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MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘De missie om honderd 
procent van de data te analyseren’ in deze 
uitgave van BIGnieuws magazine of bezoek 
onze website.
www.imagem.nl

Voortvarend verzamelen we een vloedgolf aan data over de fysieke wereld. 
Die data is ontsloten, maar wordt weinig geanalyseerd om tot inzichten 

te komen. Het is tijd voor een grote sprong, en daar is moed en vakmanschap 
voor nodig. Laten we starten met het analyseren van ALLE data.

HOE HOOG 
LEGGEN WE DE LAT?

HET IS ONZE MISSIE OM 100% VAN DE 
DATA OOK TE ANALYSEREN
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houd is met de grootst mogelijke zorg samenge-
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aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omis-
sies. Geuite meningen zijn persoonlijk en komen 
niet noodzakelijk overeen met die van de redactie 
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Afspraak is afspraak. Ik zal vast wel meer geleerd hebben tijdens mijn opvoeding, maar dat is 

toch wel een van de dingen die goed is blijven hangen. Niet dat het altijd lukt om elke afspraak 

overal na te komen – niemand is perfect – dan voel ik me daar in ieder geval wel schuldig over. 

Dat wil zeggen, in al die gevallen waar de afspraak duidelijk was. Het wil namelijk ook nog 

wel eens voorkomen dat er weliswaar een afspraak is gemaakt, maar niet alle partijen hetzelfde 

beeld hebben van de afspraak die is gemaakt. Dat kan een vergissing betreffen op locatieniveau 

(Waar zijn jullie? Bij de kerk, in Oosterhout. Maar ik ben ook bij de kerk in Oosterhout!), het kan 

een inhoudelijk misverstand zijn (Dus jij trekt dát aan? Hè, maar het is toch een etentje? Ja, als 

je een officieel diner met de burgemeester een etentje wil noemen.), of gewoon een tijdverschil 

(Wacht even, met 08-07 bedoelt die agenda dus zeven augustus en niet acht juli?). En daarmee 

is maar weer eens duidelijk dat het niet alleen belangrijk is om afspraken te maken, maar om ook 

bij iedereen duidelijk te hebben wat de afspraak nu precies inhoudt. 

Het verkeerd lopen van sociale afspraken levert natuurlijk hilarische verhalen op – en goede 

voorwoorden – maar wanneer in de beroepspraktijk afspraken niet duidelijk zijn, kost het al 

snel een hoop tijd en geld. Goede afspraken over afspraken zijn dan ook onontbeerlijk en het 

openingsartikel van dit nummer van BIGnieuws staat dan ook niet voor niets in het teken van een 

dergelijke afspraak: de Nederlandse CAD Standaard (NLCS). Ook in andere artikelen komt het 

thema naar voren, het meest expliciet in het BIM-LOD-artikel op pagina 28. Ik stel dan ook voor 

dat u begint met het lezen van deze twee artikelen. Afgesproken?    

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

Afspraken
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62
Autodesk heeft een tweede update uitgebracht 
voor alle actieve 3ds Max 2020 subscribers. 
Met update 2 worden er opnieuw zeer inte-
ressante functionaliteiten toegevoegd aan de 

software. Update 2 komt vanzelf naar voren via 
de Autodesk Desktop App, maar is eventueel 

ook handmatig te downloaden uit de Autodesk-
accountomgeving.

26
Hoe weet je dat de zomer er (bijna) op zit? 
Als je ziet dat het aantal uitnodigingen voor 
congressen, symposia en andere happenings 
in je mailbox exponentieel toeneemt. Wie aan 
het eind van de zomer zijn uitnodigingen goed 
indeelt, kan daar het hele najaar plezier van 

hebben. 

20
In een uitdagende termijn van vijf maanden moest 
de hoofdtribune van de voetbalclub KV Mechelen 
gesloopt én opnieuw opgebouwd worden tot een 

moderne businesstribune. “Anders kon de eerste wed-
strijd van het seizoen niet in eigen stadion gespeeld 

worden”, vertelt Joeye Vandeleur, BIM-coördinator bij 
Verelst Bedrijfsbouw & Renovatie.

12
De jaarlijkse Esri GIS Conferentie geeft glans aan 
de groeiende rol die de GIS-professional heeft.  
Dit jaar zette het programma het werk van de 

GIS’er op allerlei manieren weer flink in de schijn-
werpers. ‘See What Others Can’t’, wat Esri op de 
User Conference in San Diego lanceerde, vat het  

goed samen en kwam ook  op de conferentie  
in Rotterdam terug. 
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53
Vectorworks heeft op 10 september de 2020- 
releases gepresenteerd van Vectorworks Archi-

tect, Landmark, Spotlight, Designer en Fundamen-
tals net als de 2020-uitvoeringen van Vision en 

Braceworks. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe 
producten is vooral aandacht besteed aan de 
manier waarop eindgebruikers uiteenlopende 

data gebruiken bij hun werkzaamheden en deze 
inzetten om nieuwe ontwerpinzichten op te doen. 
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BIGnieuws | oktober-november 2019Interview

De nieuwe gebruikersinterface van de applicatie NedInfra Tekenen (conform de NLCS) van NedGraphics 
(Cadac Group Company). 

