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Introductie & Strategie
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CycloMedia brengt de buitenwereld naar binnen 

en versnelt de digitale transformatie van organisaties

The City of Breda has embraced 

the content of CycloMedia 

resulting in an 80% reduction in 

time thanks to remote 

management of their basic tasks 

and duties”

– City of Breda, NL

“

“

The 3D imagery provides value 

to our maintenance processes, 

helps to reduce downtimes and 

improves our planning 

processes.

– Syna, DE

“

“
The high quality of the images is 

essential for us, and CycloMedia 

exceeds the market in 

processed images
– Heijmans, NL

“ “This is the best technology that 

the city has ever purchased

– Head of Union for Property 

appraisers

to the NYC DOF Commissioner

“ “



▪ Specialist in het in beeld brengen van de openbare ruimte, grootschalig en systematisch

▪ Vanaf de weg, vanuit de lucht, vanaf het water

▪ Altijd en overal beschikbaar – content-as-a-service - via HTML5 viewer of API

▪ Onderscheidend: kwaliteit, actualiteit, positie nauwkeurigheid, historisch beeldmateriaal

▪ De mogelijkheid tot het uitvoeren van metingen

▪ Eigen viewer en ontsluiting via 3th party (GIS) software

▪ De buitenwereld naar binnen halen – achter je PC

▪ Innovatie is de constante factor

WIE ZIJN WIJ?

‘’Het creëren van een accurate virtuele buitenruimte’’



▪ Actief in meer dan 10 landen

▪ > 50.000.000 beeldopnames per jaar

▪ > 2,5 miljoen kilometers aan 360° panorama foto’s (Cyclorama’s)

▪ 45+ auto’s & opnamesystemen

▪ 200+ enthousiaste en kundige medewerkers

▪ > 1000 professionele klanten in binnen- en buitenland

▪ > 500.000 clicks per week

▪ > 3 Petabyte aan data in de cloud

FEITEN EN CIJFERS



TIMELINE
Het tijdperk van standaard

en toepassing centraal

Het tijdperk van maatwerk
en techniek centraal



CM_History_1980_2015_300316.mp4


Technology Demo – Cyclorama Recording System

Driving direction

1. Front 2. Right 3. Top 4. Left 5. Back



Technology Demo – Cyclorama Recording Principle
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Driving direction

The only practical way to 

obtain geometrically 

correct panoramic images,

is to record from one 

SINGLE recording location



Technology Demo – Cyclorama Processing Principle
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Final result as an equirectangular panorama



Hoge resolutie (100 Mpx) straatfoto’s & LiDAR:

LiDAR sensor:
SPECIFICATIES

▪ Velodyne HDL-32E

▪ 32 separate laserstralen

▪ Gemiddelde puntdichtheid opname @ 40 km/hr:

▪ > 2500 punten/op de grond

▪ > 1900 punten/m2 van muur op 10 m afstand

▪ > 1500 punten/m2  van platfond op 4.5 m afstand

▪ 700.000 opname punten/sec

▪ Tot 70 meter afstand punten waar genomen

▪ Positie nauwkeurigheid: identiek aan Cyclorama

▪ Absoluut: gem standard deviatie10 cm

▪ Relatief: < 2 cm

▪ Volledig geïntegreerd opnames: 

▪ gekleurde puntenwolk 

▪ pixels met x,y,z
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Onze Bouwstenen



Toepassingen



EEN WILLEKEURIGE GREEP VAN GEBRUIKERS

http://www.ptamsterdam.nl/nl/events/nieuws/62/gemeente-amsterdam-ontmoet-cruisesector-tijdens-port-of-amsterdam-kennissessie-cruise








BOUW & INFRA:  KOSTEN & TIJD BESPAREN

▪ Planning en voorbereiding

▪ Aanbestedingskosten beperken

▪ Advies, ontwerp & visualisatie ondersteunen

▪ Kostprijscalculatie en risico inschatting en 

faalkosten reduceren

▪ Optimaliseren winkans aanbesteding

▪ Realisatie

▪ Buitenbezoeken besparen (logistiek)

▪ Communicatie (intern en extern)

▪ Nulmetingen bij start en oplevering

▪ Onderhoud 

▪ Inspecties uitvoeren op afstand

▪ Werkvoorbereiding optimaliseren

▪ Verbetering asset management 

▪ Onderhoudsbehoefte vaststellen

▪ Communicatie en informatiemanagement 

▪ Bewijsvoering

▪ Toezicht

▪ Bepalen optimale inzet, opvolging van 

alarmeringen



ASSET MANAGEMENT - VERKEERSBORDEN

▪ Uitdaging: Waar staan mijn assets en wat is de staat 

van mijn assets?

▪ Automatische objectherkenning en classificatie

▪ Oplossing: landelijke database van verkeersborden en 

onderborden met bijhouden

▪ Disruptief business model van staal naar digitaal

▪ Digital assetmanagement voor wegbeheerder

▪ Ook andere objecten: lichtmasten, markeringen

▪ As-A-Service in plaats zelf doen

▪ Resultaat:  Besparen TCO door slim onderhoud
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• Pedestrian ramp assessment

Tomorrow

• CycloMedia has built an interactive digital twin for city 
infrastructure architecture (app input)

In 5 years

To encourage active mobility, accessibility and safety is 

becoming even more important.

