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Op de voorkant van dit nummer van BIGnieuws een visualisatie van het hoogste houten woongebouw
van Nederland: HAUT. Zie ook het artikel op pagina 27 van dit nummer.
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Bouw

Helemaal vergeten wordt het niet, maar toch is
er relatief weinig aandacht voor de simulatie
van luchtstromen in het stedelijk gebied. Voor
het opwekken van windenergie is het stedelijk
gebied immers al zo’n beetje afgeschreven en
voor veiligheidsanalyses van hoogbouw wordt
vaak alleen het hoogst minimale gedaan.
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Geo

De basisregistraties BGT, BAG en WOZ worden
qua geometrie eenmalig en eenduidig beheerd in de
NGdW-database. Dit integrale beheer biedt ook de
nodige voordelen bij het gebruik van de geo-informatie. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de
praktijk wil ik het integraal gebruiken verduidelijken.

Het Tata Steel Chess-toernooi is een begrip
in de wereld van de denksport. Het toernooi
wordt al sinds 1938 jaarlijks georganiseerd
in IJmuiden en trekt daarmee de beste schakers van de hele wereld naar Nederland.
Daarnaast heeft de komst van het Tata Steel
Chess-toernooi naar Beeld en Geluid in
2018 gezorgd voor de introductie van GISsoftware bij middelbareschoolleerlingen in
Hilversum.

Geo

16

3D GIS en 3D-stadsmodellen, in Nederland
praten wij er al jaren over. Zo her en der
zijn/komen er ook dergelijke modellen, maar
mainstream is het zeker nog niet. Gelukkig is
het inmiddels 2019 en zoals u weet: goede
voornemens horen bij een nieuw jaar als
een oplader bij een smartphone. Mag ik er
daarom eentje voorstellen: dit jaar gaat ook u
met een 3D-stadsmodel aan de slag!

GIS en BIM zijn niet meer weg te denken in het
werkproces van veel organisaties. De beide
systemen raken elkaar en in de praktijk gaan de
gebruikers ervan steeds vaker samenwerken. De
omgevingsinformatie van GIS is immers relevant
voor de objectinformatie van BIM en andersom.
Er zijn echter nog flinke stappen te maken, zo
bleek uit een rondetafelgesprek tussen professionals die in diverse sectoren werkzaam zijn.

58

Geo-Bouw
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Onderzoek maakt omgeving veilig en windturbines renderend

Luchtstromingsanalyse gebouwen
nuttig en noodzakelijk
Door Lambert-Jan Koops

Helemaal vergeten wordt het niet, maar toch is er relatief weinig aandacht voor de
simulatie van luchtstromen in het stedelijk gebied. Voor het opwekken van windenergie is het stedelijk gebied immers al zo’n beetje afgeschreven en voor veiligheidsanalyses van hoogbouw wordt vaak alleen het hoogst minimale gedaan.
BIGnieuws vroeg zich af of dit terecht is en sprak hierover met Bert Blocken, hoogleraar Building Physics aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit
van Eindhoven en aan het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven.

De windstroming rond een hoog gebouw. De oranje pijl geeft de valwind aan die langs het gebouw naar beneden komt en zo op voetgangersniveau terechtkomt.

Z

onnepanelen zijn bijna niet meer weg
te denken uit het dagelijkse straatbeeld
en alom aanwezig op daken en terreinen van particuliere woningen, overheidsgebouwen en bedrijfspanden. Voor windmolens
en -turbines geldt dat deze veel minder algemeen worden gebruikt: groepsgewijs staan
ze in weilanden of zeegebieden, maar in de
bebouwde kom zijn ze nauwelijks te vinden.
Is dat een logische keus of een gemiste kans?
De integratie van windturbines in gebouwen
is in ieder geval een hot topic in de wetenschap, aangezien er van alles aan te rekenen

Bouw

en te ontdekken valt, en kan ook rekenen op
de belangstelling van architecten. Deze laatste willen met de integratie ervoor zorgen dat
de CO2-voetafdruk van een gebouw afneemt
zonder dat daarmee het ontwerp esthetisch
geweld wordt aangedaan. Een mooi idee,
maar in de praktijk gaat dat nog wel eens mis.
Een inmiddels berucht voorbeeld is de Stratatoren in Londen. Deze werd voorzien van drie
geïntegreerde windturbines, maar die hebben na oplevering amper een bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening van
het gebouw. Wanneer de turbines draaien

maken ze zo veel lawaai en veroorzaken ze
zo veel trilling dat de overlast ondragelijk is
voor aanwezigen in de onderliggende lagen.

Wel degelijk potentieel
Gedemoraliseerd door mislukkingen als de
Strata-toren en onder de indruk van het succes van de zo makkelijk toepasbare zonnepanelen zijn er inmiddels veel partijen die
niet meer willen investeren in het gebruik
van windturbines in stedelijk gebied. Blocken denkt echter dat dit toch wat te zwartwit gedacht is. “Er is wel degelijk potentieel
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Links: Schaalmodel van het Bahrein WTC in de atmosferische grenslaagwindtunnel. Rechts: Rekenraster van het Bahrein WTC voor de computersimulaties.

voor windturbines in stedelijk gebied, maar
het is daarbij vooral de vraag welk doel
daarmee moet worden bereikt. Wij hebben hierover een studie uitgevoerd voor de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO), waarin de conclusie werd getrokken
dat massaal investeren in windenergie in de
gebouwde omgeving minder zinvol zou zijn
dan in windenergie buiten de gebouwde omgeving. In dat rapport is met name ingegaan
op de vraag wat het zou opleveren als alle
hoge gebouwen in Nederland zouden worden voorzien van windturbines. De inschatting is dat het mogelijk is om iets meer dan
18 duizend kleine windturbines te plaatsen
die met elkaar 170 gigawattuur kunnen le-

veren. Dat lijkt nog heel wat, maar dezelfde
opbrengst is ook te bereiken met 28 full size
windmolens en dan wordt het al snel een vrij
simpele economische afweging. Daarbij zit
het verschil overigens niet zozeer in de kosten van de turbines zelf, want die 18 duizend
turbines zijn op zich wel goedkoop te bouwen, maar vooral in de plaatsingskosten en
de onderhoudskosten. In het stedelijk gebied
is het namelijk van essentieel belang dat er
eerst een goede analyse wordt gemaakt van
de omgeving en de bijbehorende windstromingen voor een turbine wordt geplaatst. Die
analyse brengt allerlei extra kosten met zich
mee, maar is wel echt nodig. Als er geen
optimalisatiestudie is uitgevoerd, is de kans

Bahrein World Trade Center
De eerste wolkenkrabber ter wereld waarin windturbines zijn geïntegreerd, is het World
Trade Center in Bahrein. Het gebouw bestaat daarbij uit twee torens in de vorm van
scheepszeilen, die verbonden zijn door drie bruggen. Elk van deze bruggen bevat een
windturbine met een diameter van 29 meter. Deze turbines zijn gericht naar het noordoosten, de richting waar normaal gesproken de wind in de Perzische Golf vandaan komt.
Het idee van het ontwerp was daarbij dat de zeilvorm van de torens de wind als het ware
zou geleiden tussen de torens en zo een maximale luchtstroom en bijbehorend rendement
zou creëren. Door de driehoeksvorm van de torens wordt de luchtstroom daarbij beneden
relatief meer versneld dan boven. Dit compenseert grotendeels de normale verschillen in
stroomsnelheid, waarbij hogere luchtstromen sneller gaan dan lagere, zodat de stroming
door de turbines ongeveer gelijk is.
De turbines leveren tussen de 8 en 10 procent van de jaarlijkse energiebehoefte van het
World Trade Center, iets meer dan 1 gigawattuur. Een analyse bracht echter aan het licht
dat de configuratie van het gebouw en de plaatsing van de turbines nog behoorlijk beter
hadden gekund. Blocken: “Wij hebben een analyse gedaan en kwamen daarbij tot de
opzienbarende conclusie dat er 14 procent meer opbrengst zou zijn wanneer het gebouw
precies andersom was geplaatst, dus met de bolle kant van de zeilen van de wind af in
plaats van naar de wind toe. Dat is een uitkomst die volledig tegen de intuïtie ingaat en
dat laat dan ook zien hoe belangrijk het is dat er meer onderzoek gedaan wordt naar
de integratie van windturbines in gebouwen. Overigens is het niet zo dat het omdraaien
van het gebouw de best mogelijke oplossing was, want we hebben ook nog een andere
configuratie getest, waar de turbines in de huidige situatie meer achter het gebouw hangen dan exact tussen de torens in. Het blijkt dat de windsnelheid daar het hoogst is en
wanneer de turbines hier waren geplaatst, had dit 31 procent meer opbrengst opgeleverd,
een resultaat dat inmiddels is bevestigd door zowel onze digitale simulaties als door
windtunneltesten.”

namelijk bijzonder groot dat de turbine na
plaatsing ondermaats zal presteren.”

Diversifiëren
Ondanks alle uitdagingen die het plaatsen
van windturbines in stedelijk gebied met zich
meebrengen, is Blocken een voorstander van
investeringen op dit gebied. “Zonnepanelen
doen het heel goed, maar het is denk ik altijd
verstandig om te diversifiëren. Er zal alleen
nog wel het een en ander aan ontwikkeling
moeten plaatsvinden van kleine windturbines,
want die zijn lang nog niet zo goed onderzocht als hun grotere broers. Een typisch
probleem is dat een kleine turbine in stedelijk gebied bijvoorbeeld goed om moet kunnen gaan met het constant veranderen van
de windrichting. Dat is op te lossen door een
verticale as te gebruiken in plaats van een
horizontale. Die turbines met een verticale
as hebben in principe hetzelfde potentieel
als die met een horizontale as, maar ze zijn
minder goed onderzocht. Dat onderzoek kan
natuurlijk prima gedaan worden, maar is wel
een hele klus. De ontwikkeling van de turbine
met horizontale as ligt immers zo´n dertig tot
veertig jaar voor op die van de verticale as.”

Nederland als voorloper
Ondanks dat er slechts beperkte commerciële belangstelling is voor het gebruik van
windturbines in stedelijk gebied, hoopt Blocken dat er in Nederland toch genoeg aandacht zal zijn voor dit idee. “Nederland is
een van de voorlopers op het gebied van
windanalyse, omdat het een vlak land is met
veel wind. Daarnaast zijn ook de middelen
aanwezig om uitgebreid onderzoek te doen:
dit land kent namelijk een dicht netwerk aan
weerstations waarmee voorspellingen goed
uit te voeren zijn. Het zou daarom goed zijn
om die middelen in te zetten, niet alleen voor
de doorontwikkeling van de windturbine met
verticale as, maar vooral ook voor het in
kaart brengen van het effect van bebouwing
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Contouren van de snelheid (dimensieloos) in een horizontaal vlak door het midden van de tweede windturbine. De zwarte lijn tussen de torens is het rotorvlak van de windturbines.
Links het Bahrein WTC zoals ontworpen, met hoofdwindrichting zodat de twee torens in convergerende opstelling staan. Rechts het Bahrein WTC 180 graden gedraaid, met
torens in divergerende opstelling.

op windstromen. Dat is namelijk een van de
meest onderschatte effecten van gebouwen
en dan met name bij hoogbouw. Ter illustratie: voor een hoge toren geldt globaal dat de
wind die tegen het gebouw waait voor zo´n
70 procent naar beneden afbuigt en vervolgens zijn weg zoekt in de straten en pleinen
rondom de voet van het gebouw. Afhankelijk van het stratenplan kan de windsnelheid
daarbij met een factor twee tot drie toenemen. Dat klinkt al behoorlijk, maar als we
bedenken dat de luchtweerstand een tweedemachtsrelatie heeft met de windsnelheid,
betekent dit dat de krachten die inwerken op
de wandelaars, fietsers en auto’s maar liefst
vier tot negen keer zo groot worden!”

Extra onderzoek
De waarschuwing van Blocken dat er bij hoogbouw veel meer gelet moet worden op de effecten op de luchtstroom, is in Nederland misschien het minst hard nodig van alle landen,
aangezien dit wereldwijd het enige land is

met een windhindernorm voor gebouwen. Een
goede zaak volgens Blocken, die echter blijft
pleiten voor extra onderzoek en oproept tot
enige voorzichtigheid. Dat laatste is volgens
hem alleen al nodig omdat er in het verleden
veel fouten zijn gemaakt op het gebied van
windanalyse. “Hoogbouw kwam pas in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw naar
Europa toe, zodat er een heel andere situatie
ontstond dan in de VS. Manhattan is bijvoorbeeld één groot blok van wolkenkrabbers,
maar in Europa is het veel vaker zo dat één
hoogbouwtoren boven de laagbouw uitsteekt.
De fout die vervolgens werd gemaakt, was
dat in de jaren vijftig in Europa schaalmodellen van hoge gebouwen in een aeronautische
windtunnel werden getest met uniforme windstromen op alle hoogtes. Dat gaf echter een
compleet verkeerd beeld, want een vliegtuig
op grote hoogte krijgt die wind wel op die
manier voor zijn kiezen, maar een gebouw
op aarde niet. Voor de wind die voor gebouwen van belang is, dit is wind in het lagere

deel van de zogenaamde atmosferische grenslaag, geldt dat op grondniveau de windsnelheid praktisch nul is en dan oploopt bij een
toenemende hoogte. Om dat effect te kunnen
nabootsen, moesten er nieuwe windtunnels
worden ontwikkeld, de zogenaamde atmosferische grenslaagwindtunnels, die veel langer
waren, zodat het effect van het aardoppervlak
en de toename van de windsnelheid met de
hoogte realistisch meegenomen kon worden.
Probleem opgelost, zou je denken, maar het
interessante is dat bij de introductie van de
simulatiesoftware opnieuw heel vergelijkbare
fouten zijn gemaakt en de berekeningen dus
meestal niet correct waren. Aan het begin van
deze eeuw zijn er daarom nieuwe en duidelijke richtlijnen opgesteld, maar veel oude en
dus foutieve resultaten zijn nooit herzien. Die
zijn voor de eeuwigheid vastgelegd in sommige wetenschappelijke publicaties. Het geeft
aan dat er niet te licht gedacht moet worden
over windanalyse en dat goed onderzoek absoluut noodzakelijk is.” n
www.tue.nl/universiteit/faculteiten/bouwkunde
www.ansys.com

Jaarlijkse hoeveelheid energie opgewekt door de drie windturbines voor drie situaties: links: convergerende en
huidige opstelling van het Bahrein WTC. Midden: convergerende opstelling waarbij de windturbines meer naar
achter zijn geplaatst tussen de torens. Rechts: divergerende opstelling.
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IN AUTOCAD

NIEUWE KLIC-MELDINGEN BIEDEN VEEL VOORDELEN
Als gevolg van KLIC-WIN zijn Klic-meldingen sterk verbeterd. Kabels en
leidingen worden geleverd als échte vectoren en bevatten bovendien extra
gegevens zoals materiaal, type of diameter. Met InfraCAD Map kunt u nieuwe
KLIC-WIN meldingen eenvoudig importeren in uw tekening, zelfs in batch!

KRACHTIG EN ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
• BGT/IMGeo importeren in AutoCAD

• Luchtfoto’s importeren in AutoCAD

• Kadastrale kaart importeren in AutoCAD

• TOP-rasterkaarten als achtergrond in AutoCAD

• TOP10NL vector importeren in AutoCAD

• Conform Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

• KLIC-WIN meldingen importeren in AutoCAD

• Desktop-versie voor AutoCAD LT, BricsCAD en MicroStation

WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP

http://smrtr.io/WnBR

Problemen vermeden dankzij goede communicatie

BIM essentieel bij bouwproject
Oude Vaert
Door de redactie

De keuze om een bouwproject met behulp van BIM te doen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend en daarom is het nuttig om de voordelen van deze
methode nog eens goed te analyseren. Het Belgische ingenieursbureau Studie10
keek naar het nut van BIM bij het project Oude Vaert en kwam tot de conclusie
dat het een bijzonder goede keuze was geweest om hierop in te zetten.

D

CA Burgerlijke Bouwkunde bouwde in
Antwerpen een pand met 35 woningen en een parkeergarage, met zicht
op het Blauwtorenplein en de historische
Tabakvest. Het woonproject dat de naam
Oude Vaert kreeg, is een ontwerp van m²
architecten en bevat appartementen die met
één, twee of drie slaapkamers zijn uitgerust.
Op de begane grond van het complex bevinden zich drie commerciële ruimtes, terwijl
de parkeergarage en de fietsenberging ondergronds zijn gevestigd. Vanuit deze laag
kunnen de bewoners rechtstreeks met de lift
naar hun appartement.

Drijvende kracht
Behalve DCA en m² architecten was er nog een
partij intensief betrokken bij de bouw van Oude
Vaert, namelijk Studie10 Ingenieursbureau. Dit
bureau was samen met de architect de drijvende kracht achter het BIM-proces van het project.
De communicatie tussen de diverse partijen kon
soepel verlopen dankzij de inzet van het 3D
BIM-model en dit vergemakkelijkte het nemen
van beslissingen.
Voor het opzetten van het BIM-model gebruikte
Studie10 de pakketten SCIA Engineer en Allplan Engineering. SCIA Engineer werd daarbij
gebruikt om alle bouwkundige elementen te berekenen, zoals vloerplaten, betonnen en stalen
liggers, betonnen wanden en kolommen en de
fundering. Het gehele gebouw werd vervolgens
gemodelleerd in 3D met behulp van Allplan. De
uitwisseling tussen beide gebeurde via IFC.
De keuze om Oude Vaert uit te voeren in BIM
is vooral ingegeven door de complexiteit van
het project, zoals de lastige geometrie van de
kelder van het gebouw. Dankzij de goede uitwisseling van informatie bracht dit ontwerpproces vroeg in het project conflicten aan het licht

Dankzij BIM bleek het mogelijk om het constructie- en het architectuurmodel van Oude Vaert volledig met elkaar in
overeenstemming te brengen.

tussen de architecturale en constructieve ontwerpen. Na het maken van de nodige aanpassingen aan zowel de constructie als de architectuur bleek het model te voldoen aan alle eisen
en kon de wapening worden gemodelleerd in
Allplan Engineering.

Te kleine ruimtes
Een belangrijk voordeel van het werken in 3D ten
opzichte van het werken met een 2D-model, was
dat in het platte model conflicten zeer moeilijk te
vermijden zouden zijn geweest, evenals te kleine
vrije ruimtes in doorritten naar de onderliggende

niveaus en circulatiepaden. Dit had op zijn beurt
tot gevolg kunnen hebben dat het gebruik van
de ondergrondse parkeergarage niet meer goed
mogelijk was geweest. Uit dit project werd door
Studie10 dan ook vooral geconcludeerd dat
voor complexere structuren het uitwisselen en het
controleren van de verschillende 3D-modellen
een belangrijke meerwaarde biedt voor het
vroegtijdig detecteren van mogelijke conflicten
of fouten in het ontwerp. n
www.studie10.be
www.scia.net
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Praktijkvoorbeelden uit Ommen-Hardenberg

Integraal gebruik van geo-informatie

Door Erwin Marsman

In maart 2018 heb ik een artikel gepubliceerd in GIS-Magazine over het integraal
beheer van ruimtelijke gegevens. De basisregistraties BGT, BAG en WOZ worden
qua geometrie eenmalig en eenduidig beheerd in de NGdW-database. Vervolgens
stroomt de geometrie middels geautomatiseerd berichtenverkeer de specifieke
beheerapplicatie in, waar het verrijkt wordt met de benodigde administratieve
data (BAG, WOZ en BOR). Dit integrale beheer biedt ook de nodige voordelen bij
het gebruik van de geo-informatie. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit
de praktijk wil ik het integraal gebruiken verduidelijken.

Woningen in aanbouw (WOZ-toepassing).

Weginspecties.

D

e lijn die het cluster geo-informatie van
de bestuursdienst Ommen-Hardenberg
telkens (zo veel mogelijk) vasthoudt
in de geografische werkprocessen is één
database, één softwarepakket en één (geïntegreerd) werkproces. Dit werpt ook zijn
vruchten af in de geografische raadpleegomgeving. De gegevens die we intern raadplegen met NedBrowser kunnen we buiten
allemaal raadplegen met NedGlobe op een
iPad. Hierbij maken we gebruik van een en
hetzelfde gegevensmagazijn.
Intern hebben we de afgelopen jaren al een
aantal thema’s ingericht. Geometrie is daarbij gekoppeld aan administratieve data.
Thema’s die we buiten vanuit hetzelfde gegevensmagazijn ook kunnen raadplegen.
Recent is daar de edit-functionaliteit voor
buiten ook aan toegevoegd, zodat de werk-

Geo

processen nu optimaal op elkaar afgestemd
zijn. Over welke geïntegreerde werkprocessen hebben we het hier? Met een zevental
praktijkvoorbeelden zal ik dat verduidelijken.

1. Het waarderen van in aanbouw
zijnde woningen
Op 1 januari van elk jaar moeten alle in aanbouw zijnde woningen gewaardeerd worden. De eerste vraag is: welke zijn dit dan?
Door het geïntegreerde beheer van onder
andere BAG en WOZ (respectievelijk status
‘bouw gestart’ en ‘woning in aanbouw’) kan
de WOZ-medewerker naar buiten met de simpele opdracht: ga van alle woningen die een
blauw kleurtje hebben maar een foto maken.
Hij doet dit met NedGlobe, waar de informatie van de woning al zichtbaar is, vanuit de
systematiek dat de data in het gegevensmagazijn zowel binnen als buiten beschikbaar
zijn. Hij maakt een foto van alle blauwe wo-

ningen (dit zijn de woningen met de hiervoor
genoemde status), waarna de foto tevens
direct zichtbaar is voor zijn collega’s op
kantoor in de interne raadpleegomgeving.
Deze zouden hem zelfs kunnen ‘volgen’. Op
de interne applicatie zit gekoppeld aan de
BAG onder andere de bouwadministratie
met hierin bijvoorbeeld de bouwkosten. Ook
de WOZ-administratie, gekoppeld aan de
BRK, is raadpleegbaar. Op deze manier is
in één systeem beschikbaar: het percentage
gereed (dankzij de foto), de bouwkosten en
de WOZ-objectgegevens. Het wordt nu wel
heel eenvoudig om de WOZ-administratie bij
te werken.

2. Het melden van mutaties
Al een aantal jaren hebben we voor het doen
van mutatiemeldingen een zogenaamde ‘redline-laag’ in gebruik in NedBrowser. Deze
laag is een soort virtuele transparant waar-
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het moment dat de woning is uitgezet door
de landmeter, de kraan ook al begint te graven en de bouw feitelijk start. De redline-laag
uitgezette woningen kan (grafisch) worden
vergeleken met de BAG-laag status ‘bouw
gestart’.

5. Het ondersteunen van weginspecties
De weginspecties vinden (uiteraard) buiten
plaats. Hierbij is sprake van geïntegreerd beheer (BOR en BGT) waarbij de verschillende
lagen vanuit het gegevensmagazijn zowel
binnen als buiten beschikbaar zijn. Voor de
wegbeheerder is een redline-laag ingericht
waar hij buiten de te frezen vakken inventariseert die dan vervolgens op kantoor in een
bestek worden gegoten. Dit bespaart veel tijd
en voorkomt misverstanden.
De WOZ-foto op het scherm.

op meldingen en mutaties zichtbaar kunnen
worden gemaakt. Alle collega’s van verschillende afdelingen kunnen ‘een foutje’ of tekortkoming melden in deze laag. Deze laag is
ook buiten zichtbaar voor de landmeter. Die
ontvangt een signaaltje voor een meting wanneer hij op een bepaalde plek in de gemeente
is. Door de gelijkgetrokken functionaliteit kan
hij de melding na het meten meteen buiten
al afvoeren. Voorheen kon dit alleen binnen,
wat de kans op dubbel meetwerk vergrootte,
omdat dit wel eens werd vergeten. Ook nu
weer geldt dat het werkproces en de functionaliteit binnen en buiten hetzelfde zijn.

3. Het informeren van buitendienstmedewerkers voor BOR
De BOR (Beheer Openbare Ruimte) wordt
geïntegreerd beheerd met de BGT. Beide
omgevingen zitten in het gegevensmagazijn
en zijn als zodanig beschikbaar in zowel de
interne raadpleegomgeving als buiten op de
iPad. De werkvoorbereider maakt altijd werkpakketten voor zijn collega buiten. Welke bomen moeten worden gesnoeid? Welke wilgen
geknot? Welk plantsoen gemaaid? Welke
hagen gesnoeid? Informatie die allemaal opgeslagen is in het groenbeheerpakket. Voorheen draaide de werkvoorbereider allemaal
analoge plots uit voor zijn collega’s buiten,
waarin stond welke werkzaamheden er in
een bepaalde periode moesten worden uitgevoerd. De werkvoorbereider zet nu geautomatiseerd de uit te voeren werkzaamheden in
een redline-laag, die weer zowel binnen als
buiten aan te passen is. De buitendienstmedewerker verwijdert als een soort ‘pacman’
al zijn uitgevoerde werkzaamheden uit de
werkvoorraadlaag. Wanneer er zaken niet
kloppen (een boom moet bijvoorbeeld wor-

den gesnoeid in plaats van geknot; er moet
niet machinaal maar handmatig worden gesnoeid) dan maakt hij hiervan een melding in
de redline-laag. De melding wordt vervolgens
door de binnendienstmedewerker opgepakt
en verwerkt in het beheerpakket, zodat dit bij
de volgende ronde wel goed gaat. Er wordt
bewust voor gekozen om de mutaties niet direct buiten door te voeren.