Lange tijd hanteerden alle partijen in de 
GWW-sector hun eigen tekenstandaar-
den en kostte het veel tijd om tekeningen 
van derden te begrijpen. Vaak werden 

tekeningen verkeerd geïnterpreteerd, wat 
leidde tot fouten in het ontwerp of zelfs in 
de uitvoering. Tekeningen werden vertaald 
(overgetekend) naar een eigen standaard om 
als basis te kunnen gebruiken voor een nieuw 
project. Kortom, er werd onnodig veel tijd en 
(belasting)geld uitgegeven. In 2007 hebben 
Rijkswaterstaat, de vier grote gemeenten en 
een aantal grote ingenieursbureaus en aan-
nemers de handen ineengeslagen en ge-
zamenlijk het initiatief genomen om tot een 
landelijke tekenstandaard te komen: de Ne-
derlandse CAD Standaard, ofwel NLCS. 
De NLCS bevat basisafspraken over het om-
gaan met metadata, digitaal tekenen, het 
uiterlijk van de tekening en – vooral – de 
bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. Deze 
afspraken zijn onafhankelijk van de CAD-
platforms die geleverd worden door software-
leveranciers.

Officiële status
Het gebruik van de NLCS heeft meerdere 
doelen: het vermijden van dubbel werk, het 
voorkomen van misverstanden, efficiëntere 
communicatie en effectievere project- en be-
drijfsvoering met minder kosten. De stan-
daard heeft dan ook een officiële status: 
Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie en 
Gemeentewerken Rotterdam schrijven sinds 
1 maart 2012 de NLCS voor, net als veel 
gemeenten en provincies. Forum Standaardi-
satie heeft de NLCS vervolgens in juni 2018 
opgenomen in de ‘Pas toe of leg uit-lijst’. Hier-
door wordt het voor overheden verplicht om 

de NLCS toe te passen. De NLCS is hiermee 
geëvolueerd van een goed initiatief tot een 
breed gedragen open BIM-standaard voor 
2D-tekeningen.
De NLCS wordt beheerd door het BIM Lo-
ket en wie er gebruik van wil maken, dient 
daarvoor een licentie af te nemen bij de 
beheerorganisatie. Deze is niet gratis, maar 
het BIM Loket heeft geen winstoogmerk en 
doet zijn best om de kosten zo laag moge-
lijk te houden. In ruil daarvoor stelt het de 
standaard beschikbaar en onderhoudt het 
deze. Daarnaast verzorgt het BIM Loket een 
NLCS-helpdesk, verzamelt en verwerkt het 
ervaringen en suggesties, en verwerkt het 
deze in nieuwe releases. Het doel daarbij 
is om de NLCS als standaard ván de sector, 
vóór de sector en mét de sector op een hoog 
niveau te brengen en te houden. Naarmate 
er meer gebruikers komen, zal de bijdrage 

per werkplek bovendien ook lager worden. 
Naast de NLCS-licentie die het gebruik van 
de standaard toelaat, is uiteraard ook nog 
software nodig die deze standaard onder-
steunt. 

Vraag: Welke oplossing(en) leveren 
jullie voor het gebruik van de NLCS en 
wat is het belangrijkste speerpunt van 
deze software? 

Daan Maas, The People Group: “The 
People Group levert met de Optimize Suite 
diensten, trainingen en softwareoplossin-
gen voor Bentley-platformproducten zoals 
MicroStation, PowerDraft, Bentley Map en 
OpenRoads Designer. De Optimize Suite is 
een verzameling van applicaties en plug-ins 
voor het versnellen en vereenvoudigen van 
de CAD-ontwerpen. De tooling omvat Opti-

Inmiddels is de NLCS dé standaard voor uitwisseling van informatie in 2D CAD-
tekeningen voor de GWW-sector. BIGnieuws stelde een viertal makers van deze 
software een aantal vragen over de NLCS en de plannen die ze hebben voor de 
ontwikkeling van hun software. Aan het woord komen Peter van Houwelingen, 
general manager bij CAD Accent; Nick Kerkhof, productmanager BIM & Infra bij 
NedGraphics (Cadac Group Company); Daan Maes co-owner bij The People Group 
en John de Leeuw, consultant civiele techniek & infra bij CAD & Company. Door Lambert-Jan Koops

De toekomst van de Nederlandse 
CAD Standaard 

Ontwikkelaars aan het woord over NLCS 
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BGT-import met InfraCAD Map. 

de geldende richtlijnen. Om de kwaliteit te 
borgen biedt InfraCAD bovendien een ‘Con-
trole- en herstelfunctionaliteit’. Hiermee kan 
een gedetailleerd controlerapport worden 
gemaakt en fouten kunnen semi-automatisch 
worden hersteld. Ook dit bevordert de uitwis-
seling tussen opdrachtgever en opdrachtne-
mer.”

