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MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘WDO Delta gaat over 
op datagedreven monitoringsysteem’ in 
deze uitgave van BIGnieuws magazine. 

www.imagem.nl/waterschappen

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft als eerste een baanbrekende 
aanpak gekozen voor het controleren van haar watersysteem op doorstroming, 

met behulp van Machine Learning, waardoor onnodige bezoeken verleden  
tijd zijn. Deze datagedreven inzet van mankracht en middelen is veel  

effectiever en zorgt voor snellere reactietijden.

IS EEN ZELFREGULEREND 
WATERSYSTEEM BINNEN 

HANDBEREIK MET 
MACHINE LEARNING? 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit magazine 
mag, op welke wijze dan ook, worden verme-
nigvuldigd, opgeslagen of overgeleverd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De in-
houd is met de grootst mogelijke zorg samenge-
steld. Uitgever en medewerkers aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omis-
sies. Geuite meningen zijn persoonlijk en komen 
niet noodzakelijk overeen met die van de redactie 
of uitgever.

Met enige regelmaat kunnen lezers van BIGnieuws artikelen in dit magazine aantreffen die gaan 

over Machine Learning en Deep Learning. Twee termen die nogal eens door elkaar heen worden 

gebruikt, maar waar specialisten wel degelijk iets anders mee aanduiden. Machine Learning 

betreft hierbij de ontwikkeling van software die de eigen performance van de gebruikte algorit-

mes verbetert, terwijl Deep Learning een stap verder gaat en een netwerk van algoritmes opzet, 

uitbreidt en aanpast. Waar bij Machine Learning de software dus een enkel algoritme optimali-

seert, daar vult de software bij Deep Learning dus niet alleen algoritmes aan, maar voegt het ook 

compleet nieuwe algoritmes toe. 

De reden dat de termen Machine Learning en Deep Learning met enige regelmaat in BIGnieuws 

terug te vinden zijn, is dat ze erg nuttig zijn bij het automatiseren van patroon- en relatieherken-

ning in databases, het zogenaamde datamining. Voorbeelden hiervan zijn in dit nummer te 

vinden in het artikel over zonnepanelen op pagina 42 en het artikel over een zelfregulerend 

watersysteem op pagina 50. Deze artikelen geven een goed beeld van de manier waarop zelf-

lerende systemen tegenwoordig van nut kunnen zijn en laten daarbij zien hoe de eerste stappen 

naar volledig kunstmatig intelligente systemen inmiddels zijn gezet.

Het idee dat er ooit kunstmatig intelligente systemen zullen komen, is natuurlijk fascinerend, vooral 

ook omdat kunstmatige intelligentie tegelijkertijd oneindige kansen lijkt te bieden voor de mens-

heid alsook oneindige gevaren – mijn favoriet is het verhaal over het zo onschuldig ogende pro-

ject van een postzegelverzamelaar, zie tinyurl.com/prdy4bd. Maar ook zonder dat het – goed of 

slecht – helemaal uit de hand loopt, geeft het wel te denken. Nu gaat het nog om automatisering, 

maar welk werk wordt er straks nog meer overgenomen door min of meer intelligente systemen. 

Beroepschauffeurs voelen de hete adem van de zelfrijdende auto al in de nek, maar ook van an-

dere, meer creatieve banen wordt het einde soms al voorspeld. Is uw baan nog veilig? De mijne 

in ieder geval wel, zo denk ik zelf: een kunstmatig intelligente hoofdredacteur zou natuurlijk nooit 

interessante artikelen plaatsen over Machine Learning en Deep Learning, omdat elke hoofdredac-

teur weet dat het nooit over hem zelf mag gaan. 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

Machine Learning 
en verder
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Elk kwartaal verschijnt er al een update met niet 
alleen maar bug fixes, maar ook nieuwe moge-
lijkheden. Uiteraard zijn de mogelijkheden van 
alle drie de puntreleases van 3ds Max 2019 

ook opgenomen in 3ds Max 2020. In dit artikel 
ga ik concreet in op de nieuwe, handige dingen 

in deze versie.

29
Het Geospatial World Forum 2019 

(GWF2019), gehouden in april in Amster-
dam, heeft een speciale plaats en rol in de 
wereldwijde geo-gemeenschap. Dat komt 

vooral door wat het niet is. 

16
Het in Veenendaal gevestigde BIM Creators noemt 
zich een BIM-expertise-bedrijf, dat in nauwe samen-
werking met grote en kleine opdrachtgevers installa-

tietechnische projecten engineert en modelleert, maar 
dat ook een kweekvijver is voor de BIM-experts waar 
de bouwwereld in toenemende mate behoefte aan 
heeft. Het jonge bedrijf kon daardoor in twee jaar 

tijd naar 42 medewerkers groeien. 

6
Met het oog op de huidige ontwikkelingen op het 
gebied van meetapparatuur, sprak BIGnieuws met 
vier partijen over de toekomst van deze hardware: 

Stefan Naumann, senior manager business develop-
ment geopositioning Europe bij Topcon Positioning; 

Jasper Schuur, sales manager bij Trimble-dealer 
Geometius; Rob van Etten, product manager bij 

Carlson EMEA en Arno Kijzerwaard, senior marke-
ting executive bij Leica Geosystems. 
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Meer doen met minder middelen en geld is 

een uitdaging die geldt voor vrijwel alle over-
heidsorganisaties vandaag de dag. De 22 

waterschappen in Nederland zijn daarop geen 
uitzondering. Het beheer van grote arealen met 

een beperkt aantal medewerkers dwingt de 
waterschappen om prioritering aan te brengen 

in het veldwerk. Dit betekent niet dat de gestelde 
doelen niet kunnen worden gehaald. 
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Jasper Schuur, sales manager bij Geometius: “Systemen zoals de Trimble SX10 Scanning Total Station maken het mogelijk dat één instrument voor meerdere  
toepassingen kan worden ingezet.” 

Momenteel zijn er twee belangrijke 
trends te onderscheiden in de bouw, 
civiele techniek en stedelijk beheer. 

In de eerste plaats zetten beheerders van in-
stallaties en gebouwen steeds vaker in op het 
gebruik van zogenaamde digitale tweelingen 

voor het monitoren van de prestaties van hun 
fysieke objecten. De tweede trend is dat er 
steeds meer steden zijn die willen transforme-
ren tot een zogenaamde smart city, een stad 
waarbij informatietechnologie en IoT gebruikt 
worden om de stad te beheren en te besturen. 

Voor zowel de opzet van een digitale twee-
ling als de overgang naar een smart city geldt 
dat het essentieel is om de fysieke gegevens 
van de bijbehorende objecten nauwkeurig en 
zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Een 
effect van de huidige trends is dan ook dat er 

Met het oog op de huidige ontwikkelingen op het gebied van meetappara-
tuur, sprak BIGnieuws met vier partijen over de toekomst van deze hardware:  
Stefan Naumann, senior manager business development geopositioning  
Europe bij Topcon Positioning; Jasper Schuur, sales manager bij Trimble-dealer  
Geometius; Rob van Etten, product manager bij Carlson EMEA en Arno Kijzer-
waard, senior marketing executive bij Leica Geosystems. Zij reageerden allen op 
een viertal, al dan niet samengestelde vragen en deelden daarbij hun ideeën over 
de ontwikkeling van hun producten. Door Lambert-Jan Koops

De toekomst van meetapparatuur: 
een multi-interview

Interview

Ideeën over ontwikkeling van scanners en bijbehorende software
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Stefan Naumann, senior manager business development geopositioning Europe bij Topcon Positioning:  
“De ideale BIM-oplossing; de Topcon GTL-1000. Onze nieuwe Robotic total station met ingebouwde  

3D-scanner voor het valideren van het gemaakte werk.”

de informatie kan extraheren en verwerken. 
Het kan dan gaan om het samenbrengen 
van data van verschillende sensoren in één 
project, maar ook het (semi-)automatisch her-
kennen van informatie uit beelden of punten-
wolken, die eenvoudig in bekende CAD- of 
GIS-systemen geïmporteerd kunnen worden.”
“Naast de ontwikkeling op het gebied van 
de inwinning zie je ook hoe modellen tot le-
ven komen met behulp van Mixed Reality. Een 
goed voorbeeld hiervan is Trimble SiteVision, 
dat gebruikmaakt van Trimble’s Catalyst-
software, een compacte GNSS-antenne in 
combinatie met Google ARCore-technologie. 
Hiermee wordt een hoog nauwkeurig Mixed 
Reality-systeem gecreëerd. Met SiteVision wordt 
de informatie virtueel en op ware grootte ge-
presenteerd op de betreffende locatie. Denk 
hierbij aan nieuwe ontwerpen of bestaande 
ondergrondse infrastructuur. Kaarten en teke-
ningen interpreteren behoren tot het verleden. 
Iedereen ziet de informatie op ware grootte, 
in de context van een bestaande omgeving.”
“Wij kiezen er bewust voor om een breed 
portfolio te voeren, waarvan Trimble onze 
kern is. Klanten vinden bij ons een breed as-
sortiment aan hoogwaardige merken en ac-
cessoires. Met de vertegenwoordiging van 
meer dan twintig merken, wordt samenwer-
ken met meerdere leveranciers overbodig. 
Naast alle hoogwaardige systemen, slimme 
software en vernuftige technieken is de ser-
vice die wij als Trimble-dealer bieden net zo 
belangrijk. Klanten kunnen bij ons terecht 
met alledaagse technische vragen, maar ook 
voor complexe vraagstukken hebben wij de 
expertise in huis. Wij denken graag met onze 
klanten mee. Samen met het technisch onder-
houd en een uitgebreid aanbod aan trainin-
gen kunnen onze klanten zorgeloos werken, 
nu en in de toekomst.” 

Rob van Etten, Carlson: “Bij de ontwik-
keling van meetinstrumenten – hardware en 
software – wordt het steeds belangrijker om 
zowel de geo-professional, als de occasio-
nele inwinner van geo-data te kunnen bedie-
nen. Doordat landmeetkundige instrumenten 
steeds gebruikersvriendelijker worden, gaan 
veel bedrijven die vroeger een geo-profes-
sional zouden inhuren nu zelf aan de slag.  
Carlson heeft bijvoorbeeld vier jaar geleden 
met de BRx-serie een GNSS-ontvanger geïn-
troduceerd met een automatische correctie 
voor de scheefstand van de meetstok, om het 
meten voor de niet-professional te vereenvou-
digen.” 
“Eindgebruikers hebben ook behoefte aan 
flexibiliteit en willen niet in een merk-keurslijf 
gedwongen worden; Carlson-veldboeksoft-
ware draait op verschillende platforms van 

snelheid en extra functionaliteit die nodig is 
en het werk gemakkelijker maakt voor de 
markt. De behoefte wordt in het veld gedefi-
nieerd en leidt tot nieuwe ontwikkelingen, die 
bijvoorbeeld resulteren in hogere snelheid en 
nauwkeurigere technologie. Zoals de ontwik-
keling van Ultra Sonic Motors binnen ons ro-
botic total station portfolio.”
“Vanuit Topcon blijven we dus investeren in 
nieuwe ontwikkelingen binnen ons portfolio. 
Daarnaast is onze ondersteuning vanuit het 
service en supportteam minstens zo belang-
rijk. Service en support vanuit ons kantoor of 
op locatie, het geven van trainingen of de-
monstaties, we doen het graag. Er zijn ge-
noeg goede oplossingen in de markt, Topcon 
wil echter meer. Kennis delen, advies geven, 
samenwerken. Onze klant helpen om slimmer 
te kunnen werken voor een beter resultaat.” 

Jasper Schuur, Geometius: “Gemak, 
kwaliteit en snelheid, dat is waar de eindge-
bruiker naar zoekt. We zien dat de technieken 
voor data-inwinning steeds gemakkelijker wor-
den en dat de hoeveelheid data, die in één 
keer ingewonnen kan worden, toeneemt. Trim-
ble innoveert al jaren door verschillende sen-
soren bij elkaar te brengen in één oplossing 
die heel gebruikersvriendelijk blijft. Systemen 
zoals de Trimble SX10 Scanning Total Station 
maken het mogelijk dat één instrument voor 
meerdere toepassingen ingezet kan worden.”
“Als het gaat om het inwinnen van grote hoe-
veelheden data zien we dat 3D-scanners en 
mobile-mappingsystemen, zoals de populaire 
Trimble MX9, in opkomst zijn. Met de toena-
me van de hoeveelheid en verscheidenheid 
aan data is het belangrijker dan ooit dat de 
gebruiker op eenvoudige wijze de benodig-

een toenemende vraag is naar meetappara-
tuur, waarbij er ook om nieuwe functionaliteit 
wordt gevraagd. De makers van deze ap-
paratuur investeren als reactie hierop in de 
ontwikkeling van hun producten om de eind-
gebruikers te kunnen voorzien van de tools 
die ze nodig hebben. 

Wat zijn momenteel de belangrijkste 
thema’s bij de ontwikkeling van de 
inmeetapparatuur? Waar hebben de 
eindgebruikers van nu behoefte aan? 
En hoe denken jullie je te kunnen on-
derscheiden van de concurrenten? 
Moet het nauwkeuriger, sneller of is 
extra functionaliteit nodig?

Stefan Naumann, Topcon: “Intelligente 
tools en intelligente workflows zijn van groot 
belang, nu meer dan ooit. Om relevante in-
formatie in korte tijd en op een snelle manier 
eenvoudig te interpreteren. Tijden veranderen 
snel, taken op werklocaties worden complexer, 
meer belanghebbenden hebben betrouwbare 
gegevens nodig als bron voor hun besluitvor-
mingsprocessen. Voor hen is accurate en altijd 
parate informatie essentieel. Alle gebruikte ap-
paratuur moet voldoen aan hun vraag en moet 
naadloos in de workflow van de klant wor-
den geïntegreerd. De focus ligt op de mens 
die onze technologie gebruikt. Door samen 
te werken en slimme allianties aan te gaan in 
de verschillende bedrijfssegmenten, zoals met 
softwareleveranciers Bentley, Autodesk en RIB, 
zijn we in staat om onze klanten en hun bedrijf 
succesvol te maken en zich te onderscheiden 
van de massa.”
“Technologische ontwikkelingen en de vraag 
op werklocaties zullen leiden tot een hogere 
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Rob van Etten, product manager bij Carlson EMEA: “De SurvPC-software vertegenwoordigt waar Carlson voor 
staat: een gebruikersvriendelijke oplossing voor diverse toepassingen met ondersteuning van zo veel mogelijk 

hardware platforms en formaten.”

op het gebied van de hoge kwaliteit en de 
services om de klant zo goed mogelijk te 
helpen bij het gebruik. Uiteraard zijn nieuwe 
ontwikkelingen gericht op zaken als sneller 
en nauwkeuriger meten. Maar onze organi-
satie probeert zich zeker te onderscheiden 
op het gebied van de klantondersteuning. 
Ons supportteam bestaat daarom enkel uit 
hoogopgeleide specialisten of gebruikers met 
veel ervaring in de markt. De installateurs 
van de machinebesturing zijn in veel geval-
len bijvoorbeeld zelf machinist geweest. Het 
grootste deel van onze lokale organisatie 
bestaat uit functies die gericht zijn op het on-
dersteunen van de klant, zoals customer care, 
technische service of supportfuncties. Deze 
collega’s zijn in contact met de klant en bie-
den service op maat, bijvoorbeeld door de 
software af te stemmen op de workflow van 
de gebruiker. Onze service wordt over het 
algemeen zeer gewaardeerd weten we uit 
onze klanttevredenheidsonderzoeken, maar 
vraag gerust een Leica-gebruiker naar zijn of 
haar mening.”

Van puntenwolk naar BIM: het is 
steeds makkelijker om puntenwolken 
om te zetten in CAD-data, maar veel 
hangt af van de software. Hoe ver-
loopt de ontwikkeling van de software 
voor het omzetten van de ingemeten 
gegevens?

Arno Kijzerwaard, Leica: “Het aanslui-
ten op een digitale bouw is voor Leica Geo-
systems erg belangrijk. In meerdere cruciale 
fases in de bouw zijn meetgegevens van on-
schatbare waarde. Het efficiënt omzetten van 
gemeten puntenwolkgegevens naar de work-
flow van de klant is dus van groot belang. 
Dit proces begint al buiten tijdens het meten. 
Recente softwareontwikkelingen zorgen er-
voor dat de laserscannergebruiker buiten al 
direct ziet wat wel en niet gescand is. Ons 
Visual Inertial System (VIS) in onze laatste 
RTC360-scanner zorgt er middels edge com-
puting voor dat de scanner continu weet 
waar hij is ten opzichte van zijn vorige stand-
plaatsen. De registratie van de scans gebeurt 
daarom al in het veld, in real-time, waardoor 
de kostbare processingtijd sterk wordt gere-
duceerd. De verwerkingssoftware op kantoor 
is vervolgens zo ingedeeld dat alle informatie 
samenkomt in één duidelijke weergave. Na 
de eerste controles vindt de verdere verwer-
king vaak plaats in de software die de ge-
bruiker toepast in zijn workflows. Middels 
de Cyclone Cloudworx plug-ins voor diverse 
CAD- en BIM-pakketten verwerkt de gebruiker 
via diverse automatiseringsfuncties de punten-
wolk naar het gewenste resultaat.” 

De eerste is de democratisering van onze ap-
paratuur. Met de introductie van oplossingen 
zoals onze Leica BLK360 imaging scanner en 
de BLK3D imager zijn laserscantechnologie 
en stereofotogrammetrie in een vorm op de 
markt gebracht die door een bredere groep 
gebruikers toegepast kan worden. De andere 
twee belangrijke thema’s bij de ontwikkeling 
blijven de nauwkeurigheid en de kwaliteit 
van de apparatuur. Precisie en betrouwbaar-
heid zijn altijd al de basis geweest bij nieuwe 
ontwikkelingen binnen Leica en hoe innova-
tief de ontwikkelingen ook zijn, de gebruiker 
moet er altijd op kunnen vertrouwen dat hij 
een kwalitatief product koopt, waarmee hij 
betrouwbaar en precies kan meten.” 
“Terwijl de meetopdrachten steeds complexer 
worden, wil de huidige eindgebruiker toch 
graag een product dat eenvoudig en effici-
ent werkt. Dit is best een uitdaging omdat de 
doelgroepen steeds verder uit elkaar groeien 
en er steeds meer vakmensen op de markt 
komen die met professionele apparatuur di-
verse meetwerkzaamheden willen uitvoeren. 
Naast de bekende landmeter hebben we nu 
ook bijvoorbeeld een BLK3D die door een 
schildersbedrijf gebruikt kan worden voor de 
opname van het werk en de calculatie van 
de te schilderen oppervlakte. Of een machi-
nist op een GPS-gestuurde graafmachine die 
zijn productie meet met de punt van zijn bak. 
Gebruiksvriendelijkheid houdt ook in dat het 
product naadloos aansluit op de workflow 
van de gebruiker. Denk aan het gebruik van 
IFC-modellen in een BIM-proces bijvoorbeeld, 
die zonder conversie gebruikt kunnen worden 
in een GNSS-ontvanger of Total Station.”
“Leica Geosystems blijft zich onderscheiden 

verschillende merken, en kan ook verschil-
lende merken instrumenten aansturen. Dit 
betekent dat de investering in software en in 
training van personeel behouden blijft wan-
neer andere hardware-keuzes gemaakt wor-
den. Carlson is in het kader van flexibiliteit 
voor de eindgebruiker ook groot voorstander 
en zelfs voorvechter van uitwisselingsforma-
ten zoals LandXML. Voor een eindgebruiker 
is niets vervelender dan telkens terugkerende 
conversies van bestanden.”
“Een ander belangrijk thema is de integratie 
van meetsystemen, de ‘slimme inwinning’. 
De klant wil graag per project kiezen voor 
de meest optimale manier van inwinning en 
de daarbij behorende (combinatie van) ap-
paratuur. Carlson gaat uit van een integrale 
oplossing voor zowel de inwinning als de 
verwerking, zodat de inzet van allerlei apar-
te ‘tooltjes’ wordt voorkomen. Met Carlson  
SurvPC kunnen onze klanten één en dezelfde 
oplossing gebruiken voor onder andere maat-
voering in de bouw, BGT-bijhouding, objectge-
richte inwinning, profielmetingen en topome-
tingen direct in CAD.” 
“Nauwkeurigheid heeft tegenwoordig minder 
betrekking op ‘heel precies meten’ maar steeds 
meer op actualiteit, betrouwbaarheid en volle-
digheid. Zoals ook hierboven genoemd gaat 
het vooral om de inzet van slimme inwinning. 
Met name gegeven de grote hoeveelheid data 
die bij nieuwe inwintechnieken vrijkomt, is het 
van belang om te zorgen dat de data actueel, 
betrouwbaar en volledig zijn.”

Arno Kijzerwaard, Leica: “Bij de ontwik-
keling van de meetapparatuur zijn er drie be-
langrijke aandachtspunten te onderscheiden. 

Interview
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Arno Kijzerwaard, senior marketing executive bij Leica Geosystems: “Ons Visual Inertial System (VIS) in onze laatste 
RTC360-scanner zorgt er met edge computing voor dat de scanner continu weet waar hij is ten opzichte van zijn 

vorige standplaatsen.”

gefaciliteerd onder andere bij de fotogram-
metrische verwerking van dronebeelden met 
Carlson PhotoCapture. De gebruiker kan de 
data online laten verwerken en kan kiezen uit 
verschillende abonnementsvormen: tijdelijke 
abonnementen, of abonnementen op basis 
van te verwerken datahoeveelheden. De on-
line software die voor de verwerking wordt 
ingezet, kan resources flexibel toekennen, dat 
wil zeggen dat grote hoeveelheden data op 
meer rekenkracht kunnen rekenen. Daarnaast 
kan gebruikgemaakt worden van ‘parallel 
processing’ waarbij tot maximaal vijftien 
verschillende datasets tegelijkertijd voor ver-
werking kunnen worden aangeboden. Van-
zelfsprekend voordeel van de verwerking in 
de cloud is dat de data direct voor een grote 
groep gebruikers beschikbaar zijn. Ander-
zijds merken we ook dat veel gebruikers de 
data nog steeds lokaal ter beschikking willen 
houden.”

Arno Kijzerwaard, Leica: “Steeds meer 
van onze softwareoplossingen maken gebruik 
van cloud storage. Een mooi voorbeeld is Jet-
stream, software die het mogelijk maakt om 
zonder vertraging met zeer grote puntenwolk-
bestanden te werken. Je kunt inzoomen op 
de puntenwolk in de cloud en vrijwel direct 
de data in hoge resolutie bekijken. Met Jet-
stream Enterprise kunnen puntenwolken van 
meerdere bronnen, bijvoorbeeld meerdere 
landmeetbureaus, gecombineerd worden tot 
één cloudomgeving die wordt beheerd door 
de klant. Die data kunnen vervolgens in een 

steeds het einddoel. De uitdaging is om het 
onttrekken van gegevens aan de puntenwolk, 
bijvoorbeeld via automatische vectorisatie, 
zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Ook het 
herkennen van objecten in de puntenwolk, en 
het gebruiken van deze informatie om een 
CAD-symbool te plaatsen en automatisch te 
roteren of te schalen, kan veel tijdwinst op-
leveren. Omdat de huidige meetinstrumenten 
per definitie 3D-data leveren, dient de vraag 
zich aan of CAD-software in alle gevallen 
wel het juiste platform is om bijvoorbeeld 
3D-ontwerp te maken. Carlson zet daarom 
ook in op de ontwikkeling van software om 
daadwerkelijk in 3D te kunnen ontwerpen. 
Ruim een jaar geleden is Carlson Precision 
3D geïntroduceerd en met deze software kan 
bijvoorbeeld een compleet afwateringsplan 
in 3D worden ontworpen en doorgerekend. 
Een link naar CAD blijft in deze software van-
zelfsprekend bestaan.” 

Bestanden met ruwe data, zoals pun-
tenwolken, zijn traditioneel zeer groot 
en daarom ook lastig te hanteren. 
Welke oplossingen worden ontwikkeld 
om eindgebruikers op dit gebied te hel-
pen? Is cloud computing een mogelijk-
heid en wordt dit gefaciliteerd? Zijn er 
nog andere oplossingen op zowel soft- 
als hardwaregebied om de bestanden 
hanteerbaar te houden?

Rob van Etten, Carlson: “Cloud com-
puting wordt op dit moment door Carlson 

“De ontwikkeling staat ook hier niet stil. De 
diverse wensen van de gebruikers worden 
omgezet in nieuwe functionaliteit in gebruiks-
vriendelijke software, waarbij het proces een-
voudiger wordt en meer gedaan wordt met 
mobiele device en de cloud.”

Stefan Naumann, Topcon: “Er bestaan 
al naadloze workflows, zoals scangegevens 
van onze 3D-scanners GTL-1000 of GLS-2000 
naar bijvoorbeeld de software van Edgewise 
en Verity met behulp van Autodesk-applicatie 
Navisworks. Door het tijdbesparende aspect 
kunnen de snelheidsresultaten en controlerap-
porten met een verbazingwekkende snelheid 
worden gemaakt. Deze software komt van 
ClearEdge en onderdelen daarvan zijn Edge-
wise, Verity en Rithm. Met Edgewise kan de 
gebruiker bijvoorbeeld op een snelle manier 
piping, staalconstructies en wanden modelle-
ren vanuit scandata. Met Verity is het mogelijk 
om de gemodelleerde omgeving te checken 
met puntenwolkdata en eventueel hiermee ‘as 
built’-tekeningen te maken. Met Rithm kan de 
klant vloervlakheden controleren. Verity en 
Rithm werken in combinatie met Navisworks. 
Volop ontwikkelingen in de software die ons 
werk een stuk gemakkelijker maken.”

Jasper Schuur, Geometius: “Met de toe-
genomen hoeveelheid data wordt het steeds 
belangrijker om ‘slimme’ software te gebrui-
ken die alle data op eenvoudige wijze kan 
verwerken. Technieken als deep learning en 
machine learning spelen hierbij een grote rol. 
Trimble RealWorks kan bijvoorbeeld volauto-
matisch scans registreren en objecten auto-
matisch classificeren en modelleren. Door ge-
bruik te maken van deep-learningtechnologie 
biedt Trimble eCognition gebruikers de be-
schikking over uiterst geavanceerde patroon-
herkennings- en correlatietools die de classifi-
catie van interessante objecten automatiseren 
voor snellere en nauwkeurigere resultaten. 
Ook in de software voor de Trimble MX9 zit 
een uitgebreide classificatie van bijvoorbeeld 
bomen, verkeersborden, stoepranden en 
straatmeubilair.”
“Bij de updates van de software is er veel 
aandacht voor de verwerking van puntenwol-
ken tot bruikbare data voor de eindgebruiker 
en het gebruik van bestaande BIM-modellen 
in het veld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om 
met Trimble Access-veldsoftware rechtstreeks 
vanuit een BIM-model punten en lijnen uit te 
zetten. Er is dus geen conversie meer nodig 
naar DXF om uitzetbestanden aan te maken.”

Rob van Etten, Carlson: “De office soft-
ware van Carlson is op CAD gebaseerd, en 
voor veel gebruikers is een CAD-tekening nog 
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ongeveer GNSS-precisie van 3 centimeter, 
maar kunnen doordat ze vliegen gemakkelijk 
een immens gebied beslaan. In een vluchttijd 
van twintig minuten kan tussen de achttien 
en vijftig hectare gevlogen worden, afhanke-
lijk van de overlap en vlieghoogte. Ook de 
combinatie met andere meettoepassingen 
zoals laserscanning, TPS- en GNSS-metingen 
is tegenwoordig veel eenvoudiger doordat 
alle verwerkingsmethoden samenkomen in 
software als Leica Infinity. Helaas kan er nog 
niet zomaar boven wegen, sporen en in de 
bebouwde kom gevlogen worden. De regel-
geving is tegenwoordig al duidelijker, maar 
pas als er een manier gevonden wordt om 
veilig te vliegen in alle omstandigheden zal 
het gebruik van drones echt doorbreken.”

Stefan Naumann, Topcon: “Alle meet-
types zijn ooit begonnen op de grond. Hoe 
het zich nu verder ontwikkelt, is sterk afhan-
kelijk van hoe de mens in de toekomst met 
technologieën omgaat. Om een voorbeeld 
te geven, neem de hoeveelheid foto’s die we 
als mens elke dag verzamelen in een stede-
lijke omgeving. Deze foto’s zijn gemakkelijk 
te combineren en daarmee zijn kaarten van 
een stad te maken of bij te werken die bij-
voorbeeld aangeven waar nieuwe infrastruc-
tuur is aangelegd. De technologie is er, we 
moeten er gewoon goed en slim gebruik van 
maken. Dus gebruikmaken van data die door 
ons allemaal worden gecreëerd, zou in de 
toekomst heel normaal kunnen worden. Zo 
geldt dat ook voor de ontwikkelingen rondom 
de inzet van drones. De mate van acceptatie 
speelt een belangrijke rol, naast veiligheid en 
regelgeving. Dat zijn hierin eerder de rem-
mende factoren dan de technologische ont-
wikkelingen.” n

www.geometius.nl

www.leica-geosystems.nl

www.carlsonsw.com

www.topconpositioning.nl

zorgen voor bewuste keuzes bij het inwinnen 
van de data, wat bijdraagt aan hanteerbaar-
heid van de resulterende datasets.”

Met het oog op de ontwikkeling van 
drones: blijven metingen voorlopig 
vanaf de grond gedaan worden of zul-
len er ook meer oplossingen komen 
voor inmeting vanuit de lucht?