4. Extra controle voor de BAG
Ook de woningen die uitgezet zijn door de
landmeter zitten in een redline-laag met hun
specifieke kenmerken (waaronder datum uitzetten). In principe wordt de ‘bouw gestart’status in de BAG gegenereerd door een melding van de bouwtoezichthouder. We zien
hier een extra (grafische) consistentiecontrole
ontstaan; de ervaring leert namelijk dat op

6. Het naverkennen van reclame-uitingen ten behoeve van reclamebelasting
Er wordt reclamebelasting geheven voor
bedrijven in het centrum over alle reclameuitingen in relatie tot de WOZ-waarde. De
iPad gaat mee naar buiten voor de inspectie
en van elke reclame-uiting wordt een foto gemaakt die dan meteen geometrisch ‘op zijn
plaats‘ ligt en in een redline-tabel wordt geregistreerd. In combinatie met de beschikbare
grafische WOZ-laag kan eenvoudig en snel
de nieuwe belastingstaffel worden berekend.

7. Het inventariseren van campings
De WOZ-afdeling gaat de campings inventariseren. Ook hier worden buiten data (foto’s
en attribuutwaarden) geregistreerd die binnen direct verwerkt worden in combinatie met
de beschikbare WOZ-data uit de bron.
Opmerking: het fotograferen gebeurde eerder ook al wel. Deze foto’s werden echter op
een directory op het netwerk neergezet. Het
grote voordeel nu is dat ze direct op locatie,
in combinatie met andere datasets, beschikbaar zijn in één systeem. En de foto’s zijn dus
ook door iedereen in de organisatie (indien
gewenst) te gebruiken. Een eigen ‘cyclorama’-variant.

Tot slot
Hierboven heb ik een zevental integrale, praktische toepassingen beschreven. De verwachting
is dat deze toepassingen de komende jaren flink
zullen groeien. Ook nu geldt; wie de gegevenshuishouding op orde heeft en efficiënte software
gebruikt, zal zien dat de combinatie met geoinformatie heel veel mogelijkheden biedt. n
Erwin Marsman erwin.marsman@ommen-hardenberg.nl is

De werkvoorraad bomen die moeten worden
geknot.

coördinator geo-informatie bij bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Voor meer informatie, zie www.ommen-hardenberg.nl.
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Nederland gekozen voor vestiging BIM Competence Center

Hilti dichter bij de klant dankzij
goed gebruik van BIM
Door Rob Sman

Met de bekendheid van de merknaam Hilti zit het wel goed; met name de Hiltiboorhamers hebben een legendarische status. Minder bekend is dat die machines
een belangrijke rol spelen bij de toepassing van andere Hilti-producten.

Voor het efficiënt ontwerpen van complexe ophangingen is gegevensuitwisseling onontbeerlijk.

H

ilti heeft een enorm assortiment hardware voor de installatietechniek; het
bevestigen van installatierails, consoles, beugels en dergelijke begint meestal
met het boren van gaten in beton. Aanvullende diensten voorzien onder meer in prefabricage van samenstellingen en het op lengte
zagen van rails en ophangsystemen. Hiermee
wordt een flink deel van de werkzaamheden
en het beheer verplaatst van de bouwplaats
naar de leverancier. Daarbij kan ook nog
eens de kwaliteit hoger zijn door bijvoorbeeld gezaagde rails opnieuw te verzinken.
Met name bij prefab wordt ook de betrokkenheid van de leverancier bij een project groter;
hij wordt feitelijk een partner die meedenkt en
ook kan co-engineeren. Daarmee groeit de
noodzaak tot inzage in, en deelname aan,
het BIM-model.

BIM Competence Center
Hilti is er volledig van overtuigd dat het werken
vanuit BIM de juiste weg is, en heeft in Europa
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al verschillende projectorganisaties opgezet die
de klanten kunnen bijstaan in het realiseren van
installatietechnische ontwerpen. Het opzetten
van een European BIM Competence Center
moet gaan bijdragen aan kennisvergroting bij
die projectorganisaties. Dit Competence Center
is gehuisvest in Hilti’s Nederlandse kantoor in
Berkel en Rodenrijs. Wij spraken daar met Hilti’s
global BIM project manager Nils Krönert. Wij
willen graag van hem weten hoe Hilti tot het besluit gekomen is zo nadrukkelijk met BIM actief te
zijn. “Het startpunt van de geschiedenis, die uiteindelijk tot het opzetten van het BIM Competence Center heeft geleid, ligt zo’n zeven, acht jaar
achter ons, en in de VS. Daar kregen we destijds
steeds vaker verzoeken voor het aanleveren van
digitale modellen van brandwerende doorvoeren voor leidingen en kabels. Aangezien die
doorvoeren in het beton ingegoten moeten worden, moest het ontwerp van de bekisting daarop
aangepast worden. Daar begonnen we dus met
onze klanten mee te denken. Een tweede aanleiding is wat recenter: ook als in gedetailleerde

(BIM-)modellen van gebouwen alle MEP-elementen aanwezig zijn, ontbreken doorgaans de
ophanging en bevestigingsmiddelen; leidingen
en dergelijke lijken in de lucht te zweven. Bij het
aanleggen van de installaties kunnen daardoor
onverwachte en moeilijk oplosbare problemen
ontstaan. Ontbrekende materialen zijn daarvan
misschien nog wel het eenvoudigste voorbeeld.
Dit alles wordt nog verergerd door het feit dat er
een gebrek is aan goed geschoolde en ervaren
installateurs die dergelijke problemen het hoofd
kunnen bieden. Nu hadden wij al wel engineeringsteams die de klant kunnen bijstaan in het
oplossen van problemen, maar mooier nog zou
het zijn op voorhand problemen te kunnen uitsluiten. Of sterker nog; een optimale oplossing aan
te kunnen bieden. Daarmee verandert onze rol
van leverancier naar consultant en in zekere zin
partner. Dat vergt van Hilti dan ook een andere
instelling en een aangepast businessmodel, en
daar werken we nu aan. Met een combinatie
van hardware, software en diensten worden we
een leverancier van een oplossing.”
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Nils Krönert, global BIM project manager bij Hilti: “Naarmate wij ons meer willen aansluiten bij de BIM-workflow van onze klanten, willen we ook kunnen werken met de
tools die zij gebruiken.”

Laboratorium
Op de vraag of Hilti al projecten heeft uitgevoerd met de nieuwe aanpak, antwoordt
Krönert direct: “Jazeker!” En hij vervolgt enthousiast: “Bij de bouw van een nieuw laboratorium
voor een groot farmacieconcern in Zwitserland
werden wij al in een vroeg stadium bij het ontwerp betrokken. Zo’n laboratorium, met zijn
complexe MEP-installaties, waar veel kennis van
zaken vereist is en je een grote engineeringscapaciteit moet hebben, is typisch een project dat
ons op het lijf geschreven is. Wij hebben aan
de hand van sterkteberekeningen controles uitgevoerd, en ook adviezen uitgebracht voor het
aanpassen van de lay-out, en daarmee aanzienlijke materiaalbesparingen gerealiseerd. Naderhand bleek dat er een wens bestond om in de
toekomst de installatie, of delen daarvan, gemakkelijk te kunnen renoveren. Vooral het reduceren
van overlast door stof en lawaai was daarbij een
belangrijke voorwaarde. Aan de hand daarvan
hebben wij een ander systeem geadviseerd, en
is het ontwerp zodanig aangepast dat later heel
eenvoudig ophangpunten kunnen worden toegevoegd. Alle benodigde voorzieningen daartoe
zijn al in het beton ingegoten. Dat leverde zelfs
in de nieuwbouwfase al positieve effecten op,
want ook daarbij hoefde uiteraard vrijwel niet
meer te worden geboord. In combinatie met het
gebruik van prefab frames, waarmee in principe
het aanleggen van de installatie een kwestie
wordt van frames plaatsen en de leidingen erin
hangen, verliep de aanleg dus stil en zeer snel.
De tekeningen voor de individuele frames kon-

den snel worden afgeleid uit het 3D-model. Wat
je aan zo’n project ziet is dat je meer werk doet
in de ontwerpfase en voorbereiding, maar dat
dat zich in de uitvoerende fase weer uitbetaald.
In dit geval ligt er ook nog een stuk winst in de
toekomst.”

Vestigingsplaats Nederland
De kennis om een dergelijk project uit te voeren
ligt bij Hilti nog niet overal voor het oprapen,
maar het European BIM Competence Center zal
met begeleiding en scholing de collega’s in de
landelijke projectgroepen in staat stellen zelfstandig te gaan werken. Dat als vestigingsplaats
Nederland is gekozen, is geen toeval, maar te
danken aan de relatief hoge implementatie van
BIM in ons land. Ook op een andere manier
was er al een binding met Nederland. Krönert:
“Naarmate wij ons meer willen aansluiten bij
de workflow van onze klanten, willen we ook
kunnen werken met de tools die zij gebruiken.
Hoewel we andere tools (ontwerpsoftware) niet
op voorhand willen uitsluiten, is Revit op dit moment toch veruit de belangrijkste. Hoewel hier in
ons BIM Competence Center een aantal heuse
‘Revit-geeks’ werken, kunnen we niet zonder de
ondersteuning door een ervaren specialist. Die
ondersteuning krijgen wij van Itannex. Om te
beginnen heeft Itannex van onze ophangingproducten de nodige Revit-families gemaakt zodat
ze in ontwerpen kunnen worden toepast, maar
zij programmeren ook complexere tools. Een
goed voorbeeld is het vervaardigen van de tekeningen van de prefab frames in het project bij

Roche. De taak van het genereren van werktekeningen voor alle individuele frames in een bepaald traject is nu geheel geautomatiseerd; op
iedere tekening zijn de vereiste onderdelen met
de vereiste maten, inclusief zaaglengtes, aanwezig. Maar hierbij zal het zeker niet blijven; daar
waar we mogelijkheden zien de workflow van
onze klanten te stroomlijnen, zullen we dat niet
laten. Ik verwacht zeker nog ontwikkelingen op
het gebied van logistiek zoals het tracken van
goederen, en het begeleiden van de montage
met instructies via augmented reality bijvoorbeeld. Allemaal zaken die prima in het BIMmodel passen en waaraan we bijvoorbeeld ook
met Itannex willen blijven samenwerken.”
Tot slot merkt Krönert op dat uiteindelijk alle
partijen gebaat zijn bij deze ontwikkelingen:
“Dat een klant gebaat is bij een hoogwaardig product en een hoogwaardig proces, zal
duidelijk zijn. Omgekeerd is het voor ons uiteraard een goede zaak dat wij die producten leveren en het proces mogelijk maken, en
daardoor een potentiële partner zijn. In de
tweede plaats zullen we in staat zijn aan de
hand van de actieve projecten, of data die
klanten met ons willen delen, onze eigen processen te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van productieplanning en logistiek.” n
www.hilti.nl
www.itannex.com
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Middelbare scholieren denken mee met gemeente

Betekenisvolle GIS-projecten
op A. Roland Holst College
Door Lambert-Jan Koops

Het Tata Steel Chess-toernooi is een begrip in de wereld van de denksport. Het toernooi
wordt al sinds 1938 jaarlijks georganiseerd in IJmuiden en trekt daarmee de beste
schakers van de hele wereld naar Nederland. Daarnaast heeft de komst van het Tata
Steel Chess-toernooi naar Beeld en Geluid in 2018 gezorgd voor de introductie van
GIS-software bij middelbareschoolleerlingen in Hilversum. Een verhaal over de manier
waarop een enthousiast gedragen initiatief een onverwacht vervolg kreeg.

H

enk Cornelissen is principal business
consultant bij CGI en in zijn vrije tijd
een enthousiaste schaakorganisator.
Als vicevoorzitter is hij actief bij het Hilversums
Schaakgenootschap, terwijl hij ook voorzitter
is van stichting Hilversum Schaakt. Deze laatste
organisatie promoot het schaken in de breedste
zin van het woord en was in dat kader ook betrokken bij het naar Hilversum halen van het Tata
Steel Chess-toernooi. Cornelissen legt uit hoe dat
zit: “Het Tata Steel Chess-toernooi wordt traditioneel in IJmuiden gehouden, maar in 2014 is
de toernooiorganisatie begonnen met Chess on
Tour, waarbij twee dagen van het toernooi worden afgewerkt in andere steden. Omdat we in
Hilversum een lange schaaktraditie kennen en
omdat schaakclub HSG in 2018 een jubileum
vierde met haar 130-jarig bestaan, leek het ons
een goed idee om in dat jaar Chess on Tour naar
onze stad te halen. Na de nodige voorbereidingen is Tata Steel Chess op woensdag 17 januari
2018 dan ook op bezoek geweest bij het Instituut Beeld en Geluid in Hilversum.”

GIS en schaken
In het kader van het Tata Steel Chess-toernooi
werden er verschillende schaakgerelateerde
activiteiten georganiseerd in Hilversum. Het A.
Roland Holst College (ARHC), Bibliotheek Hilversum en SHS hebben gezamenlijk hiervoor
subsidie aangevraagd bij het Stadsfonds Hilversum. Onder andere is het idee ontstaan om met
leerlingen van het ARHC een project te starten
dat schaken en ICT met elkaar verbindt. Hanke
Wiegand, bestuurslid van Hilversum Schaakt en
docent aan het ARHC en mede-initiator vertelt
hierover. “Het idee achter dit project was dat
het de leerlingen op een moderne manier zou
betrekken bij het evenement. In eerste instantie
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Leerlingen werken ontwerpen uit voor snapchatfilters voor monumenten in de gemeente Hilversum.

dachten we daarbij aan het ontwikkelen van
schaaksoftware, maar dat bleek toch wel erg
lastig. We hebben daarom gekozen voor een
project waarbij de leerlingen met behulp van
GIS-software in kaart zouden brengen waar de
toernooideelnemers vandaan kwamen.”
Voor de uitvoering van het project met de middelbare scholieren werd contact gezocht met
Esri, dat de software ArcGIS Online beschikbaar
stelde. Om de leerlingen goed te kunnen begeleiden, volgde een viertal docenten van het ARHC
vervolgens de bijbehorende ArcGIS-cursus.
“Onder leiding van dit kwartet zijn de leerlingen
vervolgens aan de slag gegaan en hebben ze
verschillende kaarten gemaakt waarin gegevens
over de deelnemers op een overzichtelijke manier werden weergegeven. Op de dag van het

toernooi is vervolgens een presentatie gehouden
met behulp van deze kaarten.”

Innovatieproject
De Tata Steel Chess-dag in Hilversum was een
groot succes. De dag zelf trok duizend bezoekers en daarvan interesseerden zich twee keer
vijftig personen voor het bijbehorende symposium waarin werd ingegaan op het inzetten
van nieuwe technologieën om denksport te ontwikkelen. Tijdens deze symposia kwamen ook
de ArcGIS-kaarten van de ARHC-leerlingen ter
sprake, waarmee het project op zichzelf dus
tot een goed einde was gebracht. De betrokken docenten van het ARHC waren inmiddels
echter tot de conclusie gekomen dat het zonde
zou zijn als het bij dit eenmalige gebruik van
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Voor de gemeente Hilversum werd door de leerlingen van het ARHC een bewonersonderzoek uitgevoerd
met Survey123.

de GIS-software zou blijven. Willem Schnitfink,
docent informatica op het ARHC, vertelt hoe er
al snel een mooie toepassing werd bedacht.
“Onze school kent een innovatieproject met de
titel ‘Next Generation laat zich zien’. Met dit
project proberen we een brug te slaan tussen de
school en werkgevers en maatschappelijke organisaties in de regio, waarbij we onze leerlingen
praktijkopdrachten laten uitvoeren voor uiteenlopende bedrijven en instanties. Een van die
instanties is de gemeente Hilversum die graag
een bewonersonderzoek wilde laten uitvoeren,
waarbij in kaart zou worden gebracht wat de
wensen van de inwoners van Hilversum zijn op
het gebied van ruimtelijke ordening en specifiek
Smart City. Dat was precies het soort onderzoek
dat heel goed zou kunnen worden uitgevoerd
met Survey123 voor ArcGIS, een app voor het
verzamelen, analyseren en presenteren van enquêtedata. We hebben dan ook dit project op
ons genomen en zo’n 150 havo 4-leerlingen op
pad gestuurd om bewoners in Hilversum te ondervragen. De resultaten van het onderzoek zijn
vervolgens gepresenteerd aan de gemeente en
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De monumenten van de gemeente Hilversum in beeld gebracht voor het snapchatproject.

die informatie was zo overzichtelijk en duidelijk
dat de gemeenteraad besloot dat ze vaker dergelijk onderzoek wilde laten uitvoeren.”
Wiegand vult haar collega aan met een voorbeeld van een dergelijk onderzoek: “Aardrijkskundedocent Anne Matte de Koning heeft na het
doorlopen van de ArcGIS-cursus contact opgenomen met de gemeente Hilversum en daar een
samenwerkingsproject voorgesteld. In dit project
zou dan onderzoek worden gedaan naar de
voorkeur van de Hilversummers voor de inrichting van het nieuwe stationsplein. De gemeente
ging akkoord met dit onderzoek en De Koning
heeft vervolgens met alle tweedeklasleerlingen
een survey opgesteld en uitgevoerd. De informatie uit deze enquête is vervolgens weer door de
gemeente Hilversum bestudeerd en wordt ook
daadwerkelijk gebruikt bij de besluitvorming.
Dat laatste is voor ons erg belangrijk omdat een
dergelijk project hiermee echt gaat leven voor
de leerlingen. Het is immers veel motiverender
om een project met een concreet resultaat uit te
voeren dan een opdracht met alleen maar een
theoretische uitslag. Leerlingen doen met deze
projecten voor de gemeente ook meer algemene
inzichten op: ze leren over hun stedelijke omgeving en begrijpen hoe ze daar grip op kunnen
krijgen.”

Creatieve bijdrage
Omdat de gemeente Hilversum inmiddels volledig is overtuigd van het nut van de enquêtes, wil
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zij de komende jaren verder samenwerken met
het ARHC en de school projecten laten uitvoeren
die passen bij de vraagstukken van de gemeente. Daarbij is het de bedoeling dat de leerlingen
niet alleen onderzoek doen, maar ook een creatieve inhoudelijke bijdrage leveren. Wiegand
legt dit uit: “De uitkomsten van ons eerste onderzoek voor de gemeente Hilversum werden
gebruikt voor een officiële bijeenkomst waarbij
gebrainstormd werd over verschillende cases
binnen de gemeente. Daar kwamen weliswaar
oplossingen uit voort, maar die waren in onze
ogen wel wat degelijk en voorspelbaar. We
vroegen ons als ARHC-docenten af of het niet
wat spannender kon en daarom hebben we zelf
een brainstormsessie gehouden met 250 leerlingen, waarbij dezelfde cases zijn voorgelegd.
Dat bleek een schot in de roos, want die sessie
leverde allemaal interessante en nieuwe ideeën
op. De beste van deze ideeën hebben we vervolgens weer gedeeld met de gemeente Hilversum
en één ervan wordt inmiddels ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het gaat daarbij om een project
waarbij snapchatfilters voor monumenten in de
gemeente Hilversum worden gemaakt, zodat
belangstellenden niet alleen kunnen kijken naar
een monument, maar er ook iets extra’s mee
kunnen doen. Het leuke van die filters is bovendien dat de ontwerpen daarvoor ook weer zijn
gemaakt door onze leerlingen. Het is daarmee
echt een mooi, vakoverstijgend en betekenisvol
project geworden.”

Andere scholen
Met de positieve resultaten van de enquêtes en
de brainstormsessies in het achterhoofd, werken
de gemeente Hilversum en het ARHC inmiddels
aan de concrete invulling van de samenwerking,
die dan bestaat uit cycli van onderzoek – brainstorm – ideeën – realisatie, allemaal uitgevoerd
met leerlingen. Deze manier van werken moet
daarbij bovendien worden uitgebreid naar andere scholen. Schnitfink: “De gemeente wil ook
graag dat andere scholen in Hilversum dit oppakken. Wij hebben zelf het initiatief genomen
om een avond te organiseren voor de acht andere scholen van de Gooise Scholenfederatie
waar het ARHC ook onderdeel van uitmaakt,
om de mogelijkheden van GIS en hoe wij ermee
werken te laten zien. Het ziet er dus heel goed
uit voor de toekomst van deze samenwerking.
Zelf zijn we ook toe aan een volgende stap. Het
is nu immers niet alleen meer de uitdaging om
het project door te laten gaan, maar ook om de
lat op GIS-gebied hoger te leggen. We gaan
daarbij bijvoorbeeld op zoek naar manieren om
de informatie die we binnenkrijgen nog beter te
filteren. Daarnaast zullen we ons verdiepen in de
vraag of we onze onderzoeken handiger kunnen opzetten. Er valt wat dat betreft nog genoeg
te ontdekken, zowel voor de leerlingen als voor
ons docenten.” n
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www.gsf.nl/arhc
www.tatasteelchess.com

Luchtsurveillance Informatie Systeem ingezet

Rijkswaterstaat lokaliseert
vracht MSC Zoe
Door Lambert-Jan Koops

Het jaar 2019 begon niet al te goed voor het Waddengebied. Op 1 januari sloegen
tijdens een zware storm op de Noordzee iets minder dan driehonderd containers
overboord van het schip MSC Zoe. Meer dan tweehonderd vielen ten noorden van
Terschelling overboord, de rest ten noorden van Schiermonnikoog en het Duitse
Borkum. Een deel van die containers spoelde aan op de Waddeneilanden Vlieland,
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

M

et de gebeurtenissen op 1 januari
kreeg Rijkswaterstaat aan het begin
van het jaar meteen een duidelijke
klus op zijn bordje, want als waterbeheerder
van de Waddenzee had deze organisatie
groot belang bij de lokalisering en berging
van de overboord geslagen vracht van MSC
Zoe. Een complicerende factor daarbij was
dat twee van de overboord geslagen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Een
container bevatte 280 zakken van ieder 25
kilo dibenzoylperoxide (een stof die gebruikt
wordt in de farmaceutische industrie), terwijl
een andere 1400 kilo aan lithiumbatterijen
als inhoud had. Met name rondom de container met dibenzoylperoxide ontstond enige
maatschappelijke onrust, omdat deze container open was geraakt en hiervan losse zakken werden aangetroffen. Dibenzoylperoxide
kan bij verstuiven irritatie aan luchtwegen,
huid en ogen veroorzaken bij mensen en is
zeer toxisch voor het aquatisch waterleven,
alhoewel deze laatste effecten kortdurend
zijn, omdat de stof snel hydrolyseert naar een
niet-toxische stof.

Inspectievluchten
Naast de berging van de containers, werd
ook direct ingezet op het opruimen van de
aangespoelde materialen. Samen met Staatsbosbeheer, de Waddenunit, een tiental vaste
vrijwilligers van de Stichting Vrienden van
Rottumeroog en Rottumerplaat, vrijwilligers
van KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij) en Zeehondencentrum Pieterburen, ruimt Rijkswaterstaat Rottumeroog,
Rottumerplaat, Engelsmanplaat en Het Rif zo
snel mogelijk op. De Kustwacht en Rijkswaterstaat voeren hiervoor inspectievluchten uit
over de Noord- en Waddenzee, om vanuit de
lucht de verspreiding van het afval in kaart

Aangespoelde vracht van MSC Zoe, in beeld gebracht met het Luchtsurveillance Informatie Systeem.

te brengen. Dit doet Rijkswaterstaat onder
andere met behulp van het Lucht Inspectie
Systeem van Sweco. Sinds eind 2017 gebruikt Rijkswaterstaat voor dit toezicht het
Luchtsurveillance Informatie Systeem (LIS). Dit
is een GeoWeb-toepassing van ingenieursadviesbureau Sweco die Rijkswaterstaat helpt
bij het voorbereiden en uitvoeren van luchtinspecties. Geautomatiseerd en digitaal werken
levert Rijkswaterstaat veel extra kwaliteit op.
Op landelijk niveau maakt Rijkswaterstaat in
samenwerking met waterschappen bijna wekelijks een inspectievlucht.

Kwelders en uithoeken
Tijdens de inspectievluchten van Rijkswaterstaat Noord-Nederland wordt met behulp
van LIS een algemeen beeld van de verspreiding van het afval gemaakt. Het gaat om de
aangespoelde lading uit de containers langs

de kust en in moeilijk bereikbare gebieden
zoals kwelders en de uithoeken van de Waddeneilanden. Hiervan worden ook gegevens
zoals de locatie, foto’s en bevindingen in de
vorm van ad-hoc-waarnemingsrapporten direct gedeeld met de dienstdoende Officieren
van Dienst (OvD). Na deze bevindingen kan
heel adequaat en snel worden gereageerd
op verdachte of gevaarlijke situaties. En kan
worden bepaald waar de opruiming gecoördineerd moet worden ingezet. De inzet van
LIS is bij deze zoekacties zeer positief gebleken. n
www.rijkswaterstaat.nl
www.sweco.nl
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Msc Geomatics
for the Built
Environment

Kom Geomatics studeren aan de
TU Delft om met actuele en
dynamische geografische
informatie real-world
problemen innovatief op te
lossen!
Je leert
geavanceerde
technieken
om
geografische data te
verzamelen en te
analyseren, voor
het ruimtelijk
modelleren en het
visualiseren in 2D en 3D.

Interesse:
kom dan naar het
Master Event op
18 april 2019
in de Aula.

Geomatics studeren aan de TU Delft? Voor meer informatie zie
https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/gm/msc-geomatics/

www.geomatics.tudelft.nl

www.nedgraphics.nl

Post-HBO opleiding

Geo-informatievoorziening
Master of Science programma GIMA
• Voltijds (2 jr.) of in deeltijd (4 jr.)
• Modules (methoden en technieken, management en toepassing
van geo-informatie), stage en thesis
• Samenwerking tussen 4 Nederlandse universiteiten
• Blended learning: beperkt contactonderwijs, verder online
onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
• Voor Bachelorstudenten en professionals
uit binnen- en buitenland
Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl
www.msc-gima.nl
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Avondopleiding
16 bijeenkomsten

Start: 12 maart 2019

Het gericht toepassen van geo-informatie
vanuit kennis, inzicht en overzicht.
Voor beleidsmedewerkers, coördinatoren,
geo-adviseurs & GIS-specialisten
Bekijk ook:
Dagopleiding Basis Geo-Informatie
Start: 11 maart 2019

opleidingengeo.nl
www.opleidingengeo.nl

Vicrea is de grootste reseller van FME in de Benelux
en is als enige in de Benelux Platinum Partner van Safe
Software, de makers van FME.