John de Leeuw, CAD & Company Group: 
“CAD & Company levert GWW-CAD voor 
AutoCAD, een alles-in-één-tool voor het wer-
ken met de NLCS in AutoCAD. Naast het 
tekenen en werken conform de NLCS-stan-
daarden leest GWW-CAD ook de PDOK-
informatie en de BGT-informatie in, conform 
de NLCS-standaarden.”

Vraag: De NLCS heeft inmiddels al de 
´Pas toe of leg uit´-status voor grote-
re overheidsprojecten en veel partijen 
gebruiken de standaard, maar er zijn 
altijd achterblijvers die de standaard 
niet gebruiken zonder daar een goede 
reden voor te hebben. Wat doen jullie 
er zelf aan om die over de streep te 
trekken? Wat zouden andere partijen 
nog kunnen doen of wat zou er eventu-
eel nog moeten gebeuren om ervoor te 
zorgen dat echt iedereen meedoet met 
de NLCS? 

John de Leeuw, CAD & Company Group: 
“Wij zien het als onze taak om, samen met 
onze partner Ampersand Software, software 
te maken waarmee gebruikers makkelijk wer-
ken. Om deze visie te realiseren zoeken wij 
een open en transparante samenwerking met 
de branche en de gebruikers. De input die 
wij ontvangen vanuit deze samenwerking 
verwerken wij weer in de software. Dit zien 
gebruikers dan ook steeds weer terug bij de 
release van nieuwe versies. Door alle beno-
digde gereedschappen in één oplossing aan 
te bieden, maken wij het voor de gebruikers 
én de beheerders mogelijk om de software te 
installeren en te beheren.”

Daan Maes, The People Group: “De 
NLCS is voor veel partijen al een vanzelfspre-
kendheid en zij hebben het uitwisselen van 
digitale tekeningen conform de NLCS zelfs 
verplicht gesteld. Het zal een kwestie van tijd 
zijn dat ook kleinere projectbureaus overstap-
pen, met als voordeel dat juist zij zich kunnen 
onderscheiden. Verankering in wetgeving of 
de NLCS verplicht stellen in offerteaanvraag/
bestek of uitsluitend opdrachtnemers selecte-
ren die conform de NLCS werken, kan ge-
bruik verder stimuleren of afdwingen.”
“De NLCS is een lagenstandaard voor CAD-

aan bronhouders. Daarnaast hebben we uit-
wisselingen van de NLCS naar IMGeo (BGT) 
ten behoeve van Plantopografie gecreëerd 
en zijn wij ook leverancier van de oplossing 
om PDOK-informatie (BGT, AHN, Kadastraal) 
conform de NLCS met een druk op de knop te 
ontsluiten naar Autodesk InfraWorks.”

Peter van Houwelingen, CAD Accent: 
“De NLCS is het fundament voor alle applica-
ties binnen de InfraCAD Suite, te weten: Infra-
CAD, InfraCAD Map en InfraCAD CE. Hier-
mee ondersteunen wij het volledige proces 
voor civieltechnische tekeningen; denk aan 
het importeren van de actuele topografische 
situatie via onder andere de BGT en Kadas-
trale kaart, het verwerken van landmeetkundi-
ge data, het importeren van KLIC-meldingen 
en het maken van een ontwerp- of revisieteke-
ning. Uiteraard gebeurt dit allemaal conform 
de NLCS. InfraCAD wordt om deze reden 
ook erkend door het BIM Loket.”
“Binnen de Suite heeft InfraCAD een centra-
le rol; hiermee is het mogelijk om de NLCS 
naar de eigen hand te zetten. Denk hierbij 
aan NLCS-projectbibliotheken waardoor het 
mogelijk wordt om eigen NLCS-objecten te 
beheren en uit te wisselen. Hiermee leveren 
wij een oplossing waarmee opdrachtgevers 
en opdrachtnemers kunnen samenwerken.” 
“De functionaliteit van InfraCAD is volledig 
geïntegreerd in AutoCAD, waardoor de ge-
bruiker automatisch de NLCS toepast volgens 

mize NLCS, Optimize GeoDATA, Optimize 
StreetSmart. Optimize NLCS bevat daarbij 
alle tekenelementen uit de Nederlandse CAD 
Standaard (NLCS). Deze standaard definieert 
op basis van codering, representatie en orde-
ning van objecten hoe een digitale tekening 
eruit moet zien. Hierdoor worden de ontwer-
pen en tekeningen op een eenduidige manier 
opgebouwd en zijn ze betrouwbaar en een-
voudig overdraagbaar. Met Optimize NLCS 
kan elke medewerker conform de NLCS-stan-
daard tekenen met MicroStation.” 