Toegankelijkheid
voor minder validen



23

Video van Playlist in Street Smart om grote gebieden handmatig te inventariseren.
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• Gebruik van de LiDAR puntenwolk om een
project te visualiseren.

• Te gebruiken in communicatie met inwoners.

• Breed inzetbaar, ook voor nutsbedrijven en
ingenieursbureaus die eigen BIM/CAD systemen
gebruiken om 3D ontwerpen te maken.

• Puntenwolk is te exporteren en gebruiken in 
andere applicaties.

• https://lidar.cyclomedia.nl/visualisatie-openbare-
ruimte/reinteninfra

3D Visualisatie Openbare ruimte

https://lidar.cyclomedia.nl/visualisatie-openbare-ruimte/reinteninfra
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• Gebruik maken van de puntenwolk data om een
situatie schets te maken

• Laat duidelijk het ondergrondse netwerk zien en
het effect op de rest van de straat.

• https://www.cyclomedia.com/nl/segment/ingenie
ursbureaus/klantcase-gemeente-drimmelen-
royal-haskoningdhv

Exporteren van puntenwolk om 
een 3D omgeving te bouwen

https://www.cyclomedia.com/nl/segment/ingenieursbureaus/klantcase-gemeente-drimmelen-royal-haskoningdhv


Version 1.1

Straat Ortho:

• Hoge resolutie Ortho (2cm) 

(zelfde formaat als Luchtfoto)

• Positienaukeurigeheid 10 cm 

(gem. std. dev.) 

• Te gebruiken voor karteren 

• Inventarisaties



Version 1.1

Straat Ortho gecombineerd 

met de luchtfoto



Innovaties
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Slimme
wegdekschade

detectie

• Laat wegdek schade zien.

• Wat voor schade het is.

• Hoe ernstig de schade is.

• Door meerdere jaren aan

data te verzamelen kan er

onderhoud gepland worden.
• https://www.arcadis.com/nl/ned

erland/wat-we-
doen/projecten/europa/nederla
nd/automatische-detectie-van-
schade-aan-wegen-en-assets/

https://www.arcadis.com/nl/nederland/wat-we-doen/projecten/europa/nederland/automatische-detectie-van-schade-aan-wegen-en-assets/


Integratie crowd sourced content in platform: 3th party camera feeds



Version 1.1

PILOT GEMEENTE ZWOLLE / ROVA (2/3)

RECORDER 35 RECORDER 36 RECORDER 37



DE TOEKOMST 

▪ Data Analytics

▪ Crowd Sourced Content 

▪ 3D visualisatie, LiDAR en VR (voorbeeld)

Click image for displaying movie



Aanbod Vlaanderen



HD Cyclorama 3D Cyclorama

360° Panoramas van 
hoge kwaliteit

Elke pixel in 3D

✓3D Cursor
✓3D Meten
✓Overstromingssimulator

+

LiDAR Point Cloud

360° Panoramas van 
hoge kwaliteit

Elke pixel in 3D

✓3D Cursor
✓3D Meten
✓Overstromings simulator

+
Online Point Cloud

✓3D Visualisaties
✓3D Bewegingsvrijheid
✓Uitsneden downloaden
✓Point Cloud en Cyclorama 

geïntegreerd 

+

360° Panoramas van 
hoge kwaliteit

3 PRODUCTEN



360 GRADEN CYCLORAMA



3D LIDAR PUNTENWOLK



ALLES OP ÉÉN SCHERM



.

Aanbod
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• Jaarlijks of 1x per 2 jaar inwinnen van beeldmateriaal, en dat 
blijven wij structureel doen!

• Tot 25% korting bij groepsaankopen

• Abonnement inclusief:

• 100 Megapixel, 360 graden panoramafoto’s

• Superieure positienauwkeurigheid

• Hosting  opgenomen beelden & puntenwolk

• Geavanceerde Street Smart functierijke viewer (eigen / openbare 
datalagen, ondersteuning luchtfoto, playlist, eenvoudig meten, 
exporteren etc)

• Street Smart viewer geïntegreerd met o.a. GEO-IT & ESRI

• Onbeperkt aantal gebruikers.

• Onbeperkt aantal clicks, gratis inzicht in gebruik

• Gratis gebruik door onderaannemers 

• Toegang tot LiDAR puntenwolk.

• Downloaden van LiDAR puntenwolk dataset.

• Betaling in termijnen mogelijk

• 100% GDPR proof (blurring persoongegevens)

• Inclusief gebruikerstraining

• Data in licentie met eeuwigdurend gebruiksrecht (geen risico)

• Aanbieden van Pilot projecten om innovatie te versterken

Aanvullende mogelijkheden en ontwikkelingen
• Straat Ortho (true ortho 2 cm GSD) voor karteerdoeleinden
• Integratie mogelijk (oa QGIS)
• Geautomatiseerde data analyse op basis van beeldmateriaal.
• Volledige BeNeLux structureel jaarlijks gaan inwinnen.
• Nieuwe camera’s met hogere resolutie. (200Mpx)
• Inwinnen met elektrische voertuigen
• Projectmatige inwinning mogelijk
• Combinatie met (verkeersborden) inventarisaties
• Innovatie op 3D visualisatie & integratie Crowd Sourced Content 



De beste data 
Het beste aanbod

De meeste innovatie

Hartelijk dank !

nvandenkieboom@cyclomedia.com

rgerritz@cyclomedia.com

mailto:nvandenkieboom@cyclomedia.com
mailto:rgerritz@cyclomedia.com