FME TRAININGEN
5/02 & 6/02

FME Workbench Basis Training (2 dagen)

27/02

FME Server Administration Training

4/03 & 5/03

FME Workbench Basis Training (2 dagen)

www.unigis.nl | info@unigis.nl
* Behaal je certiicaat, diploma of MSc in GIS
* Bepaal je eigen tempo
* Diverse specialisaties
* Veel ruimte voor eigen invulling
* Voertaal Engels; opdrachten
mogen in het Nederlands

12/03 & 13/03 FME Workbench Advanced Training (2 dagen)
18/03 & 19/03 FME Server Authoring Training

Meer informatie en aanmelden: www.vicrea.nl/trainingen

Save the date:
FME World Tour 21 maart 2019
www.vicrea.nl

Trainingswijzer

Deeltijd online GIS opleiding voor professionals
Start programma 1 september 2019 & 1 februari 2020
www.unigis.nl

Cursussen
- Revit (BIM)
- AutoCAD
- 3ds Max
- Inventor
- Fusion 360

De opleidingen van Ruimteschepper Kenniscentrum zijn product onafhankelijk, actueel en
spelen in op de ontwikkelingen in de (geo) markt. Ruimteschepper biedt onder andere
opleidingen op het gebied van:
Methodieken & Techniek
Agile | Scrum Master of Agile Scrum Foundation, EXIN gecertificeerd
Scrum Master mbv lego mindstorms, SCRUM.org gecertificeerd
TMap Suite Test Engineer of TMap Suite Test Master, EXIN gecertificeerd

Incl. Nederlandstalig leerboek,
symbolen/families
Officieel Certificaat Autodesk
Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl

Vakinhoudelijk
IMBOR, de reis van het object
GeoWijzer, grip op ruimtelijke dataprocessen
Communicatie & Coaching
Scrum the human factor
Assertiviteit & feedback
Beïnvloedingsvaardigheden
Communicatiestijlen
Voor meer informatie www.ruimteschepper.nl of kenniscentrum@ruimteschepper.nl

www.cadcollege.nl

www.ruimteschepper.nl

Aandacht voor sociale cohesie en leefbaarheid

BNA Beste Gebouw van het Jaar
De 14e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar is op 22 januari van start gegaan. Architecten en hun opdrachtgevers zijn uitgenodigd om hun beste gebouw, opgeleverd in 2018, in te zenden naar www.gebouwvanhetjaar.nl. De jury beoordeelt de gebouwen in
de categorieën Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid & Sociale Cohesie, Stimulerende Omgevingen en Particuliere Woonbeleving.
De uitreiking vindt plaats op 17 mei 2019.

J

uryvoorzitter Jort Kelder vindt het waardevol voor de discussie over architectuur
dat gebouwen niet alleen worden beoordeeld op schoonheid, maar ook op hun
meerwaarde met betrekking tot sociale cohesie en leefbaarheid. “Ik verheug mij zeer op
het komende jureringsavontuur in de vaderlandse architectuur. Hoewel een leek, heb ik
altijd interesse in de bouwkunst gehad. Niet
alleen vanwege de mooie en goede gebouwen, vooral ook vanwege de slechte en lelijke
creaties die nog generaties het oog bezoedelen.”

Toegankelijkheid
De jury zal (voortaan) ook kijken naar toegankelijkheid: gebouwen waar zowel mensen zonder als met een beperking niet alleen
barrièrevrij kunnen binnenkomen, maar waar

de gebruiker, bewoner en bezoeker al die activiteiten kan doen waarvoor het gebouw is
ontworpen. BNA-directeur Fred Schoorl: “Dit
gaat dus verder dan rolstoelvriendelijkheid,
een toegankelijk gebouw houdt nadrukkelijk
ook rekening met behoeften van bijvoorbeeld
minder mobiele senioren en slechtzienden die
een steeds groter aandeel in onze bevolking
vormen. Kortom: toegankelijkheid draagt bij
aan een inclusieve samenleving, hoogste tijd
dus om het als criterium toe te voegen aan
deze verkiezing.”

drachtgevers en gebruikers. Vorig jaar was
Het Gelders Huis (Team V Architecten) het
Beste Gebouw van Nederland volgens de
vakjury. De Publieksprijs ging naar het Eindhovense wooncomplex Space-S, ontworpen
door Inbo. n
www.gebouwvanhetjaar.nl

Meerwaarde
Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de BNA
(Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) de meerwaarde zichtbaar maken
van architectuur voor mens en maatschappij.
De prijs is dan ook vooral bedoeld voor op-

Kort nieuws
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Plaxis ingelijfd door Bentley Systems

“Geotechnische analyses completeren
digitale tweelingen”
Door Lambert-Jan Koops

Op 26 april 2018 maakte Bentley Systems bekend dat het Nederlandse bedrijf Plaxis
zou worden overgenomen door de Amerikaanse softwaregigant. Geen verrassende
ontwikkeling, met het oog op de software van Plaxis, het portfolio van Bentley en
de wens van deze laatste partij om de technologie te kunnen leveren waarmee
allesomvattende digitale tweelingen van de gebouwde omgeving te maken zijn.

P

laxis is een bekende naam in de geotechnische wereld. Het bedrijf ontwikkelde de pakketten PLAXIS 2D en PLAXIS
3D, voor het maken van analyses van de deformatie, spanningen en stabiliteit binnen de
geotechniek en het uitvoeren van dynamische
analyses en grondwater- en temperatuurstromingberekeningen. De software van het
bedrijf wordt wereldwijd gebruikt in uiteenlopende sectoren, zoals civiele techniek, de
offshore-industrie en de tunnel- en mijnbouw.
Met de software die het bedrijf maakt, slaat
Plaxis een brug tussen de bestaande, natuurlijke structuren van deze wereld, de (onder)
grond, en de door mensen gebouwde constructies. Een nuttige brug, want een gebouw
of civiele constructie moet immers altijd ergens worden geplaatst en dus moet er altijd
rekening worden gehouden met de invloed
die het gebouw heeft op de ondergrond en
andersom. Wie een correcte digitale tweeling wil maken van bijvoorbeeld een gebouw,
kan dit dan ook niet doen zonder rekening te
houden met deze effecten. Het is vanuit dat
oogpunt dan ook niet verrassend dat Bentley
Systems Plaxis heeft overgenomen; Bentley
Systems zet immers al enkele jaren sterk in op
het gebruik van digitale tweelingen en Plaxis
is de marktleider op het gebied van modellering van de ondergrond. BIGnieuws sprak
over de overname en de toekomst van Plaxis
met Jan-Willem Koutstaal, managing director van Plaxis, en Raoul Karp, vice-president
Design Engineering Analysis bij Bentley Systems.

Continuïteit
“Met de overname door Bentley Systems is
er op personeel gebied niets veranderd bij
Plaxis”, zo vertelt Koutstaal. “Iedereen in
ons bedrijf wilde verder werken met Bentley
en dat is denk ik ook een goede zaak voor

Geo

Een 3D-tunnel in een bebouwde omgeving.

de continuïteit van onze activiteiten. Bentley
Systems heeft daar overigens ook op aangestuurd, omdat ze stellen dat de kennis en
kunde van de medewerkers net zo belangrijk
zijn als de software. Zelf ben ik daar ook
erg tevreden over, de continuïteit is zelfs een
belangrijke reden geweest om met Bentley in
zee te gaan. De belangrijkste andere reden is
dat Plaxis perfect een gat vult in het portfolio
van Bentley Systems. Bentley had natuurlijk al
een hele range aan civiele applicaties, maar
eigenlijk geen volwaardige software voor
sub-surface analyses. Door de overname van
Plaxis en overigens ook het Canadese SoilVision heeft Bentley Systems nu alle software
in huis die nodig is voor het maken van een
complete digitale tweeling van gebouwen, civiele constructies en de ondergrond.”

Besparingen
Karp bevestigt de opmerking van Koutstaal
dat het integreren van geotechnische en

analytische informatie in BIM-modellen en
digitale tweelingen een belangrijke toegevoegde waarde biedt. “De structuren die
we hebben op deze planeet, worden steeds
groter en complexer, terwijl de beschikbare
ruimte steeds kleiner en complexer wordt.
Bouwers hebben steeds vaker te maken met
bijvoorbeeld op de zee gewonnen land, sterk
geaccidenteerd terrein en bouwterreinen die
verschillende soorten ondergrond kennen.
Sub-surface analyse van deze terreinen is
absoluut noodzakelijk omdat ze onverwachte
eigenschappen kunnen hebben. Een goede
berekening voorkomt daarmee dus herstelwerkzaamheden of andere structurele ingrepen. Daarnaast kan een analyse niet alleen
geld besparen door problemen te voorkomen, maar ook omdat daarmee een constructie te optimaliseren is. In bouwprojecten in
San Francisco wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van standaardvoorschriften, maar wie
een gedegen ondergrondanalyse uitvoert en
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kan bewijzen dat de constructie daarmee
aan alle veiligheidseisen voldoet, mag
daar van afwijken. Dat levert gemiddeld
een besparing op van 25 procent op het
gebied van de bouwkosten. Een besparing die ruimschoots de investering in de
analyse goedmaakt.”
Koutstaal vult aan met een besparingsvoorbeeld dat ook op andere plaatsen in
de wereld van belang is: “Er is onlangs
een nieuwe geo-engineeringtool gepresenteerd waarmee het ontwerp van de
fundering onder een windturbine op zee
te analyseren is. Deze applicatie zorgt er
ook voor dat het allemaal goedkoper en
beter kan; een analyse kan zo 25 tot 30
procent kosten besparen. Niet alleen omdat er minder materiaal wordt gebruikt,
maar vooral omdat de installatiekosten
sterk afnemen.”

3D-Analyse
Koutstaal en Karp benadrukken dat elke
vorm geotechnische analyse nuttig is bij
bouwprojecten en dat het beter is om
iets te doen op dit gebied dan niets. De
voorkeur gaat volgens Koutstaal echter
wel duidelijk uit naar een 3D-analyse:
“De overgang van 2D naar 3D is een
belangrijke stap in de geo-engineering. De
bouwomgeving wordt steeds complexer en
dan is uiteindelijk 3D toch echt nodig. In
grote steden, waar een chronisch gebrek aan
ruimte is, moeten bouwers wel de hoogte of
de diepte in en dan hebben ze altijd te maken met de ondergrond. De invloed van en
op ondergrondse structuren zoals riolen en
metrotunnels is daarbij van belang, net als de
samenstelling van de bodem. Ook wanneer
een bouwer alleen maar een extra verdieping

De fundering van een brug met pilaren.

op een bestaand gebouw wil zetten, moet hij
dat goed doorrekenen, want anders zakt het
gebouw zo de grond in.”

Up-to-date houden
Met een geotechnische 3D-analyse van de
ondergrond komt een volledige digitale tweeling van een gebouw en de bijbehorende
omgeving binnen handbereik. Koutstaal is
overtuigd van de voordelen van een digitale
tweeling, maar ziet ook waar het probleem
zit in de praktijk. ”Het updaten van de digi-

Een offshore windturbine.

tale tweelingen is de bottleneck: daar
moet een goede procedure voor zijn
vastgelegd binnen een organisatie,
anders ontstaat er het risico dat er
uitgebreide analyses worden gedaan
op basis van verouderde en dus foute
informatie. Ik wil iedereen die overweegt om een digitale tweeling op te
zetten dan ook oproepen om daar van
tevoren al over na te denken.”
Ook Karp benadrukt dat het van levensbelang is om veranderingen goed
bij te houden, vooral ook omdat dit
inzicht biedt in de mate waarin de capaciteit van een bestaande constructie
nog verder kan worden uitgebreid.
“Vaak wordt er bij de uitbreiding van
de capaciteit van een brug of gebouw
overgeëngineerd: er is weliswaar wel
een structureel model, maar dat is het
tekentafelmodel en dit geeft niet goed
weer wat de huidige status is van de
constructie. In dat geval nemen de ontwerpers het zekere voor het onzekere
en zetten ze in op fysieke uitbreiding
van de constructie. Een analyse van de
as-is situatie is juist dan bijzonder nuttig, aangezien daaruit kan blijken dat
er minder of soms zelfs geen aanpassingen nodig zijn voor die extra capaciteit.
Het goed up-to-date houden van een complete digitale tweeling van een constructie,
uiteraard inclusief de ondergrond, is denk ik
dan ook een van de grootste winsten die civieltechnische en bouwbedrijven momenteel
kunnen behalen.” n
www.plaxis.com
www.bentley.com
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Nieuwe afdeling naast consultancytak

Merkator nu ook software-ontwikkelaar
Door Lambert-Jan Koops

Niet langer alleen een detachering- en consultancybedrijf, maar ook een Geosoftware-ontwikkelaar zijn, dat is het doel dat Merkator zich gesteld heeft. Het
bedrijf nam hiervoor reeds in 2015 de eerste acties en lanceerde ondertussen al
verschillende producten waaronder het GeoMerk met de KLIC/KLIP/KLIM digitale
ontzorging van bijna honderd klanten op Benelux-niveau.

John Joosten, salesmanager bij Merkator: “Het verkopen van eigen softwaretoepassingen ligt in het verlengde van de bestaande activiteiten van Merkator.”

M

erkator is een bedrijf dat zich van
oudsher richt op de Geo-ICT-processen voor de Overheid, Transportsector, Netbeheerders en Telecomsector. Het
Nederlandse filiaal werd opgericht in 2008
en in 2011 ging de Belgische tak van start,
met daarbij de afspraak dat beide organisaties onder dezelfde naam opereren, maar
onder de motorkap wel gescheiden bedrijven
blijven. Voor beide ondernemingen geldt dat
de focus vanaf de start altijd heeft gelegen
op consultancy en detachering. Daar is dus
sinds kort verandering in gekomen”, zo vertelt John Joosten, salesmanager bij Merkator.
“Merkator is begonnen met het verkopen van
eigen softwaretoepassingen om specifieke
workflows met een locatiecomponent op te

Geo

lossen. Dat was niet zozeer een grote verandering in de koers van het bedrijf, maar lag
een beetje in het verlengde van de bestaande
activiteiten. Bij het uitvoeren van een project
bij klanten komt het regelmatig voor dat onze
consultants iets moeten programmeren. Dat is
meestal iets kleins en specifieks, maar soms
ontwikkelt een dergelijk software-onderdeel
zich tot een volwaardige oplossing die ook
door andere partijen goed zou kunnen worden ingezet. Een goed voorbeeld daarvan is
Eagle, een gemeentelijke oplossing voor het
aanvragen en verwerken van digitale vergunningen voor innames van de openbare ruimte
inclusief werkzaamheden van grondroerders
en recreatieve evenementen groot en klein. In
België rekenen ondertussen meer dan vijftig
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De Bestekchecker kan dus een handige tool
zijn voor gemeenten, maar Joosten merkt
erbij op dat de app ook heel anders kan
worden gebruikt. “Er zijn ook gemeenten
die zeggen: laat de aannemer maar de app
installeren, want die gaat nu nog met een
PDF naar buiten, maar met de app kan hij
veel sneller en efficiënter werken. De aannemer kan er zijn werkproces mee aansturen,
want hij weet precies wat hij heeft gedaan
en wat hij nog moet doen. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook nog veel andere toepassingen
mogelijk binnen een gemeentelijke organisatie. Want ik noemde hiervoor de controle van
grasvelden, maar de app is ook te gebruiken
voor bijvoorbeeld statuschecks van onkruid
op verharding, klein onderhoud aan wegen
en pleinen en andere CROW-beeldkwaliteitsbestekken. Eigenlijk is de Bestekchecker
bruikbaar bij workflows die te maken hebben
met het beheer van de openbare ruimte. Er
zijn zelfs jongerenwerkers die de app gebruiken om daarmee hangplekken van jongeren
te monitoren, om maar eens een uitstapje te
benoemen.”
De bestekchecker is een app die tot stand is gekomen dankzij het samenwerkingsverband tussen Merkator en de
gemeente Breda.

gemeenten en steden op deze SaaS-oplossing van Merkator met de verwachting dat dit
snel kan verdubbelen.

Andere bedrijfsvoering
Er staan inmiddels ook andere producten op
het programma, zoals oplossingen die bijkomende functionaliteit bieden op KLIC- en WIBON-gebied. Het vergt van Merkator echter
wel een aanpassing in de bedrijfsvoering om
software te kunnen leveren, zo heeft Joosten
gemerkt. “De investeringscurve van detachering ziet er heel anders uit dan die van
productontwikkeling en vereist allerlei beslissingen, bijvoorbeeld over de vraag in welke
mate onze medewerkers ingezet moeten worden voor projecten van derden of voor de
ontwikkeling van de eigen software. Om te
voorkomen dat de ontwikkel- en detacheringsactiviteiten met elkaar concurreren hebben
we dan ook in 2018 een team geformeerd
in Zaltbommel, dat zich exclusief bezighoudt
met de ontwikkeling van onze producten.
Een team van zeven Geo-IT-ontwikkelaars,
die hun aandacht fulltime kunnen richten op
de software. Uiteraard hebben ze nog veel
contact met onze consultancy-afdeling, maar
dat is vooral voor de kennisdeling door het
uitwisselen van ideeën voor nieuwe functies
en programma’s en innovatieprojecten. Het
voordeel is dat ze zowel in de markt zitten
als bij onze klanten.”

Bestekchecker
Een ander voorbeeld van een nieuw softwareproduct dat is uitgewerkt door het nieuwe ontwikkelteam van Merkator is een veelzijdig en
nuttige app die tot stand is gekomen dankzij
het samenwerkingsverband tussen Merkator
en de gemeente Breda: de Bestekchecker.
Joosten legt uit waarom de app nodig was en
hoe deze wordt gebruikt. “Bestekken bevatten
vaak allerlei details voor het beheer van de
openbare ruimte, maar de uitvoering van die
beheertaken wordt vaak niet zo strikt gecontroleerd. Dat heeft met name te maken met de gigantische aantallen. De gemeente Breda heeft
bijvoorbeeld meer dan zevenduizend recreatieve grasvelden, die onmogelijk allemaal te
checken zijn. Om toch een goede controle uit
te kunnen voeren, stelt de app een representatieve steekproef op, waarbij via een slim algoritme bepaalde velden worden aangewezen
die moeten worden gecheckt. De inspecteur
kan vervolgens met de Bestekchecker op zijn
telefoon een rondje maken langs de velden en
van elke plek aangeven wat de kwaliteit van
het onderhoud is. Dat geeft een goed beeld
van de kwaliteit van de werkzaamheden en
die gegevens kunnen weer worden gebruikt
om de aannemer aan te sporen beter werk
te leveren, mocht dat nodig zijn. Bovendien
wordt met die steekproef meteen gecontroleerd of de grasvelden nog wel aanwezig zijn
en niet toevallig veranderd zijn in asfalt.”

Samenwerking en Ontwikkelcentrum
De ontwikkeling van de software van Merkator vindt in eigen huis plaats, maar op technologisch gebied werkt het bedrijf ook samen
met derden, bijvoorbeeld met de Rijksuniversiteit Groningen. “Zij hebben bijvoorbeeld
meegedacht over de manier waarop we
kunstmatige intelligentie kunnen toevoegen
aan onze producten en hoe we gebruik kunnen maken van bestaande open databestanden. We geloven namelijk niet meer in de
supergrote applicaties waarin telkens meer
data worden opgeslagen”, zo verklaart Joosten. “Ons idee is dat we de beschikbare data
moeten gebruiken met behulp van slimme
apps of ontsluiten via microservices, die het
werk in de praktijk direct effectiever en makkelijker maken. Een dergelijke aanpak levert
meteen resultaat op, want dergelijke apps of
services zijn relatief eenvoudig op te zetten
en hoeven daarmee ook niet duur te zijn. De
ontwikkelfilosofie daarbij is vergelijkbaar met
die van de Bestekchecker: een laagdrempelige oplossing moet snel de kwaliteit van het
werk van de eindgebruikers kunnen verbeteren.” n
www.merkator.com

Ervaar de HandschoenMuis en geniet van
comfortabel en ontspannen werken!

Gratis 3 weken
proefplaatsing!!
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Hoogste houten woongebouw van Nederland

HAUT is duurzaamheid ten top
Door Rob Sman

De mens heeft iets met records en extremen; grootste, hoogste, snelste. Wie het
hoogste gebouw ter wereld bezit, kan op belangstelling en aanzien rekenen. Maar
ook het hoogste gebouw in een land trekt nationale aandacht. In Nederland staan
de vijf hoogste gebouwen allemaal in Rotterdam, op de zesde plaats gevolgd door
de Amsterdamse Rembrandttoren. Binnenkort zal Amsterdam tóch kunnen bogen
op een hoogste gebouw: het hoogste houten woongebouw van Nederland.

HAUT wordt 73 meter hoog en telt 52 appartementen verdeeld over 20 etages. Afbeelding: Team V Architectuur.

A

ls een kantoor- en woontoren in Wenen
geen roet in het eten had gegooid, had
het gebouw in Amsterdam eventjes het
hoogste ter wereld kunnen zijn. Een schrale troost
is dat er in Europa nog drie projecten in ontwikkeling zijn die op hun beurt Wenen zullen voorbijstreven. En waarschijnlijk is ook dat nog maar het
begin van een grote ommezwaai; in een wereld
waarin duurzaamheid de nieuwe maatstaf is, zal
bouwen in hout aan belang winnen en zullen de
grenzen steeds verder worden verlegd.
De keuze voor hout als duurzaam bouwmateriaal komt voornamelijk voort uit het verschil in
‘carbon footprint’ met andere bouwmaterialen:
in hout is CO2 opgeslagen, terwijl de productie
van beton en staal juist een tamelijk significant
aandeel heeft in de totale CO2-uitstoot. Ook de
herbruikbaarheid is een belangrijk aspect van
de duurzaamheid. Bovendien kan hout ook heel
mooi zijn en schept het ook een aangenaam
‘warm’ binnenklimaat. Dat bouwen in hout
(vooralsnog) duurder is, zullen we op de koop
toe moeten nemen: het redden van het klimaat
heeft een prijs.
Om met de belangrijkste kenmerken van het
gebouw te beginnen: het wordt 73 meter hoog

en telt 52 appartementen verdeeld over 20 etages, die de vorm van een rechthoekig trapezium
hebben. Het woondeel staat op een driehoekige
commerciële plint, die zijn vorm heeft geërfd
van het laatste beschikbare perceel in het Amstelkwartier, waarop wordt gebouwd. Kelders
voorzien in berging en parkeergelegenheid. Het
gebouw is een initiatief van projectontwikkelaar
Lingotto. Team V Architectuur nam het ontwerp
voor zijn rekening en liet zich daarbij door Arup
adviseren. Arup is verantwoordelijk voor het constructief ontwerp, installatieontwerp, brandveiligheid, akoestiek en bouwfysisch advies.

Ervaring
De bouwopdracht is gegeven aan bouwbedrijf
J.P. van Eesteren. Eind november is een begin gemaakt met de bouwwerkzaamheden. BIGnieuws
sprak met J.P. van Eesteren’s kostendeskundige
Tim Kotterer. “Dat de keuze op ons gevallen
is, komt onder meer voort uit onze bewezen
ervaring met projecten waarbij duurzaamheid
voorop staat, en eerdere samenwerking met
Lingotto”, antwoordt Kotterer op de vraag hoe
J.P. van Eesteren betrokken raakte. “Op het moment dat wij in het team werden opgenomen,

was al een keuze gemaakt voor de firma die
de houten constructie gaat realiseren; het Duitse
bedrijf Brüninghoff. Als houtleverancier hebben
zij ook mede de bouwmethode en -technologie
ontwikkeld, en zij lopen in dat opzicht in Europa
voorop. Zij zijn nu onderaannemer en voeren
de bouw van het houten deel van het gebouw
ook zelf uit. De overige bouwwerkzaamheden,
waaronder het betonnen deel en de gevels, voeren wij uit.”
Hoe groot is het aandeel van de betonnen constructie? “Uiteraard zijn de kelders in beton uitgevoerd, maar ook de begane grond, die de
basis vormt waarop de houten toren wordt gebouwd. Niet onvermeld mag blijven de aanleg
van een diepwand van 31 meter diep langs de
zijde die aan de Spaklerweg grenst en die een
grondkering vormt om onder meer de nabijgelegen datacommunicatiekabels tegen verstoring te
beschermen. De wand maakt tevens deel uit van
de fundering van het gebouw. Op dit moment
(eind november 2018) wordt de installatie opgebouwd voor de aanleg van de diepwand. Ook
de houten toren zelf is niet geheel vrij van beton.
Alle wanden op de eerste etage zijn van beton,
en ook de wanden rond de kern (trappenhuis en
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De vorm van HAUT is bepaald door de contouren van het laatste beschikbare bouwperceel in het Amsterdamse Amstelkwartier. Afbeelding: Team V Architectuur.

liften) en daarnaast van twee vleugels van het
gebouw tot de zesde respectievelijk negende
etage. Vanwege de windbelasting bleek het vrijwel onmogelijk die wanden geheel in hout uit
te voeren. Aanvankelijk was ervoor gekozen die
wanden in een sandwichconstructie met staalplaat te verstevigen, voornamelijk om esthetische
redenen; zo leek alles van hout te zijn. Uit milieutechnische analyse bleek de keuze voor beton
veel gunstiger uit te vallen dan de combinatie
staal-hout. Mede daardoor is voor het ontwerp
de International BREEAM Award 2018 Outstanding toegekend; daarmee zijn we de eerste in
Nederland! Natuurlijk speelden ook andere
aspecten daarbij een belangrijke rol, zoals de
energie-opwekkende gevels en het triple glas.”