Nick Kerkhof, Nedgraphics (Cadac 
Group Company): “NedGraphics heeft 
de NLCS geïmplementeerd in NedInfra Teke-
nen, ook beschikbaar als Lite- en Plus-versie. 
Onze NedInfra-oplossingen worden continu 
doorontwikkeld in samenwerking met de ge-
bruikers en de NedInfra Productgroep, met 
vertegenwoordigers vanuit zeven verschil-
lende sectoren en bieden meer dan alleen 
een NLCS-oplossing. Belangrijkste speerpunt 
is dat wij de BIM-filosofie hanteren, waarbij 
informatie (data) centraal staat, zowel bij het 
gebruik van beschikbare informatie in het ont-
werpproces als bij het creëren van informatie 
ten behoeve van de uitwisseling naar op-
drachtgevers. Dit zien wij als onze dagelijkse 
uitdaging, vandaar dat wij onder andere al 
vanaf de initiële fase in 2007 betrokken zijn 
bij de totstandkoming van de NLCS en een 
grote leverancier zijn van de BGT-oplossing 
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BIGnieuws | oktober-november 2019Interview

Een 2D-weergave van Katwijk in GWW-CAD.

Peter van Houwelingen, CAD Accent: 
“De NLCS is een hele mooie kans om de 
gehele markt op een gestandaardiseerde 
wijze te laten samenwerken. Om deze 
reden ben ik ook erg blij met de formele 
status die de NLCS heeft gekregen. Over-
heden hebben een belangrijke rol bij het 
stimuleren van de NLCS. Vanuit opdracht-
gevers kan beter worden beschreven wat 
van een opdrachtnemer wordt verwacht. 
Door duidelijke specificaties op te geven, 
aangevuld met een stuk eigen inrichting van 
gewenste NLCS-objecten, zal het voor alle 
partijen minder energie kosten de NLCS als 
standaard toe te passen. Daarnaast kun-
nen brancheverenigingen hierin een rol 
spelen middels voorlichting. Denk bijvoor-
beeld aan de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) of de Unie van Water-
schappen (UvW).”
“Zelf organiseren wij gratis NLCS-work-
shops om organisaties te informeren. Voor 
organisaties die overwegen om met de 
NLCS te gaan werken, is dit een goede 
start om kennis te maken met de NLCS en 
te beoordelen of dit voor hen ook voorde-
len oplevert. Verder zijn wij betrokken bij 
overlegstructuren binnen het BIM Loket en 
denken wij mee in de verdere ontwikkeling 
van deze standaard.”

Vraag: De NLCS is een standaard die in 
beweging is, zo vinden met enige re-
gelmaat updates plaats. Wat zien jullie 
als belangrijk doel voor een eventueel 
volgende update en hoe spelen jullie 
daar als ontwikkelaar op in? 

Peter van Houwelingen, CAD Accent: 
“Voor een brede acceptatie van de NLCS is 
het belangrijk dat de bibliotheek zo volledig 
mogelijk is en een hoge kwaliteit heeft. Bin-
nen de NLCS zijn nog niet alle disciplines 
voldoende ‘gedekt’ en het BIM Loket streeft 
ernaar om gebruikers van deze disciplines 
te organiseren in werkgroepen. Vanuit deze 
werkgroepen kan dan worden nagedacht 
over een uitbreiding.”
“Als ontwikkelaar zijn wij niet direct betrok-
ken bij het bepalen van de inhoud van de 
bibliotheek, maar dragen wij wel ons steen-
tje bij met betrekking tot de kwaliteit en het 
gebruik hiervan. Zo helpen wij het BIM Loket 
door de aangeleverde objecten te controle-
ren en te optimaliseren. Verder helpen wij 
de gebruikers van InfraCAD door functiona-
liteit te bieden om met de grote set aan data 
te kunnen werken. En tot slot proberen wij 
organisaties die NLCS-objecten missen, te 
motiveren om aan te sluiten bij de hierboven 
genoemde werkgroepen bij het BIM Loket.”

door gebruikers zal zeker ook bijdragen aan het 
aanstekelijke effect om met de NLCS aan de slag 
te gaan.” 