Jasper Schuur, Geometius: “Het gebruik 
van drones is een goede manier om snel en 
accuraat een dataset in te winnen. Met slimme 
software, zoals Pix4D, is het eenvoudig om uit 
foto’s of een video een puntenwolk te genereren. 
Dankzij de verschillende typen camera’s kan een 
drone ook voor hele specifieke doeleinden ge-
bruikt worden. De nieuwste Parrot ANAFI-drone 
is bijvoorbeeld leverbaar met een HDR-camera, 
maar ook verkrijgbaar met een thermische ca-
mera en er is zelfs een ‘secure edition’ die voor 
beveiligde militaire toepassingen geschikt is. Een 
drone zal de conventionele meettechniek niet 
snel vervangen, maar kan in veel situaties snel en 
veilig een compleet beeld geven, zonder dat het 
nodig is om de locatie in te meten. Op het mo-
ment dat de regelgeving vanuit de overheid ver-
soepelt, ontstaat een imposante markt van drone-
gerelateerde data, waarbij de ‘early adopters’ 
het meest profiteren door de voorsprong die ze 
hebben opgebouwd.”

Rob van Etten, Carlson: “Nieuwe tech-
nieken voor inwinning zoals met drones zijn 
een zeer waardevolle aanvulling op het instru-
mentarium van de geo-professional. Er worden 
echter vaak ‘wonderen’ verwacht wanneer 
een nieuwe techniek wordt geïntroduceerd. 
Dat hebben we ook een groot aantal jaren 
geleden gezien bij de introductie van real-time 
GNSS-systemen. De inwinning via optische 
instrumenten zou nu wel snel op z’n einde lo-
pen, werd verondersteld. Over het algemeen 
vullen nieuwe en bestaande technieken elkaar 
aan, en wordt de ene techniek nooit volledig 
vervangen door de andere. Zelfs het aloude 
terrestrische waterpassen wordt nog volop 
ingezet. Voor sommige inmetingen, bijvoor-
beeld kleine bijhouding, klussen met een paar 
punten per locatie, heeft het geen zin om een 
drone de lucht in te sturen.” 
“Neemt niet weg dat in de toekomst een groei-
end aantal inmetingen met behulp van drones 
zal plaatsvinden, aangevuld met terrestrische 
waarnemingen. Voor de eerdergenoemde 
wens om over actuele data te beschikken, is 
dit een goede zaak.”

Arno Kijzerwaard, Leica: “De mogelijk-
heden die drones bieden zijn aanzienlijk. 
Drones bieden de mogelijkheid te meten met 

browseromgeving zonder plug-in bekeken 
worden, waarna meta-informatie kan worden 
toegevoegd. Een gebruiker in het veld kan 
bijvoorbeeld documenten en foto’s koppelen 
aan de puntenwolk via een iPad, waarna een 
collega die data kan bekijken in een browser 
op kantoor.”
“Cloud computing wordt momenteel nog niet 
gefaciliteerd omdat het doorsturen van de 
grote puntenwolken naar de cloud (bijvoor-
beeld vanuit het veld via 4G) nog een te grote 
beperking is. Jetstream Enterprise maakt het 
wel mogelijk om met meerdere gebruikers 
tegelijkertijd te werken op dezelfde punten-
wolk. Dit zonder kopieën te verspreiden.” 

Stefan Naumann, Topcon: “Met onze 
cloud-oplossing MAGNET Collage web kun 
je data vanuit een statische scanner, mobile-
mappingscanner of vanuit een drone binnen-
halen in één platform. Het is geen cloud-com-
putingsysteem, maar het is wel eenvoudig om 
alle gewonnen data uit de diverse sensoren 
samen te brengen in een omgeving, te bewer-
ken en beschikbaar te maken voor derden.” 
“De vooruitgang van de ontwerpgegevens 
en de snelheid waarmee deze naar het veld 
kunnen worden gebracht, neemt elke dag 
toe. Het is daarom essentieel dat er meer 
rekenkracht in het veld beschikbaar is, even-
als snellere hardware om ervoor te zorgen 
dat het uitzetten en meten op een efficiënte 
manier wordt uitgevoerd. De wrijvingsloze, 
snelle ultrasone motoren in Topcon’s nieuwste 
GTL 1000-serie-instrumenten zijn een voor-
beeld van de stapsgewijze verandering in 
de hardware in het veld. Een Robotic total 
station met ingebouwde scanner die samen 
met de ClearEdge-software een ideale BIM-
oplosssing in de markt is.”

Jasper Schuur, Geometius: “Cloud 
computing biedt meerdere voordelen bij het 
verwerken van grote datasets. Met Pix4D-
software kunnen grote projecten via een 
cloudplatform verwerkt, gedeeld en opgesla-
gen worden. Gebruikers zijn dus niet meer 
beperkt door een ‘zware’ desktopcomputer, 
het staat niet op één plaats opgeslagen en 
de resultaten kunnen makkelijk gepresenteerd 
worden.”
“Op hardwaregebied kan er ook steeds ef-
ficiënter gemeten worden, waardoor onnodig 
ingewonnen data tot een minimum beperkt 
worden. Met de Trimble SX10 kan er onder 
andere objectgericht gescand worden in 
plaats van een 360-gradenscan. Daarnaast 
kan de puntdichtheid vooraf ingesteld wor-
den, waarbij op voorhand de puntafstand 
voor het te scannen object wordt weergege-
ven. Dit soort waardevolle ontwikkelingen 

Interview
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Ronald Mengerink: “We vinden het belangrijk om onze ontwerpen snel en  
gemakkelijk te kunnen ombouwen naar 3D-modellen.”

Zelf neemt Mengerink een be-
scheiden positie in. “Je zult 
mij nooit horen zeggen dat 

wij een betere standaard hadden 
dan de NLCS. Wat wel een feit is, 
is dat onze tekenstandaard zeer 
uitgebreid was, helemaal toege-
spitst op onze werkzaamheden. De 
NLCS voegde voor ons lange tijd 
niets toe. Ook de veelgehoorde 
voordelen als uitwisselbaarheid 
en eenduidigheid speelden geen 
rol. Natuurlijk, die voordelen zijn 
waar. Maar wij wisselden in de 
praktijk nauwelijks tekeningen uit 
met als doel dat de ontvanger er 
verder mee aan de slag ging. Zij 
gebruikten onze ontwerpen en de 
gegevens die ze erin verwerkten 
vooral als onderlegger, om er ver-
volgens alsnog hun eigen tekening 
mee te maken.”

Fanatieke IT’er
Ook andersom ging de vlieger 
van uitwisselbaarheid niet op. De 
IT-specialist van Anacon Infra ont-
wikkelde jaren geleden namelijk 
al een tool waarmee ontvangen 
tekeningen ‘opgeschoond’ kon-
den worden en aangepast aan de 
Anacon-standaard. “Onze IT-man 
is daar nogal fanatiek in”, lacht Menge-
rink. “Laagopbouw, de vertaling van blok-
ken naar leesbare bestanden met behoud 
van informatie, het op ‘by layer’ zetten van  
elementkleuren… Onze tool bouwde een 
tekening in zijn algemeenheid helemaal om 
naar onze standaard.”

Van 2D naar 3D
Uiteindelijk adopteerden de vijftien mede-
werkers van Anacon Infra de NLCS alsnog, 
vooral omdat steeds meer overheden er spe-
cifiek om vroegen. “Daarnaast volgden we 
de doorontwikkeling van de NLCS natuurlijk 
op de voet”, vult Mengerink aan. “Het werd 

steeds beter, steeds uitgebreider. 
Toen de combinatie ontstond met de 
InfraCAD-software, werd het voor 
ons écht interessant. Dat stelde ons 
in staat om 2D-modellen in bijna 
één druk op de knop om te bouwen 
naar 3D-modellen. Ineens waren de 
eenduidigheid en uniforme laagop-
bouw een voordeel. We vinden het 
namelijk belangrijk om onze ontwer-
pen snel en gemakkelijk te kunnen 
ombouwen naar 3D-modellen. Ze-
ker als je opereert op het kruispunt 
van techniek aan de ene kant en de 
belangen van omwonenden en an-
dere belanghebbenden aan de an-
dere. We hadden geen techneuten 
meer nodig om de 2D-tekening te le-
zen, iedereen zag in de 3D-variant 
in één oogopslag wat een plan con-
creet betekende voor de openbare 
ruimte.”

Tot leven gewekt
Doordat het omzetten van een 2D-
model naar een 3D-visualisatie zo 
gemakkelijk gaat, kunnen Menge-
rink en zijn medewerkers ook de 
kleinere projecten op die manier 
aanvliegen. “We presenteren nog 
steeds veel in 2D, maar dankzij de 
NLCS en InfraCAD kunnen we onze 

plannen tot leven wekken. Heel handig als er 
bijvoorbeeld verschillende inzichten en uit-
eenlopende belangen spelen en we meerdere 
modellen willen tonen. In no-time – en dus te-
gen minimale kosten – kunnen we ieder al-
ternatief model realiseren én laten beleven.”
Een voorbeeld van een 3D-visualisatie van 

Of hij de voordelen van de NLCS herkent? Jazeker. Maar Ronald Mengerink hing 
niet de vlag uit toen de Nederlandse CAD Standaard zijn intrede maakte. De 
reden daarvoor is eenvoudig. Zijn bedrijf Anacon Infra was zijn tijd eigenlijk ver 
vooruit. Lange tijd haalde de NLCS het namelijk niet bij de tekenstandaard die 
Mengerink en zijn mensen al in 2000 hadden ontwikkeld. Tót vorig jaar.Door de redactie

Anacon Infra over het gebruik van 
de Nederlandse CAD Standaard

‘De NLCS heeft ons eindelijk ingehaald’
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Rijbaan bestaande situatie (links) versus het ontwerp voor de gemeente Rijssen-Holten. 

dus als uitgangspunt, maar behouden onze 
eigen voorkeuren. Het grote voordeel is dat 
we nu nog maar één tekenstandaard hoeven 
bij te houden. En intussen zorgt CAD Accent, 
fabrikant van de InfraCAD-software, voor de 
doorontwikkeling van de bijbehorende tools. 
Dat levert ons veel tijdwinst op. Overigens zit 
onze IT’er in het testteam van CAD Accent. 
Hij kan zijn fanatisme dus nog steeds kwijt!”

Dominante positie
Mengerink verwacht dat de NLCS zich zal 
blijven doorontwikkelen en dat steeds meer 
partijen de tekenstandaard omarmen. “Daar-
door wordt de eenduidigheid in het teken-
werk in algemene zin steeds groter”, besluit 
hij. “Ik verwacht dat de NLCS een steeds 
dominantere positie gaat innemen en blíjft in-
nemen in het tekenwerk. En dat is een goede 
zaak.”

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is 
een uniforme tekenstandaard voor de grond-, 
weg- en waterbouw. De informatie in een 
NLCS-tekening is eenduidig, compleet én 
helder gestructureerd. Daardoor kunnen teke-
ningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de 
kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-
keten besparen op kosten. De NLCS is een 
BIM level 1-standaard en wordt beheerd door 
het BIM Loket. n

www.anacon-infra.nl

www.gww-nlcs.nl

www.infracad.nl

gaat en wat de meerwaarde is bij het maken 
van ontwerpkeuzes.”

Eindelijk ingehaald
“Vorig jaar merkten we dat de NLCS ook in 
de andere opties en functionaliteiten onze 
eigen standaard had ingehaald”, vervolgt 
Mengerink. “We zijn toen volledig overge-
stapt: we tekenen sindsdien ieder nieuw pro-
ject conform de NLCS. Maar mét behoud van 
onze eigen Anacon-identiteit. Want de NLCS 
gebruiken betekent niet dat je op een vastge-
stelde manier móet tekenen. Binnen dezelfde 
basisstructuur kun je zelf blijven nadenken 
over de lay-out. We hebben bijvoorbeeld 
onze oude tekenstandaard grotendeels in 
de NLCS geïntegreerd. Tekenblokken, lagen, 
lijntypes, arceringen … We nemen de NLCS 

Anacon Infra is de visualisatie van een ro-
tonde die gemaakt werd voor de gemeente 
Epe. “Vaak wordt ons gevraagd hoe het 
afwerkniveau van een visualisatie is”, ver-
telt Mengerink. “Met de visualisatie die we 
hebben gemaakt, laten we het verschil zien 
tussen een weergave van een conceptueel 
ontwerp en een fotorealistische weergave. 
De opdrachtgever geeft vaak de voorkeur 
aan een fotorealistische uitvoering nadat alle 
keuzes zijn gemaakt en er een presentatie 
moet worden gegeven. De animatie van con-
ceptuele ontwerpen gebruiken we bij het ma-
ken van ontwerpkeuzes en wordt daarom ook 
vaker toegepast. Bij de reconstructie van een 
rijbaan voor de gemeente Rijssen-Holten heb-
ben we onze opdrachtgever laten zien hoe 
eenvoudig en snel het bouwen van dit model 

Anacon Infra
Anacon Infra is een civieltechnisch projectbureau voor integraal deskundig advies en pro-
jectmanagement op maat in de ruimtelijke ontwikkeling en de grond-, weg- en waterbouw. 
Ronald Mengerink richtte het bedrijf in 2000 op, samen met Arjan Woestenenk en Robert 
Ruiterkamp. Vanuit het kantoor in Borculo bedient het team van in totaal zestien medewer-
kers opdrachtgevers in de Achterhoek, Twente en Midden-Nederland.

Visualisatie van een rotonde voor de gemeente Epe. 
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• Internationaal (Engelstalig)
•   Voor Bachelorstudenten en professionals  

uit binnen- en buitenland
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www.geomatics.tudelft.nl 

Uw trainingen een heel jaar lang in BIGnieuws en op www.bignieuws.nl voor slechts € 1.400,– Meer info? yvonne@bignieuws.nlTrainingswijzer



ARCHICAD 23 aangekondigd
 
GRAPHISOFT heeft ARCHICAD 23 aangekondigd. De belangrijkste verbeteringen zijn terug te vinden in de workflow, het uitwisselen 
met bouwpartners en het detailniveau van BIM-modellen. Daarnaast zijn ook diverse koppelingen met externe tools uitgebreid en 
verbeterd. 
 

“Dagelijkse taken zoals het op-
starten van de software en het 
schakelen tussen projecten en 

weergaven, zijn flink versneld”, zegt Peter 
Temesvari, directeur productmanagement 
bij GRAPHISOFT over de nieuwe release. 
“We hebben de architect centraal ge-
plaatst, waarbij de software nu reageert op 
de manier waarop architecten denken en 
werken. De verhoogde reactiesnelheid van  
ARCHICAD 23 is echt opmerkelijk.”
 
Meer detail 
ARCHICAD 23 biedt meer gedetailleerde 
en constructief correcte aansluitingen van 
balken en kolommen. Ook voor de 2D-
documentatie is er een betere weergave 
en zijn er meer mogelijkheden. Het nieuwe 
openingen-gereedschap geeft uitgebreidere 
mogelijkheden om openingen in een model 

te modelleren. Dit kunnen zowel bouwkun-
dige als constructieve openingen zijn. Deze 
nieuwe tool biedt een unieke workflow voor 
integraal uitwisselen van en werken aan 
openingen en sparingen.

Workflow
Het opstarten van projecten gaat sneller. 
Door middel van een dashboard worden alle 
actuele projecten en modules aangeboden. 
IFC4 wordt in ARCHICAD 23 volledig onder-
steund. IFC4 bevat meer mogelijkheden voor 
geo-locatie en materiaaldefinitie. Met behulp 
van een materiaalclassificatie worden mate-
riaaleigenschappen aangestuurd.
Aan ARCHICAD 23 is ook de connectie met 
Solibri vernieuwd. De geüpdatete add-on 
detecteert de aanpassingen in het ARCHI-
CAD-model en verstuurt alleen die informa-
tie, zodat de samenwerkingssnelheid hoger 

wordt. Daarnaast is ook de koppeling met 
de dRofus-database verbeterd en zijn er 
verbeteringen doorgevoerd in de koppeling 
met Grasshopper. Het nieuwe Grasshopper 
Deconstruct Component is te gebruiken voor 
het extraheren van oppervlaktedata van 
ARCHICAD-elementen als ontwerpreferentie. 
Dankzij deze functie worden alle gelinkte 
ontwerpdetails geüpdatet die zijn gemaakt 
met behulp van ontwerpalgoritmes in Gras-
shopper.

Beschikbaarheid
ARCHICAD 23 is op 4 juni gepresenteerd tij-
dens de Graphisoft Key Client Conference in 
Las Vegas en zal in september beschikbaar zijn 
voor de Nederlandse en Vlaamse markt. n 

www.kubusinfo.nl/archicad

www.graphisoft.com/archicad

Kort nieuws

Efficiënt gegevens inwinnen en bijhouden in GIS & CAD?

Carlson SurvPC!

www.carlsonsw.com  |  emea@carlsonsw.com  |  036-7501781

FREEDOM & SUPPORT 
WHILE YOU WORK
Carlson SurvPC is robuuste en flexibele veldboeksoftware voor GNSS & 
RTS; een krachtige tool om het werk snel en efficiënt uit te voeren.  
Carlson biedt een volledig programma aan oplossingen voor landmeten, 
CAD en GIS. Neem gerust contact met ons op voor meer info.
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De directie van BIM Creators: Maartje Luksemburg (l), Wouter Balk (m) en Michiel Balk (r). 

Zeker is dat de onderneming BIM Cre-
ators zijn succes in belangrijke mate 
ontleent aan de ondernemer die hem 

begon. Wouter Balk heeft een bedrijfscultuur 
weten te realiseren die nét even anders is, en 
die zowel zijn visie als zijn persoonlijkheid 
weerspiegelt: open, samenwerkingsgericht 
en leergierig. Vlot en gemakkelijk verhaalt 
hij over het traject dat naar de oprichting van 
BIM Creators leidde. “Na het ‘heel lang ge-
leden’ afronden van de MTS Elektrotechniek 
werkte ik enige tijd in de praktijk bij een kleine 
installateur, en heb ik mij vervolgens via een 
detacheringsbureau toch kunnen ontplooien 
als tekenaar en calculator, om uiteindelijk 
via Strukton ook aan grote projecten te kun-
nen werken, zoals de A2-tunnel Maastricht. 
Daarnaast had ik tegelijkertijd ook wat eigen 
projecten als zzp’er lopen. Het werd mij in die 
periode duidelijk dat het toepassen van BIM 
een voorwaarde zou zijn voor succesvolle 
projecten. Ik heb toen her en der cursussen 
gevolgd, die heel goed aansloten bij wat ik in 
de praktijk al had ervaren bij gebrek aan BIM. 
Het geleerde kon ik daarna toepassen bij het 
werk aan installaties voor het Hilton Hotel op 
Schiphol, voor Unica, waarbij ook BIM-data 
beschikbaar moesten worden gemaakt voor 
service- en onderhoudssoftware.” 
Na het succesvol afronden van het eerste 
BIM-project diende zich het vervolg als het 
ware vanzelf aan: ”Er was, en is, een groot 
tekort aan medewerkers met de juiste compe-
tenties, terwijl tegelijkertijd de ene na de an-
dere (overheids-)instantie het gebruik van BIM 
verplicht begon te stellen. De kennis van BIM 
die ik had moest ik steeds weer delen met 
leden van teams waar ik geen vast deel van 
uitmaakte. Dat leidde tenslotte tot de overtui-
ging dat ik die kennis beter in eigen bedrijf 

kon benutten. Dat vergde in eerste instantie 
het aantrekken van enkele werknemers met 
de juiste competenties, die vervolgens hun 
kennis en ervaring kunnen en willen overdra-
gen op nieuwe collega’s, om zo een bedrijf 
op te bouwen dat in staat is installatietechni-
sche ontwerpen voor derden te engineeren en 
modelleren, en dat volledig te laten inpassen 
in de standaard van de opdrachtgever.” 

Opleiding
De opzet van BIM Creators bleek te wer-
ken, en het snelgroeiend aantal werknemers 
maakte ook een uitbreiding van de directie 
noodzakelijk, zodat Wouter zich kon blijven 
concentreren op de techniek. Wouters broer 
Michiel neemt inmiddels het bedrijfskundige 
deel voor zijn rekening en Maartje Luksem-
burg het operationele deel, waarvan marke-
ting, HR en opleiden van personeel belangrij-
ke componenten zijn. Beide directieleden zijn 
ook mede-eigenaar geworden. Luksemburg 

valt Wouter bij: “Een zeer belangrijk onder-
deel van onze bedrijfsstrategie is dat wij in 
medewerkers willen investeren, denk hierbij 
aan ruim budget voor opleidingen. We ‘ver-
plichten’ alle medewerkers om naar beurzen 
en seminars te gaan die aansluiten bij onze 
diensten en ambities, en tijd in te plannen 
voor zelfstudie en kennis delen met collega’s 
in ‘de baas zijn tijd’. Daarnaast vonden wij 
de bestaande BIM-opleidingen niet genoeg 
aansluiten bij de praktijk en we hebben daar-
om onze eigen opleidingen ontwikkeld om 
onze eigen hoge standaard te handhaven. 
Overigens is opleiding niet voorbehouden 
aan het eigen personeel; wij zijn ook Auto-
desk Authorized Training Center.” 

Groepsgevoel
“Het op niveau brengen en houden van de 
vakkennis is niet de enige manier waarop BIM 
Creators aandacht aan zijn medewerkers be-
steedt”, vertelt Michiel Balk. “Verplicht samen 

Het in Veenendaal gevestigde BIM Creators noemt zich een BIM-expertise-bedrijf, 
dat in nauwe samenwerking met grote en kleine opdrachtgevers installatietech-
nische projecten engineert en modelleert, maar dat ook een kweekvijver is voor 
de BIM-experts waar de bouwwereld in toenemende mate behoefte aan heeft. 
Het jonge bedrijf kon daardoor in twee jaar tijd naar 42 medewerkers groeien. Door Rob Sman

Succes door toepassen én 
delen van kennis

BIM Creators’ eigen visie verhoogt kwaliteit en productiviteit
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Installaties door BIM Creators toegevoegd aan een 3D-model. 

overleg nodig zijn met de aannemer of con-
structeur als wij vermoeden dat de installatie 
invloed kan hebben op de bouwkundige as-
pecten. Denk bijvoorbeeld aan grote sparin-
gen ten behoeve van luchtkanalen. Uiteinde-
lijk leveren wij het model en de gekoppelde 
data aan”, legt Wouter uit. “Gewoonlijk is er 
geen discussie over de omvang van de uit te 
voeren werkzaamheden, en kunnen wij ook 
perfect aansluiten op het project, maar indien 
nodig zullen we toch ongevraagd advies 
voor een andere aanpak uitbrengen zodat 
we er voor alle partijen het beste uithalen. Zo 
vroeg een relatie ons voor een prefab appar-
tementencomplex uitsluitend de sparingen in 
een model aan te brengen zodat die ook al in 
de fabriek aangebracht kunnen worden. Wij 
hebben toen voorgesteld om ons de enginee-
ring te laten doen zodat ook alle stopcontac-
ten en andere elementen in die sparingen ge-
plaatst zijn. Dat is relatief weinig meer werk, 
waarmee je voorkomt dat later de installateur 
kosten moet doorberekenen voor het maken 
van de installatietekeningen, want die heb 
je al. Ons voorstel werd van de hand gewe-
zen, maar ik zou dit verhaal natuurlijk niet 
vertellen als we niet naderhand gelijk hadden 
gekregen. Ik wil er maar mee illustreren dat 
we niet alleen goed kunnen uitvoeren wat er 
van ons gevraagd wordt, maar dat we ook 
meedenken in het belang van alle betrokken 
partijen.”
Naast het engineeren en modelleren komt 
ook steeds meer nadruk te liggen op het vi-
sualiseren van de installatiemodellen. De toe-
passingen daarvoor zijn zeer divers: van een 
mooie rendering ten behoeve van drukwerk 
of een website, tot een beoordeling van een 
ontwerp in virtual reality. In augmented rea-
lity kan de echte wereld worden gezien maar 
kunnen daarop beelden of informatie (uit het 
BIM-model) worden geprojecteerd. Mogelijke 
toepassing daarvan is bijvoorbeeld het assis-
teren van monteurs bij installatiewerkzaam-
heden of het oplossen van storingen. Aan 
al deze technieken werd bij BIM Creators al 
gewerkt, maar de recente ingebruikname van 
een heuse studio zal dit zeker in een stroom-
versnelling brengen.
Een bezoek aan BIM Creators leert ons al 
met al dat een beetje eigenzinnig beleid kan 
leiden tot een omgeving waarin kwaliteit en 
productiviteit goed gedijen. n

www.bimcreators.nl

wordt op een no-nonsense manier informa-
tie gedeeld over onder meer de status van 
projecten, en zelfs over sollicitanten. “Niet 
alleen bínnen het bedrijf proberen we heel 
bewust met menselijke en maatschappelijke 
waarden om te gaan”, vertelt Michiel daarna 
nog. “Met uitsluitend hybride bedrijfswagens 
en bijenkasten op het dak van ons kantoor 
dragen we ook ons steentje bij aan een duur-
zamere wereld.” 

Model en eisen
BIM Creators heeft inmiddels veel ervaring 
met het uitvoeren van engineering en model-
leren van installaties. “In een typisch scenario 
ontvangen wij van een adviseur het bouw-
kundige 3D-model en de bijbehorende eisen. 
Aan dat 3D-model voegen wij de installaties 
(‘gas, water, licht, lucht’) toe. Er kan nog 

sporten, tijdens werktijd en op de kosten van 
het bedrijf, draagt bij aan het groepsgevoel. 
En aan de conditie natuurlijk. Bovendien is 
iedereen verplicht maandag of donderdag 
op de zaak aanwezig te zijn, zodat er geen 
vervreemding optreedt. Kortom, alles wat kan 
bijdragen aan het uitbreiden aan vakkennis 
en het verhogen van de saamhorigheid krijgt 
aandacht.” 
Dat de aanpak van BIM Creators ook echt 
werkt is merkbaar; tijdens korte gesprekken 
met verschillende werknemers valt op hoe 
betrokken zij zich voelen bij hun werk en 
het bedrijf, en ook hoe open en positief zij 
zich opstellen. Qua openheid geeft de direc-
tie zelf ook het goede voorbeeld; tijdens het 
door de directieleden geleide wekelijkse ‘kof-
fiemoment’, dat in andere bedrijven al gauw 
‘company meeting’ genoemd zou worden, 

Visualisatie staat bij BIM Creators op een hoog niveau. 
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Govardhan Jutla, senior manager bij Avineon India: 
“Het is interessant om te zien dat van de beschikbare 

standaarden CityGML de belangrijkste lijkt te worden in 
Europa.”

Zoals al in GIS-Magazine nr. 7 van 2018 
te lezen was, loopt de gemeente Rotter-
dam voorop op het gebied van 3D BAG. 

Om dit mogelijk te maken heeft Rotterdam eerst 
stappen gezet om alle gebouwen binnen de 
gemeentegrenzen in 3D te visualiseren, een 
opdracht die werd gegund aan Avineon. Dit 
bedrijf startte het 3D-modelleringsproject dat 
onderdeel uitmaakt van het collectieve project 
Rotterdam 3D 2.0 en zag zich daarmee voor 
de taak gesteld om een dataset te creëren van 
205 duizend gebouwen, zes bruggen en een 
schip. Deze set moest daarbij voldoen aan de 
eisen van CityGML 2.0 en SIG3D, en moest 
data uit uiteenlopende bronnen integreren zo-
dat er een coherent geometrisch, topologisch 
en semantisch totaalmodel zou ontstaan waar-
bij de planaire geometrie behouden moest blij-
ven voor de gebouwoppervlakken − de grens 
en alle interne punten van de daken moesten in 
het model binnen hetzelfde veld vallen. 
Het team van Avineon gebruikte MicroStation 
voor het maken van 3D-gebouwen op basis van 
de LiDAR-puntenwolken en BAG/BGT-data. 
De ontwerpsoftware kon daarbij grote LiDAR-
bestanden bewerken en maakte het mogelijk 
om automatisch modellen te onttrekken aan de 
bestanden. Daarnaast werd ook de export van 
attributen naar een open datamodel met behulp 
van MicroStation geautomatiseerd.” 

Tools 
“In totaal heeft het project zo’n negen maan-
den in beslag genomen”, vertelt Govardhan 
Jutla, senior manager bij Avineon India. “Die 
tijd hadden we ook nodig omdat we eerst een 
pilot wilden draaien voor het bepalen van de 
optimale workflow. Die pilot hebben we onder 
andere gebruikt om te bepalen welke plug-ins 

we wilden gebruiken voor het modelleren met 
MicroStation. Daarnaast hebben we in deze 
tijd zelf ook tools ontwikkeld voor het automa-
tiseren van kleine bewerkingen, zoals het recht 
zetten van muren in het 3D-model.” 
De bulk van het modelleerwerk leverde dankzij 
de automatisering geen problemen op voor Avi-
neon. Een belangrijke uitdaging die Avineon te-
gen zou komen, was bovendien van tevoren al 
bekend. “De gemeente Rotterdam had aange-
geven dat ze echt alle onderdelen volledig uit-
gelijnd wilde hebben, inclusief de noklijnen van 
de daken. In de LiDAR-puntenwolken hebben 
aparte gebouwen echter losstaande noklijnen, 
zodat daken van aansluitende gebouwen in die 
bestanden net niet op gelijke hoogte liggen. Dat 
was voor ons dus een aandachtspunt bij het ma-

ken van het model en we hebben dit dan ook 
semi-automatisch weten op te lossen, waarbij 
het resultaat handmatig werd gecontroleerd en, 
indien nodig, werd aangepast”, legt Jutla uit. 
Handmatige werkzaamheden waren overigens 
ook op andere punten onvermijdelijk. Binnen 
de stadsgrenzen van de gemeente Rotterdam 
bevinden zich verschillende gebouwen en ob-
jecten die uit meer organische vormen bestaan, 
zoals de Markthal, de stationshal van Rotter-
dam Centraal en de SS Rotterdam. “Deze kon-
den door hun vorm geen van alle automatisch 
worden gemodelleerd en kostten dan ook rela-
tief veel tijd,” vertelt Jutla, “maar dat waren wel 
echt de uitzonderingen: veruit de meeste gebou-
wen werden vlot omgezet met behulp van de 
beschikbare tools.”