Wanden en vloeren
Na een overzicht van de toch nog noodzakelijke
betonconstructie, volgt vanzelf een toelichting op
het houten deel. Kotterer vervolgt: “De binnenwanden van de constructie bestaan uit 28 centimeter dikke panelen van CLT (Cross Laminated
Timber) en er worden gluelam balken toegepast.
De vloeren zijn van 16 centimeter dik CLT. Voor
het verkrijgen van de volgens het Bouwbesluit
vereiste akoestische eigenschappen ligt daar
nog wel een 8 centimeter dikke laag beton bovenop om massa toe te voegen. Die betonlaag
wordt er in de fabriek al direct op gestort; om
hem te fixeren is de bovenkant van de houtlaag
voorzien van groeven en ingeschroefde ankers.

Bouw

Daar bovenop komt een 12 centimeter dikke
zwevende laag met de vloerverwarming. De
vloerpanelen zijn tot 2,5 meter breed en tot 6
meter lang. Iedere vloer is het plafond van de eronder gelegen etage. Veel panelen zullen uniek
zijn omdat de koper van tevoren moet aangeven
waar lichtpunten moeten komen, of eventuele
andere voorzieningen. De benodigde leidingen
worden in de panelen geïntegreerd. Die keuzes
zijn tamelijk definitief, want het is niet toegestaan
achteraf sleuven te frezen. Ook het boren van
gaten is aan regels gebonden.”

Leren en verbeteren
De richtlijnen over frezen en boren doen buitenstaanders zich wellicht afvragen of de constructie
dan zo kwetsbaar is? Kotterer legt uit dat het een
kwestie is van zekerheid: “We willen gewoon alles zo goed mogelijk beheersen. Bouwen in hout
van hoge gebouwen is betrekkelijk onbekend
terrein. Wereldwijd trekken projecten zoals dit
de aandacht. Iedereen wil er iets van leren, het
verbeteren, en de volgende stap zetten. Daarbij
lijkt het niet uitsluitend om commerciële belangen te gaan; er komt gewoon een beweging
op gang met ideologische uitgangspunten. Dit
nieuwe bouwen zou je ‘experimenteel’ kunnen
noemen, maar niet in de betekenis van ‘doe
maar iets en wacht af of het goed gaat’. Alle
constructies en berekeningen worden herhaaldelijk gecontroleerd, en er worden nieuwe inzichten verworven. Arup, adviseur in dit project, zet

onder invloed van de stijgende vraag naar de
benodigde kennis zwaar in op het gebied van
houtbouw. Om helemaal zeker te zijn zal tijdens
de bouw voortdurend het gedrag van de reeds
gebouwde lagen worden gemonitord. Mochten
die meer dan verwacht inzakken dan kan er iets
worden gecorrigeerd.”
Kotterer voegt aan het bespreken van de technische voorzieningen nog een aardig detail toe:
“Veel leken kunnen zich nauwelijks voorstellen
hoe brandveilig de constructie met CLT is. Het
gebouw voldoet ook zonder brandblusinstallatie
aan alle brandveiligheidseisen. Toch is besloten
door het gehele gebouw een watermist-sprinklerinstallatie aan te leggen om toekomstige bewoners een extra gevoel van veiligheid te geven.”

Chic
En dan de naam nog. Haut kun je uitspreken als hout maar ook zo: [‘o]. Dat is Frans
en betekent hoog, of top. Beide begrippen
zijn van toepassing. Het Frans wordt al gauw
geassocieerd met chic en luxe, en dat kan
naar dit topgebouw worden doorgetrokken.
Superluxe appartementen op een toplocatie
in Amsterdam zijn niet voor iedereen weggelegd, wel dragen ze hun steentje bij aan een
beter milieu voor iedereen. n
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Steeds meer aandacht voor Nederlandse bodem

ICT-Innovaties voor de ondergrond
Door de redactie

Hoewel voor de meeste mensen minder zichtbaar, gebeurt er de laatste jaren steeds
meer ondergronds, gestimuleerd door overheidsbeleid en het daarop gebaseerde Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) 2016-2020. Voor Stumico
de aanleiding om een aantal innovatieve ICT-toepassingen te delen met haar leden en
belangstellenden, in de toepasselijke omgeving van het GeoFort in Herwijnen.

Stumico deelde een aantal innovatieve ICT-toepassingen met haar leden over ondergrondse data in de toepasselijke omgeving van het GeoFort in Herwijnen.

D

e Stumico-bijeenkomst begon met een
inspirerend verhaal van Willemijn Simon van Leeuwen over het realiseren
van haar GeoFort-project. Een ‘living lab’
en ‘GeoExperience’ op het gebied van cartografie, navigatie, bodemonderzoek en watermanagement. Kinderen en volwassenen
worden daar uitgedaagd en vermaakt met
speurtochten en schatzoeken in een donkere
ondergrondse gang en de omgeving van een
oud fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Zakelijk gezien heeft Willemijn daar een platform gecreëerd voor bedrijven, overheden
en onderwijsinstellingen om mensen op een
leuke manier de geo-wereld te laten ervaren.
In 2016 heeft ze met dit project de Europese
‘Children in Museums Award’ gewonnen.

Bouw

Nederlandse ondergrond in 3D

Inzichten vanuit de ruimte

Vervolgens deelde Peter de Graaf, businessconsultant bij Geodan, zijn ervaringen met
het ontwikkelen van een ‘digitale twin’ van de
Nederlandse ondergrond, ten behoeve van
de wet Basis Registratie Ondergrond (BRO).
Die wet bevat allerlei verplichtingen voor
grondonderzoekers en beoogt beschikbare
informatie beter te ontsluiten, om onder andere de risico’s voor bouw en infraprojecten
te verkleinen. De Graaf maakte inzichtelijk
dat we nog maar weinig van de ondergrond
weten en de BRO bedoeld is om dat te verbeteren. Bij het project Sterke Lekdijk hebben
een 3D-model en -visualisaties de ondergrond
veel inzichtelijker gemaakt, ter ondersteuning
van de ontwerpfase van deze belangrijke
dijkversterking.

Johannes Smit en Pieter Bas Leezenberg van
TU Delft spin-off SkyGeo vertelden hun ervaringen met het gebruik van satellieten om
oppervlaktebewegingen met millimeter nauwkeurigheid te meten. Gestart met de toepassing van InSAR-monitoring voor het meten en
analyseren van dijk- en stabiliteitsproblemen,
is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een dataleverancier voor assetmanagers in diverse
markten. Na het uitleggen van de ruimtevaarttechnologie die ondergrondse inzichten verschaft, zijn toepassingen belicht op het gebied
van rioolbeheer, de invloed van bodemdaling
op funderingen en kunstwerken en ‘fracking’.
Omdat de Nederlandse bodem sneller daalt
dan de zeespiegel stijgt, pleiten beide heren
voor meer aandacht voor onze ondergrond.
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KIBO 2016-2020
Het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) is begin april 2016
van start gegaan. Binnen het programma worden onderzoeksprojecten uitgevoerd in de
vorm van gemengd gefinancierde businesscases van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
Het KIBO heeft een drietal doelen voor ogen. In de eerste plaats het vraaggestuurd ontwikkelen van kennis en innovatie op het gebied van bodem en ondergrond, zodat we deze
beter benutten bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. Het tweede doel van KIBO
is het versterken van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen
door het genereren van toepasbare kennis (in Nederland en daarbuiten) op het gebied
van bodem en ondergrond. Ten slotte is er nog het doel om de bewustwording te vergroten
en eigenaarschap te creëren bij de relevante stakeholders bij het benutten en beheren van
bodem en ondergrond.
www.programmakibo.nl

Afval- en milieusector
Arjan Hartman, directeur van 21south, vertelde
hoe hij zijn jarenlange ervaring als informatiemanager bij Visser & Smit Hanab heeft benut
om efficiency verhogende apps en het 21QUBZcloudplatform te gaan ontwikkelen voor de afval- en milieusector. Een van de toepassingen
die Hartman belichtte was het optimaliseren van
de ophaalroutes voor ondergrondse afvalcontainers. Op basis van historische informatie over de

ledigingsfrequentie en virtuele sensoren die het
vullingspercentage voorspellen, is het bedrijf erin
geslaagd de vullingsgraad voor een opdrachtgever te verhogen van 30 naar zo’n 75 procent.
Oftewel een aanzienlijk betere benutting van de
beschikbare mensen en vuilniswagens.

Grondradar
Als afsluiters deelden Gerben Roseboom, managing director van MapXact, en businesscon-

sultant Wim van Grunderbeek van de Gasunie
hun ervaringen met de ontwikkeling van een
grondradar, gebaseerd op laserscanning en
artificial intelligence (AI). Door met een soort
‘Google-auto’ rond te rijden kunnen zij een
3D-model van de ondergrond produceren,
die voor verschillende toepassingen te gebruiken is, zoals het detecteren van kabels en leidingen voor de Gasunie. Door aannemers en
opdrachtgevers in staat te stellen in de bodem
te kijken zonder te hoeven graven, helpen zij
kosten en tijd te besparen in projecten. Deze
innovatie heeft op het WGC 2018 in Washington al de ‘Industry Choice Award’ gewonnen.
Samengevat: wederom een leerzaam programma voor ruim veertig Stumico-leden en
enkele introducees, met interactieve discussies. Wie ook wil bijblijven op het gebied
van ICT in de bouw en civiele techniek is altijd
welkom om een keer als gast deel te nemen.
Op de website van Stumico staan zowel de
data als onderwerpen van volgende events. n
www.stumico.nl
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Effectieve representatie binnenkant complexe gebouwen

ToggleMaps: indoor-cartografie
voor brandweerinzetten
Door Tom van der Meer

Informatiegestuurde brandweerinzetten zijn veiliger en effectiever bij complexe
gebouwbranden. Door brandcompartimentering verspreidt het vuur zich minder
snel door het gebouw dan veel mensen denken. Dit geeft de brandweer extra tijd
om hun inzet voor te bereiden.

Interactieve zoom in 3D laat verborgen luchtschachten
zien.
Conceptontwerp 3D-hoofdkaart.

V

eel brandweermensen hebben nog de
gewoonte om zich direct te focussen op
de eerste klap; ze haasten zich naar binnen om zo snel mogelijk water naar de brandhaard te brengen. Echter, er wordt in de Hernieuwde Kijk op Brandbestrijding een andere
methode voorgeschreven. Deze publicatie van
de Brandweeracademie vraagt de brandweermensen meer tijd te besteden aan een binnen- en
buitenverkenning van de incidentlocatie voordat
ze met hun inzet beginnen. Het persoonlijk oordeel van de brandweerexperts is onvervangbaar, maar digitale operationele informatie kan
hen ondersteunen.
In het kader van mijn thesis voor de MSc GIMA
heb ik onderzocht hoe binnenomgevingen van
complexe gebouwen effectief gepresenteerd
kunnen worden voor brandweerinzetten. Inzichten uit interviews met brandweermensen zijn
gecombineerd met cartografische literatuur. Op
basis hiervan zijn statische visualisaties gemaakt
door de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft.

2D én 3D
Een standaardteam van de brandweer bestaat
uit een aanvalsteam van twee personen, een
waterploeg van twee personen, een chauffeur/

Geo

pompbediende en een bevelvoerder. Bij grotere
incidenten worden meerdere teams ingezet en
geeft een Officier van Dienst leiding aan de
bevelvoerders. In grote lijnen hadden de geïnterviewden een aantal gemeenschappelijke systeemeisen: incidentinformatie moet gedoseerd
worden verstrekt op het juiste moment en aan de
juiste persoon; soft- en hardware mogen de inzet
van brandweerlieden nooit in de weg zitten en
de meeste brandweermensen zeiden behoefte te
hebben aan zowel 2D- als 3D-representaties van
het gebouw. Met name dit laatste is interessant:
de geïnterviewden legden uit dat 2D-kaarten gedetailleerde informatie per bouwlaag laten zien
en dat 3D-modellen nodig zijn om de vorm en
complexiteit van het gebouw weer te geven.

Kinderschoenen
Bij het onderzoek naar indoor-cartografie werd
al snel duidelijk dat dit vakgebied nog in zijn kinderschoenen staat. Technieken voor indoor-positionering, indoor-modellering en indoor-navigatie
zijn volop in ontwikkeling, maar visualisatietechnieken blijven achter. Vaak wordt nog gebruikgemaakt van bouwtekeningen als basis voor de
visualisaties. Dit terwijl de binnenomgeving extra
uitdagingen biedt: er zijn meerdere bouwlagen,
hallen hebben complexe structuren en gebruikers

hebben door een belemmerd gezichtsveld moeite met oriëntatie.
In het veld van indoor-cartografie is er een gebrek
aan overeenstemming. Tot nu toe is onduidelijk
wat de meerwaarde is van 2D ten opzichte van
3D en daarnaast blijkt het lastig om meerdere
bouwlagen in één kaart weer te geven. Ook zijn
de meeste indoor-kaarten gefocust op navigatie
of objectlokalisatie. De brandweer heeft beide
nodig; brandweerlieden willen bijvoorbeeld
weten waar een aansluitpunt voor hun brandslangen is en hoe ze daar het veiligst komen. Bij
het ontwerp van de visualisaties zijn deze gaten
in de wetenschappelijke literatuur ingevuld met
voorkeuren van de gebruiker.

Twee gebruikersgroepen
De binnenomgeving laat zich het beste weergeven op een tablet. Deze mobiele apparaten
zijn gemakkelijk mee te nemen naar het incident,
maar de gebruiker heeft beide handen nodig om
ze te bedienen. Daarom is gekozen om te focussen op twee gebruikersgroepen: Officieren van
Dienst en navigators. Officieren van Dienst zijn
met name geïnteresseerd in tactische informatie,
zoals de positie van de manschappen in het gebouw. Navigators bestaan op dit moment niet
bij de brandweer; maar hun functie werd voorgesteld tijdens de interviews. Deze navigators
zouden moeten meelopen met het aanvalsteam
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Interactieve zoom laat in 2D ruimte-aanduiding, deuren en
verkenningsresultaten zien.

Eindontwerp van de ToggleMaps 3D-weergave.

en de tablet voor het team moeten bedienen. Op
deze manier hebben de manschappen toegang
tot digitale operationele informatie en hebben
ze hun handen vrij voor hun hoofdtaken. Navigators helpen met het vinden van veilige routes,
waarschuwen voor gevaren binnen het gebouw
en houden de resultaten van de binnenverkenning bij, zodat de hele organisatie dit kan zien.

gebruikt voor alle mogelijkheden voor verticale
verplaatsing, dit zijn de trappenhuizen en de
brandweerliften. De rode kolommen symboliseren het bereik van stijgleidingen, dit zijn waterleidingen waarop de slangen kunnen worden
aangesloten. De 2D-kaarten komen grotendeels
overeen met de huidige operationele informatie
bij veel veiligheidsregio’s.

ToggleMaps

Succesvolle test

Omdat indoor-cartografie in haar kinderschoenen staat, is het belangrijk om out-of-the-box te
denken. ToggleMaps werden ontwikkeld om
aan de vraag van de brandweer te voldoen.
Dit nieuwe interface-ontwerp combineert 2D
en 3D in één display. ToggleMaps hebben een
hoofdkaart en een referentiekaart, beide in 2D
of 3D. De gebruiker kan Togglen tussen een
2D-hoofdkaart met een 3D-referentiekaart, of
een 3D-hoofdkaart met een 2D-referentiekaart.
Dit maakt het voor een Officier van Dienst bijvoorbeeld mogelijk om in een 3D-hoofdkaart
de positie van manschappen te zien en in de
2D-referentiekaart hoe deze manschappen in het
geval van escalatie snel hun bouwlaag kunnen
verlaten. In de 2D-weergave kan een navigator
in detail zien waar aansluitpunten zijn en hoe
zijn bouwlaag gecompartimenteerd is, terwijl de
3D-referentiekaart laat zien tot welke bouwlagen
het dichtstbijzijnde trappenhuis reikt.

Brandweermensen hebben de visualisaties getest op locatie. Ze kregen een fictief incident
voorgeschoteld en aan de hand van de geprinte
ToggleMaps moesten ze een inzetstrategie bedenken. Dit bleek succesvol: de proefpersonen
verzonnen nagenoeg dezelfde strategie en hadden geen moeite om de benodigde informatie
uit de visualisaties te halen. Ze gaven aan dat de
combinatie van 2D en 3D erg behulpzaam was
bij verschillende fases van de inzet.
De testgebruikers hadden ook feedback voor
verbetering van ToggleMaps. In de eerste plaats
legden ze uit dat locatieaanduidingen precies
hetzelfde moeten zijn zoals de borden in het

Uitwerking van het concept
Het ToggleMaps-concept is toegepast op de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de
TU Delft. Een aantal methodes zijn gebruikt om
deze complexe omgeving zo effectief mogelijk
weer te geven. Zo zijn in 3D alleen de hallen
gevisualiseerd, dit om te voorkomen dat bouwlagen onder elkaar verborgen raken. De bouwlagen hebben ook verschillende tinten blauw om
ze makkelijker van elkaar te kunnen onderscheiden, de ondergrondse bouwlagen worden weergegeven in het rood. Een oranje kleurcodering is

gebouw. Daarnaast wilden ze naast horizontale
brandcompartimentatie ook verticale brandcompartimentatie zien en wilden ze live kunnen zien
wat de resultaten van de binnenverkenning zijn.
Ook zouden de brandweermensen graag een
interactieve zoom zien. Bij het inzoomen in 3D
wil de brandweer graag de locatie van verborgen luchtschachten zien, omdat deze voor onverwachte brandverspreiding kunnen zorgen.
In de 2D-hoofdkaart wordt een drietal extra objecten getoond: ruimte-aanduiding, deuren en
live-resultaten van binnenverkenning. Deze verkenningsresultaten worden met het RSTV-model
(Rook, [lucht-]Stroming, Temperatuur en Vlammen) weergegeven. Op deze manier kan de
navigator met minimale interactie de situatie in
elke ruimte beschrijven.

Verder onderzoek
De feedback leidde tot een aantal eindontwerpen van ToggleMaps. Deze statische visualisaties
zijn bij de brandweer positief ontvangen – proefpersonen gaven aan dat dit een verbetering was
ten opzichte van hun huidige informatievoorziening. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of
een werkend prototype net zo effectief is. Interactie met de modellen zou de gebruiker kunnen
helpen bij oriëntatie in het gebouw, of het zou
juist aan kunnen tonen dat het moeilijker wordt
om de benodigde informatie te verkrijgen. Samenvattend heeft dit onderzoek mij getoond dat
onze brandweermensen met passie hun werk
uitvoeren. Met ToggleMaps hoop ik te hebben
bijgedragen aan hun effectiviteit en veiligheid. n
Tom van der Meer twtvandermeer@gmail.com is MSc
GIMA-student. Zijn dank gaat uit naar de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond.

Eindontwerp van de ToggleMaps 2D-weergave.
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Met in deze editie

Eerste PostGISdag.nl een succes, Felicitaties voor
vijftien Geo-afstudeerders, Opendatabeleid bij grote
gemeenten onderdeel bredere datastrategie

Eerste PostGISdag.nl een succes
Op woensdag 28 november 2018 vond de eerste
PostGIS-dag plaats, een dag voor kennisuitwisseling
voor PostGIS-experts. De locatie: de Blauwe zaal
van de universiteitsbibliotheek van de TU Delft.
Volgens het unconference format konden de 20
deelnemers aan de dag zelf bepalen wat er op het
menu zou staan aan praatjes en met welk onderwerp
ze zelf aan de slag wilden. Dit resulteerde in een vol
programma met in de ochtend diverse praatjes en in
de middag twee hands-on-sessies. De presentaties
lieten een variëteit aan onderwerpen zien:
• https://madrides.in (hoe gebruiken mensen de stad
op een leenfiets);
• gebruik van Javascript om uitbreidingen op
PostGIS/Postgres te realiseren;
• ruimtevullende curves om AIS gegevens
(Automatic Identification System - een systeem
voor scheepvaartveiligheid) goed te organiseren;
• afleiden van een mooie postcodekaart (met behulp
van hartlijnen);
• vector tiles serveren met PostGIS als centrale spil;
• NLExtract – uitpakken van de basisregistraties
naar PostGIS.
De twee hands-on-sessies betroffen:
• 3D geo-informatie opslaan en bevragen in de
database met behulp van SFCGAL (Simple
Features Computational Geometry Algorithms
Library – een software bibliotheek om te werken

met 3D geometrie);
• uitbreiden van databasefunctionaliteit met behulp
van PL/v8 en PL/Python.
Na dit drukke programma was het aan het einde
van de middag tijd om het glas te heffen in het café
van de aula van de TU Delft. Al met al een zeer
geslaagde eerste editie, die in 2019 zeker navolging
zal krijgen (misschien wel eerder dan 14 november,
de dag na Wereld GIS-dag). Houd https://postgisdag.
nl/ in de gaten!

Felicitaties voor vijftien Geo-afstudeerders
Vijftien studenten die in 2018 hun afstudeeronderzoek hebben afgerond met een master thesis, deden dat
onder (mede) begeleiding van Geo-TG staf. Deze afstudeerrapporten zijn beschikbaar op http://www.gdmc.
nl/publications/ (via knop MSc thesis). Van harte gefeliciteerd!

Master theses Geomatics, TU Delft
* Neeraj Sirdeshmukh, Utilizing a Discrete
Global Grid System For Handling Point
Clouds With Varying Locations, Times, and
Levels of Detail, 112 pag., 2018.
* Barbara Cemellini, Web-based visualization
of 3D cadastre, 148 pag., 2018.

* Lydia Kotoula, The Smart Point Cloud
framework to detect pipelines using raw
point cloud generated from panoramic
images, 105 pag., 2018.
* Antria Christodoulou, An image-based
method for the pairwise registration of
mobile laser scanning point clouds, 145
pag., 2018.

januari/februari 2019

* Tom Hemmes, Classification of large scale outdoor
point clouds using convolutional neural networks, 56
pag., 2018.
* IJsbrand Groeneveld, Generalisation of
Hydrography Networks for a Vario-scale Basemap,
72 pag., 2018.
* Manuela Manolova, Integration of 3D BIM Models
in a Web GIS for Life Cycle Asset Management, 144
pag., 2018.
* Rob Braggaar, Wi-Fi network-based indoor localisation
- The case of the TU Delft campus, 92 pag., 2018.
* Weiran Li, Detection of subsurface meltwater in East
Antarctica using SAR Interferometry, 87 pag., 2018.
* Xander den Duijn, A 3D data modeling approach
for integrated management of below and above
ground utility network features, 105 pag., 2018.

Master theses GIMA (TUD, UT-ITC, UU, WUR)
* Rik de Kleijn, Route modelling for gritting vehicles
- A GIS-based approach for the Municipality of
Rotterdam, 93 pag., 2018.
* Falco Joosten, Map supported point cloud
registration - a method for creation of a smart point
cloud, 86 pag., 2018.
* Tom van der Meer, Geovisualization for the
Dutch fire brigade - a research about effective
cartographic methods for assisting tactics choice
and indoor deployments during building fires, 86
pag., 2018.

Master theses other TU Delft faculties
* Adriaan van Natijne, Locating PS-InSAR derived deformation using LiDAR point clouds, 90 pag., 2018 (Faculty of
Civil Engineering and Geosciences, Geoscience and Remote Sensing).
* Stephan Kool, Viable Service Design Method for Earth Observation Applications: Developing a method for the
design of viable services for applications using on big and open earth observation data as a resource, 131 pag.,
2018 (Faculty of Complex Systems Engineering and Management).

Opendatabeleid bij grote gemeenten onderdeel
bredere datastrategie
Het beschikbaar maken van open data is voor grote gemeenten inmiddels onderdeel van een bredere datastrategie en
niet meer een doel op zichzelf. Het is vaak gerelateerd aan
Digitale Agenda’s en Agenda’s voor de slimme stad. Dat vergt
een flinke omschakeling binnen de organisatie. Dat blijkt uit
onderzoek naar de gehanteerde governancemodellen voor
hun opendatabeleid en de effecten daarvan in Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, uitgevoerd
door het Kenniscentrum Open Data in opdracht van AMS –
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.
In dit onderzoek is bezien of aan alle governancecomponenten voor opendatabeleid voldaan wordt, welke instrumenten
worden toegepast en wat daarvan de impact is.
Open data zijn onderdeel geworden van de transitie naar een
datagedreven of datagestuurde organisatie, met name omdat
er steeds meer mogelijk is op het gebied van nieuwe datakoppelingen met andere open data en met sensordata. Maar van
beleid naar uitvoering gaan, vergt een cultuurverandering
binnen de organisatie. Om datagedreven te kunnen werken

moeten data kunnen stromen. Dat is alleen mogelijk met een
datastrategie waarbij duidelijk is wie data-eigenaren zijn en
waar de verantwoordelijkheden liggen. Ook zijn kwaliteitscontroles nodig en moeten de metadata compleet zijn. Dan is
er nog spanningsveld een tussen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en open data. Daarin moet een
nieuwe balans worden gevonden.
Geen van de gemeenten monitort actief wat de impact van
zijn opendatabeleid is op hergebruik door bedrijven, andere
organisaties en particulieren. Maar om echt datagedreven
en vraaggestuurd te kunnen werken, moet de gemeente wel
weten welke vragen er leven. Vooral communicatie en participatie met inwoners blijkt een grote uitdaging.
Governance modellen van open data bij gemeenten en de
performantie van open data, Frederika Welle Donker, Glenn
Vancauwenberghe en Bastiaan van Loenen (december 2018).
http://resolver.tudelft.nl/uuid:2818ff60-7ce7-46bc-a6cf786da687d063

Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt
uitgevoerd door afdeling OTB.

Redactie
Elfriede M. Fendel (015-278 4548, e.m.fendel@tudelft.nl)
Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl)

www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.nl
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Actuele luchtfoto’s essentieel

Negende succesvolle ICC-aanbesteding
Door de redactie

Een groot aantal overheidsorganisaties in de regio Schiphol werkt al sinds 2009
samen om in dit moeilijk op te nemen gebied jaarlijks met grote leverzekerheid
actuele verticale luchtfoto’s te verkrijgen.