Nick Kerkhof, NedGraphics (Cadac 
Group Company): “Bewustwording van 
het (her)gebruik van gestandaardiseerde in-
formatie, waaronder de NLCS, is van groot 
belang, want alles draait om de ‘i’. Veel 
overheidsorganisaties werken al conform de 
NLCS. Organisaties die nog niet profiteren 
van deze CAD-standaard informeren wij tij-
dens persoonlijke sessies over de voordelen, 
onze ervaringen en de kansen die dit biedt 
binnen de rest van hun informatieketen en de 
kosten die worden bespaard bij gebruik van 
de NLCS. Het belang is eenmalige opslag, 
meervoudig gebruik. Voor volledige accep-
tatie van de NLCS is het belangrijk dat alle 
opdrachtgevers binnen de GWW-sector de 
NLCS voorschrijven. Een Nederlands ‘BIM 
Mandaat’, de NLCS staat ook in de BIM Le-
vels vermeld, zou een extra impuls geven aan 
de standaard.”

tekenprogramma’s. Door afspraken te maken 
over een generiek uitwisselformaat, bijvoor-
beeld xML, GML of IFC, wordt een argument 
om niet te werken met de NLCS geëlimineerd.  
Betere controle en validatie zijn dan moge-
lijk, converters hoeven niet gebouwd te wor-
den juist de herbruikbaarheid van de data 
neemt verder toe. Zaak is om alle denkbare 
vakdisciplines via de NLCS te kunnen embed-
den. Dit houdt in dat bijvoorbeeld ook rail en 
riolering aansluiting zouden moeten vinden 
bij de NLCS.”
“Wij nemen organisaties mee in de gedachte 
om zo vroeg mogelijk in het proces en zo breed 
mogelijk in de eigen organisatie de NLCS te 
gebruiken. Dat begint met uitleg van de meer-
waarde door toegankelijke tooling voor elke ge-
bruiker, gebruikersgroep of afdeling. Daarnaast 
begeleiden we het implementatie- en accepta-
tieproces binnen de organisatie. Bij met name 
grotere (overheids)organisaties kent het imple-
menteren van een proces nou eenmaal meer 
voorbereiding dan bij een specialistisch project-
bureau. Het communiceren van succesverhalen 

Optimize NLCS van The People Group bevat alle tekenelementen uit de Nederlandse CAD Standaard (NLCS). 
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De NedInfra-oplossingen bieden onder andere uitwisseling van de NLCS naar IMGeo (BGT) ten behoeve van 
Plantopografie. 

Nick Kerkhof, NedGraphics (Cadac 
Group Company): “Bij BIM draait alles 
om de ‘i’ van informatie en dit geldt ook voor 
2D-informatie. Een voorbeeld hiervan is het 
gebruik van PDOK-informatie, zoals BGT, 
AHN en Kadastraal, conform de NLCS als 
basis van het ontwerp, het importeren van 
KLIC-informatie, het NLCS-ontwerp creëren en 
daarna de uitwisseling van de NLCS naar IM-
Geo (BGT) ten behoeve van Plantopografie. 
De NedInfra Suite, waar de NLCS-applicatie 
NedInfra Tekenen (Lite/Plus) onderdeel van is, 
is ontwikkeld voor AutoCAD, AutoCAD Map 
en ook voor de civieltechnische ontwerpap-
plicatie Autodesk Civil 3D. Omdat tekenin-
gen steeds vaker een 2D-weergave van het 
(Civil) 3D-model zijn, kan met de NedInfra 
Suite de NLCS nu ook worden toegepast bij 
het 3D-modelleren. Het 3D BIM-model wordt 
zo dan ook voorbereid op het 2D-presenteren 
conform de NLCS.”

Peter van Houwelingen, CAD Accent: 
“BIM wordt vaak direct gelinkt aan een 3D-
model, maar dat is niet noodzakelijk. De ‘i’ 
(informatie) is de belangrijkste letter in BIM. 
De NLCS is een 2D-standaard en heeft als 
groot voordeel dat de informatie uniform ge-
structureerd is opgeslagen in een tekening. 
Vanwege deze uniforme structuur is het mo-
gelijk om deze informatie te hergebruiken in 
andere processen of systemen. Om deze re-
den wordt de NLCS ook beschouwd als een 
BIM Level 1-standaard. Inmiddels hebben we 
bij CAD Accent al verschillende klanten die 
op deze manier een proces hebben ingericht, 
waarbij een NLCS CAD-tekening de basis 
vormt voor de vulling/importmogelijkheden 
in een GIS-systeem.”
“Het werken met 3D-modellen in bijvoor-
beeld Revit of Civil 3D staat het gebruik van 
de NLCS niet in de weg. Bij het presenteren 
van deze modellen in 2D-tekeningen kan de 
NLCS prima worden toegepast als eenduidi-
ge visualisatie en zijn de NLCS-objecten door 
de toegepaste laagnamen te herleiden tot de 

keling van de NLCS-bibliotheek.” 
“De NLCS als standaard zelf zou wat ons 
betreft met minder vrijheden omzoomd moe-
ten worden en hierin de variabelen moeten 
beperken om mogelijke fouten te voorkomen. 
Bovendien moet de standaard zich beperken 
tot de standaard zelf en zich niet richten op 
de werkwijze/werkprocessen van opdracht-
gever/opdrachtnemer. Dus wel definities van 
objecten vastleggen, een controletool bieden 
op basis van die definities voorschrijven/fa-
ciliteren en bij voorkeur een uniform uitwis-
selingsformaat definiëren.”