CityGML-model
Het model van Rotterdam is opgeleverd als 
CityGML 2.0-bestand. Daarmee was dit het 
eerste grote project waarvoor Avineon deze 
standaard moest aanleveren. Uiteraard was 
het bedrijf al wel bekend met dit gegevensmo-
del, maar de versie was nieuw. Jutla: “We heb-
ben in Brussel een soortgelijk project gedaan, 
maar dat was met CityGML 1.0 en dat was 
dus toch weer net even anders. Dat beteken-
de dat we voor Rotterdam enkele technische 
aanpassingen moesten doorvoeren, maar dat 
bleek geen echte problemen op te leveren. Op 
zich maakt het ons ook niet uit hoe een model 
moet worden aangeleverd. Interessant is wel 
dat van de verschillende beschikbare stan-
daarden CityGML de belangrijkste lijkt te wor-
den in Europa; zo hebben we deze standaard 
bijvoorbeeld ook gebruikt voor ons project in 
Brussel. Op zich is het gebruik van CityGML 
ook een goed te verdedigen keuze: het is een 

De Year in Infrastructure 2018 Awards die vorig jaar werden uitgereikt tijdens de 
Year in Infrastructure Conference van Bentley Systems kenden geen Nederlandse 
finalisten. Het finalistenproject van het Indiase Avineon had echter een duidelijk 
Nederlandse component, aangezien dit bedrijf het 3D-model van de stad Rotter-
dam had gemaakt. BIGnieuws sprak met vertegenwoordigers van deze onderne-
ming over de totstandkoming van het project. Door Lambert-Jan Koops

Avineon modelleert gemeente 
Rotterdam in 3D

Ruim tweehonderdduizend gebouwen in CityGML-model
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Binnen het 3D-modelleringsproject van de stad Rotterdam werd in eerste instantie een dataset gecreëerd van 205 
duizend gebouwen, zes bruggen en een schip. 

GML-model. Een mesh-model is immers rede-
lijk nauwkeurig en ook heel geschikt als basis 
voor het maken van visualisaties. Calculaties 
zijn echter een stuk lastiger binnen een mesh-
model, terwijl CityGML daar weer uitermate 
geschikt voor is. Wie bijvoorbeeld wil weten 
wat het potentieel is voor zonnepanelen in 
een stad, kan die gegevens goed onttrekken 
aan een CityGML-model waarin de dakopper-
vlakken zijn vastgelegd. Een goed uitgewerkt 
CityGML-model geeft dus niet alleen weer wat 
er allemaal bestaat, maar geeft ook inzicht in 
wat er allemaal mogelijk is.”

Updates
Het door Avineon gemaakte model is in 2017 
gemaakt, maar dat betekent niet dat het een 
momentopname is geweest die daarna ge-
doemd was om te verstoffen. Met behulp van 
nieuw ingewonnen luchtfoto’s en geüpdatete 
BAG- en BGT-data heeft Avineon in 2018 
het model herzien en 4300 gebouwen toe-
gevoegd of aangepast, een percentage dat 
vergelijkbaar is met dat van andere grote ste-
den, zo stelt Jutla. “Als we deze aantallen ver-
gelijken met een stad als Brussel, zien we dat 
er een soortgelijke hoeveelheid aanpassin-
gen moet worden doorgevoerd. Daarnaast 
hebben we ook extra objecten toegevoegd 
bij deze update: naast vier grote viaducten 
en vijftien bruggen gaat het daarbij om ruim 
bijna vijfduizend silo’s in de Rotterdamse ha-
ven. Die silo’s zijn overigens weer een ver-
haal apart voor het modelleren, want het dak 
van de silo is vaak een drijvende constructie. 
Daarmee is de hoogte van de silo afhankelijk 
van de inhoud en dat is wel heel erg afhanke-
lijk van het specifieke moment van inmeten.”
Voor de aanpassingen die Avineon in het 
model heeft doorgevoerd, heeft het bedrijf 
wederom gebruikgemaakt van LiDAR. “Deze 
werkwijze is heel geschikt voor het periodiek 
updaten van een dergelijk model. De kosten 
van een update bedragen misschien één zes-
de van het bedrag dat nodig was voor het 
maken van het oorspronkelijke model en dan 
kan het model weer een tijd lang mee. En ja, 
ik weet dat dit misschien een beetje teleurstel-
lend klinkt voor mensen die dromen van een 
model dat in real-time wordt bijgehouden, 
maar dat is momenteel echt nog niet aan de 
orde. Wellicht dat het in de toekomst ooit mo-
gelijk wordt om een stadsmodel real-time bij 
te houden, maar zelfs dan betwijfel ik of een 
beheerder alle activiteiten kan monitoren, in-
clusief de illegale aanpassingen.” n

www.avineon.com/en

www.bentley.com

Een ander, zeer concreet voordeel van de 
keuze voor CityGML is volgens Jutla dat dit 
model ook analyses mogelijk maakt. “Op zich 
zou je prima een mesh-model van een stad 
kunnen maken, als alternatief voor een City-

heel erg open standaard, zodat alle soorten 
software ermee overweg kunnen. Bovendien is 
CityGML ook aanpasbaar en kan een beheer-
der dus zelf aangeven hoe hij de standaard 
wil gebruiken.”

In 2018 is het 3D-model van Rotterdam herzien en zijn 4300 gebouwen toegevoegd of aangepast en is het model 
verrijkt met extra viaducten, bruggen en silo´s. 
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Dalux levert software voor documentbeheer, workflowcontrole en het werken met BIM op de bouwplaats. 

Dalux is een softwareleverancier uit De-
nemarken die sinds 2005 de bouwsec-
tor helpt digitaal te transformeren met 

applicaties en mobiele apps. Momenteel wer-
ken adviesbureaus, bouwbedrijven, installa-
teurs en opdrachtgevers in meer dan negentig 
landen met de software van het bedrijf. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Kopenhagen, 
terwijl het bedrijf ook vestigingen heeft in 
Frankrijk, Litouwen, Nederland, Noorwegen, 
het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Dalux werkt al bijna vijftien jaar aan het ef-
ficiënter maken van bouwprocessen met soft-
ware voor het werken met een BIM op de 
bouwplaats, documentbeheer en augmented 
reality. Na jarenlang actief te zijn geweest 
in de Scandinavische landen, is het bedrijf 
nu verder aan het internationaliseren. “Onze 
groeistrategie is gebaseerd op de BIM-vol-
wassenheid van landen”, zegt Van den Ber-
ge. “Daarom zijn er eerst kantoren in Noor-
wegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 
geopend, waar het werken met een BIM sterk 
door de overheid wordt gestimuleerd. De ko-
mende jaren is de Benelux een strategische 
groeimarkt, gezien het snelgroeiend gebruik 
van BIM in projecten en de toegenomen BIM-
volwassenheid van Nederland in vergelijking 
met andere landen.” 

BIM Viewer
Bekende producten van het bedrijf zijn Dalux 
BIM Viewer, Dalux Field voor opnames en 
checklists en Dalux Box voor documentma-
nagement. Met de gratis Dalux Viewer is het 
mogelijk om modellen uit diverse vakgebie-
den te combineren en te bekijken op zowel 
handheld devices als computers. Dankzij fil-
terfuncties is het hierbij mogelijk om de ge-

wenste weergave te realiseren. Ook bevat de 
viewer tools voor het maken van doorsneden 
en het uitvoeren van metingen. 
Dalux ondersteunt een open BIM en de vie-
wer is daarmee geschikt voor IFC-bestanden. 
Er is echter ook een Revit plugin van Dalux 
beschikbaar voor het direct toevoegen van 
Revit-modellen. Daarmee is het mogelijk om 
zowel IFC- en rvt-bestanden te gebruiken in 
hetzelfde 3D-model. Eventueel te bekijken 2D-
tekeningen kunnen van het pdf-, dwg-, dwfx-, 
png- en jpg-formaat zijn. 
Van den Berge: “De viewer is echt voor alle 
soorten projecten in te zetten, van klein tot 
groot. Een mooi voorbeeld vind ik de inzet 
van de Dalux BIM Viewer bij de bouw van 
het DNV, een nieuw ziekenhuis in West-De-
nemarken. Dit is een enorm complex in de 

buurt van Aarhus, dat 127 duizend vierkante 
meter beslaat. Het BIM-model van het zieken-
huis bevat vijftig IFC-bestanden en meer dan 
1 miljoen BIM-objecten. Maar ondanks dat 
het hier om gigantische hoeveelheden data 
gaat kunnen alle betrokkenen, zoals aanne-
mers, consultants en de eigenaar, het model 
probleemloos bekijken via Dalux en onze BIM 
Viewer.”

Augmented reality
Dalux Box en Dalux Field vormen samen met 
Dalux Enterprise het totaalproduct Dalux Build. 
Dalux Box biedt daarbij met name functies voor 
documentbeheer en maakt het mogelijk om pro-
jectbestanden in de cloud te synchroniseren, 
bestanden aan elkaar te koppelen en metadata 
of extra eigenschappen toe te voegen aan be-

Dalux, leverancier van software voor het digitaliseren van de bouwsector, opende 
op 22 mei een kantoor in Beverwijk. In februari is Ron van den Berge als country 
manager voor Dalux gestart met het ondersteunen van alle bestaande klanten 
en verdere marktontwikkeling in Nederland. BIGnieuws sprak met hem over de 
plannen van het bedrijf en de software die het ontwikkelt. Door de redactie 

Dalux opent kantoor in BIM-
volwassen Nederland

Benelux als strategische groeimarkt
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Ron van den Berge, country manager bij Dalux: “De Benelux is een strategische groeimarkt, gezien het  
snelgroeiend gebruik van BIM in projecten en de toegenomen BIM-volwassenheid van Nederland.”

leerd. Ook kan de eigenaar van een project 
de vorderingen op de bouwplaats in de gaten 
houden, zowel vanaf de telefoon, een tablet 
als desktopcomputer. Grafieken en kleurcodes 
geven de vorderingen op de bouwplaats weer. 
Dalux Field bevat ook de TwinBIM-technologie 
van ontwikkelaar Dalux die de digitale en fysie-
ke wereld combineert. Augmented reality dus. 
Van den Berge legt uit: “TwinBIM voegt op een 
smartphone of tablet BIM-modellen samen met 
de fysieke omgeving, waardoor het mogelijk is 
om het model te bekijken en erop te reageren. 
Deze augmented reality werkt door de fysieke 
omgeving te scannen en een 3D-kaart van de 
omgeving te maken. Op basis van deze infor-
matie bepaalt TwinBIM waar het BIM-model 
moet staan en hoe dit moet worden getoond, 
zodat de gebruiker een goed beeld krijgt van 
de stand van zaken. Zelf denk ik dan ook dat 
dit een heel nuttige, praktische tool is: BIM is 
een geweldig concept en het is zonde om dat 
niet op de bouwplaats zelf te gebruiken.” n

www.dalux.com/nl

projecten te beheersen. Zo bevat de software 
tools voor het toewijzen van taken aan bijvoor-
beeld onderaannemers, zijn er formulieren en 
rapporten mee aan te maken en kunnen er 
checklists mee worden opgesteld en gecontro-

standen, zodat de documenten overzichtelijker 
worden en makkelijker terug te vinden zijn. 
Voor het bekijken van bestanden is de Dalux 
BIM Viewer geïntegreerd in Dalux Box. 
Met Dalux Field is de workflow binnen bouw-

Wij zijn op zoek naar een:
   Commerciële 
sales engineer

   Technische support 
engineer

geometius.nl/vacatures

Werken met 
innovatieve 
meetsystemen?

  Dan past Geometius bij jou
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Beter in de tussenfase.

Leica Geosystems N.V.
088-0018000 

www.leica-geosystems.com/nl-nl
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Beter in de tussenfase
Digitaliseren is simplificeren 
Wat voor een projecten u ook uitvoert, de details in de fase tussen planning en oplevering maken het verschil.  
Het snel, flexibel en precies inwinnen van de werkelijkheid is essentieel om uw projecten op tijd, volgens budget 
en specificaties af te ronden. De smart reality capture oplossingen van Leica Geosystems helpen u om in de 
tussenfase uw projecten beter uit te voeren.

Oplossingen voor 3D-laserscanning
bezoek connect.hexagongeosystems.com/bn0619 voor 
het aanvragen van een demonstratie

Boek

AutoCAD 2020 is bedoeld als zowel leerboek als 
naslagwerk. 

Binnen de serie ‘Computer Ondersteund 
Ontwerpen’ zijn drie verschillende boe-
ken verschenen voor AutoCAD. Het dikste 

boek gaat uiteraard over AutoCAD 2020 en be-
slaat maar liefst 1580 pagina’s. Ook de versie 
voor AutoCAD LT 2020 mag er zijn met 1010 
bladzijden. Wat meer handzaam is de paper-
back met de titel ‘AutoCAD 2020, Basisboek, 
Leerboek MBO’ dat nog steeds 510 pagina’s 
beslaat en, zoals de titel al aangeeft, speciaal is 
bedoeld voor mbo-studenten. 

Naslagwerk
Voor het leerboek over AutoCAD 2020 is be-
wust gekozen voor een duidelijke scheiding 
tussen de informatie voor beginnende CAD-
tekenaars en gevorderde gebruikers. Beginners 
krijgen stap voor stap de basiskennis en -kunde 

van het CAD-tekenen te leren zonder al te veel 
details. Het boek voor AutoCAD 2020 is ook 
geschikt voor meer ervaren ontwerpers. De 
uitgave bevat veel achtergrondinformatie en is 
daarmee ook geschikt als naslagwerk. 
Voor het boek over AutoCAD LT 2020 geldt dat 
het is voorzien van een groot aantal voorbeel-
den en illustraties alsook achtergrondinformatie 
en tips. De lezer leert daarbij stap voor stap 
alle CAD-tekentechnieken in AutoCAD LT en 
krijgt ook informatie over meer specialistische 
zaken. Bovendien legt Boeklagen in het boek 
uit hoe de lezer AutoCAD LT kan optimaliseren 
voor zijn eigen werkzaamheden. Door de gra-
fische overzichten van alle functies en mogelijk-
heden is dit boek ook geschikt als naslagwerk. 
Via de CADCollege Tools zijn aan de hand van 
dit boek duizenden symbolen te downloaden.

Instructiefilmpjes 
De oefeningen uit alle boeken worden op 
de internetsite van de uitgever voorgedaan. 
Daar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In 
de boeken staan QR-codes die bijvoorbeeld 
door een iPad gescand kunnen worden en 
dan direct een film tonen met verdere uitleg. 
Een manier van leren die de zelfstandige le-
zer een extra steuntje in de rug geeft. Als de 
lezer het leuk vindt, kan hij na de oefenin-
gen uit het boek te hebben doorgenomen een 
toets afleggen via de CADCollege Tools op 
internet, om te controleren of hij alles goed 
kan toepassen. n

www.cadcollege.nl 

Zoals gebruikelijk brengt TEC/CAD College elk jaar bij verschijning van de nieuwe 
versies van de verschillende ontwerppakketten van Autodesk, de bijbehorende 
leer- en naslagwerken uit van Ronald Boeklagen. Dit jaar staan er nog boeken op 
het programma voor Revit, Inventor en Fusion 360, maar om te beginnen zijn de 
verschillende uitgaven voor AutoCAD en AutoCAD LT verschenen. Door de redactie

Nieuwe boeken voor 
AutoCAD (LT) 2020

Drie nieuwe edities van TEC/CAD College

Het boek over AutoCAD LT 2020 is voorzien van een 
groot aantal voorbeelden en illustraties. 

Het boek voor mbo-studenten.
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Perspectief gebruikt voor de zichtberekeningen en dashcam van dezelfde locatie.

Tim Olsthoorn werkt als adviseur wegont-
werp bij de afdeling Wegen en Geo-
techniek van Rijkswaterstaat en vertelt 

wat er op toetsingsgebied allemaal komt 
kijken bij zijn werk. “Wij toetsen projecten 
van verkenningsfase tot realisatiefase en toet-
sen daarbij ook de resultaten van de opge-
leverde projecten. Hierbij zorgen we ervoor 
dat de basiskwaliteit van de wegontwerpen 
gewaarborgd is, door deze te laten voldoen 
aan de gestelde eisen zoals die zijn geformu-
leerd in de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen. 
Hierin worden specifieke eisen gesteld aan 
de dimensionering van de weg waardoor de 
verkeersveiligheid en de doorstroming gega-
randeerd zijn. In het kader van veiligheid is 
voldoende zicht een primaire eis die ervoor 
zorgt dat een goed wegbeeld ontstaat op ba-
sis van de van tevoren vastgestelde snelheid 
van het verkeer op het traject.”
Rijkswaterstaat heeft samen met NedGrap-
hics de zichttool NedInfra Zicht ontwikkeld, 
waarmee het mogelijk is om een 3D-model 
in Autodesk Civil 3D te toetsen op de ver-

schillende soorten zicht. In de loop der jaren 
is deze tool doorontwikkeld en de standaard 
geworden binnen Rijkswaterstaat. Opdracht-
nemers van Rijkswaterstaat zijn echter vrij 
om hun eigen ontwerpsoftware en de daar-
bij behorende zichttools te gebruiken. Het 
is echter niet makkelijk om in te schatten of 
de door een opdrachtnemer aangeleverde 
zichtdata ook overeenkomen met de data 
van de gevalideerde zichtmodule, zo merkt 
Olsthoorn op. “We zijn zelf betrokken bij 
NedInfra Zicht, maar hebben beperkte ken-
nis van de andere applicaties, waardoor het 
lastig is om het goed te vergelijken. Een van 
onze senior adviseurs had echter wel het 
vermoeden dat er discrepanties zijn tussen 
de zichtberekeningen, omdat verschillende 
pakketten verschillende resultaten gaven. 
Vandaar dat we NedGraphics de opdracht 
hebben gegeven om de verschillende zicht-
tools met elkaar te vergelijken en de theore-
tische resultaten van de software te controle-
ren met projecten die conform de richtlijnen 
zijn uitgevoerd.”

Opzet onderzoek
De opdracht voor het onderzoek naar de ver-
schillende zichttools kwam terecht bij Theo 
Wiering, senior accountmanager bij Ned-
Graphics. Hij vertelt hoe het onderzoek werd 
opgezet. “We hebben een vijftal zichttools 
meegenomen in ons onderzoek, die al dan 
niet onderdeel zijn van een ontwerpprogram-
ma. De pakketten die we daarbij onderzocht 
hebben, waren Bentley MX Road (Open 
Roads), Autodesk Civil 3D, InfraWorks, 3ds 
Max in combinatie met CivilView en NedInfra 
Zicht (op basis van Autodesk Civil 3D).” 
Bij het toetsen van de software werd gebruik-
gemaakt van een viertal ontwerpen/referen-
tiemodellen. Het basismodel was daarbij een 
vertaling van de Richtlijn Ontwerp Autosnel-
wegen, bestaande uit een standaardmodel 
met horizontaal en verticaal een rechtstand, 
een standaardmodel met horizontaal een 
straal en verticaal een rechtstand en een 
model met horizontaal een straal en verti-
caal een combinatie van stralen (bol-hol-bol). 
Naast de ontwerpen werd ook een drietal ge-

Verificatie- en validatietools zijn onmisbaar binnen de huidige ontwerpwereld 
omdat hiermee te toetsen is of een model wel aan de eisen voldoet. Soms is 
het echter nodig om ook de tools zelf nog eens te toetsen, bijvoorbeeld om-
dat verschillende tools verschillende uitkomsten geven. In dat geval is een diep-
gaand onderzoek noodzakelijk. Een dergelijk onderzoek is dan ook precies wat  
NedGraphics heeft uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, nadat bij deze het vermoeden 
was ontstaan dat er verschillende uitkomsten kwamen uit de diverse applicaties 
voor zichtlengteverificatie en -validatie. Door Lambert-Jan Koops

NedGraphics controleert de controleur 
voor Rijkswaterstaat

Onderzoek naar zichtcontrole-applicaties brengt verschillen aan het licht
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dus is het de vraag of de minimale maat-
voering wel correct is. Qua straal voldoet 
het wel aan de eisen, maar door de andere 
wegbeeldelementen (kunstwerkwanden) kan 
het zijn dat niet wordt voldaan aan de zicht-
lengte-eis, bijvoorbeeld omdat er sprake is 
van een gecombineerde boog in het traject. 
Wiering pleit er dan ook voor dat er altijd op 
de benodigde zichtlengte wordt ontworpen 
en niet op de minimale straal en dat bij die 
controle op minimaal zicht ook daadwerkelijk 
alle relevante elementen worden meegeno-
men in de analyse.

Vervolgstappen
De uitkomsten van het door NedGraphics 
uitgevoerde onderzoek geven dus genoeg re-
den tot discussie. De eerste stap die Rijkswa-
terstaat neemt is het delen van de conclusies 
van het onderzoek met derden, waaronder 
de ingenieursbureaus die voor deze organi-
satie werken. Olsthoorn en zijn collega’s den-
ken ook na over andere stappen: “Een van de 
mogelijkheden is om NedInfra Zicht verplicht 
te stellen aan onze opdrachtnemers. Het kan 
natuurlijk ook zo zijn dat de eindgebruikers 
van de andere tools bij hun leverancier aan-
dringen op aanpassing van de tool en dan is 
het probleem ook opgelost. Op zich hebben 
we geen voorkeur voor een bepaalde appli-
catie, zolang de gebruikte methodiek voor het 
uitvoeren van zichtcontroles maar conform de 
Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen is zoals 
die is geïmplementeerd in NedInfra Zicht.” n

www.rijkswaterstaat.nl

www.cadac.com/nedgraphics

verkeersdeelnemers. Samen zijn het wel de 
twee belangrijkste punten bij het wegontwerp 
en daarom hebben we NedGraphics de op-
dracht gegeven om de software te toetsen op 
deze twee typen zicht.”

Afwijkingen 
Bij de analyse van NedGraphics bleek dat 
met name de stopzichtlengte afwijkende re-
sultaten opleverde, zo vertelt Wiering. “De 
stopzichtlengte varieert door de helling van 
de weg bij 120 kilometer per uur van 260 
meter voor een vlakke weg tot bijna 300 me-
ter bij een aflopend traject en 220 meter bij 
een opgaande helling. De meeste pakketten 
hielden echter standaard 260 meter aan, 
waardoor ze bij niet-vlakke wegen verkeerd 
zaten. Bij het wegverloopzicht wordt een vas-
te waarde aangehouden, omdat die afhangt 
van de snelheid van een voertuig en niet van 
de helling.”
Een ander probleem dat Wiering tegenkwam 
was het gebruik van minimale horizontale en 
verticale stralen in combinatie met tunnels en 
viaducten. Als de uitgangspunten van stop-
zicht niet conform de ROA-richtlijn worden 
getoetst, kan een verkeersonveilige situatie 
ontstaan. Omdat in steeds meer gevallen de 
ontwerpwerkzaamheden worden uitbesteed 
aan aannemers en ingenieursbureaus die 
daarna ook betrokken zijn bij de aanleg van 
de nieuwe situatie, kan het voorkomen dat 
het wegbeeld, opgebouwd uit horizontaal en 
verticaal alignement in combinatie met een te 
krap dwarsprofiel, niet voldoet aan de ROA-
eis voor stopzicht. Immers, een smaller dwars-
profiel vraagt een kleinere overspanning en 
levert zo reductie van bouwkosten. 
Het komt voor dat bochten naar links aan 
de linkerkant een te beperkte ruimte hebben, 
waardoor er onvoldoende zichtlengte is en 

realiseerde wegmodellen onderzocht met als 
doel om de software te valideren. 

Stop- en wegverloopzicht
Tijdens het onderzoek werden twee verschil-
lende soorten zicht gecontroleerd: het stop-
zicht en het wegverloopzicht. Olsthoorn legt 
uit wat de twee begrippen inhouden, te be-
ginnen met het stopzicht: “Het stopzicht is het 
zicht dat een bestuurder nodig heeft om op 
tijd te kunnen stoppen. Bij filevorming is het 
bijvoorbeeld belangrijk dat een weggebrui-
ker onder alle omstandigheden de remlichten 
van zijn voorganger kan zien. De afstand 
waarop hij die lichten moet kunnen zien, va-
rieert echter. Die is niet alleen afhankelijk van 
de snelheid die op het traject mag worden 
gereden, maar ook van het hellingspercenta-
ge van de weg. Als de weg afloopt is de rem-
weg immers langer en dus is het belangrijk 
dat de remlichten over een grotere afstand 
zichtbaar zijn.”
Het wegverloopzicht is het zicht dat de be-
stuurder nodig heeft om te zien waar hij heen 
moet, oftewel het zicht op de wegmarkering. 
“Daarmee verschilt het wegverloopzicht 
vooral qua hoogte met het stopzicht,” legt 
Olsthoorn uit, “en zijn het dus twee duide-
lijk verschillende punten in het blikveld van 

Zichtlengtes volgens de ROA. 

Resultaten zichtberekening bestaande uit een tabel met de berekende zichtlengte en de voorgeschreven stopzicht-
lengte, de bijbehorende grafiek en een perspectief met het schematische object. 

Grafiek met stopzichtlengtes getest op een ont-
werpsnelheid van 90 kilometer per uur. De situatie 
voldoet niet op twee onderdelen in het ontwerp.
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Afbeelding 1: Puntenwolk, Revit-model en een render.

De nulmeting voor het station Almere 
moest uiteindelijk in een 3D BIM-model 
(Revit) worden opgeleverd, zodat alle 

betrokken partijen ermee kunnen werken. 
Maar wat is nu eigenlijk BIM? In ieder geval 
een populaire term die overal opduikt. Als je 
puur naar de afkorting kijkt, Building Informa-
tion Modeling (of in het Nederlands, Bouw In-
formatie Model), dan dekt dat op zich aardig 
de lading, een 3D-model met bijbehorende 
informatie. Deze informatie kan vervolgens 
van alles zijn, zoals de bouwdatum of fase, 
materiaalsoort, brandwerendheid, fabrikant, 
et cetera. En dit allemaal in een goed uitwis-
selbaar formaat zoals IFC (internationale, 
open standaard voor het uitwisselen van BIM-
informatie). Maar voor mij mist in deze defini-
tie eigenlijk het belangrijkste en dat is samen-
werken. Samenwerken tussen alle betrokken 
partijen, van opdrachtgever tot uitvoerder, van 
gemeente tot aannemer, met als uiteindelijke 
doel het werkproces zo soepel mogelijk laten 
verlopen met zo min mogelijk faalkosten. 

Eisen
Het te maken 3D-model moest natuurlijk aan 
bepaalde eisen voldoen, waarvan de be-
langrijkste waren dat het een Autodesk Revit-
bestand moest worden in RD-coördinaten met 
een maximale meetonnauwkeurigheid van 5 
millimeter ten opzichte van RDNAP. Verder 
moesten de scans worden geleverd in kleur en 
moest het model voldoen aan de NL-SfB-code-
ring en een vast nulpunt hebben. Ook was per 

In 2022 zal in Almere de Floriade worden gehouden en hiervoor zal er veel gebieds-
ontwikkeling plaatsvinden. Uiteraard reizen veel bezoekers met het openbaar ver-
voer en zij zullen als eerste aankomen op station Almere Centrum. Dit station uit de 
jaren tachtig is sinds de bouw niet meer gewijzigd en heeft daarom niet helemaal de 
uitstraling die bij de Floriade past. Er is een flinke opfrisbeurt nodig voor het station 
en stationsgebied. Van het station zijn echter geen recente moderne CAD-tekeningen 
aanwezig, en als ze wel aanwezig zijn, is de kwaliteit onbekend. Daarom was het 
noodzakelijk om een goede nulmeting uit te voeren als basis voor het ontwerpproces.Door Lennart Querelle 

Van puntenwolk naar BIM
Nulmeting station Almere 

type object aangegeven in welk detail (Level 
of Detail) het opgebouwd moest zijn. Om de 
hoge nauwkeurigheid te kunnen halen, heb-
ben we ervoor gekozen om het hele project-
gebied in te scannen met een Trimble TX8, een 
zeer nauwkeurige statische laserscanner met 
een snelheid van 1 miljoen punten per secon-
de en bereik van ruim 100 meter, de relatieve 
nauwkeurigheid bedraagt 3 millimeter.

Puntenwolken in kleur
Een van de eisen was dus dat de scans in 
kleur zouden zijn. Hiervoor hadden wij twee 
opties, of de camera van de Trimble TX8 
(aanwezig in model 2) gebruiken of een losse 
spiegelreflexcamera. Beide methoden heb-
ben zo hun voor- en nadelen. Met de interne 
camera van de TX8 gaat de opname en ver-
werking sneller en gemakkelijker. Een losse 
camera heeft kwalitatief betere en scherpere 
foto’s. Ondanks het extra werk hebben we 
vanwege de hoge eisen gekozen voor de 
losse camera. De aparte foto’s, zie afbeel-
ding 2, zijn met speciale software aan elkaar 
gerekend tot panoramafoto’s, zie afbeelding 
3, die vervolgens in Trimble RealWorks zijn 
gebruikt om de puntenwolken in te kleuren. 