Het ICC doet mee in de pilot om de komende twee jaar ook luchtfoto’s te leveren aan het landelijk initiatief Beeldmateriaal.

H

et gebied bestaat uit ongeveer zestig
(semi)overheidsorganisaties. Voor vliegjaar 2019 zijn twee percelen aanbesteed en is voor één perceel het contract verlengd. Een nieuwe ontwikkeling is dat het ICC
meedoet in de pilot om de komende twee jaar
luchtfoto’s ook te leveren aan het landelijk initiatief Beeldmateriaal (BM4). Het ICC verzorgt
het totale traject vanaf de behoeftebepaling,
de aanbesteding, kwaliteitscontroles tot en met
de levering. Dit is een belangrijke ontwikkeling
omdat het gebied slechts één keer wordt opgenomen en gezamenlijk gebruikt kan worden.
Het al bijzonder drukke luchtruim boven Schiphol (in 2018 1.600 vliegbewegingen per dag)
wordt op deze wijze zo minimaal mogelijk belast met surveyvluchten, hetgeen de uitvoerbaarheid en leverzekerheid van luchtfoto’s vergroot.
Via een openbare Europese aanbestedingsprocedure is op 14 januari jongstleden de opdracht voor de uitvoering van perceel 1 gegund
aan BSF Swissphoto en voor perceel 3 aan
Eurosense. Het contract met Cyient is verlengd
voor de opname en levering van luchtfoto’s
voor perceel 2. Op 16 januari jongstleden zijn
in de raadzaal van de gemeente Beverwijk
de contracten ondertekend. Bij de feestelijke
bijeenkomst waren aanwezig de wethouder
van de gemeente Beverwijk, de heer Erol, vertegenwoordigers van de opdrachtgevende gemeenten, de ICC-organisatie en de uitvoerende
bedrijven. De bijeenkomst werd geopend door
Harry Everts van de gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van de Begeleidingsgroep-ICC.

DNA van de stad
Na de opening gaf Everts gaf het woord aan
wethouder Erol. Erol noemde de luchtfoto in

Geo

zijn welkomstwoord ‘Het DNA van de stad’,
een onmisbare schakel om te kunnen ‘Meten’
en dus te kunnen ‘Weten’. Namens het projectbureau gaven Leon Hendriks, Willem de
Kock en Hans Versluijs een korte terugblik op
de resultaten van 2018 en de wijze waarop
de aanbesteding 2019 heeft plaatsgevonden. Emese Landtwing van BSF Swissphoto
presenteerde het bedrijf, een breed scala aan
inwintechnieken, praktijktoepassingen en de
aanpak met betrekking tot de uitvoering van
perceel 1. Vervolgens gaf Jan de Leeuw van

Cyient een overzicht van alle bedrijfsactiviteiten en ging Simon Kraeter in op de aanpak
van perceel 2. Eurosense had een korte presentatie voorbereid die, door afwezigheid
van Wout Velthoven, door Willem de Kock
van het ICC gepresenteerd werd.
Na de presentaties hebben namens het ICC
Harry Everts, namens BSF Swissphoto Emese
Landtwing en namens Cyient Simon Kraeter
de contracten ondertekend. De ondertekening van het contract met Eurosense heeft op
een ander moment al plaatsgevonden.

Na ondertekening van de contracten feliciteert Harry Everts (voorzitter Begeleidingsgroep ICC; midden) Emese
Landtwing (salesmanager BSF Swissphoto; rechts) en Simon Kraeter (salesmanager Cyient; links). Wout Velthoven
(salesmanager Eurosense) was verhinderd.
BIGnieuws | januari/februari 2019
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verticale luchtfoto’s Regio Schiphol
Moeilijk inwinningsgebied
Actuele luchtfoto’s zijn van groot belang voor
de ondersteuning van diverse primaire overheidstaken, zoals het actueel houden en beheren van de basisregistraties BAG, WOZ en
BGT, waarvoor gemeenten bronhouder zijn.

Ook worden processen zoals voorlichting,
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, handhaving, openbare orde en veiligheid
en de afhandeling van beroep- en bezwaarschriften inzake vergunningverlening op een
effectieve wijze ondersteund door de inzet
van actuele luchtfoto’s en de daarop gebaseerde kaarten.
De totale in te winnen projectoppervlakte
van het ICC-gebied bedraagt in 2019 ongeveer 2.800 vierkante kilometer en omvat een
van de meest moeilijke inwinningsgebieden
in Europa. De belangrijkste doelstelling van
het ICC is om met een hoge leverzekerheid
jaarlijks actuele bladloze luchtfoto’s van
hoge kwaliteit voor dit gebied te verkrijgen.

Ondanks de moeilijke opgave is het ook in
2018 weer gelukt om het projectgebied volledig op te nemen. Dit succes is gerealiseerd
door een jarenlange effectieve samenwerking
tussen de ICC-deelnemers, de vliegbedrijven
en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL),
resulterend in een inhoudelijk haalbare set
van eisen en een optimale werkwijze. n
www.iccregioschiphol.nl
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Deep Learning biedt nieuwe kansen

Innoveren zonder te programmeren
Door Wim Bozelie

Sinds het begin van 2018 is het mogelijk om Machine Learning en Deep Learning toe
te passen op geografische data binnen de software van Imagem. In dit artikel aandacht
voor het ontwikkelen van innovaties. Dit wordt mogelijk gemaakt door ‘bouwstenen’
aan elkaar te koppelen en gegevens stapsgewijs te visualiseren. Hierdoor wordt het
mogelijk om snel nieuwe innovaties binnen een organisatie te realiseren.

H

et concept van Machine Learning houdt
in dat statistieken en wiskundige technieken worden gebruikt, waardoor computers kunnen leren zonder dat elke stap expliciet
geprogrammeerd hoeft te worden. Met betrekking tot Machine Learning werd een specifiek
idee gebruikt om de inzetbaarheid van deze
techniek te toetsen. Op basis van open data zou
het mogelijk moeten zijn om met gebruik van
Deep Learning, daken te classificeren en ze te
verdelen in groepen. Hierdoor worden de daken geclassificeerd in de groepen ‘daken met
dakkappellen’ en ‘daken zonder dakkapellen’.
Om dit onderzoek goed uit te voeren hebben we
Stefan van den Berg, een masterstudent GIMA
(Geographical Information Management & Applications), dit als stageopdracht meegegeven.

Zeventig procent nauwkeurigheid
De datasets die voor het project zijn gebruikt,
komen van de landelijke 25 centimeter luchtfotodataset en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het Deep Learning-model neemt
de BAG-informatie en bekijkt per BAG-pand in
de luchtfoto of er een dakkapel op staat. Wanneer dit wel of niet het geval is schrijft het model
in een additionele kolom van de BAG, respectievelijk ‘dakkapel’ of ‘geen dakkapel’. Het uiteindelijke resultaat is een Deep Learning-model dat
ongeveer zeventig procent van de daken juist
classificeert. Naast dat we veel geleerd hebben
over de manier waarop we Deep Learning kunnen toepassen, heeft het ons ook inzicht gegeven
in de manier waarop we dit model nog verder
kunnen verbeteren. Een deel van die verbeterin-

Op basis van open data zou het mogelijk moeten zijn om met gebruik van Deep Learning, daken te classificeren en
ze te verdelen in de groepen ‘daken met dakkappellen’ en ‘daken zonder dakkapellen’.

gen kunnen we zelf doorvoeren, maar Hexagon
Geospatial helpt ons bij het integreren van meer
Deep Learning-opties in de software. De komende updates en releases van de software zullen
dus meer Machine Learning- en Deep Learningfunctionaliteiten bevatten.

Databases delen
Het gehele proces voor de controle op dakkappellen is opgezet in de Spatial Modeler, waardoor programmeren niet nodig was. Het idee
om dakkapellen van gebouwen te extraheren is
bij ons weten in nog geen enkel wetenschappelijk artikel beschreven. Dit betekent dat wij we-

tenschappelijk aan het innoveren zijn en dat het
met de Spatial Modeler dus mogelijk is om te
innoveren zonder te programmeren.
Wanneer we de resultaten van het model in een
database wegschrijven, kan met M.App Enterprise via een Wizard een dashboard worden
gebouwd. De resultaten delen we hiermee met
andere gebruikers, zonder dat we ook maar één
regel geprogrammeerd hebben. Wie andere interessante gegevens in zijn database heeft, kan
deze dus ook zonder te programmeren via een
dashboard delen, ongeacht of dit interne gebruikers (collega’s) of externe gebruikers (op het internet) zijn.

Met M.App Enterprise kan via een Wizard een dashboard worden gebouwd en zijn resultaten te delen met andere gebruikers.

Geo

BIGnieuws | januari/februari 2019

39

huidige ontwikkelingen. Om dit te stroomlijnen
heeft Hexagon Geospatial het ‘5D M.App Initiative’ bedacht. Dit wordt gezien als een intern
ontwikkel-initiatief om alle functionaliteiten te
combineren. Het uiteindelijke doel is om onze
oplossingen door te ontwikkelen naar een 5Dplatform, om uiteindelijk een Smart Digital Reality te realiseren. IMAGEM en partners hebben
al ervaringen opgedaan met 5D-toepassingen
zoals bijvoorbeeld het Energie Transitie Dashboard.
Door de nieuwe 5D-locatie-intelligentieontwikkelingen is het belangrijk dat technische expertise
en domeinexpertise hand in hand samengaan.
Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, kansen en
een groei naar domeinspecifieke oplossingen
op basis van COTS (Commercial off-the-shelf)producten. n

Een voorbeeld van een 5D-toepassing: het Energie Transitie Dashboard.

5D-Platform
Naast deze technologie-updates is er door Hexagon Geospatial een nieuwe strategie ontwikkeld
genaamd ‘Smart Digital Reality’. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de overname van Luciad

in 2017. Hiermee heeft Hexagon Geospatial
visualisatie- en analysetechnologie verkregen,
waarmee dynamische sensoren gekoppeld kunnen worden in een 3D-omgeving. Deze nieuwe
mogelijkheden worden geïntegreerd met de

at IMAGEM. Voor meer informatie over Machine Learning
of Deep Learning, zie het bijbehorende whitepaper op de
website van IMAGEM:
www.imagem.nl/machine-learning/whitepaper.
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Wanneer nuttig en wanneer niet?

3D-Laserscannen in de
openbare ruimte
Door Lambert-Jan Koops

Het nut van 3D-scannen is algemeen bekend: het is snel, het is nauwkeurig en
het is een techniek die bruikbaar is op een groot aantal locaties en onder zeer
uiteenlopende omstandigheden. Toch heeft het 3D-scannen in de civiele wereld
slechts voor een deel het traditionele inmeten vervangen. Terecht? BIGnieuws
ging hierover in gesprek met landmeter Jeffrey Siegers.

Het nut van 3D-scannen hangt af van het soort terrein, de gewenste output en de vraag of de veiligheid van de landmeters in het geding is.

J

effrey Siegers is oprichter/eigenaar van
Siegers Landmeetkunde, een landmeetkundig ingenieursbureau dat zich met
name inzet voor gemeenten, waterschappen
en ingenieursbureaus. Gevestigd in het Gelderse Wenum Wiesel voeren de medewerkers van Siegers Landmeetkunde projecten uit
in het hele land, waarbij de werkzaamheden
uiteenlopen van situatiemetingen en kadastrale metingen tot het maken van digitale
terreinmodellen en het in 3D in kaart brengen van de waterbodem. Siegers is door de

Civiel

werkzaamheden van het bedrijf goed op de
hoogte van de mogelijkheden op het gebied
van landmeten. Hij heeft daarbij een genuanceerde en vooral ook praktische kijk op de
inzet van 3D-scanners. “Soms is 3D-scannen
heel erg handig en in sommige gevallen is
het weer totaal overbodig”, zo vat Siegers
het samen. “Het hangt heel erg af van het
soort terrein, de gewenste output en vooral
de vraag of de veiligheid van de landmeters
in het geding is bij een traditionele manier
van inmeten.”

Irritatie
Als voorbeeld van een project uit de praktijk
waarbij 3D-scannen absoluut de beste keuze
was, noemt Siegers het inmeten van een
provinciale weg. “Een dergelijk traject inmeten op de traditionele manier heeft direct
verkeershinder tot gevolg, omdat de weg dan
geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten. De bijbehorende vertraging leidt nogal
eens tot irritatie bij weggebruikers en dat
zorgt weer voor onveilige situaties, omdat er
altijd automobilisten zijn die vervolgens veel
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Een drukke rotonde is een typisch voorbeeld van een locatie die het beste in 3D kan worden gescand: dat voorkomt verkeersoverlast en is veel veiliger voor de landmeters.

te hard langs de landmeters rijden of andere
gevaarlijke manoeuvres uithalen. Door het
traject te 3D-scannen konden we dit allemaal
voorkomen. Natuurlijk moesten we na het
scannen nog wel de data nabewerken, zo
moesten bijvoorbeeld de data van de passerende auto’s worden verwijderd, maar het
werk op locatie kon snel en veilig worden gedaan. De opdrachtgever was bovendien ook
erg tevreden over het feit dat we de meting
hadden uitgevoerd zonder verkeershinder te
veroorzaken, dus er zaten veel positieve kanten aan deze werkwijze.”
Voor locaties waar het minder druk is en de
veiligheid van de landmeters niet direct in
het geding is, is 3D-scannen niet altijd een
goede oplossing. Siegers geeft een voorbeeld van een situatie waarin het scannen
zelfs een nadeel is. “We hebben recent de
scanner eens gebruikt om een maaiveldmodel te maken van een braakliggend terrein.
De software voor de nabewerking is daarbij
in principe in staat om typische objecten als
bomen, gebouwen en lichtmasten te herkennen, maar kan met dicht struikgewas helemaal niet uit de voeten. Braamstruiken en
aanverwante begroeiing worden als maaiveld beschouwd en dan ontstaat er dus een
onjuist model. Voor dergelijke terreinen is
het dan ook veel handiger om ze traditioneel
in te meten.”

Nabewerken
Het maken van 3D-scans doen Siegers en
zijn medewerkers met een Trimble SX 10. Dit
instrument is een zogenaamd Scanning Total
Station dat een Total Station en high speed
3D-scanner combineert. Hierdoor kan de
SX10 voor zowel conventionele metingen als
scanwerkzaamheden worden ingezet. Siegers merkt erbij op dat het apparaat nog zo’n
negentig procent van de tijd wordt gebruikt
als Total Station. “We gebruiken de scanfunctie zo verstandig mogelijk en dat betekent dat
we ook nadenken over de vraag of de winst
buiten niet verloren gaat aan extra tijd binnen. De kneep zit hem namelijk in het nabewerken van de scans. Onze opdrachtgevers
willen immers geen scan, maar gewoon een
model dat bestaat uit AutoCAD-punten en polylijnen, en het is behoorlijk bewerkelijk om
een dergelijk model te maken op basis van
scandata. Dan is het vaak sneller om traditioneel te meten. Het aanleveren van de ruwe
scandata is daarnaast geen optie: de meeste
opdrachtgevers kunnen niet goed omgaan
met deze bestanden omdat ze zo gigantisch
groot zijn. We hebben zelf op ons kantoor
watergekoelde computers staan die we gebruiken voor het bewerken van de puntenwolken en dergelijke specialistische hardware is
ook echt wel nodig om het een beetje werkbaar te houden.”

Omdat de nabewerking van de puntenwolken altijd nog meer tijd kost dan het 3D-scannen oplevert, valt de keuze dus bijna altijd
op traditioneel inmeten, tenzij er dus winst
kan worden geboekt op het gebied van veiligheid. Bij sommige opdrachten worden de
beide inwintechnieken dan ook naast elkaar
gebruikt. “Wanneer we een wat langer tracé
moeten inmeten, kiezen we er bijvoorbeeld
voor om bijvoorbeeld kruispunten te scannen
en de rest van het werk traditioneel in te meten. Zo hebben we bijvoorbeeld de snelfietsroute van de gemeente Amersfoort veilig en
vlot ingemeten, waarbij we de opdrachtgever
hebben kunnen voorzien van de door hem
gewenste 2D DWG’s met polylijnen en hoogtecijfers. In dat project gebruikten we dus het
beste van beide meetmethodes. En dat is ook
precies het punt dat ik wil maken: 3D-scannen
is een heel mooie techniek, maar wie het verstandig wil inzetten, moet per project of zelfs
projectonderdeel bekijken of het nuttig is om
te gebruiken.” n
www.siegerslandmeetkunde.nl
www.geometius.nl
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Samenwerking op gebied van informatisering

DigiDealGO zal digitalisering
in de bouw fors versnellen
Door de redactie

In de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) worden sectorbrede
afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data
en informatie in de bouw. DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid,
de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende
industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad), het BIM Loket en de
DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie).

I

n maart 2017 is de Bouwagenda gepresenteerd om een versnelling te geven aan de
grote maatschappelijke bouwopgaven. Dit
moet met vernieuwing, vooral op het gebied
van digitalisering en informatisering. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en gebruikers
zijn het hier unaniem over eens. Velen zijn
hier al mee aan de slag gegaan, veelal op
hun eigen manier. Met meer samenwerking
op gebied van digitalisering en informatisering wordt een forse impuls gegeven aan een
efficiëntere en slimmere gebouwde omgeving. Daarnaast is het een belangrijke aanjager van de benodigde productiviteitsgroei
in de keten. In deze context hebben vertegenwoordigers van bevoegd gezag, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen
de krachten gebundeld met DigiDealGO. Met
de ondertekening hiervan start een meerjarig
programma om de digitalisering in de bouw
aanzienlijk te versnellen. Het uitgangspunt is
dat samenwerking in de bouw leidt tot meer
actie. Om die samenwerking te ondersteunen, een solide basis te geven, wordt het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)
ontwikkeld.

Digitaal Stelsel
De ambities van alle betrokken partijen en
de commitment aan de hoofddoelen van DigiDealGO zijn groot. De digitalisering in de
bouw is echter een grote verandering. Om
zowel de inhoud als het proces in goede banen te leiden, is een Digitaal Stelsel nodig dat
snelle, eenvoudige en betrouwbare uitwisseling van informatie faciliteert. Als ieder voor
zich keuzes gaat maken op het gebied van
digitalisering dan sluiten oplossingen niet

Bouw

Bevoegd gezag, eindgebruikers, opdrachtgevers en ketenpartners hebben allen baat bij de effecten van DigiDealGO.

aan en ontstaan knelpunten in de samenwerking. Hetzelfde geldt voor de investering van
geld in de noodzakelijke innovatie. Individueel levert dit minder op dan bij gebundelde
krachten. Door op sectorniveau meer regie te
voeren en alle initiatieven en beschikbare informatie beter te organiseren, zijn bestaande
en nieuwe ambities waar te maken. Een Digitaal Stelsel zal concreet leiden tot verdiensten
in termen van efficiëntie, effectiviteit en innovatie, zowel lokaal als sectoraal.
Bij de ontwikkeling van het DSGO worden
afspraken gemaakt over regie, rollen, rechten & plichten en standaarden. Daardoor zal
de besturing van initiatieven verbeteren, ontstaan er minder conflicten en versnelt de ontwikkeling van digitalisering. Alle diensten en
slimme oplossingen voor een betere samenwerking en informatiedeling sluiten aan bij

de afspraken die zijn gemaakt, bijvoorbeeld
over standaarden. Daarbij zullen de aangesloten partijen bij DigiDealGO gebruikmaken
van ‘good practices’ zoals de OV-chipkaart
en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit alles met als doel versneld aan de slag te gaan.

Hoofddoelen
Door te participeren in DigiDealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het
actief behalen van vier hoofddoelen. Gezien
de snelle veranderingen in technologie en
maatschappij worden harde doelstellingen
en jaartallen hier via een continu proces uit
afgeleid. De vier hoofdoelen zijn Toegankelijke Informatie, Integraal Deelbare Informatie, Functionele Uitbreiding van Diensten en
Innovatie.
Voor het hoofddoel Toegankelijke Informatie
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geldt dat alle informatie door alle individuele stakeholders toegankelijk dient te worden
gemaakt. Dit resulteert in digitale projectendossiers, digitale assetinformatie en digitaal
beschikbare gebiedsinformatie. Uitgangspunt
is: alle non-concurrentiële informatie wordt
beschikbaar tenzij er een zwaarwegende
reden is om dat niet te doen, zoals wanneer
het landsbelang in het geding is, de veiligheid gevaar loopt, of als informatie nog niet
digitaal beschikbaar is.
Om alle individueel gedigitaliseerde informatie deelbaar te krijgen, het kennis- en innovatieniveau binnen de gehele sector te
vermeerderen en zo een level playing field
te creëren, moet er een betrouwbare en bestendige dienst binnen het Digitaal Stelsel
worden ingericht. Dit resulteert in een open
netwerk van diensten die informatie op basis
van open standaarden gekoppeld aanbieden
en zorgt er zo voor dat het hoofddoel Integraal Deelbare Informatie wordt gehaald.
Voor het doel Functionele Uitbreiding van
Diensten geldt dat de beschikbaarheid van
data op grote schaal leidt tot nieuwe ideeën
en functionaliteiten in de markt die de samenwerking verder optimaliseren. Dit resulteert
bijvoorbeeld in meer geavanceerde realtime
planningfuncties, calculatiefuncties en materialenmarktplaatsen.
Door een transparante samenwerking binnen
het Digitaal Stelsel, waar kennis en ervaring
gedeeld wordt, ontstaat in brede zin ruimte
voor het laatste hoofddoel, Innovatie. Dit resulteert in field labs, toepassing van nieuwe
technologieën en daarmee toenemende
weerbaarheid tegen (ongewenste) externe
disruptieve invloeden in de sector.

Voordelen
De verschillende stakeholders zullen allen
hun eigen voordeel hebben van DigiDealGO. Zo zullen de eindgebruikers profiteren
omdat dienstverleners steeds meer open data
via apps beschikbaar zullen maken, ook in
‘smart’ omgevingen. Voor opdrachtgevers, eigenaars en beheerders geldt dat steeds meer
data betrouwbaar en bestendig beschikbaar
komen voor betere realisatie, acceptatie,
aanpassing en beheer van het fysieke bouwwerk. Opdrachtgevers kunnen efficiënter
aanbesteden en vergunningen aanvragen via
of ondersteund door het stelsel. Het virtuele
bouwwerk faciliteert de eigen beheerssystemen en maakt aansluiting bij andere ‘smart’
omgevingen mogelijk, zoals energie, water
en mobiliteit.
Voor opdrachtnemers en toeleveranciers geldt
dat dankzij DigiDealGO meer duidelijkheid
ontstaat over breed geaccepteerde standaarden, databehoeften van opdrachtgevers en
stabiele datakoppeling. Dit maakt een meer
efficiënte ICT-ontwikkeling mogelijk, helpt een
level playing field te onderhouden en biedt
de mogelijkheid van meer partnership, initiatief en innovatie in de keten. Het versterkt de
concurrentiekracht van de sector als geheel,
zeker ook in internationaal opzicht en biedt
individuele bedrijven een toekomstgerichte
basis voor (versterking van) hun marktpositie.
Tenslotte is ook het bevoegd gezag gebaat
bij DigiDealGO. Het stelsel is een cruciaal
element van de basis voor ketenautomatisering bij vergunningverlening en handhaving.
Het geeft autoriteiten de mogelijkheid om
‘smart’ infrastructuur te bevorderen op een
stabiele basis.

De optelsom van al deze voordelen resulteert
in slimmere en meer efficiënte bouwproducten en -processen, wat de haalbaarheid van
realisatie van de grote maatschappelijke
bouwopgaven ten goede komt tegen lagere
maatschappelijke kosten.

Opstartjaar
De eerste stappen voor DigiDealGO zijn inmiddels gezet en voorzitter van de kerncoalitie Richard Tieskens verwacht dan ook dat
het concept dit jaar steeds meer vorm zal
krijgen. “Er zijn inmiddels conceptafspraken
gemaakt en we mikken erop dat we begin
dit jaar deze afspraken kunnen bestendigen.
We zoeken naar een passend moment. Het
zou mooi zijn om dat te doen tijdens de bijeenkomst rond het tweejarig bestaan van de
Bouwagenda. Dan zijn we erin geslaagd om
in een relatief korte periode een goede vervolgstap te zetten. Een stap die richting geeft
en houvast biedt voor het vervolg. De concrete vervolgactiviteiten die voortvloeien uit
de gedeelde ambities en doelen werken we
uit in het programmaplan. Daarin wordt duidelijk wat er concreet moet gebeuren en wat
daarvan de kosten zijn. Ik beschouw 2019
als een ‘opstartjaar’. Dat is het jaar waarin
we los moeten komen, de hele organisatie en
aanpak moeten inregelen. Naast slimme versnellingsprojecten zullen we dit jaar veel aandacht besteden aan de communicatie over en
het draagvlak voor dit proces. Immers, alleen
ga je sneller, samen komen we verder.” n
www.digidealgo.nl
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Outlook for 2019 and Beyond
Philip Butterworth-Hayes

Marc Kegelaers
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• Fiona Lake, Ag Specialist (Australia)
• Andreas Lamprecht, AirMap (Germany)
• Jeroen Leusink, Het Waterschapshuis (Netherlands)
• Jan Leyssens, Airobot (Belgium)
• Tore Lie, eSmart Systems, (Denmark)
• Manu Lubrano, INVOLI (Switzerland)
• Peter Lyck Ingerslev, Energinet (Denmark)
• Michal Mazur, PwC (Poland)
• William Metz, Precision Vine (Switzerland)
• Cyril Mugglin, Swisscom (Switzerland)
• Lorenzo Murzilli, Federal Office of Aviation (Switzerland)
• Tom Nash, Scottish Mountain Rescue (UK)
• Kevin O’Donovan, Technology Evangelist (France)
• Jouni Ojala, Rakennuslordi Oy (Finland)
• Ronan O’Toole, Geological Survey Ireland (Ireland)

• Christoph Raab, Drone Alliance Europe (Germany)
• Jean-François Rossignol, TFC International Ltd (Seychelles)
• Luis Santiago Moratinos Siles, Ferrovial (Spain)
• Ralph Schepp, Deutsche Telecom (Germany)
• Mark Simmons, National Grid (UK)
• Stefan Thamke, TeAx Technology (Germany)
• Michael Thoss, ethoss group (Germany)
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• Dave Wright, Scottish Mountain Rescue (UK)
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(Mongolia)

Floris Konings van Heijmans Infra een van de eerste testers

“KLIC-WIN betekent een
enorme sprong in kwaliteit”
Door de redactie

Voor de ondergrondse infrasector was 2 januari 2019 een belangrijke datum.
Sinds die dag zijn de gevolgen van KLIC-WIN namelijk merkbaar en is de ontsluiting van kabel- en leidinginformatie flink gemoderniseerd. Floris Konings was
namens Heijmans Infra betrokken bij de testfase. Hij is erg enthousiast: “Met de
juiste software is KLIC nu zoveel meer dan een juridisch kader.”