Nick Kerkhof, NedGraphics (Cadac 
Group Company): “De NLCS wordt bij 
iedere nieuwe versie rijker van inhoud, waar-
door de NLCS steeds beter en eenvoudiger 
kan worden toegepast in de civieltechnische 
BIM-workflows, onder andere dankzij de 
BGT-integratie. Cruciaal voor een verdere 
adoptie van de NLCS is het aantonen van 
correct gebruik van de NLCS. Dit kan door 
verdere afspraken met betrekking tot het zo 
goed en eenduidig mogelijk kunnen uitvoe-
ren van de controle op correct gebruik. Ned-
Graphics is betrokken bij de NLCS Leveran-
ciersoverleggen, de NLCS Expertcommissie 
en NLCS-werkgroepen, die worden gecoördi-
neerd door het BIM Loket. Om samen met de 
betrokken organisaties input te leveren voor 
nieuwe ontwikkelingen in de standaard, die 
wij uiteraard terugvertalen naar onze oplos-
singen.”

Vraag: De NLCS is een 2D-standaard 
terwijl de wereld om ons heen richting 
BIM aan het bewegen is. Hoe zien jul-
lie deze ontwikkelingen ten opzichte 
van elkaar en wat betekent dit voor 
de NLCS? 

John de Leeuw, CAD & Company Group: 
“De ontwikkelaar van GWW-CAD, Amper-
sand Software, ziet een aantal belangrijke 
ontwikkelingen die zij actief ondersteunen 
door software daarop te ontwikkelen. 
Veel bedrijven hebben meer werk dan men-
sen, er zijn dus veel vacatures. Om deze be-
drijven en hun gebruikers te helpen, zoeken 
wij constant naar mogelijkheden om repete-
rende taken te verminderen of om deze te 
automatiseren. Om ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit geborgd wordt, zijn wij actief bezig 
met het maken van een goede kwaliteitsrap-
portage van de tekeningen. Doel hierbij is om 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit in de keten 
geborgd wordt en dat zowel opdrachtnemer 
als opdrachtgever tevreden is.” 
“De NLCS biedt ook de mogelijkheid om 
eigen content aan te maken voor specifieke 
gebruiksdoeleinden. Op korte termijn brei-
den wij GWW-CAD dan ook uit met de 
mogelijkheid om eigen NLCS-content te ma-
ken, conform de regels. Deze content kan 
de gebruiker delen met zijn eigen team en 
met de opdrachtgever. Daarnaast zien wij 
dat er behoefte is aan meer content, biblio-
theekelementen, dan standaard door het BIM 
Loket geleverd wordt. Wij zijn actief bezig 
om deze extra content te ontwikkelen en in 
de nabije toekomst aan te bieden aan onze 
gebruikers.”

Daan Maes, The People Group: “De 
NLCS is als standaard nog steeds in ontwik-
keling. Bij een goede standaard hoort ook 
kwalitatief goed dekkend fundament. Con-
sistente brondata en NLCS-bibliotheek gele-
verd vanuit het BIM Loket spelen hierbij een 
cruciale rol. The People Group is via diverse 
overleggen, commissies en werkgroepen ac-
tief betrokken bij het onderhoud en de ontwik- Werken met projectbibliotheken in InfraCAD. 



10

BIGnieuws | oktober-november 2019Interview

Binnenkort zal GWW-CAD worden uitgebreid met de mogelijkheid om eigen NLCS-content te maken. 