Verwerking puntenwolken
Om de scans aan elkaar te rekenen is er ge-
bruikgemaakt van targets (‘scan spheres’, zie 
afbeelding 4). Deze targets moeten vanuit 
meerdere standplaatsen gemeten zijn. Een 
deel van de targets zijn ook middels tachy-
metrie en GNSS gemeten, wat zorgt voor een 
hoger en stabieler grondslagnetwerk. Tot slot 
heeft een waterpassing plaatsgevonden voor 
de koppeling aan het NAP-stelsel. In MOVE3 
zijn de GNSS-, tachymetrie- en waterpasme-Afbeelding 2: Losse foto’s.
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het BIM Loket. In Revit heeft elk element een 
Assembly Code waarbij dit wordt ingevuld. 
Verder is er gewerkt met aparte Worksets, 
op deze manier is er een scheiding tussen 
verschillende elementen (constructie, gevels, 
installaties, outillage, et cetera) en kan er 
goed worden samengewerkt via een Central 
Model. Deze staat op de server en iedereen 
kan lokaal aan zijn of haar eigen deel wer-
ken zonder elkaar in de weg te zitten of dub-
bel werk te doen. En uiteindelijk, na vele uren 
modelleren, ontstond er dan een zeer nauw-
keurig 3D-model, zie afbeelding 7.

Conclusie
De opbouw van station Almere was voor 
GeoNext een mijlpaal. Onze ambitie is om 
niet te stoppen bij een puntenwolk, maar een 
product te leveren waar een architect of ont-
werper direct mee aan de slag kan. Als wij 
onze ambitie willen waarmaken, is kennis en 
kunde van de andere vakdisciplines noodza-
kelijk. n

Lennart Querelle is junior specialist bij GeoNext.

Voor meer informatie, zie www.geonext.nl. 

tie-elementen zitten vaak achter 
een afwerking, zoals een plafond 
of muur. De scans en bouwteke-
ningen vullen elkaar goed aan. 
Het ruwe werk is vanaf de teke-
ningen te doen en de scans zijn 
er om alles precies op de goede 
plek te krijgen en voor de wijzi-

gingen die zijn aangebracht die niet op de 
tekeningen staan.
Naast geodetische kennis om een hoogwaar-
dige puntenwolk te produceren, is ook kennis 
van bouwkunde noodzakelijk om alles con-
form de eisen in Revit op te bouwen. Hiervan 
hebben wij dankbaar gebruikgemaakt van 
een externe specialist.
Zoals eerder vermeld moest alles worden ge-
codeerd via het NL-SfB-systeem. Dit systeem 
is een standaard voor de bouw- en installatie-
branche en wordt momenteel beheerd door 

tingen vereffend, zie afbeelding 5. GeoNext 
heeft software geschreven om ook alle targets 
in MOVE3 mee te vereffenen. Alle coördina-
ten zijn in Trimble RealWorks gelezen en alle 
opstellingen zijn aan elkaar gerekend, zie af-
beelding 6. Omdat alle targets meegenomen 
zijn in de vereffening ontstaat een perfecte 
aan elkaar gesloten puntenwolk.

Modelleren in Revit
Nu we een aaneengesloten puntenwolk heb-
ben, zijn we begonnen met modelleren. Het 
grootste gedeelte van het modelleren vond in 
Revit plaats. Op plaatsen waar we geen pun-
tenwolk hadden (omdat het niet te scannen 
was), is gebruikgemaakt van de informatie in 
de pdf’s van de oorspronkelijke bouwtekenin-
gen. Deze zijn hard nodig voor met name de 
funderings- en constructie-elementen. De fun-
deringen zijn uiteraard niet zichtbaar aange-
zien ze onder de grond liggen, de construc-

Afbeelding 3: Panoramafoto vanuit losse foto’s.

Afbeelding 4: Scantargets.

Afbeelding 5: Meetnetwerk in MOVE3. Groen: 
tachymetrie, paars: gps, lichtblauw: waterpassing.

Afbeelding 6: Verwerking in RealWorks, puntenwol-
ken van één dag scannen.

Afbeelding 7: Compleet 3D-model.
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Het GWF is geen eindgebruikerscon-
ferentie, zoals merkgerichte gebrui-
kersconferenties van HxGN, Trimble 

Dimensions, Esri UC tot Bentley’s Year in Infra-
structure. Toch waren er genoeg presentaties 
van uitstekende praktijktoepassingen en pro-
jecten die pasten bij het thema en focus van 
het forum. Het GWF is ook geen product- of 
handelsbeurs zoals Intergeo, Bauma, of Con-
expe. Toch was er een heel behoorlijke expo 
met zowel opkomende als gevestigde tech-
nologieën, oplossingen, publieke en private 
partijen en belangenbehartigingsgroepen; 
opnieuw passend bij het thema en de focus 
van het forum.
Wat het GWF de wereld te bieden heeft, is 
een dialoog op hoog niveau, met in het ver-
lengde daarvan netwerken en samenwerken. 
Dit is niet alleen essentieel voor het gezamen-
lijk oplossen van landsoverschrijdende pro-
blemen, maar ook voor het laten groeien van 
de geo-sector. Tijdens het Geospatial World 
Forum vinden de geo-industrie, vakgenoten 
en aanhakende specialisten een gemeen-
schappelijke basis om geo-business te promo-
ten, om innovaties te laten zien en om samen 
aan oplossingen te werken. De nadruk ligt 
hier dan ook op het woord ‘Forum’. 

Het Geospatial World Forum 2019 (GWF2019), gehouden in april in Amsterdam, 
heeft een speciale plaats en rol in de wereldwijde geo-gemeenschap. Dat komt 
vooral door wat het niet is. Door Gavin Schrock

Geospatial World Forum biedt 
dialoog op hoog niveau

Gemeenschappelijke basis voor promotie geo-business 

Geo-professionals
Het GWF is een evenement dat zich richt op 
executive-niveau. Bestuurders dus. Dat wil 
niet zeggen dat geo-professionals het forum 
niet mogen bijwonen; integendeel. Als er 
een evenement is dat je kan inspireren door 
te laten zien hoe belangrijk het werk dat we 
doen is, en om de problemen die we oplos-
sen te markeren, is het wel het GWF. Voor 
landmeters moet die lijst ook een jaarlijks eve-
nement van FIG (International Federation of 
Surveyors) bevatten. Lezers die betrokken zijn 
bij landmeten, geomatica, civiele techniek en 
constructie (AEC) zien het woord ‘geospatial’ 
en denken wellicht: ‘GIS’. Nee. Het GWF 
heeft de verwante takken van sport altijd al 
meegewogen. In onze groeiende wereld van 
‘reality capture’ is het immers niet meer mo-
gelijk om zonder te kunnen. En we kunnen de 
volledige implementatie van digitalisering in 
de bouw en BIM niet los zien van degenen 
die ruimtelijke ontwerpgegevens toepassen in 
het veld. De problemen rondom onze infra-
structuur en de bouwsector kwamen dan ook 
duidelijk naar voren, van de keynote spee-
ches tot in speciale sessies. Schrijver dezes 
was overigens vereerd om gevraagd te wor-
den om een sessie over digitale constructie te 
modereren.

Gegevensbehartiging
De geo-sector produceert veel gegevens − enor-
me hoeveelheden. Deze snel groeiende hoeveel-
heid geo-data is niet alleen waardevol, maar ook 
essentieel voor het bevorderen van duurzame 
groei van infrastructuur. Esri’s CEO en voorzitter 
van de vorig jaar opgerichte World Geospatial 
Industry Council (WGIC), Jack Dangermond, 
zei in zijn keynote, maar ook in enkele daarop-
volgende sessies, dat we ‘voorbij’ de data-fase 
zijn. We moeten meer aandacht hebben voor 
‘belangenbehartiging’: pleitbezorging omtrent 
de manier waarop de geo-gemeenschap het be-
wustzijn van de groeiende en dynamische schat 
aan geo-data vergroot. Ook moeten we best 
practices bevorderen om het gebruik van geo-
informatie bij het oplossen van urgente mondiale 
problemen te optimaliseren.
De bouw en constructiesector stond centraal in 
de tweede keynote, door president en CEO van 
Trimble, Steve Berglund. Hij sprak over ‘colla-
borative workflows’ en ‘enabling technologies’ 
die een nieuw tijdperk van BIM hebben geïntro-
duceerd. Ook had hij het over ontwerpen voor 
constructability, bouwautomatisering en hoe 
dergelijke modelgebaseerde workflows grotere 
efficiëntie bewerkstelligen in operations en asset 
management. Dit alles werd onderstreept door 
dezelfde kritische behoeften die ook werden be-
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Jack Dangermond (l) riep in zijn keynote op tot meer aandacht voor belangenbehartiging: het vergroten van het 
bewustzijn van de groeiende en dynamische schat aan geo-data.

Samenwerking 
De WGIC nodigde vertegenwoordigers van 
verschillende grote wereldwijde organisaties en 
raden uit om samen te werken en de samenwer-
king te bespreken. Een voorbeeld is de Internati-
onal Telecommunications Union (ITU), een orga-
nisatie die op 1 april 2019 een partnerschap 
met de WGIC is aangegaan. De World Energy 
Council besprak het gebruik van geo-data in hun 
onderzoek en andere activiteiten, waaronder 
een briefing over hun rapport Global Energy 
Scenarios Comparison 2019. Er waren verder 
sessies en tracks over Geo4Environment, big 
data, regionale fora (India, Afrika, Azië, het 
Midden-Oosten), locatieanalyse en bedrijfsinfor-
matie en meer. Van groot belang is echter de 
prominente focus op infrastructuur en constructie.

Digitalisering 
In de panelsessie, gemodereerd door xyHt, een 
gezamenlijke presentatie door twee bedrijven 
die betrokken waren bij de bouwSMART open-
BIM Award 2018-winnaar voor de bouw: het 
iconische Pontsteiger-woningbouwproject in Am-
sterdam, dat aantoont dat BIM niet zomaar een 
hol modewoord is. Trimble’s Ron Bisio presen-
teerde zijn reflecties op de digitale samenwer-
kingsinnovatie die werd toegepast bij de bouw 
van een van hun nieuwe bedrijfskantoorgebou-
wen, en de voorzitter van Hexagon’s divisie voor 
gereedschapswerktuigen, Katherine Broder, 
hield zich bezig met de vaak over het hoofd ge-
ziene uitdagingen van het in kaart brengen van 
ondergrondse voorzieningen en functies. Het 
was hartverwarmend om te zien dat een volle-
dig vervolgpanel was gewijd aan ondergrondse 
zaken (door Geonovum). We horen veel over het 
vastleggen van de realiteit, digitale tweelingen et 
cetera − het bovengrondse is relatief gemakkelijk 
te vangen − maar in veel opzichten is wat onder 
de grond ligt de laatste grens. 

Prijzen en onderscheidingen
Een van de vele jaarlijkse prijzen die op het 
GWF werden uitgereikt, was voor geo-infor-
matieambassadeurschap; dit jaar ging hij 
naar een onvermoeibare pleitbezorger voor 
geo-outreach, met name in de veldgeoriën-
teerde intelligentie: Keith Masback, voorma-
lig president USGIF, eigenaar en principal 
consultant PLUM RUN LLC. We maakten ook 
kennis met de dynamische geo-ondernemer 
Alexis Hannah Smith, oprichter en CEO van 
IMGeospatial, een bedrijf dat geautomati-
seerde bedrijfsproducten maakt op basis van 
machine learning, kunstmatige intelligentie, 
automatische functie-extractie, teledetectie en 
multi-scopische gegevens. IMGeospatial werd 
erkend als de start-up van het jaar en is uitge-
nodigd om lid te worden van de WGIC. De 
geo-vrouwenkampioen van het jaar was Ingrid 

industrie in een goed daglicht wil stellen, zal ook 
kijken of dit van nut is voor de bedrijven. Toch 
leken de sessies en vergaderingen vooral gericht 
te zijn op duurzame groeidoelstellingen (SDG’s).

SDG’s
Een term als ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ 
klinkt volgens sommigen op de een of andere 
manier anti-business of anti-groei. Dat is natuur-
lijk helemaal niet het geval. In de meeste geval-
len komt de term, en de gestelde doelen, neer 
op een eenvoudige stelling. De groei die nodig 
is om wereldwijde vraag te ondersteunen, moet 
worden bereikt op een manier die op de lange 
termijn effectief kan worden onderhouden en 
uitgevoerd, zonder ernstige gevolgen voor be-
perkte middelen of onomkeerbare schade aan 
de natuur. Veel mensen, één kleine wereld, ver-
antwoorde groei − daar zou niets controversieel 
aan moeten zijn. Het GWF was ook gastheer 
van enkele vergaderingen voor een doorlopend 
initiatief, Geo4SDG’s genaamd. 

nadrukt in andere sessies (inclusief het digitale 
constructiepaneel gemodereerd door xyHt): dat 
legacy-tools en -methoden niet zullen voldoen 
aan de groeiende vraag naar infrastructuur. Het 
moet slimmer, groener, kosteneffectiever en duur-
zamer. De wereldbevolking is tijdens ons leven 
al verdubbeld, maar we worden nog steeds ge-
hinderd door legacy-inefficiënties in belangrijke 
sectoren. Een punt dat naar voren kwam in veel 
van de sessies en keynotes: bouw, architectuur 
en het ingenieurswezen zijn uitgenodigd om 
aan de tafel te komen zitten voor het ontwikkelen 
en implementeren van oplossingen.

De Council
De World Geospatial Industry Council (WGIC) 
werd ongeveer een jaar geleden opgericht tij-
dens een VN-Comité met geo-deskundigen, het 
UN-GGIM. Deze WGIC hield een bestuurs-
vergadering de dag voorafgaand aan het 
GWF2019 en had daarnaast nog enkele ge-
richte samenwerkingsbijeenkomsten tijdens het 
evenement. De WGIC heeft sterke banden met 
het GWF; veel van de deelnemende bedrijven 
en organisaties vormen ook het eerste bestuur 
van de Council. Sanjay Kumar, CEO van Geo-
spatial Media and Communications, organisator 
en gastheer van het GWF, is ook de secretaris-
generaal van WGIC. Kumar had een inaugu-
rele bijeenkomst van mediavertegenwoordigers 
bijeengeroepen bij het GWF om gesprekken 
over samenwerking op het gebied van berichten 
voor de geo-sector en de Council te beginnen. 
Bekende kopstukken uit de geo-wereld zitten in 
het bestuur van de Council: Trimble’s Ron Bisio 
is WGIC-president, Valrie Grant trekt de onder-
werpen partnerschap en industriebetrokkenheid, 
Theo Agelopolous van Autodesk leidt marketing 
en communicatie voor de Council. De Council 
is duidelijk niet enkel idealistisch: wie de geo-

Ron Bisio als president van de World Geospatial 
Industry Council. 
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Geonovum richtte tijdens het GWF de aandacht op ondergrondse zaken. 

als epicentrum van activiteit en innovatie in geo-
innovaties. Als er een land is dat de mantel van 
geospatiale innovatie en de combinatie van geo 
en BIM heeft overgenomen, met behoud van het 
groene en aantrekkende bedrijfsleven en duur-
zame ontwikkeling, is Nederland een van de 
leiders, zo niet de duidelijke leider. Het GWF 
heeft ruimte aan tafel voor belangstellenden om 
aan te schuiven. n

Gavin Schrock gavin.schrock@xyht.com is landmeter,  

technologiejournalist en redacteur bij www.xyHt.com.  

Dit artikel is eerder verschenen in xyHt en met  
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www.geospatialworldforum.org

bestuur van het Kadaster, hebben gezamenlijk 
aangekondigd dat het GWF2020 op dezelfde 
locatie in Zaandam in april 2020 opnieuw zal 
samenkomen. De WGIC zal daar ook bestuurs-
vergaderingen, outreach- en samenwerkings-
sessies houden. Nederland is een logische en 
geschikte locatie voor een evenement als be-
langrijk mondiaal knooppunt van luchtroutes en 

Vanden Berghe, directeur van het Nationaal 
Geografisch Instituut (NGI) in België. De Bill 
and Melinda Gates Foundation werd erkend 
met de prijs ‘Making a difference’.

Vooruit kijken
Geospatial Media’s Sanjay Kumar en co-host 
Dorine Burmanje, voorzitter van de raad van 

GeoBusiness Nederland, dé branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie

netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid

word lid! www.geobusiness.nl
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Overzicht van meetpunten in een gedeelte van de stad. De gegevens zijn afkomstig van de ODK-server en het is 
mogelijk die direct te importeren naar Google Earth.

Zoutwaterintrusie is een groot probleem 
voor de bewoners in de kustgebieden 
en rondom de Iloilo-River, omdat die 

afhankelijk zijn van hun eigen waterbronnen. 
Aangezien de stad op het moment bezig is 
met het herzien van haar bestemmingsplan 
(Comprehensive Land Use Plan), is dit een 
probleem waarvan de oplossingen in dit plan 
verwerkt kunnen worden. Deze problema-
tiek is in kaart gebracht door Bart Wieder-
hold en Tom Lichtenberg, studenten aan de 
Hogeschool Van Hall Larenstein, die stage 
hebben gelopen bij CPDO (City Planning 
and Development Office), onderdeel van de 
Iloilo-City Government. Het onderzoek is een 
uitbreiding van het onderzoek dat al eerder is 
beschreven in GIS-Magazine nr. 5 van 2018.

Zoutwaterintrusie
Zoutwaterintrusie is een ingewikkeld feno-
meen en is de beweging van zoutwater in 
een zoetwater-voerende laag. Dit gebeurt, 
onder andere, op het moment wanneer er 

Iloilo-City is een stad gelegen op het eiland Panay in de regio West-Visayas in de 
Filipijnen. Het is een middelgrote stad die te vergelijken is met de Nederlandse stad 
Utrecht. De stad ligt aan de kust en heeft te maken met erg zout grondwater. Dit 
komt voor het grootste deel door zoutwaterintrusie gevoed vanuit de Iloilo-Strait. Door Tom Lichtenberg en Bart Wiederhold

Het tegengaan van zoutwater-
intrusie in Iloilo-City

Inzet van een EGV-meter, een ODK-applicatie en GIS

meer zoetwater uit het grondwatersysteem 
wordt gehaald dan erin terechtkomt. In Iloilo-
City heeft dit alles te maken met de inwoners, 
die enorm veel en ongecontroleerd zoetwater 
onttrekken aan de watervoerende lagen in 
de ondergrond (zogenaamde aquifers); veel 
meer dan er weer terug in terechtkomt. Deze 
situatie is natuurlijk funest, aangezien de in-
woners afhankelijk zijn van hun waterputten. 
Dit probleem moet dus hoe dan ook opgelost 
worden. Hoe dit gedaan kan worden en hoe 
wij er onderzoek naar gedaan hebben, is 
hieronder beschreven.

ODK-Applicatie
Open Data Kit is een serie open-source-
producten die het zo gemakkelijk mogelijk 
maakt om (locatiegebonden) informatie in 
te winnen en te delen. ODK Collect is een 
applicatie die op Android draait en is dan 

Het meten van het zoutgehalte met behulp van een 
EGV-meter.
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Een GIS-kaart met de EGV-data geïnterpoleerd.

ook de toename van de bevolking en daar-
door toenemende grondwateronttrekkingen. 
Het is dan ook noodzaak om dit probleem 
zo snel mogelijk aan te pakken. Aan de hand 
van de verzamelde gegevens hebben wij een 
adviesrapport geschreven voor de City Plan-
ning and Development Office Coördinator. 
Een aantal van deze adviezen die wij heb-
ben opgesteld zijn:

•  Het planten van zout-absorberende ve-
getatie (zoals kokosnootbomen).

•  Regenwaterinfiltratie.
•  Het opladen van de waterputten in de 

kustgebieden.
Het rapport is met veel dank ontvangen en 
zal hoogstwaarschijnlijk gebruikt worden bij 
het herzien van het CLUP (bestemmingsplan). 
Naast het rapport hebben wij de gemeente 
ook voorzien van verschillende data en nieu-
we meettechnieken, waaronder het gebruik 
van ODK-Collect en GIS-mapping. n

ArcMap GIS
Aan de hand van de ODK-applicatie zijn er 
gegevens verzameld die daarna verwerkt 
zijn in Excel en uiteindelijk in een GIS-be-
stand. De ruwe data zijn al erg waardevol 
voor de Government van Iloilo-City, maar om 
het probleem ook inzichtelijk te krijgen is het 
nuttig om gebruik te maken van GIS-technie-
ken. We hebben een aantal berekeningen 
met betrekking tot zoutwaterintrusie gemaakt 
gebaseerd op de Ghyben-Herzberg-relatie en 
hiervan hebben we door middel van ArcMAP 
verschillende kaarten gemaakt. Waaronder 
een kaart waarin de EGV-waardes zijn weer-
gegeven en een kaart waarin de Ghyben-
Herzberg-relatie is verwerkt.

Resultaten
Tussen al die verschillende kaarten zijn er 
twee die de zoutwaterintrusie in de kustgebie-
den en rondom de Iloilo-River goed zichtbaar 
maken. Hierboven is een kaart afgebeeld die 
het Elektrische Geleidingsvermogen laat zien. 
Hoe hoger de waarde, des te meer zout er in 
het water zit. Op het moment dat het water 
de grens van 800 µS/cm (microsiemens per 
centimeter) overschrijdt (gele en rode kleuren 
in de kaart), wordt het water te zout om te ge-
bruiken voor consumptie. Dit is dan ook een 
groot probleem, omdat veel inwoners van de 
kustgebieden en rondom de Iloilo-River afhan-
kelijk zijn van hun waterputten.

Advies voor de toekomst
De Government van Iloilo-City weet dan ook 
dat dit een probleem is dat steeds groter 
wordt, door de stijgende zeespiegel maar 

ook te vinden in de Google Play Store. De 
app kan gebruikt worden in combinatie met 
XLS-form-gebaseerde digitale vragenlijsten 
die gemakkelijk kunnen worden ingevuld 
door gebruikers. Er kunnen echter naast nor-
male vragenlijsten ook andere onderdelen 
ingevoegd worden, zoals de locatie aan de 
hand van GPS, afbeeldingen, video’s, audio 
en barcodes. De applicatie kan zo ingesteld 
worden, dat er ondersteuning verzameld 
wordt voor het controleren van gegevens 
en de vertakking en looping van gestelde 
vragen, die afhankelijk zijn van eerdere 
antwoorden. De gegevens worden offline 
opgeslagen op het apparaat en kunnen 
worden geüpload naar de ODK-aggregate 
server. Het is dan mogelijk deze bestanden 
te downloaden in drie verschillende be-
standstypen (waaronder CSV voor gebruik 
in Excel of import in GIS). De applicatie is 
enorm gebruiksvriendelijk en binnen no-time 
is een gebruiker in staat om ODK volledig 
te benutten.

Gegevens inwinnen
Met een flinke hoeveelheid drinkwater, frisse 
moed, een EGV-meter en onze smartphone 
zijn wij langs alle barangays (buurtgemeen-
schappen) in de kustgebieden van Iloilo-City 
gegaan. Hier zijn met behulp van een 250 
x 250 meter grid waterputten gemeten op 
het zoutgehalte. Ook zijn de afmetingen van 
de put gemeten, zodat we er uiteindelijk een 
formule op los konden laten. Deze praktijkda-
gen bestonden vaak uit hoge temperaturen en 
veel kilometers, maar waren desondanks toch 
enorm indrukwekkend.

Tom Lichtenberg en Bart Wiederhold zijn 
studenten (Land- en Watermanagement) 
aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. 
De studie is in de Filipijnen begeleid door 
Ubo Pakes, op dat moment GIS-coördi-
nator op de University of the Philippines 
Visayas Campus in Iloilo-City/GIZ-CIM 
Integrated Expert. 
Wie meer wil weten over dit project of het 
daaropvolgende project (Technische Re-
genwater Infiltratie 
Maatregelen) dat 
is uitgevoerd in de 
Filipijnen, kan con-
tact opnemen door 
bijgaande QR-code 
te scannen. 
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In Memoriam Elfriede Maria Fendel, NWO-toekenning 
projectvoorstel GRADUAL, Geomatics Day 2019

In Memoriam Elfriede Maria Fendel
(26 april 1956 - 30 maart 2019)
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Op 26 april 1956 werd Elfriede geboren als dochter van een binnen-
vaartschippersechtpaar. In haar jonge jaren werd ze daarom mede 
opgevoerd door haar grootouders. Op 18-jarige leeftijd solliciteerde ze 
als secretaresse bij de Technische Hogeschool Delft. Mede op aanraden 
van haar oma (‘Dit meisje is goud’) werd Elfriede door Theo Bogaerts 
aangesteld en begon haar lange en rijke carrière bij de TH/TU Delft. 
Elfriede betekende ruim 43 jaar veel voor de TU Delft en de TU Delft 
betekende veel voor Elfriede. Iedereen die Elfriede kende weet hoe 
enorm betrokken zij was en meeleefde met elke Geodesie- of Geomatics-
student uit binnen- of buitenland. Zowel in hun goede tijden, maar vaak 
ook in hun moeilijke tijden. Hetzelfde medeleven toonde Elfriede naar 
haar TU Delft-collega’s (en naar familie, kennissen en zelfs de dieren). 
Als ze moest kiezen tussen een nieuwe jonge pup of een hond uit het 
asiel, dan koos ze voor de laatste optie. Medeleven. Deze betrokkenheid 
van Elfriede was een prachtige karaktereigenschap, maar soms was ik 
bezorgd dat dit ten koste van haarzelf zou gaan.

Vele jaren was Elfriede de rechterhand van professor Theo Bogaerts. Hieronder een korte bloemlezing 
van haar activiteiten, waaruit blijkt dat ze zich op een breed terrein zeer succesvol ontwikkelde. Samen 
met Theo ging ze op Kadastrale adviesmissies voor de Wereldbank en de Europese Unie naar landen als 
Litouwen, Polen, Tsjechië en Slowakije. Voor de Stichting Studiecentrum voor Vastgoedinformatie (SSVI) 
en later de Vereniging van Vastgoedinformatie (VVI) was Elfriede de backoffice en zorgde zij onder meer 
voor de nieuwsbrieven, de publicatieseries en de organisatie van studiedagen. Elfriede was jarenlang de 
secretaris van UDMS, de Urban Data Management Society en het bestuur met Massimo Rumor, Ro-
bert Laurini en Theo Bogaerts en vormde met hen een hechte vriendenclub. Ze heeft in die periode vele 
UDMS-symposia georganiseerd, vele proceedings geëdit en speelde een hoofdrol in de jaren dat het sym-
posium in Nederland plaatsvond: 1985 (Den Haag), 1995 (Den Haag), 2000 (Delft), 2011 (Delft) en 2018 
(Delft). Gedurende de jaren negentig was Elfriede actief als organisator en editor in het ELIS-program-
ma (Education in Land Information Systems) om onderwijs op Europees niveau te ontwikkelen (samen 
met o.a. Jerzy Gazdzicki uit Polen, een vriendschap die bleef). Door al deze activiteiten was ze niet alleen 
binnen de TU Delft, maar ook nationaal en internationaal een geo-personality.

Bijna twintig jaar mocht ik zeer intensief en dagelijks met Elfriede samenwerken. Door de jaren heen 
ontwikkelde Elfriede zich tot allroundondersteuner van de sectie GIS technologie en beheerde in die 
functie een vaak complexe administratie en onderhield contacten met buitenlandse projectpartners. Ze 
was de spil in onze organisatie, wist alles en kon overal een oplossing voor vinden. Elfriede was heel erg 
trots op haar nieuwsbrieven, al die jaren was geen nummer overgeslagen (bij haar veertigjarig jubileum 
zijn ze gebundeld in een fraai historisch boekwerk). Elfriede was ook helemaal in haar element bij het 
organiseren van nationale of internationale congressen en workshops. Ze was in 1982 al betrokken bij de 
organisatie van de FIG Permanent Committee Meeting 1982 (Den Haag), een groot internationaal event 
met deelnemers vanuit de gehele wereld. Dit event heet tegenwoordig de FIG Working Week, en het 
is spijtig dat Elfriede de komende editie (2020 in Amsterdam) niet meer kan meemaken, al heeft ze de 
organisatie in een vroeg stadium nog van adviezen voorzien. Elfriede heeft ook vele andere FIG events 
medegeorganiseerd, zoals de FIG 3D Cadastres workshops (2001, 2011, en 2018 in Delft) en samen met 
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In Memoriam Elfriede Maria Fendel
(26 april 1956 - 30 maart 2019)
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Op 26 april 1956 werd Elfriede geboren als dochter van een binnen-
vaartschippersechtpaar. In haar jonge jaren werd ze daarom mede 
opgevoerd door haar grootouders. Op 18-jarige leeftijd solliciteerde ze 
als secretaresse bij de Technische Hogeschool Delft. Mede op aanraden 
van haar oma (‘Dit meisje is goud’) werd Elfriede door Theo Bogaerts 
aangesteld en begon haar lange en rijke carrière bij de TH/TU Delft. 
Elfriede betekende ruim 43 jaar veel voor de TU Delft en de TU Delft 
betekende veel voor Elfriede. Iedereen die Elfriede kende weet hoe 
enorm betrokken zij was en meeleefde met elke Geodesie- of Geomatics-
student uit binnen- of buitenland. Zowel in hun goede tijden, maar vaak 
ook in hun moeilijke tijden. Hetzelfde medeleven toonde Elfriede naar 
haar TU Delft-collega’s (en naar familie, kennissen en zelfs de dieren). 
Als ze moest kiezen tussen een nieuwe jonge pup of een hond uit het 
asiel, dan koos ze voor de laatste optie. Medeleven. Deze betrokkenheid 
van Elfriede was een prachtige karaktereigenschap, maar soms was ik 
bezorgd dat dit ten koste van haarzelf zou gaan.