KLIC-WIN-meldingen hebben hoge kwaliteit en bevatten gedetailleerde kabel- en
leidinginformatie.

Aanleg Water-Transportleiding van Loosbroek naar Oss. Foto: Maikel Samuels.

H

et begrip ‘KLIC-WIN’ begint steeds
harder rond te zoemen in de Nederlandse GWW-sector. En terecht, want
er voltrekt zich een kleine revolutie rond de
Klic-melding. Dankzij de nieuwe werkwijze
van het Kadaster voldoet de informatie-uitwisseling rond Klic-meldingen nu zowel aan
de WIBON (de Nederlandse Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse
netten en netwerken) als aan INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for spatial information in the European Community).

Grote gevolgen
KLIC-WIN heeft grote gevolgen voor iedereen
die kabel- en leidinginformatie verwerkt. Voortaan hebben netbeheerders namelijk de mogelijkheid om de informatie over hun kabels en leidingen te uploaden naar een centrale database
van het Kadaster. Van hieruit kan het Kadaster
de informatie vervolgens snel met aanvragers
delen. En misschien nog wel belangrijker: de
informatie moet voortaan worden geleverd in

vectorformaat. Hierdoor kan deze eenvoudiger
worden gebruikt in bijvoorbeeld CAD-systemen.
Bovendien is er nu naast liggingsinformatie
ook veel aanvullende informatie beschikbaar,
zoals materialen, diameters en symbolen voor
bijvoorbeeld moffen en afsluiters. Kortom: een
kleine revolutie met grote gevolgen.

Overgangsperiode
Omdat dit voor de hele sector een forse
overgang is, hanteert het Kadaster een overgangsperiode. Tot 1 juli mogen de netbeheerders hun gegevens nog op de ‘ouderwetse’
manier aanleveren (als rasterdata), maar
daarna zijn ze verplicht om dat in vectordata
te doen. De verwachting is dat de grote netbeheerders snel zullen overstappen naar het
nieuwe systeem, maar vanaf 1 juli kan iedereen dus alleen nog met vectordata werken.
Voor veel aanvragers is dat een behoorlijke
overgang, maar wel een die ontzettend veel
mogelijkheden biedt. Een van de eersten die
dat heeft ervaren, is Floris Konings.

Civiel
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dicht bij elkaar liggen zijn nu ook vijf lijnen
in plaats van één. Mantelbuizen en symbolen zijn nu zuiver, de objectdata worden in
handige pop-ups weergegeven, het is mogelijk om door te klikken naar bijlagen, de eisvoorzorgsmaatregelen zijn overzichtelijk in
beeld… Met de juiste software is KLIC-WIN
opeens zoveel meer dan een juridisch kader.
Het is een enorme sprong in de kwaliteit van
de tekeningen.”

Efficiency

Meerdere Klic-meldingen in batch importeren met InfraCAD Map.

Meteen alert
Konings is lead engineer bij de afdeling Kabel- en Leidingsystemen van Heijmans Infra.
Hij geeft er leiding aan de tekenaars en engineers die de kabel- en leidingtracés uitwerken en ontwerpen maken voor onder meer
(water)leidingen en stadsverwarming. Toen
hij hoorde van KLIC-WIN, was hij meteen
alert. “Wij hebben met zeer uiteenlopende
kabel- en leidingwerken te maken: van kleine
standaardverleggingen in de stad tot en met
complete kabeltracés voor grote windmolenparken. Klic-meldingen zijn bij ons dus aan
de orde van de dag, in de meest uiteenlopende vormen bovendien. Daarnaast zagen we
al langer de potentie van het nieuwe systeem,
dat natuurlijk al een tijdje in de lucht hing.
We konden er gelukkig goed op anticiperen,
doordat we via Bouwend Nederland betrokken zijn bij de Keten AcceptatieTesten (KAT)
van het Kadaster.” Met de Keten AcceptatieTest rond KLIC-WIN werd getoetst in hoeverre
de nieuwe aanpak aansloot bij de dagelijkse
praktijk van aanvragers en andere gebruikers. “Bijzonder leerzaam”, aldus Konings.
“Én een openbaring, vanwege alle aanvullende informatie. Dat moest wel tot een grote efficiencyslag tijdens het tekenen leiden. Maar
denk ook eens aan de nieuwe mogelijkheden
op het gebied van BIM …”

konden. Om de bruikbaarheid daarvan echt
te testen, moesten we deze aan de software
koppelen. CAD Accent bleek gelukkig al
geruime tijd bezig te zijn met een nieuwe
KLIC-module in InfraCAD Map, die de KLICmodule in InfraCAD gaat vervangen. Daarom vonden we elkaar al snel om intensief te
gaan testen.”

Ook op het gebied van efficiency vindt Konings de nieuwe KLIC-module een grote stap
voorwaarts. Vooral het feit dat meerdere Klicmeldingen als één batch te importeren zijn,
spreekt hem aan, evenals het feit dat de tekeningen niet eerst helemaal hoeven te worden
opgeschoond. “Voorheen moest ik eerst de
nodige chaos verwijderen. Nu kan ik meteen
aan de slag met de inhoud. Dat levert niet
alleen tijdswinst op – bijvoorbeeld tijdens een
tendertraject – maar maakt het werken ook
nog eens aangenamer.” Het heeft lang geduurd, maar het wachten op KLIC-WIN wordt
wat Konings betreft dus beloond: “In combinatie met deze software luidt KLIC-WIN echt
een nieuw tijdperk in.” n

Verrijking

www.heijmans.nl

De eerste demo met InfraCAD bevestigde
meteen wat Konings al een jaar of twee
voor ogen had. “Wat een dataverrijking!
Sneller, duidelijker, nauwkeuriger, completer … En toch zijn maar weinig knoppen en
functies nodig. In de oude situatie wilden de
‘details’ nogal eens wegvallen. Maar een afsluiter is nu ook echt een afsluiter, in plaats
van een vage vlek pixels. En vijf lijnen die

De juiste software
Toch had Konings nog een zorg. Heijmans
Infra werkt al jaren met InfraCAD, onder andere voor het verwerken van Klic-meldingen.
De Klic-meldingen uit de Keten AcceptatieTest werden echter niet meer door InfraCAD
herkend. Daarom besloot hij om contact op
te nemen met CAD Accent, leverancier van
InfraCAD. “De Keten AcceptatieTest leverde
ons data op waar we feitelijk nog niets mee

Civiel

Aanleg kabels voor Windpark Wieringermeer. Foto: Martine Krekelaar.
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www.infracad.nl/klic-win
www.cadaccent.nl

De tijd is rijp voor een 3D-stadsmodel!

Een goed voornemen voor 2019
Door Jan Blaauboer

3D GIS en 3D-stadsmodellen, in Nederland praten wij er al jaren over. Zo her en
der zijn/komen er ook dergelijke modellen, maar mainstream is het zeker nog
niet. Gelukkig is het inmiddels 2019 en zoals u weet: goede voornemens horen
bij een nieuw jaar als een oplader bij een smartphone. Mag ik er daarom eentje
voorstellen: dit jaar gaat ook u met een 3D-stadsmodel aan de slag!

Rotterdam heeft al een 3D-stadsmodel, wie volgt er in 2019?

M

ijn voorstel in het intro van dit artikel lijkt wellicht een beetje een ambitieus voornemen. Aan de andere
kant moeten we de lat ook niet te laag leggen! In dit opiniestuk ga ik bovendien proberen u op weg te helpen.
Uitdagingen die ik vaak hoor als 3D-stadsmodellen ter sprake komen, zijn de kosten van
het model en de moeilijkheden bij het gebruik.
Om met het laatste te beginnen: “Waar heb
dat voor nodig?” In iets andere bewoording:
wat is de businesscase? Consensus lijkt te
zijn dat er niet één ‘killer’ businesscase is. De
verzameling van bekende use-cases vormen
tezamen de businesscase. Ervaring leert dat,
wanneer gebruikers het 3D-model ervaren, er
spontaan nieuwe use-cases bijkomen. ‘Zien
eten, doet eten’, zullen we maar zeggen. Ik
denk ook dat visie hier een belangrijke rol
speelt. Uiteindelijk is een 3D-stadsmodel onvermijdelijk. De Omgevingswet, IoT, simulaties, analyses, het zijn allemaal onderwerpen
die een 3D-stadsmodel noodzakelijk (gaan)
maken. De vraag die u zich moet stellen, is
dus welke rol u wilt met uw gemeente. Bent u
een trendsetter of een trendvolger?

Kosten
Wat betreft de kosten, die vallen eigenlijk best
wel mee. Ik heb wat grove research gedaan voor
een reality-model. Ik kwam uit op een bedrag van
tussen de 100.000 en 150.000 euro als we van
scratch af beginnen voor een stad met een oppervlakte tussen de 150 en 200 vierkante kilometer.
Natuurlijk is dit een hoop geld. Echter, wanneer
je dit bedrag naast de totale gemeentebegroting
voor een jaar legt, valt het erg mee. Bovendien
is het een investering en dus niet alleen een kostenpost.
Bedenk ook dat u niet gelijk de hele stad moet
‘doen’. Er is geen enkel bezwaar om te beginnen
met een gebied waar gaat worden ontwikkeld.
De kosten van dit deel van het stadsmodel kunnen
daarbij wellicht door het ontwikkelproject worden
gedragen. Klein beginnen is daarnaast ook gewoon slim. Je kunt relatief snel laten zien wat de
mogelijkheden van het 3D-model zijn. De kans is
groot dat dit de handen op elkaar brengt om een
3D-model voor de gehele stad te gaan maken.

kunnen helpen met het realiseren van een
3D-stadsmodel. Met andere woorden: het introduceren van een 3D-stadsmodel in uw gemeente hoeft niet alleen een goed voornemen
te zijn, het is ook een alleszins betaalbaar,
nuttig en uitvoerbaar voornemen! n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

Conclusie
Er zijn in Nederland inmiddels ook veel bedrijven die u, uiteraard tegen vergoeding,

Opinie
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Column
Datasecurity
Laatst was ik mijn toegangspasje vergeten. Nou
dan weet je gelijk dat het gewoonlijke ochtendpraatje of de jolige goedemorgen met de portier
annex beveiliger geen enkel blijvend positief effect heeft op een snelle doorgang langs de tourniquet. “Legitimatie! Reden van het niet in bezit
hebben van de officiële toegangspas! Verloren,
gestolen? Dit is uw tijdelijke pas, volgende keer
niet vergeten hè! Prettige dag!”
Toch goed om te merken dat de toegang zodanig is ingericht dat kwaadwillende personen het
gebouw niet kunnen binnendringen, bedacht ik
me. Maar hoe zijn de data eigenlijk beveiligd?
Uit ervaring weet ik dat het snelle antwoord
‘Goed’ is. Uit een andere ervaring weet ik dat
je, als je er vijf minuten over doorpraat, de angst
om het hart slaat omdat je erachter komt dat het
eigenlijk helemaal niet goed is, maar een zootje.
Die tent hier is zo lek als een mandje! Weer een
andere ervaring leert dat het grootste lek vooral
door mensen van binnen wordt gecreëerd. Ik
misschien zelf wel!
Datasecurity is een heel breed en zeer divers
onderwerp. Dat geldt dus ook voor de beveiliging. Van DDoS-aanvallen door externen aan
de poort en het laten zitten van een memorystick
tot aan een vergeten smartphone of laptop in
de trein. Maar ook de ingehuurde medewerker
die gewoon vanuit huis toegang heeft tot allerlei
informatiebronnen − waardoor de bevriende
journalist van een grote landelijke krant die toevallig langskomt op de thuiswerkdag opeens kan
dromen over een primeur op de voorpagina of
zelfs over het idee dat zij de Persprijs voor het
artikel ‘Het grootste datalek’ in ontvangst mag
nemen. Het is allemaal zo eenvoudig. De datagastvrijheid van bedrijven is groots.
Ach, bij ons op kantoor valt niets te halen. Of
toch wel? Die schetsontwerpen voor die nieuwe
woonwijk waarvoor het heempark De Zotte
Treurwilg moet wijken. Of de plannen voor het
gedeeltelijk slopen van de historische binnenstad
voor de iconische maar spuuglelijke torenflat met
internationale allure. Als die op straat komen te
liggen, worden er toch heel wat mensen onrustig
of zelfs opstandig − ook al zijn het maar een
paar schetsen en is er nog niets besloten. Iets
kleins kan enorm worden opgeblazen en plots
zie jij jouw tekening zomaar
op de voorpagina van de
krant. Iets om trots op te zijn?
Uw geruststellende woorden naar:
redactie@bignieuws.nl.
Blije, digibetische ingenieur W. Barendsz

Beursvloer, activiteiten en uitreiking

Krachten bundelen
De markt is booming. De bouw floreert. De dynamiek in de sector wordt bepaald
door een groot aantal maatschappelijke issues en meer dan ooit hebben partijen
elkaar nodig. BouwBeurs speelt hierop in met het thema ‘Tijd om de krachten
te bundelen’. De beurs wordt van 4 tot en met 8 februari 2019 gehouden in de
Jaarbeurs in Utrecht.
Door de redactie

BouwBeurs R&D

Het thema van de BouwBeurs 2019 is ‘Tijd om de
krachten te bundelen’.

M

arian Verheij, onlangs aangetreden
als de nieuwe brand manager van
BouwBeurs, gaat in op de keuze
van het thema van de BouwBeurs 2019: “In
een hoog tempo verandert de markt onder invloed van complexe vraagstukken. Denk aan
een gasloos Nederland, maar ook aan grote
woningtekorten. Dit vraagt nieuwe antwoorden en nieuwe vormen van samenwerking.
De complexiteit is zo groot dat bundeling van
krachten hard nodig is. Dat vertalen we op de
BouwBeurs.”
Op Bouwbeurs 2019 wordt veel aandacht
besteed aan de digitalisering van het bouwproces, renovatie, energietransitie/energieneutraal bouwen, circulair bouwen en personeel &
veiligheid. Verheij: “In al deze thema’s speelt
de bouw een cruciale rol. Er gebeurt zo enorm
veel, BouwBeurs is de exponent van die ontwikkelingen. We brengen ze in beeld en clusteren ze. Op verschillende manieren komen ze
straks terug op de beursvloer. Hierbij wordt
vooral gelet op het zelf zien, doen en ervaren.
Bijvoorbeeld op een van de vakpleinen.”
“De marktdynamiek zien we overigens ook terug in de grote belangstelling om aan de beurs
deel te nemen”, gaat Verheij verder. “We hebben veel aanmeldingen. We zien dat bedrijven
die eerder afhaakten aangeven weer van de
partij te willen zijn.”

Kennismaken met en het uitproberen van nieuwe
producten is voor bezoekers van de BouwBeurs
de belangrijkste reden om langs te komen in
Utrecht. Binnen het expositieprogramma wordt
hieraan dan ook extra aandacht besteed. Daarnaast kent de beurs een groot aantal extra activiteiten. Een deel daarvan is nieuw, zoals het
Nieuws Café met continu interviews over actuele
ontwikkelingen, maar er zijn uiteraard ook verschillende activiteiten die al eerder werden georganiseerd, zoals het Gala van de Nederlandse
Bouw, De Nederlandse Bouwprijs en uiteraard
het BouwBeurs Café.
Dit jaar wordt ook het programma BouwBeurs
R&D gelanceerd. Dit nieuwe concept heeft de
focus op innovatie en richt zich op architecten,
bouwkundig ingenieurs en andere nieuwsgierige
mensen in de bouw. Aan de hand van actuele
dagthema’s worden de nieuwste ontwikkelingen
en spraakmakende projecten in de bouwbranche voor én door deze doelgroep inzichtelijk
gemaakt. Daarbij wordt een directe verbinding
gemaakt met het aanbod van de exposanten op
de beursvloer.
Bij de Projecten Expo in hal 9 worden drie bijzondere projecten die momenteel in uitvoering
zijn getoond en tot in detail uitgeplozen. Een
renovatie-, een nieuwbouw- en een infrastructuurproject. Met de projectpartners van deze
projecten is een expositie ingericht met mockups, maquettes, producten, materialensamples,
video’s en heel veel beeldmateriaal in de vorm
van (detail-)tekeningen en schema’s. Als renovatieproject is gekozen voor 2ndskin Vlaardingen, een project van BIKbouw, Climate-KIC, TU
Delft, Kingspan, Sto Isoned, Itho Daalderop. Het
nieuwbouwproject is The George aan de Zuidas
in Amsterdam geworden, een ontwerp van DOK
Architecten en wordt gebouwd door BAM Wonen. Het infrastructuurproject is Station Zoetermeer-Lansingerland, een ontwerp van Team V en
Arcadis: Concrete Valley zal bijvoorbeeld laten
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tijdens BouwBeurs 2019
zien hoe de opengewerkte betonpanelen zijn
bedacht en gemaakt.

Innovaties
BouwBeurs R&D combineert inhoudelijke sessies in het TechForum met exposities (waaronder een Projecten Expo) en routes over de
beursvloer langs exposanten met thema-of
projectgerelateerde innovaties. Elk dagthema
krijgt een eigen ambassadeur: een architect
of bouwkundige die het programma voor die
dag letterlijk uitstippelt: hij/zij bepaalt de inhoud van de lezingen, de te bespreken projecten en de route langs de exposanten.
In Hal 9 vormt het TechForum met de R&D
Lounge en de Projecten Expo het kloppend
hart van het programma: hier worden de
lezingen gegeven en krijgen de thema- en
projectroutes hun startpunt. Een enorme plattegrond wijst de weg over de gehele beursvloer, waarbij bezoekers hun tips voor beursbezoek kunnen delen door zogenoemde
‘hotspots’ aan te geven.
Het concept voor BouwBeurs R&D is ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met de
doelgroep. Architecten en bouwkundig ingenieurs zoeken nieuwe oplossingen, technisch
vernuft en zijn benieuwd naar ervaringsverhalen van collega’s. Op een beurs zien ze
graag mock-ups, bouwsystemen op ware
grootte en tactiele productpresentaties. Met
een aansprekend lezingenprogramma, een
heldere indeling van de beursvloer met thematische routebeschrijvingen langs exposanten en voldoende gelegenheid om te netwerken komt BouwBeurs R&D aan hun wensen
tegemoet.
Martijn Carlier, bij Jaarbeurs verantwoordelijk voor het nieuwe initiatief: “Wij willen
architecten en bouwkundigen helpen om
meer uit hun beursbezoek te halen. Met het
programma BouwBeurs R&D bieden we een
handig startpunt om thema’s te verkennen,
vakgenoten te ontmoeten en een eigen route
over de beursvloer uit te stippelen.”

Een van de uitgelichte projecten die te zien is bij de Projecten Expo in hal 9 is The George, een ontwerp van DOK
Architecten dat wordt gebouwd door BAM Wonen.

lenten met toekomst. De prijzen worden uitgereikt in de vier categorieën Gebouwen, Bouwmaterialen & -systemen; Civiele Kunstwerken
en Talent met Toekomst.
De inzendingen voor de Bouwprijs zijn beoordeeld op de criteria van People (mensen),
Planet (milieu) en Profit (winst). “Wat ons
opviel bij de inzendingen is dat circulair ontwerpen en bouwen al flink wordt toegepast”,
aldus juryvoorzitter Louise Vet, directeur
van het Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW) en hoogleraar Evolutionaire
Ecologie (WUR). Ze denkt dat de bouwsector
voor de uitdaging staat om te bewijzen dat
duurzaam bouwen prachtig, innovatief en
haalbaar is. “En met duurzaam bedoel ik dan

niet alleen maar energetisch verantwoord.
Ook circulariteit is van belang. Waar komen
de grondstoffen vandaan, zijn er duurzame
materialen gebruikt en kunnen die weer hoogwaardig hergebruikt worden in de toekomst?
Maar bij het criterium ‘Planet’ wordt dikwijls
vergeten: de meerwaarde voor de omgeving.
Een gebouw moet te gast zijn in een landschap, dat ook wordt bewoond door allerlei
andere soorten op deze planeet. Hoe wordt
daar rekening mee gehouden? Biodiversiteit
kan op allerlei manieren integraal worden
bevorderd in plaats van vernietigd. Dat alles
tezamen is duurzaam bouwen.” n
www.bouwbeurs.nl

Nederlandse Bouwprijs
Een activiteit op de Bouwbeurs 2019 die zeker niet nieuw is, maar wel altijd kan rekenen op de nodige aandacht, is de uitreiking
van de Nederlandse Bouwprijs 2019. Deze
wordt al sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt
en Stichting De Nederlandse Bouwprijs ontving dit jaar zeventig inzendingen waarvan
55 projecten en producten en 15 jonge ta-

Het circulaire paviljoen Circl van de Architekten Cie. is een van de genomineerden voor de Nederlandse Bouwprijs 2019.

Bouw
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Genomineerden Nederlandse Bouwprijs 2019
Categorie Gebouwen

Categorie Civiele Kunstwerken

The Green House

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

Kandidaat: Ballast Nedam
In het centrum van Utrecht is eind 2017 The Green House verrezen,
een circulair paviljoen met restaurant, eigen urban farm en vergadercentrum. Strukton, Ballast Nedam en Albron zijn een partnerschap
aangegaan van 15 jaar voor de bouw en exploitatie. Strukton en
Ballast Nedam als ontwikkelaar, gebouweigenaar, energieleverancier
en onderhoudspartij en Albron als conceptontwikkelaar, inrichter en
horeca-exploitant.

Kandidaat: ZUS (Zones Urbaines Sensibles)
Tussen Veessen en Wapenveld is in het kader van Ruimte voor de Rivier
een hoogwatergeul gerealiseerd. Door het openen van geïntegreerde
kleppen ontstaat er een by-pass voor de rivier. De hoogwatergeul heeft
een lengte van 8 kilometer en wordt geflankeerd door nieuwe dijken.
De 800 meter lange bruggen aan de noord- en zuidzijde vormen respectievelijk de inlaat en uitlaat voor het water. Daarnaast bieden ze
bij hoogwater toegang tot de dorpen op de oeverwal.

Biosintrum

Biocomposiet fietsbrug Ritsumasyl

Kandidaat: Paul de Ruiter Architects
De gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects opdracht
gegeven tot het ontwerp van het uitzonderlijk duurzaam BREEAM Outstanding Biosintrum als het bruisende hart van het Ecomunitypark. Dit
kennis- en innovatiecentrum bestaat voor meer dan 80 procent uit biobased materialen en is een inspiratiebron voor studenten en professionals. De niet-alledaagse vorm van het gebouw, een drie-poot, versterkt
de iconische waarde.

Kandidaat: Provincie Fryslân
Provincie Fryslân onderschrijft de ambitie van het Rijk om in 2050
volledig ‘circulair’ te zijn en wil daarin voorop lopen. Een voorbeeld
is een biocomposiet fietsbrug over het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. De fietsbrug heeft een beweegbare, vrije overspanning van
22 meter en – inclusief de aanbruggen – totaal 66 meter biocomposiet brugdek. Hierbij vormen hernieuwbare grondstoffen zoals vlas en
hars de basis.

Circl

Categorie Talent met Toekomst

Kandidaat: De Architekten Cie B.V.
Het nieuwe paviljoen ‘Circl’ van opdrachtgever ABN AMRO is een
uitgesproken praktijkvoorbeeld van duurzaam en circulair ontwerpen.
Het paviljoen is een prachtig ijkpunt geworden voor waar wij anno
2018 staan op het gebied van circulariteit. Voor het openbare gebouw, dat zelfvoorzienend is in energie, zijn zoveel mogelijk gebruikte materialen toegepast. Het gebouw kan ook geheel gedemonteerd
worden.

Regiokantoor Natuurmonumenten

Categorie Bouwmaterialen & -systemen

Kandidaten: Max Rink & Niels Tilanus
De rol van Max Rink en Niels Tilanus is in eerste instantie geweest om
de opdrachtgever enthousiast te maken om een innovatief materiaal
(warmbeton en/of glasschuimbeton) toe te passen voor een nieuw
gebouw. Daarna is de meest geschikte kandidaat geselecteerd en is
met een bouwteam gekeken hoe het gebouw was te realiseren binnen budget. Er zijn proeven uitgevoerd en alternatieve manieren van
bouwen geïntroduceerd.

Circulair beton

Noord/Zuidlijn

Kandidaat: New Horizon Urban Mining B.V.
New Horizon brengt Urban Mining in de praktijk. Het bedrijf ontmantelt risicodragende gebouwen voor projectontwikkelaars en woningcorporaties en oogst daaruit herbruikbare materialen. Bijzonder is
vooral de circulaire betonverwerking middels de zogenoemde Smart
Liberator. Met deze machine kan New Horizon oud beton scheiden
in zand, grind en cement. Zo’n 30 à 40 procent van het in het oude
beton aanwezige cement is bovendien niet geactiveerd en is dus als
‘nieuw cement’ terug te winnen.

