360 https://www.my360.es More difficult to get started 

weinig intuïtief 

No advantage for higher price 

Vol professioneel 

Pano2VR https://ggnome.com/pano2vr  Downloadable software → 1 
buy @ good price 

customizable 

Takes time to learn 

high end 

Krpano https://krpano.com/news/  Lijk ingewikkeld: No tutorials 

coding essential 

custom results, slow workflow 

3DVista: https://www.3dvista.com/  Very good 

Fast workflow 

artistiek 

alsof het een game is 

 

  

https://www.gothru.co/
https://www.my360.es/
https://ggnome.com/pano2vr
https://krpano.com/news/
https://www.3dvista.com/
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10.3 TABELLEN CRITERIA 
In onderstaande tabel zijn de gekozen criteria opgelijst per use case. Daaraan wordt per criteria aangeduid of de technologie deze kan capteren en verwerken (aangeduid 
door een groene cel) of niet (aangeduid door een witte cel). 
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10.4 STATE-OF-THE-ART 
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