Vele jaren was Elfriede de rechterhand van professor Theo Bogaerts. Hieronder een korte bloemlezing 
van haar activiteiten, waaruit blijkt dat ze zich op een breed terrein zeer succesvol ontwikkelde. Samen 
met Theo ging ze op Kadastrale adviesmissies voor de Wereldbank en de Europese Unie naar landen als 
Litouwen, Polen, Tsjechië en Slowakije. Voor de Stichting Studiecentrum voor Vastgoedinformatie (SSVI) 
en later de Vereniging van Vastgoedinformatie (VVI) was Elfriede de backoffice en zorgde zij onder meer 
voor de nieuwsbrieven, de publicatieseries en de organisatie van studiedagen. Elfriede was jarenlang de 
secretaris van UDMS, de Urban Data Management Society en het bestuur met Massimo Rumor, Ro-
bert Laurini en Theo Bogaerts en vormde met hen een hechte vriendenclub. Ze heeft in die periode vele 
UDMS-symposia georganiseerd, vele proceedings geëdit en speelde een hoofdrol in de jaren dat het sym-
posium in Nederland plaatsvond: 1985 (Den Haag), 1995 (Den Haag), 2000 (Delft), 2011 (Delft) en 2018 
(Delft). Gedurende de jaren negentig was Elfriede actief als organisator en editor in het ELIS-program-
ma (Education in Land Information Systems) om onderwijs op Europees niveau te ontwikkelen (samen 
met o.a. Jerzy Gazdzicki uit Polen, een vriendschap die bleef). Door al deze activiteiten was ze niet alleen 
binnen de TU Delft, maar ook nationaal en internationaal een geo-personality.

Bijna twintig jaar mocht ik zeer intensief en dagelijks met Elfriede samenwerken. Door de jaren heen 
ontwikkelde Elfriede zich tot allroundondersteuner van de sectie GIS technologie en beheerde in die 
functie een vaak complexe administratie en onderhield contacten met buitenlandse projectpartners. Ze 
was de spil in onze organisatie, wist alles en kon overal een oplossing voor vinden. Elfriede was heel erg 
trots op haar nieuwsbrieven, al die jaren was geen nummer overgeslagen (bij haar veertigjarig jubileum 
zijn ze gebundeld in een fraai historisch boekwerk). Elfriede was ook helemaal in haar element bij het 
organiseren van nationale of internationale congressen en workshops. Ze was in 1982 al betrokken bij de 
organisatie van de FIG Permanent Committee Meeting 1982 (Den Haag), een groot internationaal event 
met deelnemers vanuit de gehele wereld. Dit event heet tegenwoordig de FIG Working Week, en het 
is spijtig dat Elfriede de komende editie (2020 in Amsterdam) niet meer kan meemaken, al heeft ze de 
organisatie in een vroeg stadium nog van adviezen voorzien. Elfriede heeft ook vele andere FIG events 
medegeorganiseerd, zoals de FIG 3D Cadastres workshops (2001, 2011, en 2018 in Delft) en samen met 
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Op 28 juni 2019 wordt ‘Geomatics Day 2019’ gehouden op de Faculteit Bouwkun-
de, TU Delft. Tijdens het ochtendprogramma presenteren vier groepen Geoma-
tics-studenten de resultaten van hun Synthese Project. Tijdens het middagpro-
gramma presenteren professionals innovatieve Geomatics-oplossingen. 
Registreer voor 21 juni: https://www.tudelft.nl/evenementen/2019/otb/geomatics-
day-2019/.

Deelname is gratis. Het evenement wordt genereus gesponsord door CGI, Cyclo-
media, de gemeente Rotterdam, Geometius, Sweco, Tensing en Vicrea.

Juni 2019

Redactie

Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl) 
www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.nl

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.

Geomatics Day 2019

Chrit Lemmen de FIG LADM workshops (2003 in Enschede, 2012 in Rotterdam en 2017 in Delft). Verder organiseerde 
Elfriede samen met Menno-Jan Kraak het Spatial Data Handling (SDH) symposium in Delft (1996). Elfriede was samen 
met Sisi Zlatanova de motor achter de organisatie van het eerste Geo-information for Disaster Management Symposium 
(Gi4DM) in Delft in 2005 en de tweede 3D GeoInfo-conferentie (Delft, 2007). Vele proceedings heeft Elfriede geëdit en ze was 
verschrikkelijk trots als dan haar naam Elfriede M. Fendel op de kaft stond. Nooit geweten dat de M voor Maria staat, een 
prachtige naam.

Namens alle TU Delft-collega’s, nog eenmaal een zeer oprecht en postuum dank aan Elfriede voor alle mooie dingen en fijne 
jaren die we samen hebben mogen meemaken en voor de generaties geo-studenten die we met elkaar met succes hebben 
afgeleverd. 

Peter van Oosterom

NWO-toekenning projectvoorstel GRADUAL

Binnen het NWO Maps4Society-programma is in de tweede 
ronde Kleine Innovatieve Projecten (de zogenaamde KIP-
ronde) het gezamenlijke projectvoorstel ‘Seeking optimal 
usability to avoid information overload: Comparing gradual 
with non-gradual scale transitions in web-based maps’ 
(GRADUAL) gehonoreerd aan de sectie GIS-technologie van 
de TU Delft en de Geo-information Processing (GIP)-afdeling 
van ITC/Universiteit Twente.
In eerder onderzoek hebben we een nieuw concept met de 
naam Space Scale Cube (SSC) voorgesteld, waarin kaartge-
gevens op alle gewenste schalen op een geleidelijke en vloei-
ende manier voor gebruik op het web beschikbaar komen, 
zodra deze eenmaal zijn opgeslagen in een varioschaal-data-
structuur. Dit leidt tot wat we een varioschaalkaart noemen, 
die nieuwe gebruikersinteractie mogelijk maakt, waarbij een 
delta in schaal (kleine zoomstap) leidt tot een kleine veran-
dering in de geografische inhoud van de kaart. Hoe kleiner 
de deltaschaal, hoe kleiner ook de kaartverandering.
In dit KIP-project worden webkaarten (met geleidelijke 
overgangen) in een te ontwerpen bruikbaarheidstudie 
vergeleken met kaarten op vaste schaal (zonder geleidelijke 

overgangen). De ontwikkeling van de varioschaal-webkaar-
ten – inclusief meer geleidelijke schaalovergangen en de 
ontwikkeling van een web-gebruikersinterface – vindt plaats 
aan de Technische Universiteit Delft (sectie GISt). De bruik-
baarheidstudie zal worden uitgevoerd aan de Universiteit 
Twente (ITC), in het usabilitylab van de GIP-afdeling, waar 
eye-tracking hardware en software voor analyse beschikbaar 
zijn. Deze vergelijkende evaluatie van webkaarten met en 
zonder geleidelijke schaalovergangen zal leiden tot kennis 
over wat gebruikers wel en niet prettig vinden in de inter-
actie met deze webkaarten en welk effect dit heeft op de 
snelheid en kwaliteit bij het uitvoeren van de verschillende 
kaartgebaseerde taken.

Meer informatie:
- Varioschaal: http://varioscale.bk.tudelft.nl/
- Maps4Society: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resulta-

ten/programmas/maps4society 
- KIP-project GRADUAL: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/maps4society/projecten/17644 
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Rob Schuurbiers, CEO bij Simacan.  
(foto: Bram Petraeus)

Midden in het boeiende verhaal over 
zijn bedrijf Simacan valt oprichter 
Rob Schuurbiers stil om naar buiten 

te wijzen, naar de ‘boulevard’ die rond de 
Amersfoortse wijk Vathorst loopt. “Daar gaat 
toevallig een bezorgwagen die we volgen.” 
Nog geen halve minuut later: “En zie je die 
grote vrachtwagen daar? Volgen we ook. Die 

is op weg naar een postsorteercentrum.”
Welkom in de wereld van Simacan. De dertig 
‘datafans’ van dit bedrijf maken verkeersin-
formatie beschikbaar, toepasbaar en deel-
baar voor primaire bedrijfsprocessen. En met 
succes. De ANWB Verkeersinformatie op de 
radio? Door Simacan geleverd. De bezorg-
service aan huis van Albert Heijn? Door Sima-
can ondersteund. Schuurbiers: “We zeggen 
weleens gekscherend: er zijn zoveel Neder-
landers die in aanraking komen met onze 
technologie zonder dat ze het weten, we zou-
den een reclamefilmpje moeten maken.”

Silicon Eemvalley 
In het kantoorpand van Simacan in Bedrijven-
park Vathorst staan Schuurbiers en zijn team 
oog in oog met een potentiële smart city. Het 

maakt dat Amersfoort, dat ernaar streeft een 
‘slimme stad’ te zijn, voelt als een natuurlijke 
thuishaven. “Wij brainen altijd over the next 
step. We raken met onze dienstverlening aan 
smart city, dus daar willen we graag aan 
bijdragen. Dan is Amersfoort, en Vathorst 
in het bijzonder, de ideale testlocatie. Niet 
voor niets koos online supermarkt Picnic voor 
Vathorst als eerste pilotomgeving. Er wonen 
en werken veel mensen die samen een ge-
mêleerde bevolking vormen. Er zitten mooie 
bedrijven, er is een station in de buurt, de 
rondweg is uniek. Het is een controlled area 
waar je veel kunt meten en uitproberen.”
Simacan is een van de vele geo-bedrijven 
die zich thuis voelen in Amersfoort. Sterker 
nog: volgens de oprichter heeft deze regio 
de potentie om uit te groeien tot ‘Silicon Eem-

Amersfoort ontwikkelt zich tot het kloppend hart van de geo-sector. Steeds meer 
bedrijven en organisaties die actief zijn in deze branche vestigen zich in de kei-
stad. Wat maakt dat ze er zo gedijen? Waarom ontpopt juist Amersfoort zich tot 
‘geo-stad’? “Deze regio heeft de potentie om uit te groeien tot Silicon Eemvalley.” Door Thijs Tomassen

Amersfoort, kloppend hart 
van geo-sector

Branche breed vertegenwoordigd in de keistad

Camille van der Harten, directeur bij GeoBusiness Nederland. (foto: Bram Petraeus)
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Harrie Kuijper, directeur Infrastructuur bij Arcadis. (foto: Bram Petraeus)

gek dus dat de Amersfoortse vestiging van 
het mondiale bedrijf zich heeft ontwikkeld tot 
de grootste Arcadis-locatie in Europa. Hier 
zijn alle interne divisies van de organisatie 
vertegenwoordigd: milieu, water, gebouwen 
en infrastructuren. 950 Arcadis-medewerkers 
hebben inmiddels hun standplaats in Amers-
foort. 
“Dat is historisch zo gegroeid”, zegt direc-
teur Infrastructuur Harrie Kuijper, zelf al sinds 
2000 actief in Amersfoort. “Door de goede 
bereisbaarheid – zeker met de trein – van 
deze stad, trekken we ook mensen uit het 
noorden en het oosten van het land. En we 
bedienen vanuit hier nationale klanten als 
Rijkswaterstaat en ProRail. Kijk, het station 
en de prachtig centrale ligging vormen de 
hoofdreden dat we hier gevestigd zijn. Maar 
Amersfoort is ook altijd al hét bolwerk binnen 
onze branche geweest, het centrum van ons 
vakgebied. Ook daarom passen wij hier heel 
goed.”
Arcadis, met vele vestigingen op diverse con-
tinenten, is wereldwijd actief als ontwerp- en 
consultancyorganisatie op het gebied van de 
natuurlijke en gebouwde omgeving. Kuijper: 
“Onze tagline is: improving the quality of life. 
Eigenlijk zit dat achter alles wat we doen. Of 
het nu om infrastructuur of milieu gaat.”

Innovaties
“We bestrijken een breed spectrum”, vervolgt 
Kuijper, die voorbeelden noemt. “Voor de 
Zuidas hebben we een basisontwerp neerge-
zet. Tegelijkertijd zijn we in Turkije bezig ge-
weest met een van de grootste vliegvelden ter 
wereld. Je moet dan denken aan een enorme 
oppervlakte die bestond uit bergen en dalen. 
Dat hebben we helemaal vlak gemaakt. Het 
complexe ontwerp daarvoor hebben wij ge-
maakt. We zijn met innovaties gekomen en 
hebben miljoenen euro’s bespaard. Dan heb je 
het over een project van 26 miljard euro. Super-
leuk om te doen en wat de omvang betreft een 
‘once in a lifetime’-project.”
En dat allemaal voor een belangrijk deel vanuit 
Amersfoort. Arcadis is er al jarenlang uitste-
kend op zijn plek, op steenworp afstand van 
het station. De locatie past naadloos in de visie 
van het bedrijf. “We hebben de doelstelling om 
met onze kantoren zo dicht mogelijk bij een 
station te zitten”, vertelt Kuijper. “Zodat onze 
mensen zo min mogelijk met auto’s hoeven te 
reizen. Dat zijn we verplicht aan de maatschap-
pij waarin we opereren. We geven dan wel 
iets meer uit aan vierkante meters, gemiddeld 
zijn het duurdere locaties, maar we krijgen er 
verantwoorde mobiliteit voor terug. We horen 
vaak van relaties dat ze onze locatie zo goed 
vinden. Dicht bij een station, dat spreekt altijd 
aan.”

en Geomaat. Ook zijn organisaties zoals 
Geonovum, een overheidsorganisatie die 
zich bezighoudt met geo-standaarden, en 
Het Waterschapshuis gevestigd in Amers-
foort. Voor ons is het belangrijk om bij zulke 
organisaties in de buurt te zijn. Daarbij komt 
dat de gemeente Amersfoort zich actief als 
geo-stad profileert.”
De geo-sector in de regio Amersfoort staat er 
goed op, weet Van der Harten. “Het aardige 
is dat de geo-branche hier in de volle breedte 
wordt vertegenwoordigd. Je komt in deze re-
gio van alles tegen. Die concentratie en diver-
siteit zijn bijzonder.” 

Centrum van vakgebied 
Van der Harten noemde het bedrijf al in zijn 
opsomming: ook de banden tussen Arcadis 
en Amersfoort zijn al jarenlang warm. Niet 

valley’. “Er zijn hier veel IT-bedrijven. En veel 
bedrijven op het gebied van geo-informatie. 
Als je die twee werelden bundelt is er heel 
veel mogelijk.”

Aantrekkingskracht
Schuurbiers zegt geen woord te veel. Amers-
foort heeft een sterke aantrekkingskracht op 
geo-bedrijven en -organisaties. Voorbeelden 
te over. Neem de branchevereniging Geo-
Business Nederland, die de belangen van 
ruim 90 bedrijven uit de geo-sector behartigt. 
“Eind 2015 hebben wij bewust gekozen voor 
Amersfoort als vestigingslocatie”, vertelt di-
recteur Camille van der Harten. “Amersfoort 
is een logische plek, want je hebt hier veel 
geo-gerelateerde bedrijven.”
Hij somt er moeiteloos een aantal op.  
“Royal HaskoningDHV, Arcadis, Neo, Vicrea 

Arnold Lobbrecht, directeur bij HydroLogic. (foto: Bram Petraeus)
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De Amersfoortse Koppelpoort is de enige gecombineerde land- en waterpoort in Nederland. (foto: Sjoerd Mouissie)

De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort is het kadastraal middelpunt van Nederland. (foto: Jan Jaap Bakker)

of water. “Mooi voorbeeld: we werken met 
Neo, een onderneming die overheden en be-
drijven assisteert in het duurzaam verbeteren 
van locatiegebonden informatie; zij zitten hier 
om de hoek. Geo-informatie is een belangrijke 
bron voor ons werk. Dan is het fijn om geo-
bedrijven om ons heen te hebben. Omgekeerd 
kunnen wij de geo-bedrijven toegang bieden 
tot de markt waarin wij actief zijn.” 
Amersfoort mag zichzelf absoluut geo-stad 
noemen, vindt Lobbrecht. Lachend: “Ik voeg er 
wel ‘water’ aan toe. Zo zitten hier ook de STO-
WA, Het Waterschapshuis, Arcadis en Royal 
HaskoningDHV, die ook aan watervraagstuk-
ken werken. Het is opvallend hoeveel geo-be-
drijven er in Amersfoort geconcentreerd zijn. 
Daar gaat een aanzuigende werking vanuit. 
Los van de voordelen voor ons werk, creëert 
die aanwezigheid een bepaalde energie. Je 
kunt samen optrekken, bijvoorbeeld in het 
vinden van een oplossing voor het tekort aan 
jong, hoogopgeleid technisch talent.” 
Het is al bijna twee decennia goed toeven in 
Amersfoort voor Lobbrecht en zijn team. Hij 
noemt Amersfoort “een prachtige stad met een 
plezierig woon-werkklimaat”. “We hebben 
hier op een prettige manier kunnen groeien. 
De centrale ligging en de bereikbaarheid zijn 
fantastisch; de grotere verkeersaders, zowel 
wegen als sporen, lopen langs de stad. Ze-
ker onze locatie aan de zuidkant van de bin-
nenstad is een ideale plek om het hele land te 
bestrijken. Het is een mooie uitvalsbasis voor 
onze mensen die werken aan internationale 
opdrachten, je bent zo bij Schiphol. We be-
reiken vrijwel al onze klanten in Nederland 
binnen anderhalf uur. Andersom zijn wij mak-
kelijk bereikbaar voor hen, we ontvangen ze 
graag bij ons op kantoor.”

op dit gebied, onder meer door een pakket 
aan data beschikbaar te stellen voor onder-
zoeksdoeleinden. “Denk aan data zoals wa-
terstanden, waterstroming, overstorting, wa-
terkwaliteit en geo-informatie. Daar maken we 
dankbaar gebruik van.”
Lobbrecht ziet het als een voordeel dat Hy-
droLogic in Amersfoort veel bedrijven om zich 
heen heeft die zich bezighouden met geo, ICT 

HydroLogic
Tijd om de rondgang te vervolgen. Op de 
grens van het Stationsgebied en de binnen-
stad van Amersfoort opereert HydroLogic van-
uit twee naast elkaar gelegen historische pan-
den. Al bijna twintig jaar broeden oprichter 
en directeur Arnold Lobbrecht en zijn team in 
Amersfoort op steeds betere oplossingen voor 
slim waterbeheer, door inzet van data, water-
kennis, modellen en ICT, voor nagenoeg alle 
waterschappen in Nederland, een kwart van 
de gemeenten en Rijkswaterstaat. 
Het groeiende onderzoeks- en adviesbureau is 
harder nodig dan ooit, nu hevigere buien en 
extremere droogtes door snellere klimaatver-
andering vaker voorkomen. In dat spannende 
werkveld houdt Lobbrecht het hoofd koel, ook 
omdat het aangenaam ondernemen is vanuit 
Amersfoort. HydroLogic weet zich omringd 
door andere bedrijven op het snijvlak van 
geo, ICT en water én deze regio blijkt een ide-
ale proeftuin. 
“Amersfoort is een middelgrote stad, inmid-
dels naar vrij groot toegroeiend, waar vol-
doende watervraagstukken zijn om te onder-
zoeken en waar we slimme oplossingen voor 
kunnen bieden”, weet Lobbrecht uit ervaring. 
“Dat is voor opschaling naar grotere steden 
heel interessant.”
De gemeente Amersfoort faciliteert HydroLogic 
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de doorstroming te versnellen en verkeersvei-
ligheid te verhogen. Dat is waanzinnig! We 
hebben een testapp gemaakt die alle infor-
matie op de matrixborden waar je onderdoor 
rijdt digitaal verwerkt en ook nog aan je pre-
senteert. Real-time! Dit hadden we vijf jaar 
geleden met de grootst mogelijke fantasie 
niet kunnen bedenken.”
Schuurbiers kijkt zelfs al verder, naar de 
komst van de zelfrijdende auto. “Sensoren 
kunnen zestig meter vooruitkijken, maar geen 
vijftig kilometer. Daar heb je data voor nodig. 
Hopelijk kunnen wij a piece of the puzzle zijn 
in de toekomst.” n
 

Thijs Tomassen info@thijstomassen.nl is tekstschrijver en 

journalist. 

www.amersfoortbusiness.com/geo-stad

www.arcadis.com 

www.geobusiness.nl

www.hydrologic.nl

www.simacan.com

locatie “ook gewoon erg praktisch”. “Dit is 
het midden van het land. Vanuit Amersfoort 
is alles even dichtbij en even ver weg. En we 
zitten pal naast de A1. Wij hoeven tegen be-
zoekers alleen maar te zeggen: bij Loods 5 
en IKEA eraf, dan weet iedereen waar het 
is. Veel van onze medewerkers zijn naar 
Amersfoort verhuisd. Dat zegt ook wat over 
het woonklimaat.”
Als rechtgeaarde Rotterdammer woont 
Schuurbiers met zijn gezin inmiddels elf jaar 
in Amersfoort. Hij wil niet meer weg. “Wij 
hebben het volmondig ontzettend naar ons 
zin. Het voorzieningenniveau is hoog, we 
zijn hier van alle gemakken voorzien.”

Piece of the puzzle
In vijf jaar is het hard gegaan met Simacan. 
“Soms moeten we onszelf echt even in de arm 
knijpen. Dat klinkt soft, maar we hebben bij 
serieuze bedrijven gewerkt, we weten hoe 
complex dingen zijn. Op initiatief van de 
rijksoverheid zijn we actief in een consorti-
um met Siemens en Ericsson om data via de 
cloud naar auto‘s te versturen, met als doel 

Smart city 
Terug naar Simacan. Ook daar ervaren ze 
Amersfoort in meerdere opzichten als de ide-
ale thuislocatie. Bijvoorbeeld omdat Amers-
foort actief wil bijdragen aan de ontwikkeling 
van een smart city, zo klinkt het. “Smart city 
betekent ook het vergroten van de leefbaar-
heid. Dat zouden we hier kunnen realiseren. 
Logistiek heeft nu eenmaal veel impact. Het 
lijkt ons interessant dat een beetje beter te 
maken. Daarbij moet je redeneren vanuit de 
bewoners, want daar gaat het om. Zij moe-
ten zich gefaciliteerd voelen door moderne 
technologie.”
“Om bij thuisbezorgen te blijven: data, in-
ternet of things en ICT kunnen ervoor zorgen 
dat mensen in controle zijn over het moment 
waarop ze hun bestelling geleverd krijgen, of 
geïnformeerd worden dat een ander moment 
beter is voor de wijk”, vervolgt Schuurbiers. 
“De bezorging zou dan gebeuren met stille, 
zuinige, autonome voertuigen. Je kunt ook 
aan collectiepunten denken; dan haal je het 
op wanneer het jou schikt.”
Schuurbiers noemt Amersfoort als vestigings-
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Het Erasmus MC, met rechts duidelijk zichtbaar de bedtoegankelijke daktuin. ® Rob van Esch. 

In de categorie ‘Stimulerende omgevingen’ 
gaat het veelal over ontmoetingen, maar 
omdat ontmoetingen makkelijk te realiseren 

zijn door inbreng van horeca, werd er door 
de vakjury naar een andere benadering van 
het begrip gekeken. De centrale vraag luidde 
dan ook: Hoe kom je tot een echte duurzame, 
gezonde én stimulerende (werk)omgeving?
Het ontwerp van het Erasmus MC staat in 
dienst van het creëren van een Gezond Ge-
bouw: een gezonde omgeving voor patiënt, 
medewerker en bezoeker die het welzijn maxi-
maliseert en het stressniveau minimaliseert. 
Het gebouw voegt zich naar patiënt, student, 
bezoeker en medewerker: van schoonmaker 
tot hersenchirurg.
Het medisch centrum werd door vakjurylid 
Renske van der Stoep, architectenbureau ROF-
FAA, omschreven als een leefbare en zeer toe-
gankelijke omgeving waarbij ‘beter maken’ 
centraal staat. Van der Stoep: “Het Erasmus 
MC is geen standaard ziekenhuis. Het is een 
plek waar iedereen welkom is en wat ook op 
die publieke manier gebruikt wordt. Je zou 
kunnen zeggen dat het in verschillende lagen 
stimuleert. Bijzonder dat zo’n groot program-
ma nabij het centrum van Rotterdam op zo’n 
manier georganiseerd kan worden.” 

Ankerpunten
Bij binnenkomst in het medisch centrum wordt 
de bezoeker al verrast door het sfeervolle 
entreegebied, dat in niets doet denken aan 
een ziekenhuis. Hoge plafonds, veel daglicht, 
groen en uitnodigende zitjes zorgen voor le-
vendige ontmoetingsplekken, terwijl meer 
intiem vormgegeven atria rust bieden. An-
kerpunten als receptiebalies, kunstobjecten, 
doorzichten die de verbindingen met de stad 

maken en gegroepeerde zitgebieden helpen 
de bezoeker zich binnen het gebouw te ori-
enteren. 
De centrale verbindings-as vormt de publieke 
ruggengraat van het complex die bestaande 
en nieuwe gebouwen voor zorg, onderwijs 
en onderzoek op een logische wijze aan el-
kaar bevestigt. Het Erasmus MC is zo georga-
niseerd dat functies met de meeste hectiek als 
winkels, poli’s en Spoedeisende Hulp op de 
onderste verdiepingen liggen, terwijl de ver-
pleegafdelingen, waar patiënten het langst 
verblijven, van de rust op de bovenste verdie-
ping genieten. Het begrip Gezond Gebouw 
is ook op de verpleegafdelingen prominent 
terug te vinden in de eenpersoons patiënten-
kamers. Deze afdeling biedt ook toegang tot 
de unieke bedtoegankelijke daktuin. 

BNA-award
Het Erasmus MC is verkozen uit de in totaal 
114 inzendingen voor de BNA-awards. EGM 
architecten en het Erasmus MC hebben inmid-
dels meerdere prijzen mogen ontvangen. Zo 
werd het medisch centrum door zowel de 
vakjury als het publiek verkozen tot beste ge-
bouw van Rotterdam, ontving het een eervolle 
vermelding voor de Dutch Daylight Award en 
viel de daktuin meerdere keren in de prijzen. 
BNA Beste Gebouw van het Jaar is een initi-
atief van de BNA, Branchevereniging Neder-
landse Architectenbureaus. n

www.egm.nl

www.erasmusmc.nl 

www.gebouwvanhetjaar.nl

Door de redactie

Het door EGM architecten ontworpen Erasmus MC is verkozen tot categoriewin-
naar ‘Stimulerende omgevingen’ bij de prijsuitreiking van BNA Beste Gebouw van 
het Jaar. Bijzonder, want niet eerder heeft een ziekenhuis deze nationale prijs ge-
wonnen. De prijsuitreiking vond plaats in de LocHal te Tilburg waar jurylid Ferdi 
Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (BZK), de categorieprijs bekendmaakte.

Erasmus MC winnaar BNA Award 
Stimulerende omgevingen 

Als eerste ziekenhuis winnaar van categorie 
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In Nederland mogen we ons rijk prijzen met 
onze infrastructuur aan luchtfoto’s, panorama-
beelden, obliekbeelden en, last but no longer 

least, satellietbeelden. De infrastructuur is belang-
rijk omdat we er redelijk zeker van kunnen zijn 
dat data beschikbaar zijn, tegen een redelijke 
prijs of als open data, en je niet aan een leveran-
cier gebonden bent als wat je koopt niet goed is. 
In het Satellietdataportaal (www.satellietdata-
portaal.nl) dat het Netherlands Space Office be-
heert, bevinden zich sinds 2012 satellietbeelden 
die Nederlandse gebruikers zonder kosten mo-
gen gebruiken. Sinds maart van dit jaar is daar 
weer een verbetering in doorgevoerd. Dit jaar 
worden beelden ingewonnen van de Chinese 
Superview-constellatie met een pixelgrootte op 
de grond van 50 x 50 centimeter. Tot de winter 
van dit jaar worden er zes bedekkingen van Ne-
derland gerealiseerd en in het portaal ontsloten. 
Na opname zijn de data binnen enkele dagen 
beschikbaar.

Signalering mutaties
Het nut van die data is dat verschillen tussen 
achtereenvolgende opnamen goed zichtbaar 
kunnen worden gemaakt. U ziet een aantal 
voorbeelden op deze pagina’s. De data zijn 
een uitstekende grondstof voor de signalering 
van mutaties. Voor NEO is dat al sinds twintig 
jaar core business en het hoofdonderwerp van 
onze innovaties. We worden steeds beter in de 

geautomatiseerde beeldanalyse van mutaties. 
Veel analysemethoden zijn in ontwikkeling en 
dat is voor de zonnepanelen ook zo. In de ty-
pische NEO-systematiek speuren we met ‘deep 
learning’-algoritmen op alle beeldmateriaal dat 
voor ons beschikbaar komt of we veranderingen 
op daken en percelen kunnen identificeren. Zo 
ja, dan wordt binnen dit dak gezocht naar objec-
ten die mogelijk een zonnepaneel zijn. Het ‘lear-
ning’-aspect van dit proces betekent dat we door 
het algoritme ‘te straffen’ voor foutieve detectie 
(en dat is mensenwerk) steeds betere resultaten 
krijgen. Geleidelijk wordt de database ‘steeds 

De website voor de Zonnepanelenviewer. 