Kandidaat: Saartje van der Made – Benthem Crouwel Architects
Saartje van der Made kwam in 2008 bij Benthem Crouwel Architects
werken. Haar afstudeerscriptie ging over de beleving van mensen
bij ondergrondse projecten. Ze ging als assistent-ontwerper aan de
slag bij het project Noord/Zuidlijn, in Amsterdam. Saartje maakte
een grondige analyse van wat de stations met elkaar verbond en wat
ze van elkaar onderscheidde. Hierna zijn alle afwerkingen opnieuw
ontworpen.

SUPERLOCAL – Super Circular Estate

Kandidaat: Martijn van Gameren, Paul de Ruiter Architects
Voor de gemeente Ooststellingwerf heeft Paul de Ruiter Architects het
Biosintrum ontworpen; een kennis- en innovatiecentrum voor de biobased economie. Het BREEAM Outstanding-gebouw slaat een brug
tussen het bedrijfsleven en de onderwijssector. Zelfs de bouw en het
ontwerp van het gebouw komt in samenwerking met lokale bedrijven
en overheidsinstellingen tot stand. n

Kandidaat: HEEMwonen
De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om
de materialen van drie leegstaande hoogbouwflats in de krimpregio
Parkstad te hergebruiken voor de bouw van circa 130 sociale huurwoningen en inrichting van openbaar gebied. In 2018 is een Expogebouw opgeleverd als experiment. De basis bestaat uit betonnen
appartement-delen die losgezaagd zijn, opgesplitst en uitgehesen.

Bouw

Biosintrum
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Link tussen VR en GIS biedt veel mogelijkheden

Ontwerpen met en in
Virtual Reality
Door Gerd Weitkamp

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
heeft als missie ‘Making Places Better Together’. Om dit na te streven wordt er in de
opleidingen gebruikgemaakt van innovatieve methodes en technieken. Het Centre
for Advanced Studies in Urban Sciences and design (CASUS) richt zich op het ontwikkelen van kennis door gebruik te maken van verschillende digitale technologieën
die worden toegepast in onderzoek en onderwijs. Voor de bacheloropleiding Spatial
Planning and Design heeft CASUS in samenwerking met het Reality Centre een ontwerpopdracht ontwikkeld waarbij Virtual Reality wordt gebruikt.

E

r zijn door de jaren heen veel voorspellingen gedaan over de mogelijke
toepassingen van Virtual Reality. Veel
daarvan zijn (nog) niet uitgekomen door allerlei beperkingen. Recente ontwikkelingen in
digitale technologie hebben geresulteerd in de
beschikbaarheid van onder andere VR-brillen
die mogelijk ruimtelijke planning en ontwerp
kunnen verbeteren. Ruimtelijke plannen en
ontwerpen bestaan uit complexe ruimtelijke
informatie die vaak moet worden gecommuniceerd met andere belanghebbenden met
verschillende achtergronden, bijvoorbeeld in
het geval van participatieve planning. Bovendien houdt ruimtelijke planning en ontwerp
zich bezig met het creëren van plekken met
een identiteit, wat moeilijk is om te communiceren via abstracte tweedimensionale kaarten.
Virtual Reality heeft de potentie om ruimtelijke
ideeën, plannen en ontwerp beter te communiceren en het proces van planning en ontwerp
te verbeteren. Niet alleen voor professionals in
het veld, maar ook in de context van het leren
plannen en ontwerpen, kan VR bijdragen aan
een beter leerproces en een positieve invloed
hebben op onderwijsresultaten.

Ontwerpopdracht
Om de potentie van Virtual Reality in het leerproces van planning en ontwerp te onderzoeken, heeft CASUS in samenwerking met het Reality Centre van de RUG een ontwerpopdracht
ontwikkeld voor bachelorstudenten Spatial Planning and Design. In totaal 74 studenten kregen
de opdracht om in teams van vier een ontwerp
te maken voor een vitale en duurzame univer-

Geo

Studenten van de RUG werkten in de interactieve Virtual Reality-omgeving Mercator City.

siteitscampus. Hiervoor maakten ze eerst een
2D-conceptueel model in ArcGIS of Adobe Illustrator. Daarna exporteerden ze hun 2D-model
naar een Virtual Reality-omgeving, waarin ze
vervolgens het conceptuele model vertaalden
naar een gedetailleerd 3D-ontwerp. In de Virtual Reality-omgeving moesten ze feedback geven op hun eigen ontwerp en het ontwerp van
een ander team. De studenten werkten in een
VR-lab, waarbij elk team toegang had tot twee
pc’s, waarvan één met een Oculus Rift verbonden was. Na de opdracht werden de studenten
in een enquête gevraagd te reflecteren op het
ontwerpproces en de rol van VR.

Mercator City
Om te kunnen ontwerpen in VR werd er een
interactieve Virtual Reality-omgeving ‘Merca-

tor City’ gecreëerd, met behulp van de Unreal
engine, ontwikkeld voor de Oculus Rift met
touch-controllers. De huidige gebouwen, wegen, vegetatie en andere objecten van de universiteitscampus werden beschikbaar gesteld
in een bibliotheek in de VR-omgeving. De
gebruiker kon elk object toevoegen, verwijderen, verplaatsen, schalen en roteren. Vanuit
de bibliotheek kon de gebruiker kiezen om
andere, vooraf gedefinieerde 3D-objecten toe
te voegen, inclusief vlaggetjes om feedback
te geven op het ontwerp door kleurgebruik –
bijvoorbeeld: groen is goed, rood is een verbeterpunt. Referentiebeelden (geo-referenced
TIFF), zoals een 2D-plattegrond of een 2Dconceptueel ontwerp, konden in de VR-omgeving worden geïmporteerd en weergegeven
als een grondlaag.
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Gebruikers van Mercator City kunnen zich verplaatsen in de VR-omgeving door te teleporteren van de ene locatie
naar de andere.

Gebruikers van Mercator City kunnen zich
verplaatsen in de VR-omgeving door te teleporteren van de ene locatie naar de andere.
Het is ook mogelijk om in en uit te zoomen,
van vogelperspectief naar maaiveld. De 3Dmodellen in VR kunnen worden geëxporteerd
als 2D GIS-objecten (shapefile). Foto’s van de
VR-omgeving kunnen met een VR-fotocamera
worden gemaakt en kunnen bijvoorbeeld
worden gebruikt in rapporten of presentaties.

Immersieve ervaring
De realistische VR-omgeving motiveerde de
studenten om te leren en de VR-omgeving hielp
de studenten om meer betrokken te raken bij
de leeractiviteit. Studenten die geïnteresseerd
waren in technologische innovaties in het algemeen leken meer betrokken te zijn bij VR dan
andere. Studenten vonden het leuk om met VR
te werken, hoewel sommige het te tijdrovend
vonden. Wel ervoeren ze een hoge mate van
‘aanwezigheid’ door het realisme van de VRomgeving. De ervaring en ‘feel’ van een plek
in de VR werden vaak genoemd als positieve

bijdragen om de ruimte beter te begrijpen.
Ruimtelijke kenmerken, zoals hoogtes, afstand
en de ruimtelijke configuratie waren gemakkelijker waar te nemen, te interpreteren en te begrijpen dan zonder het gebruik van VR. De studenten konden hierdoor beter de vertaalslag
van conceptueel ontwerp naar ‘werkelijkheid’
maken. De interactiviteit en vele mogelijkheden om de virtuele omgeving te manipuleren, stimuleerden actief leren en leren door te
doen. Het genereerde creatieve ideeën door
te ‘spelen’ met de mogelijkheden in de fysieke
omgeving. Een aantal studenten ervoer echter
ook een beperking in hun creativiteit vanwege
de beperkte ruimtelijke objecten in de bibliotheek en de beperkingen bij het manipuleren
van de objecten zelf. Een ander probleem dat
naar voren kwam, was dat het leren van VRtechnologie mogelijk afleidt van het ontwerpproces zelf.

Communicatie en feedback
Het ontwerpen in VR stelde de studenten in
staat onmiddellijk feedback te krijgen bij be-

sluitvorming: de gevolgen van het veranderen
van de omgeving worden meteen duidelijk,
omdat ze deel uitmaken van het ontwerp.
Dit werd ervaren als een meerwaarde voor
het ontwerpproces. Ontwerpkeuzes kunnen
hierdoor beter worden besproken met teamleden. Het immersieve karakter leverde ook
een beperking op voor het ontwerpproces:
het was moeilijk om het ontwerp met anderen te bespreken tijdens het aanbrengen
van de wijzigingen, omdat de student die
wijzigingen aanbrengt in VR niet gemakkelijk tegelijkertijd met andere teamleden kan
communiceren. Over het algemeen werden
de mogelijkheden om met VR over het ontwerp te reflecteren, positief gewaardeerd. De
meerderheid vond de mogelijkheden om het
ontwerp aan anderen te communiceren − andere studenten, leraren, klanten of andere belanghebbenden − zeer relevant en nuttig voor
zowel hun leerproces als het ontwerpproces.
Virtual Reality biedt mogelijkheden voor interactie tussen ontwerper en gebruiker en voor
gebruikerservaring en feedback. Van Virtual
Reality wordt verwacht dat het een waardevol hulpmiddel is om participatieve planning
en ontwerp te vergroten.

VR & GIS
Ruimtelijke analyses zijn nauw verbonden
met het ontwerpproces. Een goede wisselwerking tussen analyse en ontwerp komt het
eindresultaat ten goede. Mercator City maakt
het mogelijk om een ontwerp dat is gecreëerd
of aangepast in VR, te exporteren naar een
GIS-bestand (shapefile). Hierdoor wordt het
mogelijk om het effect van een aanpassing in
de ruimte in GIS te analyseren. Zo is bijvoorbeeld een netwerkanalyse denkbaar waarbij
wordt berekend of het ontwerp de toegankelijkheid vergroot, of een visibility-analyse die
aantoont of de zichtbaarheid ook verbetert.
De link tussen VR en GIS biedt veel mogelijkheden en zal de komende tijd verder worden
onderzocht en ontwikkeld door CASUS. n
Gerd Weitkamp s.g.weitkamp@rug.nl is universitair docent
bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie over CASUS, zie
www.rug.nl/research/ursi/casus/?lang=en

Een VR-ontwerp in Mercator City is te exporteren als shapefile, waardoor het effect van een ruimtelijke aanpassing
met behulp van GIS is te analyseren.
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Traceerbare bouwconcepten in traditionele workflows

BuildIT Construction en Traceable
Door de redactie

In een tijd waarin de digitalisering voor de bouw- en infrastructuursector verder
doorzet en aansprakelijkheid steeds belangrijker wordt, worden er specifieke oplossingen aangeboden door vakexperts; deze specialistische oplossingen worden
echter steeds ruimer toegepast. In dit interview met Udo Haedicke, product manager construction BIM, gaat het over de ontwikkelingen van verificatieprocessen
en -technologie. Door traceerbaarheid toe te passen, kan de kwaliteit van de
gebouwde omgeving worden verbeterd en neemt tegelijkertijd de hoeveelheid
risico en afval af.

F

ARO’s
BuildIt
Construction-software
maakt het mogelijk om bijna geheel
automatisch de managementprocessen
van kwaliteitsborging (QA) en kwaliteitscontrole (QC) ter plaatse uit te voeren. Met de
software kunnen deskundigen in de bouw
voortdurend de werkelijke situatie vergelijken
met CAD-modellen; volgens Haedicke heeft
het ontwikkelingsteam van FARO zeer hard
gewerkt om traceerbare bouwconcepten in te
bedden die traditionele workflows aanvullen
of vervangen.
BuildIt Construction heeft tot doel om snel en
efficiënt te controleren of objecten tijdens of
na de bouw correct zijn geplaatst (van openingen en zuilen tot wapening). De mogelijkheden met BuildIt Construction reiken echter
verder en kunnen door vele professionals in
de sector worden gebruikt. Door zijn achtergrond in bouwkunde heeft Haedicke uiteraard veel interesse in de voordelen voor zijn
eigen vakgebied, maar heeft hij ook tot taak
om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor
andere belanghebbenden op het gebied van
ontwerp, inkoop en operationele fasen van
onroerend goed − en deze ‘reëel’ te maken.

Ontwerpers
“Ontwerpers in bijna elk vakgebied kunnen
veel leren van rapporten die door BuildIt Construction zijn gemaakt”, zo stelt Haedicke.
“Op het eerste gezicht kan een probleem
op de bouwplaats de fout zijn van een aannemer of van een onderaannemer, maar de
software zou wellicht inzicht kunnen bieden
in de oorzaak van het probleem. Misschien
werd dat deel op de verkeerde plaats gebouwd, de aannemer wijzigde het ontwerp
of het oorspronkelijke ontwerp was niet echt
gericht op realiseerbaarheid. Het probleem
wordt dan naar de ontwerper verplaatst −
heeft de gerapporteerde afwijking te maken

Bouw

De gegevensbestanden van de FARO Focus Laser Scanner worden direct tijdens het importeren geregistreerd.

met mijn ontwerpfouten of aannames − zijn
er misschien problemen met de realiseerbaarheid? De ontdekte afwijkingen zouden niet
als een ‘disciplinaire bewaking’ van het proces moeten worden gezien: het is veel meer
een helpende hand om tot de best mogelijke
resultaten te komen.”
“Nu originele bestanden van Autodesk Revit
kunnen worden ingelezen, wordt het modelvergelijkingsproces voor Revit-bestandsmakers of -gebruikers veel korter en ook
eenvoudiger. Voor non-Autodesk Revit BIMgebruikers is het importeren van IFC-bestanden nu ook mogelijk. Hierdoor krijgt men ruimere mogelijkheden om bestanden in te lezen
en dan te vergelijken met bestanden van vele
andere BIM-ontwerpsoftware.”

Aannemers
“Voor de ‘oorspronkelijke’ doelgroep van
deze technologie, de aannemers, zijn de
voordelen van BuildIt Construction misschien

wel het duidelijkst − het kunnen controleren,
bijna in real time, van wat in werkelijkheid
werd gebouwd, en dat vergelijken met wat
door het ontwerpteam werd ontworpen en
gespecificeerd. Omdat de belanghebbende
meestal de gegevens op de bouwplaats vastlegt, wordt de tijd voor het vastleggen van de
gegevens in het validatierapport gehalveerd,
omdat de gegevensbestanden van de FARO
Focus Laser Scanner direct tijdens het importeren worden geregistreerd. Hierdoor krijgt
de aannemer een vloeiend werkproces met
bijna realtime vergelijkingen. Of het nu gaat
om ‘eenvoudige’ controles zoals de vlakheid
van een vloer om dubbel werk te voorkomen,
of dat gebogen stalen balken goed op hun
uiteindelijke plaats passen of dat oppervlakken voldoende glad zijn voor aanbrenging
van de decoratieve afwerking, vergelijkbare
technieken tonen aan dat aan de juiste normen is voldaan.”
“De BuildIt Construction-bibliotheek van rap-
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Construction

BuildIt Construction heeft tot doel om snel en efficiënt te controleren of objecten tijdens of na de bouw correct zijn geplaatst.

porteringsmodellen wordt alsmaar groter − er
zijn bijvoorbeeld modellen voor de controle
van de vlakheid van vloeren volgens de American Standard ASTM E1155 − en ze kunnen
worden aangepast aan andere internationale
normen. In een ruimere context zijn er vroegtijdige waarschuwingen mogelijk voor eventuele problemen in de ontwerpcoördinatie
tussen verschillende aannemers. Ook is het
mogelijk om de nauwkeurigheid te bepalen
in kritische situaties. De grotere nauwkeurigheid en de mogelijkheid om coördinatieproblemen te ‘zien’, geven meer flexibiliteit in het
vinden van oplossingen”, aldus Haedicke.

Projectmanagers
“KPMG’s 2015 Global Construction Survey
verklaarde dat de bouwsector het dringendst
behoefte heeft aan goed opgeleide projectmanagers om projecten op tijd en volgens
het budget te voltooien. Hoewel dit rapport
al drie jaar oud is, is deze vraag nog steeds
actueel... Softwaretools zoals BuildIt Construction geven veel meer inzicht in de voortgang en traceerbaarheid van bouwprojecten,
waardoor betere beslissingen kunnen worden
genomen door het projectmanagement.”
Enthousiast vertelt Haedicke dat het BuildIt
Construction-ontwikkelingsteam een nieuwe
technologie ontdekt heeft om repeterende
taken te automatiseren zodat gebruikers (op

een gebruikersvriendelijke manier) specifieke
workflows kunnen creëren die een on-site
rapportage sneller en efficiënter uitvoeren, en
daar profiteren zowel projectmanagers als
aannemers van. “Bovendien is intuïtief communiceren met andere belanghebbenden nu
mogelijk door het exporteren van modellen
met kleurcodering − waarbij ook de kleurschalen voor de afwijking kunnen worden
aangepast. Dit is een essentiële stap in de
communicatie van problemen op basis van
technische bewijsstukken. Het maakt het managen van het bouwproject simpeler, omdat
problemen snel en traceerbaar kunnen worden opgespoord en verholpen.”

Kostenadviseurs
“Of adviseurs nu controles moeten uitvoeren
op microschaal, met zeer nauwkeurige toleranties, of gewoon een algemeen voortgangsrapport moeten leveren op macroschaal,
BuildIt Construction kan helpen om de financiële aspecten van een project te plannen en
te rapporteren. Dat leidt tot meer greep op de
situatie, minder risico en meer duidelijkheid
over wat er gebouwd is en volgens welke
maatstaven”, zo legt Haedicke uit. “FARO
blijft in dit platform investeren om een ruimer
gebruik door nog meer belanghebbenden in
de bouwsector mogelijk te maken. Het doel
is vooral om de gebruiker te helpen om deze

software in hun werkprocedures te integreren
door de bruikbaarheid te vergroten. Uiteraard
zal dit veel betere resultaten opleveren dan
met de normale manier van werken. Op het
moment wordt de ontwikkeling gevoed door
thema’s zoals de consistentie van gegevens
en een nog snellere productie van resultaten.
Door BuildIt Construction breder te integreren
in het productportfolio van FARO, kunnen we
meer mogelijkheden tegemoetzien om de
vele zich herhalende en arbeidsintensieve taken in de bouw te automatiseren.”
“De hierboven beschreven ontwikkelingen
zijn slechts een greep van wat nu mogelijk
is met BuildIT Construction als het gaat om
traceerbare bouwactiviteiten. Door deze technologie, die al jaren wordt toegepast in de
verwerkende industrie, waar het uitvoeren
van standaardcontroles en -metingen en de
mogelijkheid om eigen controlemethodes te
maken standaard zijn, zien we dat projectdeelnemers binnenkort meer kwaliteit gaan
eisen: nu hebben we de middelen om dit te
verzekeren... met de toegevoegde traceerbaarheid.” n
www.traceableconstruction.faro-europe.com/en
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Deelnemers gezocht voor dertiende editie

GeoWeek laat leerlingen kennis
Door de redactie

De dertiende editie van de GeoWeek is in zicht! Van 3 tot en met 7 juni 2019 gaan
leerlingen in heel Nederland op bezoek in de geo-wereld. Door ‘zelf te doen’
ervaren leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en
de beroepspraktijk van geografie. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs krijgen op die manier
op jonge leeftijd al de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen, nog
voor een profiel of studiekeuze.

V

orig jaar was de GeoWeek een groot
succes; de laatste week van mei stond
voor zevenduizend leerlingen in het
teken van het ontdekken van de wereld van
geo. En het was daar die zomer heerlijk weer
voor! Tenminste, gedurende een groot deel
van de week... Want iedereen zal er wel iets
van hebben meegepakt: die enorme stortbuien! Het is alsof het klimaat dacht: laten wij
die geoprofessionals eens wat stof tot nadenken geven.
Extreem warm weer en de bijkomende stortbuien zijn een gevolg van klimaatverandering en het klimaat was dan ook een van de
thema’s die aan bod kwamen bij vele expedities. Zo werd er tijdens de gastlessen van de
waterschappen verteld over de noodzaak het
watermanagement aan te passen als gevolg
van klimaatverandering. Tijdens een expeditie met de gemeente Rotterdam kwamen de
leerlingen erachter dat ook gemeenten bij de
ontwikkeling van infrastructuur en bebouwing
rekening moeten houden met extreme regenval. Daarnaast gingen studenten vele scholen
langs om leerlingen gastlessen te geven over
het klimaat.
Dat het klimaat onder druk staat, en het feit
dat professionals erover kwamen vertellen,
maakte zichtbaar indruk op de leerlingen. De
boodschap dat de aarde kwetsbaar is, bleek
ook tijdens een gastles van Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. Een aantal
leerlingen verzamelden de plasticjes van alle
uitgedeelde geodriehoeken, zodat ‘deze gescheiden kunnen worden, juf!’. Goed gedaan!

Oog voor de toekomst
Naast het creëren van bewustzijn, heeft de
GeoWeek ook als doel om leerlingen op
jonge leeftijd al kennis te laten maken met de
mogelijkheden van het werkveld. En het enorme aanbod vanuit de geosector (in 2018 de-

Geo

Tijdens de GeoWeek gaan leerlingen zelf aan de slag bij een expeditie met GeoVeldwerk.

den tachtig bedrijven mee aan de GeoWeek,
24 meer dan het jaar ervoor), laat zien dat
professionals oog hebben voor de toekomst.
Volgens professionals is het hard nodig om
leerlingen kennis te laten maken met het
werkveld, om straks voldoende en goedgeschoolde mensen te hebben die de klus van
gebiedsinrichting en -beheer kunnen klaren.
Hieronder een kleine greep uit de expedities
van vorig jaar.

Dutch Wavemakers
Veel topsporters van Dutch Wavemakers deden in 2018 mee met de GeoWeek. In het
National Topzeilcentrum in Scheveningen
vertelden Dorian van Rijsselberghe en Rick
Jendrusch alles over plasticsoep, en de hinder
die de topsporters ondervinden van plastic in
de oceaan. Zo moest Van Rijsselberghe tijdens de Olympische spelen in Rio maar liefst
zeven (!) keer een stuk plastic van zijn board
halen.

Wat zijn de gevolgen van ons plasticverbruik
voor het leven in de oceaan? En wat kan iemand zelf doen om het gebruik van plastic te
verminderen? De leerlingen van het Segbroek
College en Nutsschool Bezuidenhout kunnen
er door deze leuke en interessante gastles nu
alles over vertellen!

Leidschendam-Voorburg
Er deden in 2018 veel gemeenten mee aan
de GeoWeek. Zo ook de gemeente Leidschendam-Voorburg. Brugklasleerlingen van het
Maerlant-Lyceum onderzochten de bodem in
de Duivenvoorde-corridor, op de bouwlocatie
Vlietvoorde.
Hier maakten ze kennis met de praktijk van geologie, geografie en archeologie. Een bodemonderzoek is verplicht op nieuwbouwlocaties,
dus tijdens deze expeditie was er aandacht
voor onder meer de ondergrond, de bodem en
het grondwater. De leerlingen gingen zelf op
onderzoek uit. Ze mochten zelf de grondboor
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maken met werkveld
offshore te kunnen werken? De leerlingen ontdekten hoe energie op zee wordt gewonnen
en dachten mee over de energiewinning van
morgen.

Meedoen

Met de Offshore Experience van het Maritiem Museum konden leerlingen vorig jaar het leven op een nagebootst
boorplatform ervaren.

pakken om de verschillende bodemlagen te onderzoeken. Uiteraard heel voorzichtig, want in
de omgeving leven weidevogels!

Gastles Ed Nijpels
Tijdens de GeoWeek gaf ook oud-minister Ed
Nijpels een gastcollege. Op het MaerlantLyceum in Den Haag vertelde hij de leerlingen over duurzame energie en het klimaatakkoord van Parijs. Om de daarin gestelde
doelen te halen, moet Nederland een energietransitie in gang zetten.
Ed Nijpels sprak over de uitdagingen waar
Nederland voor staat. De vwo 4-klas van het
Maerlant zat geïnteresseerd te luisteren naar
het verhaal van het VVD-kopstuk. Op deze
manier heeft Ed Nijpels bewustzijn gecreëerd
bij de volwassenen van de toekomst!

Wegen markeren
In het GeoFort kun je je lol niet op als toekomstig geograaf. Leerlingen gingen er op
waterexpeditie in samenwerking met waterschap Rivierenland. Ontbrekende wegen en
huizen invullen in OpenStreetMap op basis
van satellietfoto’s voor het Missing Mapsproject van het Rode Kruis. Hierdoor kunnen
de hulpverleners van het Rode Kruis straks
in één keer de weg vinden in plaats van te
moeten zoeken en daarmee belangrijke tijd
te verliezen. Goed werk gedaan door de
leerlingen!

Science Center Delft
In het Science Center in Delft leerden de leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium over
mijnbouw en hebben ze de enorme collectie steensoorten kunnen bekijken. Ook zijn
ze ‘zelf’ de mijn in geweest met behulp van
virtual-realitybrillen.
Daarna hebben ze ook nog twee praktische
workshops gedaan. Tijdens de eerste leerden ze hoe je een dijk kunt bouwen en waar
deze aan moet voldoen om droge voeten te
houden. Bij de andere workshop werd geëxperimenteerd met verschillende grondlagen
en welke het beste water doorlaat. Het was
een leerzame en actieve ochtend in Science
Centre Delft.