gramma’s. In deze vorm kan de standaard 
op zich nog wel een tijd mee. Maar omwille 
van de ambitie van het BIM Loket om de 
NLCS door te laten groeien en hiermee de 
opstap te maken naar het werken conform het 
BIM-principe, is het eigenlijk nu al nodig om 
3D-gericht werken te omarmen. Wil de NLCS 
echt deze doorgroei kunnen maken, dan zal 
het naar mijn idee moeten ontwikkelen rich-
ting 3D. Door met de NLCS en countrykit 3D 
voor OpenRoads Designer te kunnen werken, 
kan aangehaakt worden bij een volledig 3D-
ontwerpproces waarin de confrontatie kan 
worden aangegaan met externe bronnen, zo-
als 3D-stadsmodellen, pointclouds, 3D BAG 
en 3D BGT, maar ook eigen 3D-thema’s zo-
als bomen, riolering en kabels/leidingen. Zo 
zijn dus eerder in het proces belemmeringen 
en obstakels te detecteren, zodat ontwerpaf-
wegingen tijdig kunnen worden gemaakt of 
bijgestuurd.” n
 

www.cadaccent.nl

www.cadac.com/nedgraphics

www.cadcompany.nl

www.thepeoplegroup.nl

De grote vraag is dan natuurlijk: hoe komen 
wij aan de juiste hoogte-informatie? PDOK 
biedt met AHN3 wel hoogtegegevens, maar 
de nauwkeurigheid is daarbij wisselend. De 
puzzel die wij proberen op te lossen is: gaan 
gebruikers akkoord met het feit dat wij model-
len genereren die net zo nauwkeurig zijn als 
de PDOK-data? Of is dit juist een uitgelezen 
kans voor een civieltechnisch bureau om deze 
data nauwkeurig in kaart te gaan brengen? 
Wij zijn heel benieuwd naar de mening van 
eindgebruikers.”

Daan Maes, The People Group: “In de 
basis is de NLCS een 2D-objecten en lagen-
standaard ontwikkeld voor CAD-tekenpro-

werkelijke objecten in het terrein. Wie geen 
gebruik kan maken van modelleersoftware, 
maar nog klassiek tekent in 2D, is vanwege 
de eenduidigheid en structuur van de NLCS 
al automatisch een beetje aan het BIMmen.” 

John de Leeuw, CAD & Company Group: 
“BIM is de wereld van 3D en een Nederlandse 
CAD Standaard impliceert onmiddellijk ook 
2D-informatie. In eerste instantie is GWW-CAD 
dan ook ontwikkeld om hele goede tekenin-
gen in 2D te maken. Uiteraard sluiten wij onze 
ogen niet en hebben wij bovendien heel veel 
BIM-ervaring in huis. Wij zien ook absoluut de 
mogelijkheid om in plaats van een platte kaart 
een realistisch gebiedsmodel te ontwikkelen. 

Een reconstructie met ondergrond conform de NLCS met Optimize NLCS. 

CARRIÈREKANSEN IN 
AMERSFOORT, 
DÉ GEO-STAD VAN 
NEDERLAND!
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Wil jij werken in een stad die alom wordt gewaardeerd om haar woon- en werkklimaat, voor 
bedrijven of organisaties als Royal HaskoningDHV, Arcadis, Geomaat, Geonovum, AeroVision, 
HydroLogic, Neo, Simacan, Vicrea of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Kijk dan op:

www.amersfoortbusiness.com/geo-stad

✓ De Onze Lieve Vrouwetoren 
is hét centrale punt in de 
stereografische projectie van 
Nederlandse topografische 
kaarten.

✓ Meerdere keren uitgeroepen 
tot meest aantrekkelijke 
woonstad.

 (Elsevier & Bureau Louter)

✓ Een flink aantal grote geo-
bedrijven en -organisaties 
maakt van Amersfoort hét 
geo-centrum van Nederland.

✓ In Amersfoort werd 
begonnen met het opmeten 
van Nederland in de 
Rijksdriehoekmeting. 
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Datagedreven werken met Inge Hofland van ProRail. 

“Deze twee dagen staan in het te-
ken van leren, naar elkaar luiste-
ren, inspireren en elkaar ontmoe-

ten”, zo opent directeur Ed van Ingen van 
Esri Nederland de 26e Esri GIS Conferentie 
na de openingsvideo. En dat begon al bij 
binnenkomst, iedereen heeft er al voorbeeld-
kaarten van collega’s kunnen aanschouwen. 
Het is een terugkerend element in de reeks 
evenementen die Esri Nederland organiseert. 

Digitale transformatie en innovatie
CTO Jeroen van Winden gaat in de eerste 
keynote in op de digitale transformatie en welke 
invloed dat heeft op hoe organisaties techno-
logie inzetten. “Het Web GIS is dé manier om 
GIS in de digitale transformatie te brengen.” Het 
levende voorbeeld betreedt na de CTO het podi-
um: ProRail. Inge Hofland, ICT-manager, en Thy-
mo van den Brug ‘van de business’ vertellen hoe 
zij datagedreven werken in de spoorketen en in-
novaties gebruiken om zich voor te bereiden op 
ontwikkelingen: een groei van 30 procent aan 
reizigers, de komst van Formule 1 in Zandvoort 
en een hogere kwaliteit van het spoornetwerk.
Wim in ‘t Veld van Verheij Integrale groenzorg 
vertelde wat innoveren voor zijn organisatie be-
tekent: “We staan er nu anders voor en zitten 
opeens aan tafel met assetmanagers.” Innovatie 
zit in het DNA van de groenverzorger. “De be-
hoefte aan iets nieuws ontstaat door ongemak, 
de aanwezigheid van talent en een goede infra-
structuur. En je hebt dan wel een technologische 
kennispartner nodig die jouw markt begrijpt en 
zo je wensen mee kan uitwerken tot nieuwe 
waarden.” 
Technologie is echter geen doel op zich; het 
versnelt innovaties. Met productmanager Niels 
van der Vaart passeerden daarom allerlei tech-
nologische innovaties de revue. Onder meer 
BIM & GIS en de Nieuwe StoryMap-builder. Elke 
dag worden meer dan drieduizend StoryMaps 
gemaakt. Jorien Posthouwer laat zien hoe een-