Zonnepanelen op daken, in weilanden, op geluidsschermen. Overal waar je kijkt. De 
vergelijking met de paddenstoelen ‘die uit de grond schieten’ is niet helemaal onge-
grond. Natuurlijk is (bijna) alles keurig door regelgeving georganiseerd. Echter, we 
weten niet van elkaar waar de collectoren worden gerealiseerd. En het gaat best wel 
snel. De vraag die een NEO-team zich najaar 2018 stelde was ‘Kunnen we vanuit 
de lucht en ruimte nu niet gewoon de zonnepanelen inventariseren en monitoren en 
hoe zouden we dat dan doen’? In dit artikel vertellen we wat over onze oplossing om 
de inventarisatie zo volledig en actueel mogelijk te krijgen en te houden.Door Loek van Oijen en Rob Beck

Zonnepanelen tellen met 
behulp van ‘deep learning’

Inventariseren en monitoren vanuit de lucht

Stroomdiagram zonnepaneeldetectie.

885 Panelen in Aldeboarn tussen september2018 (l) en april 2019 (r).
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Onjuistheden kunnen aan ons worden ge-
meld en die verwerken we dan. Het gebruik 
van de API is niet gratis, maar daar wordt 
ook informatie verstrekt over de grootte van 
de panelen, de hellingshoek en oriëntatie en 
de daaruit te schatten stroomproductie. Ook 
hierbij zijn open data onze belangrijkste ge-
gevensbronnen. n

Loek van Oijen en Rob Beck zijn beiden werkzaam bij NEO. 

Voor meer informatie zie www.neo.nl en 

zonnepanelen.neo.nl.

volledig (meer mensenwerk). We passen deze 
kennis ook toe in internationale projecten in in-
middels een viertal landen. 

Viewer
De geïdentificeerde zonnepanelen zijn voor 
iedereen gratis te zien in een viewer die we 
samen met GEOGAP hebben vervaardigd. 

beter en completer’. We werken eraan om eind 
2019 de zonnepanelen in Nederland voor min-
stens 95 procent volledig in beeld te hebben en 
de informatie op dat niveau te houden. 
Aan de database met resultaten worden ook de 
resultaten toegevoegd die we in specifieke pro-
jecten voor Nederlandse opdrachtgevers realise-
ren. Dan is het resultaat in een keer heel juist en 

19.000 Panelen in Eemnes tussen november 2018 (l) en april 2019 (r).

4.500 Panelen in Buggenum tussen september 2018 en april 2019.

Een van de tientallen zonneparken, het Franeker zonnepark met 29.008 zonnepanelen. 

Voorbeeld van de werking van het ‘deep learning’- 
algoritme. In dit geval heeft het algoritme het onder-
scheid tussen serre en zonnepaneel correct gemaakt.

In de Zonnepanelen API worden hellingshoek, oriëntatie 
en wattage berekend aan de hand van Open Data 

zoals het AHN.

ISD Group - Bij ons bent u aan het 
juiste adres voor CAD en PDM/PLM!
De ISD Group is met de producten HiCAD en HELiOS één van de grootste 

aanbieders van hoog geïntegreerde CAD- en PDM-oplossingen.

Met al 40 jaar ervaring op engineering gebied is ISD Group een vertrouwde 

partner - van productontwikkeling tot en met de After-Sales-Service.

ISD Benelux BV
Het Zuiderkruis 33 | 5215 MV ‘s Hertogenbosch | +31 73 6153 888
Grote Voort 293a | 8041 BL Zwolle | + 31 73 6153 888
info@isdgroup.nl | www.isdgroup.com
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Harald Krijger, directeur van Connecting Projects, pleitte tijdens zijn voordracht voor het ‘single source of truth’-concept 
voor bouwprojecten en ging in op de trend dat steeds meer producten als dienst worden geleverd. 

Het integreren van data uit verschillende 
bronnen wordt de komende jaren be-
langrijker door de groei van het IoT en 

meer ‘slimme’ producten. Deze trend biedt be-
drijven innovatiekansen en brengt uiteraard ook 
risico’s met zich mee. Als eerste spreker maakte 
Harald Krijger, directeur van Connecting Pro-
jects, iedereen bewust van de voordelen die het 
integreren van data uit alle beschikbare bron-
nen biedt. Hij pleitte daarbij voor het ‘single 
source of truth’-concept voor bouwprojecten en 
een daarvoor beschikbare SPIN-oplossing. Ver-
der ging Krijger in op de trend dat steeds meer 
producten als dienst worden geleverd, waarvoor 
informatie onontbeerlijk is. Ten slotte belichtte hij 
nog de verschuiving van informatieprocessen en 
informatiemanagement. Dat is een gevolg van 
de geautomatiseerde invoer en opslag van data 
uit steeds meer bronnen, waaronder minuscule 
sensoren. Omdat er meer oplossingen zijn voor 
gecentraliseerd informatiemanagement in pro-
jecten, stelden de aanwezigen vragen over het 
verschil met andere systemen, de informatiebe-
veiliging en aansluiting van SPIN op marktont-
wikkelingen als ETIM.

Facade Identification System 
De tweede spreker was Stingo Huurdeman, 
projectcoördinator technology, innovation & de-
velopment van de VMRG (Vereniging Metalen 
Ramen en Gevelbranche). Gevels en kozijnen 
worden belangrijker voor het werkklimaat bin-
nen gebouwen en duurzamer bouwen. In reactie 
op de trend richting het leveren van ontzorgende 
diensten in plaats van alleen bouwproducten, 
heeft de VMRG het Facade Identification System 
(FIS) ontwikkeld. Deze innovatie is gericht op het 
uniek identificeren van gevel- en kozijnelemen-
ten, met een QR-code of RFID-tags. De belang-
rijkste doelstelling voor het FIS is beter inzicht te 

krijgen in de levenscyclus van producten voor 
hergebruik en nieuwe toepassingen. Een voor-
beeld daarvan is geautomatiseerde gebouwin-
specties met drones. Door een gevelelement of 
kozijn te scannen met een dronecamera is de 
bijbehorende informatie namelijk eenvoudig te 
ontsluiten. In het kader van de VMRG-innovatie 
belichtte Huurdeman ook de verschuiving van 
correctief naar voorspellend onderhoud en 
veranderende informatiebehoeften. Tijdens en 
na deze presentatie zijn diverse vragen beant-
woord over de regelgeving voor drone-inspecties 
en het gebruik van alle data versus de privacy.

Risicomanagement van installaties 
Als derde gastspreker presenteerde Werner 
Vink, engineer IoT bij Heroes, een aantal toe-
passingen van datamanagement en analyses 

voor HVAC-installaties. Tijdens de exploitatiefa-
se van gebouwen is het de uitdaging om een 
optimaal leef- en werkklimaat te creëren, tegen 
zo laag mogelijke onderhouds- en energiekos-
ten. Momenteel presteren veel installaties lang 
niet optimaal, met als gevolg onnodig hoge 
energie- en onderhoudskosten. Een belangrijke 
bottleneck om die situatie te verbeteren is het 
gebrek aan uniforme naamgeving en docu-
mentatie van alle data die door meet- en re-
gelsystemen en installaties worden verzameld. 
Tijdens Vink’s presentatie werd duidelijk dat 
semantische modellering belangrijke waarde 
kan toevoegen bij het aggregeren, ordenen 
en analyseren van alle beschikbare data. Dat 
illustreerde hij met een praktijktoepassing van 
de SkySpark-monitoringtool bij Priva en het 
open source Haystack-initiatief. In het Haystack-

In april organiseerde Stumico een bijeenkomst over de toegevoegde waarde van 
meer data integreren. Voor projectmanagement, het identificeren van produc-
ten voor circulair bouwen en IoT-toepassingen in de installatietechniek. Omdat 
verenigingsjaar 2019 in het teken staat van ‘experience’ werd er ook een VR-
toernooi georganiseerd. Door de redactie

Data linken voor circulair 
bouwen en IoT

De toegevoegde waarde van extra informatie
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Omdat verenigingsjaar 2019 in het teken staat van ‘experience’ werd er tijdens de Stumico-bijeenkomst ook  
een VR-toernooi georganiseerd.

spelen in het grootste VR-center van Europa. 
Daarvoor beschikt Enversed Entertainment in 
het Veemgebouw in het Eindhovense Strijp-
gebied over een groot aantal VR-rooms. Hoe-
wel er geen specifieke bouwkundige of civiel-
technische toepassingen aan bod kwamen, 
waren de opdrachten en spellen voor ieder-
een indrukwekkende en inspirerende ervarin-
gen. Ook relevant voor het dagelijks werk, 
omdat VR-/AR-toepassingen gecombineerd 
met een BIM en sensoren in de bouw de  
komende jaren een flinke vlucht gaan nemen. 
In zijn totaliteit weer een leerzame en verma-
kelijke bijeenkomst, met interactieve discus-
sies en volop gelegenheid om te netwerken. 
Wie ook wil bijblijven op het gebied van ICT 
in de bouw en civiele techniek is altijd wel-
kom om een keer als gast deel te nemen. Op 
stumico.nl zijn zowel de data als onderwer-
pen van volgende bijeenkomsten te vinden. n

www.stumico.nlVR-experience
Na de jaarlijkse ALV en het avondeten zijn 
alle aanwezigen in groepen verdeeld om 
met en tegen elkaar een virtueel toernooi te 

project wordt ook onderzocht hoe een ‘tagging-
model’ te integreren is met een BIM en hoe data 
uit de exploitatiefase kunnen bijdragen aan be-
tere meerjarenonderhoudsplanning.

Meer weten? Bel Tommi Cuturic op 06 2823 5992 
of solliciteer direct via www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict

Kom jij ons GEO-ICT 
development team versterken?

Buiten gebaande paden denken 
Ruimtelijke gegevens integreren en klanten helpen om data driven te worden. 

Klanten beter laten presteren om zo ook in de toekomst relevant te blijven. 

In een team waarin volop aandacht is voor jouw innovatieve ideeën. Dat is 

werken aan GEO-ICT bij Ordina. Wij zetten ICT op de kaart. Letterlijk.

adv_185x134mm_geo-ict_wegenbeheer_ordina - november 2018.indd   1 19/11/2018   10:16
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Een voorbeeld van een metaalbouwproject, uitgevoerd 
met ISD-software: het Hourglass in Amsterdam van Byldis. 

Architect Dam & Partners. 

ISD is softwareontwikkelaar van CAD- en PDM-software, met HiCAD en HELiOS 
als bekendste producten. Het van oorsprong Duitse bedrijf werd in 1977 opge-
richt en heeft tegenwoordig naast het hoofdkantoor in Dortmund vestigingen 
in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland alsook verschillende partners 
die verspreid zijn over de hele wereld. BIGnieuws sprak met vertegenwoordigers 
van de Benelux-tak van ISD over de ontwikkelingen van het bedrijf voor de 
bouwbranche.  

Onderaannemers als specifieke doelgroep

“Bij de ontwikkeling van de software 
probeert ISD altijd om de belang-
rijke trends aan te voelen en daar 

met functionaliteit op in te spelen”, stelt Wil-
lem van Kreij, sales consultant bij ISD Benelux. 
“Belangrijke ontwikkelingen zoals 2D/3D-
compatibiliteit, flexibiliteit bij ontwerpen en 
construeren van constructies en de integratie 
van PDM/PLM zijn al in een vroeg stadium 
in HiCAD en HELiOS gerealiseerd. Voor de 
bouw levert dat allerlei praktische voordelen 
op, zoals de mogelijkheid om op basis van 
een IFC-bestand het 3D-model te vervaardi-
gen. Vanuit dit 3D-model kan HiCAD snel en 
eenvoudig stuklijsten, zaaglijsten, bouwkundi-

ge details, werkplaats- en montagetekeningen 
genereren. Met deze ontwikkelingen van ISD 
is de productie en montage eenvoudig aan te 
sturen, zonder het risico van menselijke fou-
ten bij het overzetten van gegevens. Dit levert 
voor onze klanten direct een tijdswinst en een 
kwaliteitsverbetering op.”

IFC en BIM
Naast de automatisering van productiebestan-
den zijn BIM en IFC de afgelopen jaren be-
langrijke thema’s geweest bij de ontwikkeling 
van HiCAD. “Het is binnen HiCAD mogelijk 
om een aangeleverd IFC-bestand in te laden 
en te gebruiken als onderlegger voor de ont-
werpwerkzaamheden. Ook zijn alle clash- en 
collisionchecks uit te voeren met een IFC-mo-
del.” 
Naast IFC-bestanden kunnen gebruikers ook 
bestanden in het meer traditionele DWG-
formaat opnemen in hun workflow. Van Kreij 
merkt op dat naast de keuze van het bestands-
formaat ook de manier van werken zeer 
sterk uiteen kan lopen bij eindgebruikers van 
HiCAD. “We zien een heel groot verschil tus-
sen bedrijven die IFC gebruiken en onderne-
mingen die met DWG werken. Zo hebben we 
een klant die volledig met het IFC-model van 
de aannemer werkt, omdat hij geen dubbel 
werk wil doen. Daartegenover staat dat we 
klanten hebben die nog alles met DWG doen, 
simpelweg omdat ze niet veel meer nodig heb-
ben dan dat. Met de focus op BIM wordt wel 
eens vergeten dat nog heel veel projecten in 
2D worden gedaan en de bedrijven die deze 
projecten draaien moeten ook goed worden 
bediend. Daarom hebben we ook ingezet op 

Door Lambert-Jan Koops

ISD richt zich op specialisten 
in bouwbranche  

Column
Het begint met 
bewustwording
Er gebeurt zoveel in onze wereld, maar er lijkt 
pas echt wat te gebeuren als je er zelf ook aan 
toe bent. Veel is ver-van-mijn-bed-show, maar 
als de ontwikkelingen dichterbij komen, om 
in de metafoor te blijven, bijvoorbeeld in mijn 
slaapkamer, dan wordt het interessant. Mijn 
oog viel bij het doorlezen van het vorige BIG-
nieuws dan ook op het woord gamification. 
Dat las ik voor het eerst in mijn lijfblad, maar 
eergisteren zag ik het ook in een beleidsdocu-
ment voorbij komen en laatst in de nieuwsbrief 
stond er ook iets over. Blijkbaar is de tijd – lees: 
mijn bewustzijn – rijp om er meer mee te doen. 
Want veranderen begint met bewustwording. 
Als je dat bewust bent ga je opletten, informe-
ren, lezen, verdiepen, praten en dan gaat een 
idee groeien. 

Mijn oog viel dus op gamification. Altijd ge-
dacht dat het was opgebouwd uit twee woor-
den: game en vacation. Woorden amalgame-
ren is een kunst, dus soms krijgen mensen zoals 
ik er een verkeerde voorstelling van zaken bij. 
Nu weet ik wel beter: gamification is het toe-
passen van gamedenken en gametechnieken 
in niet-game-omgevingen. Bent u er nog? Het 
doel is om spelenderwijs persoonlijk gedrag te 
veranderen, betrokkenheid te bewerkstelligen 
en kennis over te dragen. Aldus de definitie. 
Gamification is echter serious business. Ik voel, 
nu ik mij wat heb verdiept in de materie, de 
potentie voor ons werkterrein. Zeker op het 
gebied van trainingen, maar dan anders. Hoe 
mooi zou het zijn als een gamification aan het 
begin van een project wordt gehouden. Dan 
gaat het tijdens de PSU (project start up ) niet 
meer over binnen budget blijven, winstmaxi-
malisatie en deadlines, maar over het goed 
invullen van de bedoeling. De rest komt dan 
vanzelf.

Onze wereld vanuit de ruimte gezien is pre-
cies SimCity of, wat actueler, GeoCraftNL 
van GeoFort. Als je dat beseft, wordt al ons 
handelen relatief, maar niet zonder invloed of 
gevolgen. Goede voorbeelden? Wij zijn zeer 
geïnteresseerd. Schrijf een comment op de site 
of e-mail naar redactie@bignieuws.nl.

Vacationingenieur W. Barendsz 
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Elementinstallatie: de Westluidense Poort in Tiel van WVH. Architect De Zwarte Hond. 

zowel 2D als 3D in HiCAD: veel van onze 
eindgebruikers zitten op de wip wat dat be-
treft en als ze op enig moment toch naar 3D 
willen, dan is de overstap niet al te groot. Veel 
functionaliteiten in de software zijn ook echt 
praktijkgericht toegevoegd met het werk van 
de eindgebruiker in het achterhoofd. Zo is het 
mogelijk om in alle aanzichten een aanpas-
sing door te voeren en doorsnedes en bouw-
kundige details uit het model te halen. Omdat 
er in de bouw vaak veel wijzigingen in een 
model plaatsvinden tijdens het ontwerp- en 
bouwtraject is dat een nuttige en praktische 
functie voor HiCAD-gebruikers.”

Speciale projecten
Binnen de bouw zijn er verschillende sub-
branches waar ISD zich specifiek op richt. 
Voor de staalbouw geldt dat ISD met name 
ondernemingen bedient die trappen, hek-
ken, bordessen en balustrades maken, terwijl 
ook gevelbouwers de bijzondere aandacht 
hebben van de softwareontwikkelaar. “We 
onderscheiden ons met name in de specials. 
Bijvoorbeeld dubbelgekromde onderdelen in 
de bouw, zijn prima te maken met HiCAD. 
We bieden daarnaast ook verschillende spe-
cialistische oplossingen voor de gevelbou-
wer, zoals de bi-directionele koppeling met 

LogiKal of de geïntegreerde ALUCOBOND-
module voor composiet gevels. Daarnaast 
bevat HiCAD bedrijfsspecifieke CAD-functies 
voor gevels, zoals intelligente verbindingen, 
een groot aantal profielen en verschillende 
praktijkgerichte werktechnieken. Interessant 
is ook de speciale module voor het snel op-
zetten van een gevel, waar de gevelpanelen 
automatisch worden verdeeld over het opper-
vlak, zodat een ontwerper vanuit de biblio-
theek snel een gevel kan opzetten.”

Ontwikkelplan
Voor de toekomst spelen er een aantal zaken 
een rol bij de ontwikkeling van de software, 
zo stelt Van Kreij: “We richten ons duidelijk 
op een doelgroep en die bestaat voornamelijk 
uit onderaannemers die hun eigen specialisme 
inbrengen bij een bouwproject. Ze ontwerpen, 
produceren, monteren en installeren en willen 
snel en efficiënt hun productie aansturen. Met 
die eindgebruikers zetten we in op tweezijdige 
doorontwikkeling van onze software. We heb-
ben aan de ene kant een ontwikkelplan op ba-
sis van eigen inzicht bij ISD, ingegeven door 
innovatie en toekomstvisie uit de branches. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de 
feedback van de eindgebruikers, waarbij ook 
lokale feedback wordt meegenomen in het pro-
ces. Zo is mijn collega Arjen Klein aangesteld 
als productmanager bouw in Nederland en 
daarmee is hij de directe schakel tussen onze 
Nederlandse klanten en de R&D-afdeling. Op 
deze manier wordt de stem van de Nederland-
se gebruikers gehoord op de R&D-afdeling in 
Dortmund.”
Zelf verwacht Van Kreij dat op korte termijn het 
al eerder genoemde BIM en IFC de ontwikkel-
gemoederen nog wel even bezighouden. “On-
danks dat nog niet iedereen ermee werkt, zijn 
het wel belangrijke onderwerpen voor de bouw. 
Vandaar ook dat ISD haast heeft gemaakt met 
de ondersteuning van IFC4. We zijn een van de 
eerste partijen geweest die deze nieuwe versie 
van het uitwisselingsformaat ondersteunden en 
ik denk dat dit een goed voorbeeld is van het 
feit dat we de ontwikkelingen op bouwgebied 
bijzonder serieus nemen.” n

www.isdgroup.com

Dak-, wand- en profielinstallatie door Van Beynum. 
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Met behulp van Bestekchecker kan een inspecteur de status van een stoep snel beoordelen en zijn oordeel  
onderbouwen door foto´s toe te voegen in het systeem. 

Rob Goris is procescoördinator bij de 
gemeente Breda en legt uit hoe deze 
gemeente de taak als toezichthouder 

invult. “Bijna al het werk wordt uitbesteed, 
maar daarvan willen we als toezichthouder 
wel de kwaliteit waarborgen. Dat kan door 
zo veel mogelijk van het werk te inspecteren, 
maar dat viel in het verleden nog niet mee. 
Onze inspecteurs zaten zo’n beetje de helft 
van de tijd op kantoor de administratie bij te 
werken, in plaats van dat ze aan het inspec-
teren waren. Het uitgangspunt bij het zoeken 
naar een software-oplossing voor deze afde-
ling was dan ook dat deze de administratieve 
werkzaamheden sterk zou verminderen.” 
In eerste instantie experimenteerden Goris 
en zijn collega’s met een aantal interne op-
lossingen, maar die pogingen brachten niet 
het gewenste resultaat. “Toen het duidelijk 
werd dat we er niet een, twee, drie uitkwa-
men, hebben we het over een andere boeg 
gegooid en zijn we aan een geheel nieuwe 
oplossing gaan denken”, legt Goris uit. “We 
zijn daarbij uitgegaan van twee basisbron-
nen: ons beheersysteem met alle geo-informa-
tie en de bestekken waarin alle afspraken met 
de aannemers zijn vastgelegd. De informatie 
uit die twee bronnen moest op een dusdanige 
manier worden gecombineerd dat onze in-
specteurs ter plaatse alle rapportages zouden 
kunnen doen. Dus geen knip- en plakwerk 
met Excellijsten meer achter het bureau, maar 
rapporten en termijnstaten genereren met één 
druk op de knop.”

Langs de velden
Voor het ontwikkelen van de software die aan 
de gebruikerseisen voldeed, werd het in Zalt-
bommel gevestigde Merkator ingeschakeld. 
Zij ontwikkelden vervolgens Bestekchecker, 

een app voor telefoons waarmee de inspec-
teurs een rondje langs de velden kunnen ma-
ken en bij elke plek kunnen aangeven wat 
de kwaliteit van het onderhoud is. Dat werkt 
heel goed, zo vertelt Goris, die ziet dat de 
medewerkers van de gemeente Breda van-
uit huis al vaak een deel van hun inspecties 
hebben uitgevoerd voordat ze überhaupt op 
kantoor komen. Bovendien maken niet alleen 
de collega´s van de gemeente Breda gebruik 
van Bestekchecker. “Aannemers maken ge-
bruik van hetzelfde systeem en dat scheelt 
weer enorm bij de financiële afwikkeling van 
het werk. Een factuur die binnenkomt kan veel 
sneller worden geaccordeerd, omdat van te-
voren al door beide partijen is vastgelegd 

welke werkzaamheden voor welk bedrag 
zullen worden uitgevoerd. Ook daar winnen 
we dus heel veel tijd mee. Verder is het zo 
dat de app heel veel discussie voorkomt tus-
sen ons en de aannemer. Een inspecteur kan 
bijvoorbeeld een oordeel snel en makkelijk 
onderbouwen door foto´s toe te voegen in het 
systeem, waardoor meteen duidelijk is wat hij 
bedoelt en een aannemer eventueel meteen 
kan reageren. Die snelheid van communice-
ren is heel prettig, want in het verleden gin-
gen er soms wel enkele weken overheen en 
in het geval van bijvoorbeeld een maaibestek 
was het dan te laat om nog te evalueren of de 
afkeur terecht was of niet. Nu is alles in één 
keer duidelijk.”

De gemeente Breda voert nog maar weinig onderhoudstaken in de openbare 
ruimte zelf uit en ze besteedt deze werkzaamheden dan ook uit aan diverse 
marktpartijen. Medewerkers van de gemeente controleren vervolgens of de aan-
nemers de opdrachten conform de afspraken hebben uitgevoerd. Dat was in het 
verleden een taak die veel administratieve rompslomp met zich meebracht, maar 
dankzij een samenwerking met Merkator is daar nu een eind aan gekomen. Door Lambert-Jan Koops

Breda laat inspecteurs weer 
inspecteren

Bestekchecker vermindert administratieve druk
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Recreatief gras in de gemeente Breda: dankzij de foto is direct duidelijk waarom het kwaliteitsniveau  
C gerechtvaardigd is. 

Zelf denk ik overigens wel dat het handig zou 
zijn als er een rechtstreekse koppeling voor 
de aannemer komt, maar het is niet het aller-
belangrijkst. Het is vooral goed dat we onze 
grootste zorg hebben kunnen aanpakken en 
de aannemer kunnen aansturen en controle-
ren.”

Diverse toepassingen
De gemeente Breda is de grote aanjager ge-
weest van de ontwikkeling van Bestekchecker 
en ook de eerste grote gebruiker. Inmiddels 
hebben echter ook andere gemeenten in 
Nederland de software in gebruik, waarbij 
elke gemeente de app op een andere manier 
inzet. Zo voert gemeente De Wolden de bo-
meninspectie uit met Bestekchecker, gebruikt 
Achtkarspelen de software voor maaionder-
houd en wordt de app in Oss zelfs gebruikt 
om hangplekken van jongeren te beoordelen 
en in kaart te brengen. Goris is bekend met 
al deze uiteenlopende toepassingen maar wil 
niet te snel te veel doen. “Verschillende af-
delingen van de gemeente Breda hebben al 
eens geïnformeerd wanneer zij aan de beurt 
zijn om Bestekchecker te gebruiken, maar we 
willen het goed onder controle houden en de 
procedures die we nu hebben opgestart he-
lemaal uittesten voor we een volgende stap 
nemen. Wanneer we tevreden zijn over de 
manier waarop Bestekchecker werkt, zullen 
we echter zeker de software ook inzetten op 
andere afdelingen.” n

www.merkator.com/bestekchecker

www.breda.nl

eisen waren voor een specifieke melding op 
een specifieke plek, maar met Bestekchecker 
is dat direct in te zien. Bovendien biedt de 
software de mogelijkheid voor de inspecteur 
om de aanpak van een gemeld probleem uit 
te breiden, bijvoorbeeld als de melding een 
losse stoeptegel betreft, maar het oordeel is 
dat eigenlijk de hele stoep moet worden aan-
gepakt.” 
Met het oog op de toekomst is het misschien 
ook een idee om meldingen binnen raambe-
stekken rechtstreeks door te zetten naar de 
aannemers van de gemeente Breda, maar 
Goris twijfelt of dat zal lukken. “Momenteel 
zitten we er ook zelf nog tussen omdat we het 
duidelijk willen houden voor de aannemer, 
maar dat is niet de enige reden. Er spelen 
politieke overwegingen mee bij de opzet van 
dergelijke procedures, terwijl privacy ook 
een factor is om rekening mee te houden. 

Raambestekken
De gemeente Breda werkt nu een jaar met 
Bestekchecker. Omdat het gebruik van de 
software goed bevalt, bekijken Goris en zijn 
collega’s de mogelijkheid om de app ook 
voor andere bestekken in te richten. “We 
gebruiken Bestekchecker inmiddels ook voor 
raambestekken. Daarbij gaat het om meldin-
gen van burgers over de openbare ruimte 
die bij de gemeente binnenkomen en waar-
van we enkele duizenden per jaar moeten 
verwerken. Daarbij is het onze taak om elke 
melding te controleren, of dat nu gaat om een 
losliggende stoeptegel of een niet-onderhou-
den perk. Het lastige is daarbij echter dat 
niet voor elk gebied dezelfde kwaliteitseisen 
gelden; in het centrum van de stad zijn de 
eisen bijvoorbeeld veel strenger dan in de 
buitenwijken. De inspecteurs moesten in het 
verleden telkens handmatig opzoeken wat de 

De overzichtskaart laat zien waar er gecontroleerd moet worden op onkruid op verharding. 
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Waterschappen beheren infrastructuur zoals dijken en keringen en zorgen ervoor dat het watersysteem schoon blijft en 
doorstroming gegarandeerd is. 

De hoofddoelstellingen van waterschap-
pen zijn eenvoudig – beheren van infra-
structuur zoals dijken en keringen, ervoor 

zorgen dat het watersysteem schoon blijft en 
doorstroming gegarandeerd is, en een goede 
balans bewaken tussen nat en droog bij wis-
selende omstandigheden. Aangezien alles zich 
buiten afspeelt, is het vrij logisch voor een water-
schap om te vertrouwen op beeldmateriaal voor 
het monitoren en voor besluitvorming. Locatie-
intelligentie vormt daarmee de hoeksteen van al 
het veldwerk. 
We staan aan het begin van de vierde industri-
ele revolutie, die fundamenteel anders is dan de 
voorgaande drie. Het fundament voor de vierde 
industriële revolutie is gelegen in de snel ontwik-
kelende communicatie en verbindingen. Door-
braken in (onder andere) kunstmatige intelligen-
tie, internet-of-things en robotisering beïnvloeden 
ons dagelijks leven, maar dit potentieel is nog 
niet volledig duidelijk. 