Leven op een boorplatform
Leerlingen konden tijdens de GeoWeek een
bezoek brengen aan de Offshore Experience
van het Maritiem Museum: een uitdagende
zoektocht naar energie op zee. Op een nagebootst boorplatform, omgeven door een 360
graden-filmprojectie en met special effects,
waanden de leerlingen zich aan boord van
een platform op zee!
De manager van het offshoreplatform onderwierp de leerlingen aan een aantal interactieve spellen, om zo te ontdekken of ze geschikt
zouden zijn voor het leven als boormeester,
kraanmachinist, windmolenspecialist of helikopterpiloot. Wie haalt zijn certificaat om

Wie na het lezen van dit artikel geïnspireerd is geraakt en graag jonge leerlingen
enthousiast wil maken over het geovak kan
dat op drie verschillende manieren doen. De
eerste is het openstellen van een organisatie
voor een bezoek. Bij een expeditie naar een
GeoBedrijf kunnen leerlingen zien hoe hun
toekomstige werkomgeving eruit kan zien als
zij kiezen voor een geo-toekomst. Een andere
bijdrage aan de GeoWeek bestaat uit een
expeditie met een GeoProf. De professional
bezoekt hierbij leerlingen in de klas om te
vertellen over zijn werk, de bodem, water,
ruimtelijke informatie, of een ander geoonderwerp. Ten slotte is er nog de expeditie
met GeoVeldwerk: leerlingen gaan daarbij
naar een veldwerklocatie om in de praktijk
kennis te maken met het werk, het type activiteiten en machines die daarvoor nodig zijn.
Wie mee wil doen aan de GeoWeek kan zelf
bepalen op welk moment, hoe vaak en over
welk onderwerp hij de expeditie in de GeoWeek aanbiedt. Bedrijven en organisaties
kunnen tot 18 februari hun expedities opgeven. Deelname is gratis. n
De GeoWeek wordt financieel mogelijk gemaakt door
Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO), KNAG, de
Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kijk op www.geoweek.nl voor meer
informatie over deelname aan de GeoWeek of mail naar
info@geoweek.nl.
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Een gesprek over wensen en mogelijkheden

Uitwisseling GIS en BIM
steeds meer gewenst
Door de redactie

GIS en BIM zijn niet meer weg te denken in het werkproces van veel organisaties.
De beide systemen raken elkaar en in de praktijk gaan de gebruikers ervan
steeds vaker samenwerken. De omgevingsinformatie van GIS is immers relevant
voor de objectinformatie van BIM en andersom. Er zijn echter nog flinke stappen
te maken, zo bleek uit een rondetafelgesprek tussen professionals die in diverse
sectoren werkzaam zijn.
ker die BIM-informatie direct kan koppelen
aan zijn GIS en de data zo kan uitwisselen”,
zo stelde een van de deelnemers.

Eenvoudiger uitwisselen

“Een koppeling van een BIM met GIS betekent dat betrokkenen in het bouwproces zekerder kunnen zijn van hun
zaak en dat voorkomt verrassingen.”

W

anneer een aannemer een bouwopdracht krijgt, wordt vaak BIM
gebruikt”, merkte een ervaren engineer op. “Maar zodra de modellen af zijn,
gaan deze vaak een assetmanagementsysteem
in en komt de informatie terug als 2D GIS.”

steld. “Het zou een goede zaak zijn als BIM
meer GIS-technieken adopteert. Het is nu in
de BIM-wereld best lastig om objecten te positioneren of in een andere GIS-omgeving te
gebruiken. Het zou mooi zijn als een gebrui-

Data uitwisselen is steeds beter mogelijk. Om
de uitwisseling tussen BIM en GIS meer gestroomlijnd te laten verlopen, hebben Esri en
Autodesk er bijvoorbeeld voor gezorgd dat
het eenvoudiger wordt om BIM-informatie
in ArcGIS te gebruiken en geo-informatie in
AutoCAD en InfraWorks. Voor een goede
uitwisseling is het echter niet alleen nodig
dat GIS- en BIM-pakketten data van elkaar
kunnen inlezen, maar ook dat er goede afspraken worden gemaakt over de manier van
uitwisselen. Een kenner stelde daarbij dat de
wereldwijde afspraken die gemaakt zijn voor
de uitwisseling van GIS-data verder gevorderd zijn dan de afspraken die er zijn voor
het uitwisselen van BIM-data. “Dat komt vooral doordat in BIM veel niet-ruimtelijke infor-

Aanvullend
GIS en BIM zijn aanvullend: ze bieden iets
dat de ander niet kan en vormen daarom samen een completere informatiebron. “3D-Modellen maken het voor mij prettiger om een
2D-weergave te produceren”, vertelde een
van de deelnemers aan het gesprek. “Een
koppeling van een BIM met GIS betekent dat
betrokkenen in het bouwproces zekerder kunnen zijn van hun zaak en dat voorkomt verrassingen. Dat scheelt frustratie en vermindert
de hoeveelheid niet-geraamde kosten tijdens
de bouw.”
De twee disciplines kunnen nog veel meer
profiteren van het overnemen van verschillende aspecten van elkaar, zo werd er ook ge-

Geo-Bouw

Het is niet alleen nodig dat GIS- en BIM-pakketten elkaars data kunnen inlezen, maar ook dat er goede afspraken
worden gemaakt over de manier van uitwisselen.
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eerst op een 2D-kaart een heel gebied zien.
Vervolgens kan ik inzoomen naar het gebied
van de bouwplaats. Daarna kan ik overgaan
op een 3D-weergave en zo de 3D BIM-wereld ingaan. Allemaal binnen één omgeving
te benaderen. Dat is volgens mij de kant die
we opgaan!” n
www.esri.nl
www.autodesk.nl

Samenwerking tussen Esri en Autodesk heeft ervoor gezorgd dat het eenvoudiger wordt om BIM-informatie in
ArcGIS te gebruiken en geo-informatie in AutoCAD en InfraWorks.

matie zit die veel complexer in elkaar steekt
dan GIS. Dat maakt uitwisselen gewoon een
uitdaging.”
Veel professionals kijken dan ook uit naar

meer standaardisatie. Er werd door een van
de sprekers dan ook moeiteloos een ideaalbeeld geschetst voor die toekomstige integratie: “Zo zie ik het concreet voor me: ik kan

NEO ontwikkelt slimme oplossingen
voor registratie van zonnepanelen

Nieuwe webservice van NEO biedt
realtime* inzicht in zonnepanelen
*Minimaal 6 x per jaar monitoren wij de
stand van zaken rondom zonnepanelen in
Nederland. Wij voorzien u van gedetailleerde
informatie over aantal, locaties en verwachte
opbrengst van zonnepanelen. Onmisbaar
voor bijvoorbeeld nutsbedrijven.

• Het geschat vermogen
en meer...

U vindt op NEO.nl een actueel (gratis)
overzicht van zonnepanelen in Nederland.
In een uitgebreide service leveren wij u:
• Locatie van zonnepanelen, zowel op
daken, tuinen als in zonneparken
• Koppeling met de basisregistraties
• De 3D-vorm en het oppervlak

Betrouwbaar en innovatief

Betrouwbare data dankzij

Hiermee kunt u uitgebreide analyses maken
en/of de zonnepanelen koppelen aan andere
databronnen.

3D-analyse van oriëntatie/
hellingshoek en oppervlak

Neo levert ISO-9001 geborgde geoinformatie waar u altijd van op aan kunt.

Ook realtime inzicht zonnepanelen?
Bel met een van onze adviseurs voor een
afspraak: (033) 21 00 700

NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700
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Focus op KLIC-WIN

Nieuwe versie InfraCAD Map
Door de redactie

I

nfraCAD Map is ontwikkeld om geo-informatie (GML-data) zoals BGT en Kadastrale kaart
te importeren in AutoCAD en bevat hiervoor
een krachtige GML-engine. Als gevolg van
KLIC-WIN worden nieuwe Klic-meldingen als
vectoren (GML-data) geleverd. Om deze reden is de nieuwe KLIC-module ontwikkeld in
InfraCAD Map. Dit betekent dat de bestaande
KLIC-module in InfraCAD (gebaseerd op rasterinformatie) op termijn gaat verdwijnen.

CAD Accent heeft recent InfraCAD Map 6.8 gelanceerd. Deze staat volledig in het
teken van KLIC-WIN, een programma van het Kadaster dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst. InfraCAD
Map 6.8 bevat een compleet nieuwe KLIC-module om KLIC-WIN-meldingen te kunnen importeren in AutoCAD. In dit artikel zoomen we in op de werking hiervan.
Kwaliteit
KLIC-WIN betekent een enorme vooruitgang
in de kwaliteit van de data. De tijd dat een
kabelbed, mantelbuizen en symbolen vertaald
werden van een groep pixels naar een ‘brei
van lijnen’ is voorbij… Kabels lopen netjes parallel, mantelbuizen zijn nu strakke polylijnen
en symbolen zijn nu Blocks, zie afbeelding 3.

Klic-meldingen in één handeling (batch-verwerking). Omdat de nieuwe vectordata veel
minder belastend zijn voor het werkgeheugen
van computers, wordt het dankzij KLIC-WIN
ook mogelijk om deze wens in vervulling te
laten gaan. In onderstaand voorbeeld is zichtbaar hoe een groot aantal Klic-meldingen in
één batch wordt verwerkt. Wanneer er aandachtspunten optreden tijdens de verwerking,
zal een oranje vinkje worden geplaatst, zie
afbeelding 5.

Afbeelding 1. De nieuwe KLIC-module in InfraCAD Map.
Afbeelding 5.

In één oogopslag is zichtbaar welke Klicmeldingen aandachtspunten of Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) bevatten. Per Klic-melding
is zichtbaar welke netbeheerders en thema’s
deze bevat en waar de Eis Voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn. Deze zijn direct
te openen vanuit het overzicht. Alle bijlagen
zijn gegroepeerd beschikbaar via het tweede
tabblad en via het tabblad ‘Uitgebreid’ is
de volledige informatie van de Klic-melding
beschikbaar in een overzichtelijke boomstructuur, zie afbeelding 2.

Eis Voorzorgsmaatregel
Afbeelding 3.

Kabel- en leidinginformatie
Dankzij de Europese richtlijn INSPIRE bevatten de nieuwe Klic-meldingen veel extra informatie over de kabels en leidingen. Denk
bijvoorbeeld aan diameter, type leiding,
spanning of druk. Met InfraCAD Map is deze
informatie direct beschikbaar via een tooltip,
zoals zichtbaar in afbeelding 4.

Wanneer er een Eis Voorzorgsmaatregel van
toepassing is, wordt deze als een gearceerd
gebied getoond in de tekening. Ook hieraan
is relevante informatie gekoppeld die direct
vanuit de tekening bereikbaar is. Dit werkt
eenvoudig en intuïtief, zie afbeelding 6.

Afbeelding 6.

Topografische ondergrond
Afbeelding 4.
Afbeelding 2.

Meerdere Klic-meldingen
Een wens die door velen al lange tijd wordt
gekoesterd, is het verwerken van meerdere

Civiel

In de nieuwe Klic-meldingen wordt een uitsnede van de BGT als rasterbestand meegeleverd ter oriëntatie. Binnen InfraCAD Map
kan worden ingesteld of deze tijdens de
import in AutoCAD wordt geplaatst of niet.
In afbeelding 7 een voorbeeld van de standaard ondergrond die wordt meegeleverd.
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Zoals bekend is het werken met rasterdata
in AutoCAD niet ideaal. InfraCAD Map
biedt ook de mogelijkheid om de topografische ondergrond als vectordata te importe-

ren vanuit PDOK. Daarbij kan bijvoorbeeld
gekozen worden uit de BGT, de Kadastrale
kaart en de TOP10 vector. Verder is het mogelijk om een luchtfoto te importeren.

Google Earth
Tot slot bevat de KLIC-module in InfraCAD
Map de mogelijkheid om de kabel- en leidinginformatie te exporteren naar Google
Earth, zie afbeelding 8. n

Afbeelding 8.

Afbeelding 7.

www.cadaccent.nl
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Tips & Tricks 3ds Max

Van Revit-modellen naar animatie en VR
Door Jean-Pierre van Gastel

Afbeelding 1: Als de bijbehorende 3ds Max-versie niet
aanwezig is op de pc, zal het oudere Revit-bestand
worden geüpgraded.

A

angezien veel Revit-gebruikers 3ds
Max inzetten voor het renderen van
Revit-modellen naar animatie, VR of
statische beelden, heeft Autodesk veel aandacht besteed aan het Revit-importproces. Het
importeren of linken van een Revit-bestand
gaat in 3ds Max 2019.3 dan ook gemiddeld
meer dan twee keer sneller in vergelijking met
3ds Max 2019.2. Ook met het importeren of
linken van een ouder Revit-bestand zal de gebruiker een enorme tijdwinst boeken, aangezien het oudere Revit-bestand niet meer eerst
wordt geüpgraded. Hiervoor dient wel de bijbehorende 3ds Max-versie op de computer
aanwezig te zijn. Als dit niet het geval is, zal
het oudere Revit-bestand alsnog worden geüpgraded, zie afbeelding 1. Dit gebeurt echter alleen voor de 3ds Max-import en zal niet
het originele Revit-bestand upgraden zodat
men toch gewoon met een oudere Revit-versie
kan werken indien gewenst.
Naast de enorme snelheidsverbeteringen is
ook het Revit Import Settings-dialoogvenster
duidelijker geworden door betere omschrijvingen te gebruiken, zie afbeelding 2. De
Combination Rule Combine By Revit Material
is in de meeste gevallen nog altijd de beste
manier om een Revit-bestand te importeren
of te linken. Na het sluiten van het Import
Settings-dialoogvenster is er ook direct inzichtelijk hoeveel objecten er in het Revit-bestand
aanwezig zijn en hoeveel er al geïmporteerd
zijn. Op basis van een progressbar is dit
goed waar te nemen. Nadat het Revit-bestand geïmporteerd of gelinkt is, is de Scene
Converter direct in te zetten voor het con-
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Ondertussen is de derde update beschikbaar gekomen voor 3ds Max 2019. Naast de
meer dan 100 bug fixes bevat deze update ook interessante nieuwe functionaliteiten.
De update is vanuit de Autodesk Desktop App te installeren, maar kan uiteraard ook
handmatig worden gedownload vanaf de Autodesk 3ds Max-productpagina. Wat wel
opvalt is dat het geruime tijd duurt voordat de update uiteindelijk is geïnstalleerd.
verteren van het bestand, zie afbeelding 3.
Hierbij worden onder andere alle Autodeskmaterialen omgezet naar Physical-materialen.
Ook het ondertussen verouderde Daylight
System wordt omgezet naar de nieuwere Sun
Positioner enzovoorts. In de vorige versies
van 3ds Max werkte de Scene Converter niet
goed met Revit-bestanden. Alle problemen
zijn met de 2019.3-update opgelost en een
Revit-bestand is direct te renderen met de ART
of de Arnold renderer.

Open Shading Language
Sinds de introductie van 3ds Max 2019
wordt er uitgebreid ondersteuning geboden
voor de Open Shading Language (OSL).
OSL is, zoals de naam al aangeeft, volledig
open source en oorspronkelijk ontwikkeld
door Sony Pictures Imageworks. OSL is een
programmeertaal waarin gebruikers eigen
shaders (materialen) kunnen schrijven voor
bijvoorbeeld de Arnold render engine die
standaard deel uitmaakt van 3ds Max. Naast
shaders kunnen er ook eigen texturen worden
geschreven in de OSL-taal.
OSL is in 3ds Max te gebruiken op drie verschillende manieren. De meest eenvoudige
vorm van het gebruik van deze OSL-techniek
is een bestaande OSL-map gebruiken. 3ds
Max 2019 heeft standaard de beschikking
over meer dan honderd direct te gebruiken
OSL-maps. Een OSL-map wordt verbonden
met een van de inputs van een Physical-materiaal en kan in de laatste updates van 3ds
Max 2019 ook direct worden getoond in de
3ds Max viewport. De Digits OSL-map is bijvoorbeeld een interessante map om zeer snel
digitale cijfers te genereren om bijvoorbeeld
weer te geven op een display. Op basis van
onder andere een cijfer en het aantal decimalen wordt de OSL-map opgebouwd en is deze
zelfs te animeren, zie afbeelding 4.
Een andere, zeer interessante OSL-map is de
Randomized Bitmaps Map. Zoals de naam
al doet vermoeden, maakt deze OSL-map
het mogelijk om random bitmaps (textures) te
plaatsen op een 3D-object. De Randomized

Afbeelding 2: Het Revit Import Settings-dialoogvenster
is duidelijker geworden.

Bitmaps heeft een Input-map die te vergelijken is met een background-map. Deze laatste
dient als basis en daarnaast kunnen er standaard tien andere Bitmaps worden ingeladen. De positie, schaal en rotatie kan volledig
random zijn op basis van een groot aantal
parameters die de gebruiker zelf kan instellen. Naast de standaard aanwezige OSLmaps is het ook mogelijk om een OSL-map
shader netwerk samen te stellen. Hiervoor
zijn diverse categorieën aanwezig. Zo is er
een categorie Math, Scene, Switchers, UVW
en Values beschikbaar. Een interessante combinatie van OSL Node Handle, OSL Random
by Index (color) en OSL Lift/Gamma/Gain
maakt het mogelijk om random elke plank
van een houten vloer een net iets andere
kleurtint te geven.
Naast de standaard aanwezige OSL-mogelijkheden in 3ds Max kan de gebruiker ook
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leren van de .3-update voor 3ds Max 2019
heeft het derde viewportlabel direct de optie
ActiveShade beschikbaar. Direct achter de tekst
ActiveShade zal er automatisch zichtbaar zijn
welke renderer er wordt gebruikt na het activeren van deze optie. Zodra de ActiveShade
is gestart in de 3ds Max viewport kan de gebruiker gewoon doorwerken in deze nieuwe
viewport/weergave. Een kleine kanttekening
hierbij is dat op een 4K-resolutie de performance behoorlijk tegenvalt. Hou er overigens
wel rekening mee dat bij het installeren van
de 2019.3-update, de Arnold renderer niet
automatisch wordt geüpdatet. Arnold is een
plug-in in 3ds Max en de Arnold developers
brengen bijna elke twee maanden een nieuwe update uit van deze bekende renderer. De
Arnold renderer-updates zijn apart te downloaden vanaf de specifieke Arnold-website. n
Afbeelding 3: De Scene Converter voor het converteren van het Revit-bestand.

externe OSL-shaders downloaden en deze
gebruiken in zijn 3ds Max-scènes. Daarnaast
kan elke standaard of gedownloade shader
worden aangepast naar eigen wensen. Hiervoor is er een editor beschikbaar die ondertussen ook regelnummers heeft gekregen.
Uiteraard dient de gebruiker wel kennis te
hebben van de Open Shading Language als
hij de code aan wil passen.

ActiveShade in viewport

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is
freelance redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie
over dit onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl en
www.arnoldrenderer.com.

Voor het bouwen van shaders, het instellen
van exposure of gewoon het bepalen van
de compositie van een 3ds Max-scène, is
de ActiveShade-optie een veelgebruikte mogelijkheid. De ActiveShade zorgt voor een
real-time gerenderd venster en wordt door
elke renderer ondersteund. Voorheen werkte
ActiveShade in een apart venster en niet
direct in de 3ds Max viewport. Na het instal-

Afbeelding 4: Op basis van onder andere een cijfer en het aantal decimalen wordt de OSL-map opgebouwd en is deze zelfs te animeren.
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Tips & Tricks SCIA Engineer

Interactief parametrisch ontwerpen
Door Gino Vanstraelen

Parametrisch ontwerpen met SCIA Engineer is een eenvoudig proces met een
intuïtieve werkwijze. In meer dan negentig procent van de gevallen gebruikt de
ontwerper SCIA Engineer op een interactieve manier. Met andere woorden, hij
voert de gegevens in of wijzigt de data en eigenschappen met de muis en het
toetsenbord, terwijl hij consequente stappen volgt in zijn werkproces.

De zes stappen van het ontwerpproces: modelleren, belasting, analyse, EEM-resultaten, ontwerp & controle en rapportage.

B

ij het ontwerpen in SCIA Engineer zijn
er zes stappen die het werkproces vormen. De eerste stap is modelleren. Hierbij definieert de ontwerper de geometrie. Hij
voert daarbij alle elementen in (kolommen,
balken, wanden, platen, enzovoort) met al
hun eigenschappen. Daarna vervolledigt hij
de invoer door randvoorwaarden en hun eigenschappen toe te voegen. De tweede stap
in het werkproces is belasting. Het is mogelijk
om lasten in te voeren, maar de ontwerper
kan ook gebruikmaken van een van de vele
belastingsgeneratoren. Hij definieert daarnaast ook belastingsgevallen en genereert of
voert de belastingcombinaties in. De derde
stap van het werkproces is analyseren: met
deze stap start de berekening in SCIA Engineer. Nadat de berekening is afgerond, is
het tijd voor de vierde stap: resultaten van de
eindige-elementenanalyse (EEM-resultaten).
Hierbij visualiseert de ontwerper de berekende resultaten zowel numeriek als grafisch.
Stap vijf bij het parametrisch ontwerpen is
de stap Ontwerp & Controles. SCIA Engineer
maakt het mogelijk om meerdere materialen
te ontwerpen en te controleren. Hierdoor kan
de ontwerper het gebruik van materialen in
zijn analysemodel verifiëren en optimaliseren. Naast deze ingebouwde controles biedt
SCIA Engineer ook de mogelijkheid om gebruikergedefinieerde controles uit te voeren
die gemaakt zijn in Excel of Design Forms. De
gebruikergedefinieerde controle leest de invoer en de resultaten, voert de gedefinieerde
berekeningen uit en stuurt de definitieve resultaten terug naar SCIA Engineer. Hier worden
ze op dezelfde manier gevisualiseerd als alle
andere resultaten binnen SCIA Engineer. Voor
Excel is de geometrie gelimiteerd tot knopen
en 1D-elementen en de ontwerp- en controle-
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berekeningen worden gedefinieerd aan de
hand van Excel-formules en VBA-macros.
Wanneer de ontwerper de zogenaamde Design Forms gebruikt, worden ook 2D-elementen ondersteund en worden de ontwerp- en
controleberekeningen gedefinieerd in de Design Form-scripttaal.
De laatste van de zes stappen is de rapportagestap. Naast een afdrukvoorbeeld biedt de
geïntegreerde rapportage-tool een rijke omgeving aan functionaliteiten. Hiermee genereert de ontwerper tabellen en afbeeldingen
met invoergegevens en resultaten.

Manipuleren
Parametrisch ontwerpen is een proces gebaseerd op algoritmisch denken. In een normaal
werkproces kunnen we aannemen dat de
eindresultaten (EEM-resultaten en ontwerp &
controle-resultaten) afhangen van de invoergegevens (modelleren en belasten). Het uitdrukken van deze invoergegevens door een

set van parameters en regels die gewijzigd
kunnen worden, maakt het mogelijk het eindresultaat te manipuleren zodat additionele
gebruikerscriteria vervuld zijn.
Een simpel voorbeeld: neem een vorm van
een boogbrug waarvoor het gewicht van
de brug minimaal is. In dit geval is het additionele gebruikerscriterium het minimale gewicht. De parameters die veranderd kunnen
worden, zijn de geometrie, de dimensies en
de dikte van de doorsneden. Het is logisch
dat ook aan de criteria voor de weerstand
voldaan moet zijn. Met andere woorden, dat
de Von Mises-spanningen onder een bepaalde limietwaarde moeten liggen. We hebben
dus de mogelijkheid om elke van de hiervoor
vermelde zes stappen in ons werkproces te
automatiseren of te ‘scripten’. We hebben
een script (algoritme) nodig dat de invoergegevens (positie knopen, doorsneden) kan
invoeren. Hiernaast moeten we ook de analyse uitvoeren om de Von Mises-spanningen te

Een voorbeeld van optimalisatie: een boogbrug waarvoor het gewicht van de brug minimaal is.
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Het gebruik van de scripttool om de zes stappen van het ontwerpproces uit te voeren.

lezen. Gebaseerd op de spanningen, worden
de invoergegevens veranderd door het script.
De analyse wordt ook opnieuw uitgevoerd
en de nieuwe Von Mises-spanningen worden
teruggezonden. Deze stappen worden herhaald totdat het gewicht van de boogbrug
voldoet aan de criteria.

Scripttool
Samen met de installatie van SCIA Engineer
wordt er een scripttool geïnstalleerd (esa_xml.
exe) die opgeroepen kan worden vanuit iedere
programeeromgeving (.NET, Java, Pascal…) of
scriptomgeving (VBA, Grasshopper for Rhino,
JavaScript, Python, PowerShell, Haskell…). De
scripttool voert SCIA Engineer uit in de achtergrond (zonder grafische interface) en voert de
nodige taken uit in SCIA Engineer.
De scripttool voorziet een ‘gescript’ equivalent
voor ieder van de zes stappen van het werkproces:

Modelleren: knopen, 1D- en 2D-elementen
en randvoorwaarden kunnen gedefinieerd
worden in een tekstbestand. Dit tekstbestand
wordt geïmporteerd in een SCIA Engineerproject door de scripttool.
Belasting: lasten, belastingsgevallen en belastingcombinaties kunnen ook gedefinieerd
worden in een tekstbestand. Dit tekstbestand
wordt geïmporteerd in een SCIA Engineerproject door de scripttool.
Analyseren: de scripttool start de analyse.
EEM-Resultaten: na de berekening gebruikt
de scripttool een document-sjabloon om de resultaten te exporteren naar een tekstbestand,
een html- of xml-bestand.
Ontwerp & Controle: de resultaten van
de ingebouwde controles alsook die van de
gebruikergedefinieerde controles kunnen ook
geëxporteerd worden door de scripttool via
een document-sjabloon naar een tekst-, html- of
xml-bestand.

Rapportage: de scripttool kan ieder bestaand rapport verversen en exporteren naar
een tekst-, html- of xml-bestand.

Conclusie
Veel eindgebruikers maken gebruik van de
mogelijkheid om parametrisch te ontwerpen
met SCIA Engineer, omdat het een relatief
eenvoudige manier van werken is. De ontwerper schrijft en leest enkel tekstbestanden, die
hij uitvoert vanuit uw programmeer- of scriptomgeving. Deze techniek is te gebruiken om
complexe structuren te optimaliseren, zoals
voetbalstadions, achtbanen, opslagruimtes
en kranen. n
Gino Vanstraelen is customer services expert bij SCIA.
Meer info over SCIA Engineer is te vinden op:
www.scia.net/nl.
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