Inzichten ontgrendeld
De toepassing van Machine Learning in de 
dagelijkse werkprocessen bij waterschappen 
kan eindeloze mogelijkheden bieden. De inte-
gratie van het concept van Machine Learning 
in beeldverwerkingsprocessen, vormt de sleutel 
om een breed scala aan direct bruikbare inzich-
ten te ontgrendelen. Of het nu gaat om het iden-
tificeren van locaties en de soort obstructies, het 
opsporen van illegale afgravingen of het moni-
toren van begroeiing in watergangen, ‘smart’ 
satellietbeelden kunnen de nauwkeurigheid en 
efficiëntie van deze detecties enorm vergroten.
Tjip van Dale, senior geospatial solutions spe-
cialist bij IMAGEM: “Integratie van analytische 
tools met smart Machine Learning-algoritmes 
biedt nieuwe mogelijkheden om gebruikma-

kend van remote sensing data, eigenschap-
pen van het aardoppervlak te onderscheiden 
en te classificeren. Gebruikers hoeven niet zelf 
analysecriteria te definiëren maar specificeren 
eenvoudig waar naar gezocht moet worden en 
relateren dit aan locaties in de (satelliet)data 
waar het te zoeken verschijnsel zich voordoet. 
Het machine intellect leert te onderscheiden wat 
te zoeken en wat niet en genereert de analyse-
criteria zelf. Dit machine intellect kan vervolgens 
worden ingezet om specifieke verschijnselen in 
toekomstige analyses te kunnen classificeren.”

WDO Delta
Een recent voorbeeld in Nederland van deze 
futuristische oplossing is gerealiseerd bij Wa-
terschap Drents Overijssel Delta (WDO Delta). 
Laten we dit nader bekijken. Iedere herfst 

gaan circa zestig medewerkers van WDO 
Delta er een volle week op uit om waterwegen 
te controleren op doorstromingsproblemen 
als gevolg van ingroei en andere vervuiling. 
Meestal zijn hiervoor meerdere iteraties nodig 
– het begint met de initiële Schouw, en een op-
volgende bij complexe situaties. Uiteindelijk is 
dit proces pijnlijk arbeids- en tijdsintensief, wat 
ervoor zorgt dat de betrokken medewerkers 
geen andere taken kunnen uitvoeren. 
De reusachtige omvang van deze jaarlijkse 
inspanning trok de aandacht van Jeroen 
Waanders, innovatieadviseur bij WDO Delta, 
in 2018. Zijn wens was om het aantal veld-
bezoeken drastisch te verminderen door accu-
raat inzicht vanuit satellietbeelden. Hier kwam 
de noodzaak voor het introduceren van kunst-
matige intelligentie om de hoek kijken. 

Meer doen met minder middelen en geld is een uitdaging die geldt voor vrijwel 
alle overheidsorganisaties vandaag de dag. De 22 waterschappen in Nederland 
zijn daarop geen uitzondering. Het beheer van grote arealen met een beperkt 
aantal medewerkers dwingt de waterschappen om prioritering aan te brengen 
in het veldwerk. Dit betekent niet dat de gestelde doelen niet kunnen worden 
gehaald. Het betekent wel dat deze organisaties slimme oplossingen moeten in-
zetten in hun dagelijkse processen om een hogere efficiëntie te bereiken. Door Yashita Arora

Zelfregulerend watersysteem 
haalbaar met Machine Learning?

WDO Delta gaat over op datagedreven monitoringsysteem 
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Het gebruik van Machine Learning helpt bij een breed scala aan doelen, zoals het identificeren van locaties en de 
soort obstructies, het opsporen van illegale afgravingen of het monitoren van begroeiing in watergangen.

van een probleemindicatie. Dat zorgt voor een 
veel effectievere inzet van mensen en middelen, 
betere verantwoording en snellere reactietijden. 
De datagedreven schouw is hier een mooi voor-
beeld van.”

Continu systeem
De volgende uitdaging voor het waterschap is 
om dit concept vanuit het ‘living lab’ naar de 
praktijk te brengen. Wanneer near real-time 
data (hogere frequentie satellietbeelden) worden 
toegevoegd, kan een continu monitoringsysteem 
ontstaan met datagedreven sturing. WDO Delta 
wil dit proces de komende herfst al in productie 
brengen. 
Het volle effect van deze disruptieve oplossing 
moet zich nog openbaren, maar het laat slechts 
een klein deel van de mogelijkheden van Ma-
chine Learning zien, wanneer deze worden in-
gebed in locatie-intelligente oplossingen. Je bent 
nu onderdeel geworden van de vierde industri-
ele revolutie, waarbij je niet langer voor je data 
werkt, maar de data voor jou werken. 
Samengevat, Machine Learning verlaagt de 
drempel om remote sensing data in ruimtelijke 
analyses toe te passen. Machine Learning is 
niet beperkt tot ruimtelijke analyses voor de wa-
terschappen maar kan in een breed scala van 
domeinen worden ingezet. n

Yashita Arora, marketing director bij IMAGEM,  

yashita.arora@imagem.nl. Voor meer informatie over machine 

learning, zie www.imagem.nl/machine-learning. Voor meer 

informatie over IMAGEM en waterschappen, zie  

www.imagem.nl/waterschappen.

in watergangen correct geïdentificeerd. De 
toepassing van Machine Learning, waarbij het 
model werd getraind om specifieke situaties te 
herkennen, zorgde ervoor dat in slechts een 
paar maanden tijd een herkenningspercen-
tage van ongeveer 98 procent werd gehaald. 
WDO Delta heeft daarmee een doorbraak ge-
forceerd. De medewerkers hoeven niet langer 
iedere watergang op vegetatie of vervuiling te 
controleren. In plaats daarvan geeft dit ‘smart’ 
systeem aan welke gebieden fysiek gecontro-
leerd dienen te worden. In een gecontroleerde 
testomgeving heeft Waanders hiermee, met de 
hulp van IMAGEM en CGI, een zelfregulerend 
watersysteem ontwikkeld – het eerste in zijn soort 
in Nederland. 
Patrick de Groot, sales director bij IMAGEM: 
“De toepassing van Machine Learning biedt 
waterschappen de mogelijkheid om datagedre-
ven te gaan werken en risicogestuurd beheer 
te gaan voeren. Niet langer alles controleren, 
maar gericht beheren en handhaven op basis 

Nadat hij al eerder met IMAGEM had gewerkt 
aan innovatieve oplossingen voor locatie-intel-
ligentie, zette hij een living lab op voor het 
integreren van Machine Learning met de reeds 
aanwezige technologie voor beeldverwerking. 
In samenwerking met CGI heeft IMAGEM een 
schouwmodel ontwikkeld gebaseerd op Ma-
chine Learning, dat kan worden toegepast op 
satellietbeelden. 
Waanders: “IMAGEM is al jaren een partner 
voor ons, die met ons meedenkt bij het vinden 
van oplossingen die voor ons toegevoegde 
waarde genereren. Dit project laat zien dat 
technologische ontwikkelingen echt kansen 
bieden om op een andere manier invulling te 
geven aan organisatiedoelen, maar ook zeker 
om de gevolgen van het personeelsverloop op 
te vangen.”

Doorbraak
Met een traditionele fotovergelijking werd slechts 
veertig procent van de aanwezige obstructies 

Uw partner in:

077 - 2086012

Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten
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De BIM Routekaart voor Gemeenten verdient het om meer onder de aandacht te komen, omdat er hard aan gewerkt is en omdat BIM hard nodig is. 

Circulair bouwen gaat de norm worden. 
Om elementen van een bouwwerk te 
kunnen hergebruiken, is informatie 

over deze elementen uiteraard noodzakelijk. 
Deze informatie ontstaat in de ontwerpfase 
en dient actueel gehouden te worden gedu-
rende de levenscyclus van het bouwwerk. 

Volgens mij is dit BIM, tenminste als we ervan 
uitgaan dat de M in deze afkorting staat voor 
management.
Het rapport, genaamd ‘Routekaart Gemeen-
ten en BIM’, is te downloaden op www.
bimloket.nl. De volgende quote komt uit de 
inleiding van het rapport en geeft een goede 

Enige tijd geleden is er een VNG Pilotstarter uitgevoerd onder de naam BIM  
Routekaart voor Gemeenten. Het resultaat, een rapport, is gepresenteerd op  
31 januari 2019 in ’s-Hertogenbosch. Op basis van mijn contacten met gemeen-
ten heb ik de indruk dat dit project en dus het rapport geen grote bekendheid 
geniet. Dat is bijzonder jammer. Allereerst vanwege al het werk dat erin is gesto-
ken, maar meer nog omdat BIM ontzettend hard nodig is.Door Jan Blaauboer

Gemeenten en de routekaart 
voor BIM

Stap voor stap naar gebruik bouwinformatie



nemen. Elke gemeente bevindt zich op een 
eigen startstation en dus zal ook voor elke 
gemeente de route anders zijn. Zoals ik hier-
voor al heb gesteld, is de oorsprong van 
BIM te vinden in de utiliteitsbouw en dus is 
het goed mogelijk dat de afdeling Vastgoed 
verder gevorderd is met BIM dan de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte.

Mensen
Zelf denk ik dat de ‘Organisatielijn’ het be-
langrijkst is van alle lijnen. Zoals met onge-
veer alles gaat het bij BIM niet over techniek 
maar over mensen. BIM vereist dat medewer-
kers anders gaan (samen)werken en dan niet 
alleen binnen de eigen organisatie, maar ook 
met opdrachtnemers. En deze samenwerking 
moet interactief zijn. In mijn visie gaat het bij 
BIM dan ook vooral over afspraken. Deze af-
spraken behelzen daarbij veel meer dan een 
antwoord op de vraag welke CAD- of GIS-for-
maten en welke (open) standaarden er moe-
ten worden gebruikt. Het gaat over processen 
en procedures die moeten worden gevolgd. 
En dan zijn we weer terug bij de medewer-
kers. Zij dienen deze processen en procedu-
res te omarmen. In de westerse samenleving 
en zeker in ons land doen mensen dingen niet 
omdat ze moeten of omdat de baas het zegt. 
Mensen doen dingen omdat zij het nut ervan 
inzien. ‘What is in it for me?’ is dé vraag die 
beantwoord moet worden als je als organi-
satie BIM gaat doen. Gelukkig is deze vraag 
goed te beantwoorden! Niemand zoekt 
graag één uur naar een tekening, niemand 
wordt graag op het matje geroepen omdat hij 
een fout gemaakt heeft die bij het werken in 
3D voorkomen had kunnen worden. 
BIM begint met het aan boord krijgen van de 
medewerkers in de eigen organisatie en van 
de belangrijkste spelers in het ecosysteem 
van een gemeente. BIM staat voor inclusivi-
teit, veiligheid en hergebruik. Inclusiviteit om-
dat BIM mensen en informatie samenbrengt. 
Veiligheid omdat informatie op een gecontro-
leerde wijze toegankelijk wordt voor belang-
hebbenden. Hergebruik omdat informatie 
over elementen van een bouwwerk voor alle 
belanghebbenden toegankelijk is en door 
hen kan worden gebruikt. n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

samenvatting van het project: “Met de Route-
kaart Gemeenten en BIM wordt beoogd een 
overzicht te schetsen van de stappen die een 
gemeente kan zetten bij de digitalisering van 
bouwwerkinformatie (BIM) bij de gemeente-
lijke taken.” 

Nut onderkennen
Laten we eens bedenken wat BIM momenteel 
voor een gemeente kan betekenen. BIM is 
ontstaan in de gebouwenwereld. Gemeen-
ten bezitten en beheren veel meer dan alleen 
gebouwen. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
openbare buitenruimte. En deze openbare 
ruimte bevat alles, van gebouwen tot prul-
lenbakken en van lantaarnpalen tot bushok-
jes. BIM voor gemeenten is dus erg breed 
en de volwassenheid van BIM verschilt nog 
behoorlijk per discipline: de techniek is re-
delijk volwassen bij gebouwen, nog maar 
een peuter in de GWW-wereld. Dat laatste 
is echter alleen maar een kwestie van tijd. 
Waar het vooral om gaat is dat het nut van 
BIM-informatie moet worden onderkend door 
gemeentemedewerkers. Het is spijtig dat in 
de praktijk het gebruik van BIM-info vaak 
stopt bij het opleveren van het gebouwde ob-
ject. Een gemiste kans omdat een gebouw, 
brug of tunnel zomaar honderd jaar mee kan 
gaan en de beheerfase dus veruit de langste 
fase is. Daarbij is BIM van groot belang, met 
name vanuit kostentechnisch oogpunt. 

BIM en BOR
In Nederland zijn wij echte meesters in het 
beheren van de openbare ruimte − een nood-
zaak in een klein land met veel mensen. Voor 
zover ik weet zijn er momenteel nog geen 
volledig operationele connecties tussen BIM 
en BOR, en dat is iets wat niet helpt bij de 
acceptatie van BIM. Op dit vlak is dan ook 
grote winst te behalen. Het ontbreken van de 
operationele connecties is echter geen reden 
om nog niet met BIM te beginnen, aangezien 
het gebruik van BIM allerlei belangrijke voor-
delen biedt. Daarom even terug naar het rap-
port: ‘Routekaart Gemeenten en BIM’ geeft 
gemeenten inzicht in wat er nodig is en welke 
paden genomen kunnen worden bij het in-
voeren van BIM. Centraal in het rapport staat 
de routekaart. Deze is gemodelleerd naar de 
routekaart die metroreizigers zeker kennen. 
De analogie met een metro gaat verder: er 
zijn verschillende routes en op elke route wor-
den er stations aangedaan. Een praktische 
en visueel aantrekkelijke methode om het 
pad naar een volledig gemeentebreed BIM 
te tonen.
Erg aantrekkelijk aan de opzet van de rou-
tekaart is dat hiermee duidelijk is dat een 
gemeente niet alle routes tegelijk hoeft te 

Column
CAD in de zak! 

Een goed BIM-model heeft positieve invloed 
op de waarde van een gebouw. Stel je eens 
voor dat je een auto koopt waar geen ge-
bruiksaanwijzing bij zit, dat kun je je toch 
niet voorstellen. Of een auto met een on-
bekend onderhoudsverleden waar van al-
les aan kan mankeren, dan koop je er toch 
sneller één waar je wel alles van weet. Bij 
een gebouw is het niet anders. Je wilt we-
ten welke materialen zijn toegepast, welke 
leverancier bepaalde onderdelen heeft aan-
gebracht, wat de onderhoudskosten zijn, et 
cetera. Zeker met de almaar complexer 
wordende installatieonderdelen.

Met een goed BIM-model is het mogelijk dit 
allemaal inzichtelijk te maken. Het is mijn 
verwachting dat over een aantal jaar het 
niet meer geaccepteerd wordt een gebouw 
zonder BIM-model op te leveren. Dat model 
is dan inclusief de juiste data voor en kop-
pelingen met bijvoorbeeld een meerjaren-
onderhoudsplan en onderhoudsverleden. 
Het model als een transparant en compleet 
gebouwdossier op elk gewenst detailniveau.

Het gebeurt gelukkig steeds minder vaak, 
maar helaas nog te veel, dat er geen eisen 
gesteld worden aan de wijze van enginee-
ring van een gebouw, of pas veel te laat, als 
het kwaad al geschied is. Het bouwen van 
een zogenaamde ‘digital twin’ (een virtueel 
gebouwmodel) levert namelijk niet alleen een 
soepel bouwproces op, maar is ook bruikbaar 
in de beheerfase. Zelfs bij einde levensduur 
kunnen we met een voor iedereen beschik-
bare database (Madaster) bouwelementen 
terugvinden in te amoveren gebouwen.

Stel je eens voor welke mogelijkheden er 
zijn als je alle informatie over een gebouw 
tot je beschikking hebt. Nog interessanter 
wordt het wanneer je meerdere gebouwen 
in beheer hebt. Denk alleen al aan het af-
sluiten van (meerjaren-)onderhoudscontrac-
ten voor bepaalde onderdelen van verschil-
lende gebouwen.

In een ideale wereld zijn alle gebouwen in 
BIM gevat en beschikken gebouweigena-
ren over alle denkbare data van hun bezit. 
Met een goed uitgewerkt BIM koop je geen 
CAD in de zak!

Dordrecht, 2019
Vincent Ketting
Powered by EGM
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De Tensing 3D GeoViewer slaat een brug tussen BIM en GIS en integreert 3D-gebouwmodellen in een digitale, 
bebouwde of natuurlijke omgeving. 

De Tensing 3D GeoViewer is een tool 
voor het integreren van 3D-gebouw-
modellen in een digitale, bebouwde 

of natuurlijke omgeving. De tool maakt het 
mogelijk om visualisaties te maken of ruim-
telijke analyses te doen. Daarmee slaat de 
3D GeoViewer een duidelijke brug tussen 
GIS en BIM. Een brug die in eerste instantie 
tot stand is gekomen dankzij vriendschappe-
lijk contact tussen een medewerker van Ten-
sing en een medewerker van EGM. Martijn 
Schuil, BIM-manager bij EGM, vertelt hoe het 
balletje is gaan rollen. “Een van onze colle-
ga’s had privé goed contact met een werkne-
mer van Tensing en daarbij kwam hun werk 
binnen de beide organisaties ook aan bod. 
Omdat ze daarbij opmerkten dat BIM en GIS 
elkaar goed zouden kunnen aanvullen, ont-
stond het idee voor een samenwerking. Dat 
resulteerde in eerste instantie in gesprekken 
waarbij Tensing aan EGM uitlegde wat zij 
met GIS deden en waarbij wij aan Tensing 
vertelden hoe wij BIM inzetten. Het raakvlak 
werd heel snel duidelijk, zowel qua data 
als qua geometrie. Wij als EGM plaatsen 
gebouwen in een omgeving, maar we wil-
len ook weten hoe die omgeving eruitziet en 
op welke manier omgevingsfactoren invloed 
hebben op het gebouw en vice versa. EGM 
maakt in zijn ontwerpen veel gebruik van (in)
directe interactie met de omgeving en dus is 
een zo secuur mogelijke representatie van 
de werkelijkheid zeer gewenst. Tensing vond 
deze gedachte dusdanig interessant dat zij 
de ‘EGM Challenge’ in het leven hebben 
geroepen: de ontwikkeling van de Tensing 
3D GeoViewer, met als doel een substantiële 
stap vooruit in een wederzijdse aansluiting 
van de BIM- en de GIS-wereld. 

Xander den Duijn is als GIS-consultant bij Ten-
sing betrokken bij het contact met EGM en bij 
de ontwikkeling van de viewer. Het project 
had direct zijn aandacht: “Ik heb zelf archi-
tectuur gestudeerd en wilde dan ook graag 
meewerken aan de ontwikkeling van wat wij 
nu de ‘3D GeoViewer’ noemen. Het eerste 
doel was daarbij om het mogelijk te maken 
dat architecten op een gebruiksvriendelijke 
manier een 3D-model in een GIS-omgeving 
zouden kunnen plaatsen. Het is echter meer 
dan alleen een viewer, aangezien de soft-
ware ook uiteenlopende tools bevat voor het 
visualiseren en het uitvoeren van analyses, 
zoals schaduwanalyses. Omdat er nog al-
lerlei andere functionaliteiten toe te voegen 
zijn aan de tool, denken we als Tensing dan 
ook dat deze ontwikkeling heel veel potentie 
heeft.”

Millimeter vs centimeter
Een belangrijk aandachtspunt bij de combi-
natie van BIM en GIS is het georefereren van 
een BIM-model, iets waar de 3D GeoViewer 
de mogelijkheid voor biedt. Schuil legt uit 
waarom dit belangrijk is: “Wij werken als 
EGM heel veel samen met installateurs, con-
structeurs en andere partijen die exclusief in 
ons gebouw werken. Zij nemen bijvoorbeeld 
een hoek van het gebouw als nulpunt en kun-
nen daarmee vervolgens zeer nauwkeurig 
aan de slag. Het refereren naar buiten toe 
is echter veel minder makkelijk en gaat vaak 
ook veel minder precies omdat daar ander-
soortige data beschikbaar zijn. Binnen het 
gebouw wordt gewerkt op millimeterniveau, 
maar voor de omgeving zijn we vaak afhan-
kelijk van minder nauwkeurige GIS-data. Bij 
het georefereren van een BIM-model is het 

Hoewel elk gebouw een duidelijke, vaste plaats heeft op onze planeet en er van 
zowel gebouwconstructies als van de omgeving genoeg digitale informatie be-
schikbaar is, zijn de werelden van BIM en GIS vaak nog steeds strikt gescheiden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een min of meer toevallig contact tussen 
architectenbureau EGM en GIS-specialist Tensing de start was van de ontwikkeling 
van de 3D GeoViewer voor architecten.

Door Lambert-Jan Koops

EGM en Tensing werken aan 
integratie BIM en GIS

Analyses mogelijk met Tensing 3D GeoViewer
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Het historisch centrum van Dordrecht met de kerk van de stad duidelijk herkenbaar in 3D. 

van de eindgebruiker van groot belang zijn.”
Eindgebruiker Schuil stelt dat EGM momen-
teel geen behoefte heeft aan gebouwen met 
een hoger detailniveau: “We hebben het nu 
de hele tijd gehad over het in kaart brengen 
van de situatie boven de grond, maar ik vind 
de situatie onder de grond eigenlijk net zo 
interessant. Wanneer er in detail bekend is 
welke systemen en objecten zich in de grond 
bevinden, is daar ook goed rekening mee 
te houden bij het ontwerp. Het nut van een 
goed in kaart gebrachte bodem wordt dan 
ook steeds groter. Wat mij betreft is dat dan 
ook de eerstvolgende stap bij de integratie 
tussen BIM en GIS.” n

www.tensing.com

www.egm.nl

niet alleen belangrijk voor de analyse van de 
omgeving, maar ook voor het beeld dat be-
trokkenen daarmee kunnen krijgen van een 
project. Schuil: “Wij hebben vaak te maken 
met grote tot zeer grote complexe ontwerpop-
gaven die een groot effect kunnen hebben op 
een leefomgeving. We dienen vaak de om-
wonenden te overtuigen hoe het eruit komt te 
zien en wat voor gevolgen dit heeft voor de 
omgeving. Dan is het erg belangrijk dat we 
een betrouwbaar omgevingsmodel hebben 
en niet alles handmatig hoeven na te bouwen 
in SketchUp. Handmatig werk kan fouten 
opleveren, met alle gevolgen van dien. Nu 
kunnen we een waarheidsgetrouwe toetsing 
uitvoeren en alle betrokkenen garanderen dat 
wat ze zien in de viewer ook daadwerkelijk 
klopt.” 

Toekomst
Voor de toekomst van de Tensing 3D Geo-
Viewer geldt dat de behoefte van de eind-
gebruikers een sterke invloed zal hebben op 
de ontwikkeling van de tool. Den Duijn: “Mo-
menteel richten we ons duidelijk op gebou-
wen, maar ook andere objecten in de open-
bare ruimte kunnen van belang zijn bij het 
ontwerp, denk bijvoorbeeld aan boomkronen 
en hun schaduw. De vraag is dan wel hoe 
gedetailleerd een model moet zijn: wat is nut-
tig en wat niet? Moet het model van de om-
geving bijvoorbeeld ook lantaarnpalen bevat-
ten of is het toevoegen daarvan alleen maar 
extra werk? Dat zijn zaken waar we nu over 
nadenken en waarvoor de wensen en eisen 

dan ook belangrijk om daar rekening mee te 
houden. We kunnen zonder de 3D GeoVie-
wer wel een zeer nauwkeurig BIM-model op 
ongeveer de juiste plaats in een GIS-omge-
ving plaatsen, maar dat heeft niet zo veel zin, 
want bijna goed is eigenlijk helemaal fout. 
Tensing biedt echter de mogelijkheid om BIM-
modellen te integreren in een GIS-omgeving 
met LoD2-gebouwen, en dat is precies de 
juiste mate van detail die past bij deze com-
binatie.”
Patrick Tak, VR-specialist bij EGM, bevestigt 
de opmerking van zijn collega dat het detail-
niveau van de gecombineerde BIM- en GIS-
data gelijk moet liggen. “We hebben een test 
uitgevoerd met een project in de (complexe) 
historische binnenstad van Dordrecht, waar 
veel differentiatie zit in de verschillende be-
bouwingen. Tensing heeft hiervoor een hoog 
detail 3D-stadsmodel aangeleverd, waarbij 
de point cloud data zijn omgezet naar 3D-ob-
jecten. Het door EGM ontworpen model kon 
toen goed in deze op GIS-data gebaseerde 
omgeving worden opgenomen, waarna we 
dus een realistische schaduwanalyse hebben 
kunnen uitvoeren.” 

Betrouwbaar beeld
Binnen de 3D GeoViewer zijn alle bestaande 
gebouwen beschikbaar als massieve objec-
ten, enigszins vergelijkbaar met de fysieke 
maquette die architecten in het verleden 
gebruikten. Deze objecten zijn van hoog 
niveau, daardoor zijn de daken van de ge-
bouwen in hun geheel beschikbaar. Dat is 
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Modellen zijn in de 2019-versie van Tekla Structures realistisch weer te geven met de gratis Visualizer. 

Wat bij Tekla Structures 2019 direct 
in het oog springt is de opgefriste 
gebruikersinterface met nieuwe 

kleuraccenten; deze zijn nu meer in lijn met 
andere Trimble BIM-software. Door de nieuwe 
look-and-feel wordt het intuïtiever om de di-
verse software en services van Trimble naast 
elkaar te gebruiken en worden informatie-
stromen tussen diverse software beter gema-
naged. Een goed voorbeeld is het tonen van 
de Tekla Model Sharing-modellen in het start-
scherm van Tekla Structures, een concept van 
Trimble dat al eerder terug te zien was in het 
nieuwe startscherm van SketchUp Pro na de re-
lease begin februari. Met Tekla Model Sharing 
kunnen gebruikers samenwerken in hetzelfde 
3D-model via de cloud. 
Wanneer dieper wordt ingezoomd op de 
nieuwe functionaliteiten, dan zijn diverse up-
dates de moeite waard om te noemen. Een 
belangrijke update vinden we in het model-
leren van complexe vormen, waarmee snel 
de basisgeometrieën in Tekla Structures ge-
genereerd worden. Civiele kunstwerken zoals 
bruggen en tunnels, worden snel en eenvoudig 
gemodelleerd in een nieuwe tool genaamd de 
bridge creator, waarmee de modelleur van 
ontwerp tot fabricage en uitvoering eenvoudig 
de informatieflow kan beheren binnen één 
tool. Zo is het mogelijk om road alignment 
(zoals LandXML) te importeren en direct hierop 
te modelleren, waarbij het wapeningsstaal 
automatisch de (dubbelgekromde) geometrie 
volgt. Alternatieven worden hierdoor snel in-
zichtelijk en bovendien zijn materiaallijsten en 
tekeningen snel te produceren. Verder zijn met 
de nieuwe versie nu echte radiaal stramienen, 
zelfstandige gezette platen en nieuwe typen 
constructieobjecten te modelleren. 

Kloonfunctionaliteit
Op het gebied van tekeningen heeft Tekla 
Structures de laatste jaren meerdere ver-
beteringen getoond. Eerder konden al af-
beeldingen, snapshots, referentiemodellen, 
arcering en maatvoering aan tekeningen 
worden toegevoegd en aangepast, is een 2D-
bilbiotheek beschikbaar gekomen en ging het 
openen van tekeningen tot 25 procent snel-
ler dan voorheen. De nieuwe versie beschikt 
nu ook over een nieuwe kloonfunctionaliteit 
voor overzichtstekeningen en een verbeterde 
kloonfunctionaliteit voor productietekeningen. 
Hierbij zijn maatlijnpunten te verplaatsen en 
is de associativiteit van maatlijnen aan te pas-
sen. Ook de aangebrachte maatlijnen en bij-
schriften kunnen automatisch worden herge-

bruikt op andere delen van tekeningen, zelfs 
wanneer afmetingen en oriëntaties anders 
zijn dan bij het origineel. Voor het managen 
van revisies van en het snel schakelen tussen 
tekeningen die gelinkt zijn aan het 3D-model, 
heeft Tekla Structures 2019 de Documentma-
nager. Deze functie wordt ook gebruikt voor 
het categoriseren op onder andere wijzigin-
gen en meerwerk.

Renderen in Tekla Structures
Het alom bekende opvallende kleurenpalet 
van Tekla-modellen kan in de nieuwe versie 
realistisch worden weergegeven door de 
nieuwe gratis Visualizer. Deze rendertool 
helpt gebruikers bij het maken van aan-
sprekende, gedetailleerde afbeeldingen en 
video’s van het project, iets waar voorheen 

Sinds maart dit jaar is de nieuwe versie van Tekla Structures beschikbaar, de 
3D BIM-software op het gebied van het modelleren van staal, beton en hout. 
In dit artikel is er aandacht voor de belangrijkste nieuwe en verbeterde func-
tionaliteiten, die vooral gericht zijn op open samenwerking, gebruiksgemak en 
slim hergebruik van informatie. Opvallend is dat er via een gratis beschikbare  
visualizer renders gemaakt kunnen worden van de constructieve modellen en dat 
is geïnvesteerd in de samenwerking via IFC, .rvt en Trimble Connect. Door Eleni Skafidas

Nieuw jasje voor Tekla Structures 
na krachtige 2019-update

2019-Versie vooral gericht op samenwerking en visualisatie
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2D-Maatvoering is driedimensionaal weer te geven in het 3D-model. 

geminimaliseerd. De tekeningen zijn direct 
beschikbaar op bouwplaats en bij productie 
via web of mobiel, waarbij dus altijd met de 
meest actuele informatie wordt gewerkt, ook 
na wijzigingen. Een interessante optie is het 
combineren van 2D-maatvoering met een 3D-
model tot een hybride model. Naast het feit 
dat een tekening als onderlegger gebruikt kan 
worden, kan de 2D-maatvoering driedimensi-
onaal worden weergegeven in het 3D-model. 
Dit bevordert op vele manieren het inzicht en 
de nauwkeurigheid van de informatie. 
In de workflow is het ook nuttig dat proces-
informatie, zoals statusinformatie gedeeld 
kan worden van Tekla Structures naar Trimble 
Connect in de cloud. Wederom wordt de in-
formatie direct gekoppeld aan de betreffende 
objecten. Welke informatie gedeeld wordt en 
welke status wordt meegegeven, is vrij in te 
richten, waardoor dit gebruikt kan worden tij-
dens de engineering, productie en montage.
Voor de gevallen waarbij IFC geen mogelijk-
heid is en het aanleveren van rvt-bestanden 
wordt voorgeschreven tijdens projecten, biedt 
Tekla Structures nu de mogelijkheid om direct 
een Autodesk Revit (.rvt) bestand te genere-
ren. Uiteraard blijft de IFC-workflow van en 
naar Revit (OpenBIM) in technisch opzicht de 
beste oplossing, deze is robuust, toekomstbe-
stendig en gericht op projectleden die graag 
de beste tools voor de juiste taak gebruiken. 
Aangeraden wordt dan ook de nieuwe optie 
alleen te gebruiken voor controle. n

Eleni Skafidas is content marketeer bij Construsoft. Voor meer 

informatie over Tekla 2019, zie www.construsoft.nl.

Tekla Structures als Trimble Connect diverse 
voordelen. 
In Tekla Structures is het mogelijk om 2D-te-
keningen, 3D-modellen en point clouds direct 
te publiceren in de cloud, zodat stakeholders 
gratis inzicht krijgen in de voor hen relevan-
te informatie van een project. De modellen 
kunnen verrijkt worden met velerlei data via 
object linking, opmerkingen, views, maar 
ontwerpwijzigingen kunnen niet worden ge-
daan. Uiteraard is het mogelijk om vanuit 
Trimble Connect het model in Tekla Structures 
te openen, om wijzigingen aan te brengen en 
deze snel opnieuw te delen met projectpart-
ners (zonder Tekla). 

Informatie delen
Er zijn diverse handige tools in Tekla Struc-
tures beschikbaar, waarmee bijvoorbeeld 
tekeningen direct gepubliceerd worden in 
Trimble Connect. De tekeningen worden hier-
bij gekoppeld aan modelobjecten, zodat per 
object direct de tekeningen inzichtelijk zijn. 
Het voordeel hiervan is dat dit automatisch 
gebeurt, waardoor de kans op fouten wordt 

andere software voor moest worden ingezet. 
Constructieve ontwerp- en bouwopties wor-
den met slechts een druk op de knop op een 
esthetische wijze weergegeven in een meer 
realistische weergave. De Visualizer is in 
vereenvoudigde vorm ook beschikbaar voor 
Trimble Connect. 

Samenwerking via Trimble Connect
Trimble Connect is het cloudbased platform 
voor samenwerking en het delen van BIM-
projectinformatie. Doordat de bestanden in 
de cloud worden geplaatst, wordt delen een-
voudig en hebben alle projectbetrokkenen 
toegang tot de meest actuele informatie. Trim-
ble Connect werkt onafhankelijk van elke soft-
ware en kan tientallen 2D- en 3D-bestands-
formaten moeiteloos combineren binnen 
een eenvoudig te gebruiken omgeving. De 
software wordt in de bouw al veelvuldig in-
gezet, onder meer VolkerWessels benadrukte 
de kracht van het platform door strategisch te 
kiezen voor Trimble Connect en dit integraal 
te implementeren binnen alle werkmaatschap-
pijen. Uiteraard biedt het werken met zowel 

Bridge Creator is een nieuwe tool voor het modelleren van civiele kunstwerken zoals bruggen en tunnels. 
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KLIC-WIN-melding verwerken met InfraCAD Map Desktop. 

In januari van dit jaar heeft het Kadaster KLIC-
WIN geïntroduceerd, een programma dat de 
uitwisseling van kabel- en leidinginformatie 

vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst. 
Hierdoor zijn de nieuwe KLIC-meldingen geba-
seerd op vectordata (GML), wat zorgt voor een 
hogere kwaliteit, een snellere verwerking en 
meer informatie. 
Met de introductie van KLIC-WIN heeft CAD 
Accent de eerste versie van InfraCAD Map ge-
lanceerd met een volledig nieuwe KLIC-module. 
Bij de verwerking worden alle laagnamen ge-
bundeld per thema, waardoor het aantal lagen 
sterk gereduceerd is. Voor veel gebruikers een 
verbetering, maar een bepaalde groep gebrui-
kers heeft aangegeven dat ze toch graag wat 
meer onderscheid in de lagen wil kunnen ma-
ken. Daarom is het vanaf InfraCAD Map 6.9 mo-
gelijk om materiaal, diameter, buisdruk, voltage 
en netbeheerder op te nemen in de laagnaam. 
Via het Instellingen-venster kan een gebruiker 
bepalen welke gegevens worden opgenomen.

De legenda-functionaliteit van InfraCAD, waar-
mee automatisch een legenda kan worden ge-
plaatst, is in de nieuwe versie hierop aangepast. 

Dit geldt ook voor andere functionaliteit zoals ‘Ei-
genschappen herstellen’, ‘Bijschriften’ en ‘Con-
trole- en herstel’.
Voor gebruikers van AutoCAD LT, MicroStation 
en BricsCAD is er ook nieuws: InfraCAD Map 
Desktop bevat vanaf versie 6.3 een nieuwe KLIC-
module om KLIC-WIN-meldingen te verwerken. 
Verder bevat InfraCAD Map Desktop 6.3 een 
aantal kleine verbeteringen zoals afstemming 
van de schaallijst met InfraCAD, gebruik van 
NGR-luchtfoto 2018 in de interactieve viewer en 
de mogelijkheid om een tekening op te slaan in 
R2018-formaat. 

NLCS Favorietenlijsten
Sinds het verplichtstellen van de NLCS door over-
heden begint het gebruik van deze standaard 
gemeengoed te worden. Het logische gevolg 
hiervan is dat steeds meer organisaties op zoek 
gaan naar mogelijkheden om NLCS-informatie 
met elkaar te delen. 

CAD Accent heeft in mei een aantal nieuwe InfraCAD-versies gelanceerd: InfraCAD 
6.5, InfraCAD Map 6.9, InfraCAD CE 6.5 en InfraCAD Map Desktop 6.3. Uiteraard 
zijn deze nieuwe versies compatible met de 2020-releases van AutoCAD die ook 
recent verschenen zijn. Daarnaast is in deze versies veel aandacht besteed aan 
KLIC-WIN en zijn de meest gevraagde gebruikerswensen gerealiseerd. In dit arti-
kel komen de belangrijkste ontwikkelingen aan bod.

Door de redactie

CAD Accent lanceert nieuwe InfraCAD-versies 

Focus op KLIC-WIN en 
gebruikerswensen 

KLIC-WIN-melding en luchtfoto 2018 importeren met InfraCAD Map. 
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Fotoboek samengesteld vanuit tekening met 
InfraCAD. 

matige nabewerking om foto’s te roteren. Vanaf 
InfraCAD 6.5 wordt de stand van de telefoon 
herkend en wordt de rotatie van de foto’s gecor-
rigeerd tijdens de verwerking. 
Veel gebruikers maken gebruik van de mogelijk-
heid om het fotoboek in de eigen huisstijl te ge-
nereren. Dat was al mogelijk door het eigen logo 
en eigen kleuren te gebruiken. Vanaf InfraCAD 
6.5 kan ook het InfraCAD-watermerk worden 
vervangen door een eigen watermerk. Dit geldt 
ook voor het Sonderingenboek. 

InfraCAD CE
Ook InfraCAD CE versie 6.5 is op een aantal 
punten gewijzigd, zij het niet altijd opvallend. 
Zo is de schaallijst van InfraCAD overgenomen 
en wordt deze afgestemd wanneer beide pro-
gramma’s aanwezig zijn. Ditzelfde geldt voor de 
disciplines, waardoor de samenwerking van de 
programma’s verbeterd is. Wanneer een leng-
teprofiel meerdere profiellijnen bevat, worden 
deze nu correct uitgetekend en het is nu ook mo-
gelijk om environment variabelen op te nemen in 
zoekpaden.  n

www.infracad.nl/workshops

deze wijze kan eenvoudig een verzorgde set 
informatie worden geleverd.
Zeker met een telefoon kunnen foto’s in meerdere 
posities gemaakt worden; portrait of landscape 
en in het laatste geval linkshandig of rechtshan-
dig. Dit resulteerde steeds vaker in een hand-

Speciaal voor dit doel is vorig jaar binnen Infra-
CAD het werken met NLCS Projectbibliotheken 
geïntroduceerd. Hiermee kunnen opdrachtge-
vers NLCS Projectbibliotheken ontwikkelen met 
eigen objecten en deze beschikbaar stellen aan 
opdrachtnemers. Ook kunnen Projectbibliothe-
ken worden gebruikt binnen een organisatie om 
bijvoorbeeld verschillende afdelingen met een 
afgebakende set objecten te laten werken.
In InfraCAD 6.5 zijn de Projectbibliotheken nu 
uitgebreid met Favorietenlijsten. Hiermee heeft 
een gebruiker de mogelijkheid om binnen een 
Projectbibliotheek veelgebruikte NLCS-objecten 
te groeperen. Dit levert meer overzicht, stelt or-
ganisaties in staat om beter samen te werken en 
bevordert een soepele controle en uitwisseling.

Foto’s
In het huidige tijdperk wordt meer en meer ge-
bruikgemaakt van foto’s. Bijna iedereen heeft 
tegenwoordig een smartphone waarmee het 
eenvoudig is om bijvoorbeeld voor een inventari-
satie of tijdens de uitvoering foto’s te maken. Met 
InfraCAD kunnen deze foto’s eenvoudig worden 
verwerkt in een tekening en vanuit de tekening 
kan een fotoboek samengesteld worden. Op 

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

*Minimaal 6 x per jaar monitoren wij de 
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informatie over aantal, locaties en verwachte 
opbrengst van zonnepanelen. Onmisbaar voor 
bijvoorbeeld overheden en nutsbedrijven.

U vindt op zonnepanelen.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

• Het geschat vermogen
 en meer...
Hiermee kunt u uitgebreide analyses 
maken en/of de zonnepanelen koppelen 
aan andere databronnen.

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie 
waar u altijd van op aan kunt. Daarnaast zijn 
we ISO-27001 gecertificeerd, onze garantie voor 
de veiligheid van uw data.

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

Nieuwe webservice van NEO biedt 
realtime* inzicht in zonnepanelen

NEO ontwikkelt slimme oplossingen 
voor de energietransitie

Kijk op zonnepanelen.neo.nl
voor het recentste overzicht van 

zonnepanelen in Nederland
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Afbeelding 1: Voor het aanbrengen van rijbaanmarkeringen wordt een .png-bestand gebruikt.

De performance van 3ds Max is met 
3ds Max 2020 weer verder verbeterd 
en toegenomen met maar liefst twintig 

procent. Dit is vooral merkbaar tijdens het 
werken met grotere bestanden. Scenes die 
veel groepen bevatten, zoals grote Inventor-
samenstellingen die worden geïmporteerd, 
profiteren vooral van de mogelijkheid om 
sneller groepen te kunnen selecteren. De per-
formance van 3ds Max is het beste inzichte-
lijk te maken met de zogenaamde Statistics 
(sneltoets 7), die naast het aantal polygonen 
ook het aantal frames per seconde laat zien 
tijdens navigatie. In de vorige versie van 3ds 
Max was de weergave van het aantal frames 
per seconde niet juist en stond deze continu 
te flikkeren. Dit is opgelost in 3ds Max 2020.

Civil View
Civil View, oorspronkelijk ontwikkeld voor 
Rijkswaterstaat als tool om snel en eenvoudig 
een civiel project te visualiseren, heeft een op-

lossing voor het .gif-bestandsformaat. Dit for-
maat bestaat al iets van twintig jaar en wordt 
gebruikt tijdens het aanmaken van een onder-
broken rijbaanmarkering. Het is echter niet 

mogelijk om dit te renderen met de Arnold 
render engine, aangezien deze geen .gif-be-
standen ondersteunt. Dit heeft wellicht te ma-
ken met rechten van de oorspronkelijke ont-
wikkelaar van het bestand of misschien is het 
gewoon te oud. Het huidige alternatief voor 
een transparante .gif is natuurlijk een .png, 
die ook transparantie kan bevatten. In de Ci-
vil View Explorer bevindt zich dan nu ook een 
GIF Checker Tool in het Tools-tabblad. Deze 
GIF Checker Tool analyseert de gehele 3ds 
Max scene of er .gif-bestanden zijn gebruikt. 
Wanneer de gebruiker nieuwe onderbroken 
rijbaanmarkeringen aanbrengt, wordt er stan-
daard gewoon een .png-bestand gebruikt en 
is daarmee dit zeer irritante probleem opge-
lost, zie afbeelding 1.

Animation Preview
Voordat een animatie daadwerkelijk op hoge 
kwaliteit wordt uitgerenderd, is het te allen 

Door Jean-Pierre van Gastel
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Nieuwe mogelijkheden 
3ds Max 2020

De eerste reacties op de release van 3ds Max 2020 waren niet erg positief. Veel 
gebruikers lijken bij hun oordeel echter te vergeten dat er geen grote versies meer 
uitkomen van 3ds Max. Elk kwartaal verschijnt er al een update met niet alleen 
maar bug fixes, maar ook nieuwe mogelijkheden. Uiteraard zijn de mogelijkheden 
van alle drie de puntreleases van 3ds Max 2019 ook opgenomen in 3ds Max 2020. 
In dit artikel ga ik concreet in op de nieuwe, handige dingen in deze versie.

Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 2: De Animation Preview. 
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Afbeelding 3: Door het toevoegen van de optie Combine By Revit Category and Revit material en het Combine By Revit Family Type and Revit material is een model  
nog beter te optimaliseren.

optie Combine By Revit Category and Revit 
material en het Combine By Revit Family Type 
and Revit material is een model nog beter te 
optimaliseren, zie afbeelding 3. Nadat het 
importen of dynamisch linken wordt gestart, 
verschijnt niet langer de vervelende melding 
dat er een oud Mental Ray daylight system 
wordt aangemaakt en de vraag of de gebrui-
ker de bijbehorende Exposure Value (EV) op 
15.0 wil instellen voor het renderen van een 
buitenscène. Concreet wordt de Exposure 
Value nu gewoon ingesteld op basis van het 
inkomende bestand en wordt het in 3ds Max 
2017 geïntroduceerde Sun Positioner aange-
maakt, die compatibel is met zowel de ART 
als de Arnold render engine. Revit-bestanden 
worden nog wel tijdens het importeren geüp-
graded indien ze zijn gemaakt in een oudere 
release dan de beschikbare 3ds Max-versie, 
zie afbeelding 4. Dit gedrag is overigens te 
voorkomen, wat enorm veel tijd scheelt tij-
dens het importen of dynamisch linken van 
Revit-bestanden. Autodesk biedt altijd on-
dersteuning voor de drie laatste versies van 
een product. Door 3ds Max 2017, 2018 en 
2019, inclusief de bijbehorende Revit Inter-
operability components geïnstalleerd te laten, 
zal het niet langer nodig zijn om een Revit 
2017-, 2018- of 2019-bestand te upgraden 
in 3ds Max 2020. n

Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance 

redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit 

onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

nog wel altijd de Point Display op Real-World 
scale te zetten, terwijl de Quality op Fixed 
in Rendering moet staan. Om daadwerkelijk 
ook de gescande kleuren zichtbaar te maken, 
dient een Arnold Standard Surface shader 
toe te worden gekend aan de desbetreffen-
de Point Cloud in combinatie met een User 
Data RGBA-map voor de Base Color. Bij het 
Attribute-veld typt de gebruiker vervolgens het 
woord ´colors´ in, waarna de Point Cloud zal 
worden gerenderd.

Revit Import
Het importeren of dynamisch linken van 
Revit .rvt-bestanden was sinds de 3ds Max 
2019.3 update al behoorlijk verbeterd. Ook 
voor 3ds Max 2020 is aandacht besteed 
aan het importeren of dynamisch linken van 
Revit-bestanden. Zo zijn de mogelijkheden 
verder uitgebreid voor het optimaliseren van 
het aantal objecten op basis van de Com-
bination Rule. Combine by Revit Material 
was voor het maken van een visualisatie of 
het opbouwen van een VR-model tot nu toe 
de beste keuze. Door het toevoegen van de 

tijde aan te raden om een zogenaamde Ani-
mation Preview te maken. Een Animation Pre-
view wordt ook wel een Previz genoemd en 
vaak aan de regisseur of manager getoond 
ter goedkeuring. Het maken van een Animati-
on Preview gaat in 3ds Max 2020 maar liefst 
anderhalf tot driemaal sneller dan in 3ds Max 
2019. De resolutie van de Animation Preview 
staat standaard op honderd procent en de 
naam van het bestand heeft standaard dezelf-
de naam als de bestandsnaam van de des-
betreffende 3ds Max scene, zie afbeelding 
2. Door gebruik te maken van MaxScript 
snippets kan elk frame voorzien worden van 
extra informatie zoals bijvoorbeeld de naam 
van de camera. In het output-venster van de 
Animation Preview heeft de gebruiker bij het 
kiezen van een .avi-bestand de mogelijkheid 
om een codec te kiezen waarmee dit bestand 
wordt gecodeerd.

Point Cloud rendering
3ds Max biedt sinds versie 2015 ondersteu-
ning voor Point Clouds. Nieuw in 3ds Max 
2020 is dat het bestandsformaat van een 
Point Cloud niet langer verplicht het type 
Autodesk Recap (.rcs) hoeft te zijn. 3ds Max 
2020 ondersteunt hiernaast nu ook de be-
standsformaten .las, .laz, .e57 en .ply. Het 
meest interessante van 3ds Max op het vlak 
van Point Clouds blijft dat deze kunnen wor-
den gerenderd met de Arnold render engine, 
inclusief de oorspronkelijk gescande kleur 
van het object. Om een Point Cloud te kun-
nen renderen in 3ds Max dient de gebruiker 

Afbeelding 4: Revit-bestanden worden tijdens het im-
porteren geüpgraded indien ze zijn gemaakt in een 
oudere release dan de beschikbare 3ds Max-versie. 
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Tips & Tricks

In SCIA Engineer maakt een ontwerper gebruik van de orthotrope 
eigenschappen bij het aanpassen van het eindige-elementenmodel 
om een dergelijk gedrag weer te geven. Deze orthotrope eigen-

schappen zijn op twee manieren te definiëren: met orthotropie in de 
eigenschappen van een 2D-element, zie afbeelding 1, of met property 
modifiers, zie afbeelding 2. Het verschil zit in de gegevens die de 
gebruiker invoert. In de orthotropie worden de stijfheden direct gedefi-
nieerd, terwijl in de property modifiers een factor wordt gespecifieerd 
waarmee de isotrope stijfheden zijn vermenigvuldigd.

Property modifiers 
Werken met property modifiers is iets flexibeler, omdat dit niet direct 
afhankelijk is van de eigenschappen van het gewijzigde onderdeel. 
Wie een uniaxiale uitgerekte plaat wil invoeren, kan dat doen voor 
een 20 centimeter en 30 centimeter dikke plaat, gebruikmakend van 
dezelfde waarden. De orthotrope eigenschappen vereisen dat de 
gebruiker afzonderlijk voor elke plaat (dus zowel 20 als 30 centi-
meter) de eigenschappen definieert. De orthotropie heeft echter ook 
bepaalde voordelen. De gebruiker kan werken met parameters en het 
programma bevat een reeks generators die helpen bij de invoer.

Stijfheden
Het is belangrijk om individuele orthotrope parameters te bespreken 
en te begrijpen. De stijfheden zijn gedefinieerd met parameters die 
beginnen met een ‘D’ of ‘d’. De property modifiers vragen om de vol-
gende parameters voor een schaalelement, zie afbeelding 3. 
De parameters die met ‘D’ beginnen, vertegenwoordigen plaatstijfhe-
den. De parameters die met ‘d’ beginnen, zijn membraanstijfheden. 

De richting is afgeleid van de richting van het lokale coördinatensys-
teem, zie afbeelding 4. 

D11: Buigstijfheid in de ‘x’-richting (buigen)
D22: Buigstijfheid in de ‘y’-richting
D12:  Gemengde stijfheid van D11 en D22 (transversale contractie)
D33: Torsiestijfheid
D44: Afschuif buigstijfheid in de ‘x’-richting
D55: Afschuif buigstijfheid in de ‘y’-richting
d11:  Normale membraanstijfheid in de ‘x’-richting (uitrekken)
d22:  Normale membraanstijfheid in de ‘y’-richting
d12:  Gemengde stijfheid van ‘d11’ en ‘d22’ (transversale contractie)
d33: Afschuif membraanstijfheid n

Jannes Van Cauwenberghe is customer service engineer 

bij SCIA. Meer info over SCIA Engineer is te vinden op:  

www.scia.net/nl.

In de dagelijkse praktijk is er veelvuldig sprake van situaties waarbij de te ont-
werpen plaat (of wand) verschillende kenmerken (stijfheid) heeft in de langs- en 
dwarsrichting. Het vertoont dus een verschillend gedrag in deze twee richtingen. 
Een dergelijk gedrag kan het gevolg zijn van de geometrie (bijvoorbeeld platen 
met ribben) of van de fysieke aannames voor een specifieke situatie. Dit laatste 
kan het geval zijn bij het bepalen van vervormingen in een gescheurde plaat 
of wanneer verticale elementen worden uitgesloten van een horizontaal verstij-
vingssysteem (bijvoorbeeld metselwerkwanden).Door Jannes Van Cauwenberghe

Toekennen van orthotroop gedrag
Tips & Tricks SCIA Engineer

Afbeelding 1: Orthotropie in 
de eigenschappen van een 2D-

element.

Afbeelding 2: Property modifiers. 

Afbeelding 3: Parameters voor een 
schaalelement. Afbeelding 4: Voorbeelden van plaatstijfheden, D11-

D55, en membraanstijfheden, d11-d33. 
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Afbeelding 1: Buigmoment in een tweerichtingsplaat (links) en een éénrichtingsplaat (rechts). 

In een Eindige Elementen-software, zoals 
SCIA Engineer, wordt een plaat opgelegd 
op vier randen standaard beschouwd als 

afdragend in twee richtingen. Aangezien er 
geen vooraf gedefinieerde hoofdrichting is 
voor het afdragen van de belastingen, geldt 
de buigstijfheid van de plaat in zowel x- als 
y-richting. In SCIA Engineer is eenvoudig een 
éénrichtingsplaat te definiëren. Het is daarbij 
mogelijk om een éénrichtingsplaat in te voe-
ren aan de hand van orthotrope parameters. 
Er zijn hiervoor twee types orthotrope para-
meters beschikbaar, zoals toegelicht hieron-
der. 

Twee hoogtes
Een éénrichtingsplaat volgens het orthotrope 
type ´twee hoogtes´ bestaat uit een plaat, 

ondersteund door balken en kolommen. In 
eerste instantie dient de gebruiker het EEM-
model te wijzigen naar ‘Orthotroop’, bij de 
eigenschappen van de plaat. Vervolgens die-
nen de orthotropie-eigenschappen te worden 
ingegeven en dient het type ‘Twee hoogtes’ 
te worden geselecteerd, zie afbeelding 2. De 
invoergegevens zijn de dikte van de plaat 
voor de berekening van de buigstijfheid in 
de x-richting, d1 en in de y-richting, d2. Voor 
een plaat die voornamelijk afdraagt in de 
x-richting (kleinste overspanning in dit voor-
beeld), dient d1 gelijk te zijn aan de werke-
lijke plaatdikte (180 mm) terwijl d2 (dikte in 
de y-richting) moet worden verminderd. 
Er is geen specifieke regel met betrekking tot 

de waarde van d2. Bij een kleinere waarde 
liggen de resultaten dicht bij de verdeling van 
de belasting zoals weergegeven in afbeel-
ding 3. Het resulterende moment mx in de 
plaat ligt dan in de buurt van een 1 meter 
brede, eenvoudig ondersteunde ligger, zoals 
te zien is in afbeelding 4. 
Een éénrichtingsplaat van het orthotrope type 
´Plaat in één richting´ vereist drie invoerpara-
meters en kan ook gebruikt worden voor het 
modelleren van holle platen (kanaalplaten, 
welfsels), zie afbeelding 5. De equivalente 
balk doorsnede CSS, de tussenafstand L voor 
de berekening van buigstijfheid in richting 1 
(of x) en de betonnen druklaag met hoogte h 
worden gebruikt voor de berekening van de 

Een éénrichtingsplaat is een plaat die voornamelijk de lasten afdraagt in één  
richting. De éénrichtingsplaat wordt meestal ondersteund op twee randen,  
waarbij de grootste overspanning Ly minstens tweemaal groter is dan de  
overspanning Lx. Het ontwerp van een éénrichtingsplaat leidt vooral tot  
wapening in de draagrichting.Door Emilie Hoarau

Een éénrichtingsplaat 
modelleren

Tips & Tricks SCIA Engineer

Afbeelding 2: Parameters voor een éénrichtingsplaat volgens het orthotrope type  
‘Twee hoogtes’.

Afbeelding 3: Buigmoment in de ondersteunende liggers voor een éénrichtingsplaat 
(links) en voor een éénrichtingsbelastingspaneel (rechts).
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Afbeelding 4: buigmoment mx in een éénrichtingsplaat.

basis van enkel de dikte van de druklaag 
h. De totale hoogte van de plaat wordt dus 
niet weergegeven. De gebruiker moet het 
ontbrekende deel van het eigengewicht 
handmatig toevoegen in een permanent  
belastingsgeval. n

Emilie Hoarau is customer service engineer bij SCIA. Meer 

info over SCIA Engineer is te vinden op: www.scia.net/nl.

plaatvormige balk gebruikt: ‘dikte van 
de plaat’ x ‘ breedte van de balk’ (180 x 
1000 mm). Voor de tussenafstand geldt, 
mits de plaat vlak is, dezelfde waarde 
als voor de breedte van de balk, zoals 
1000 mm. 

Verschillen 
Voor kleine waarde van d2 en h, geven 
beide types orthotropie dezelfde resulta-
ten voor het moment in de afdraagrich-
ting en de belasting, overgebracht naar 
de ondersteunende liggers. Er zijn ech-
ter ook enkele verschillen tussen beide 
types orthotropie. Ten eerste leidt het 
gebruik van het type ‘één richting’ tot 
hogere waardes van het buigmoment 

in de secundaire liggers (parallel aan de 
draagrichting). Dit komt door de component 
voor het torsiemoment van de plaat (D33) die 
verschillend is voor beide types. Ten tweede 
wordt bij het orthotrope type ‘één richting’, 
het eigengewicht van de plaat berekend op 

buigstijfheid in richting 2 (of y). Om een één-
richtingsplaat te modelleren, dient dus een 
kleine waarde van h te worden aangehou-
den. Hou er rekening mee dat h ook gebruikt 
wordt voor de berekening van het eigenge-
wicht van de plaat. 
Voor de equivalente doorsnede, wordt een 
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

Waar gaat BIGnieuws over?
BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt erva-
ren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de 
overheid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled 
circulation toegezonden aan professionals in Nederland en 
Vlaanderen die werkzaam zijn in de bouw, infrastructuur en 
geo-ICT.

Abonnementen
Een abonnement op BIGnieuws vraagt u aan via de website 
www.bignieuws.nl. De prijs voor een jaarabonnement (acht 
opeenvolgende nummers) op BIGnieuws bedraagt € 95,00 
(incl. btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Neder-
land. Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 
€ 105,00. Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine 
ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. 
Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één 
maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons 
bezit te zijn. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzeg-
ging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische op-
zeggingen worden niet in behandeling genomen. Voor infor-
matie en aanvraag abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.

Gegevens onjuist?
Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager 
van BIGnieuws onjuist blijken te zijn, verzoeken wij u deze 
adresdrager met gecorrigeerde gegevens in een gesloten 
envelop te retourneren aan:

CMedia
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL 
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP

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

• Kadastrale kaart importeren in AutoCAD

• TOP10NL vector importeren in AutoCAD

• KLIC-WIN meldingen importeren in AutoCAD

• Luchtfoto’s importeren in AutoCAD

• TOP-rasterkaarten als achtergrond in AutoCAD

• Conform Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

• Desktop-versie voor AutoCAD LT, BricsCAD en MicroStation
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THE POWER 
YOU NEED.
THE MACHINE 
YOU WANT.
Voortaan hoef je niet meer te kiezen tussen de prestaties die je nodig 
hebt, en het toestel dat je wilt. Lenovo’s dunste en lichtste mobiele 
workstation levert immers de nodige prestaties. Achter de kenmerkende 
zwarte afwerking van het uit koolstofvezel en magnesium vervaardigde 
chassis schuilt kracht die de sublieme stijl complementeert. Met zijn 
dikte van 18,4 mm is de P1 een ultra premium must-have!

• 8th Gen Intel® Xeon® and Core™ processors

• NVIDIA® Quadro® P2000

• Tot 64GB geheugen

• Tot 4TB NVMe SSD 

• Windows 10 Pro

www.thinkworkstations.nl 
Gecertifi eerd voor: Altair HyperWorks, Adobe CC, Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit,
Alias/VRED, ANSYS, AVEVA PDMS, Bentley MicroStation, Dassault SolidWorks, CATIA, 
Vectorworks, PTC Creo, Siemens NX, Solid Edge, I-deas, ESRI ArcGIS e.a.