voudig de nieuwe builder is op te bouwen door 
live een StoryMap te maken over hoogbouw in 
Rotterdam. Teksten, bestaande kaarten en 3D-
webscenes toevoegen: het is allemaal met een 
paar klikken gebeurd. Ook is het mogelijk om 
een zogenoemde Express Map te maken: vanuit 
de StoryMap kan meteen een eenvoudige kaart 
gemaakt worden.

Klimaat
Op de tweede dag was het grote thema kli-
maat. Er was aandacht voor klimaatadaptatie 
en de energietransitie. Esri wist een bekende 
Nederlander op het podium te zetten: oud-poli-
ticus Ed Nijpels. Nu is hij onder meer voorzitter 
van het Klimaatakkoord en voorzitter van Geo-
Business Nederland. 
Afgezien van een paar politieke grapjes over 
Thierry Baudet nam Ed Nijpels de tijd om uit 
te leggen welke impact de energietransitie wer-
kelijk heeft op Nederland. Nijpels lichtte het 
proces toe: hoe is het akkoord tot stand geko-
men, hoe is het verdeeld en hoe is de politieke 

betrokkenheid gevormd. Natuurlijk kwam het 
financiële plaatje aan de orde; er werd een 
vergelijking gelegd tussen andere nationale uit-
gaven. “Er is – onnodige – maatschappelijke 
onrust ontstaan over de betaalbaarheid van 
het akkoord.” Het Klimaatakkoord is als een 
kers (1,4 – 1,6 miljard) en roken is een uitgave 
van vier miljard per jaar. De meloen noemde 
Nijpels ook – deze stond voor de meloen die 
de ChristenUnie moest slikken bij het akkoord. 
Het bleek uiteindelijk de kostenpost voor de so-
ciale zekerheid te zijn (80 miljard). Ook greep 
Nijpels het moment aan om het beeld van een 
vooroplopend Nederland te corrigeren. “Als 
het gaat om nieuwe duurzame energie die in 
Nederland wordt opgewekt, doen we het net 
beter dan Luxemburg met 6,6 procent. In Eu-
ropa is het al 17,5 procent!”
De rest van de ochtend liet de dagvoorzitter or-
ganisaties aan het woord die reageren op de 
klimaatverandering. Benaissa el Hammadi, di-
recteur Asset Management bij Stedin, kwam als 
eerste aan bod. Stedin moet de energie trans-

Door de redactie 

De jaarlijkse Esri GIS Conferentie geeft glans aan de groeiende rol die de GIS-
professional heeft. Dit jaar zette het programma het werk van de GIS’er op al-
lerlei manieren weer flink in de schijnwerpers. ‘See What Others Can’t’, wat Esri 
op de User Conference in San Diego lanceerde, vat het goed samen en kwam ook  
op de conferentie in Rotterdam terug. De GIS-professional heeft door het gebruik 
van kaarten inzicht, en kan al zien wat anderen nog niet kunnen zien. 

Esri GIS Conferentie 2019: ‘Prachtige 
tijden voor GIS-professional’

Leren, luisteren, inspireren en ontmoetingen
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Wim in ’t Veld van Verheij Integrale groenzorg vertelde over innovatie. 

porteren. Na een persoonlijke introductie – hij vertelde over zijn jonge 
jaren in Noord-Marokko zonder elektriciteit – ging hij uitgebreid in op hoe 
Stedin zich voorbereidt op de verandering van energiegebruik. “Stedin 
moet Voorspellen, Verzwaren en Verslimmen: we moeten weten waar hui-
zen zonnepanelen krijgen en waar niet. En hoe kunnen we het maximale 
uit het huidige net halen?”
Net als andere gemeenten in heel Nederland werkt Tilburg aan een toe-
komstbestendige energievoorziening. Marianne Linde, directeur Duur-
zame Stad van de gemeente Tilburg, vertelde hoe ze op verschillende 
schaalniveaus moeten gaan kijken naar dit onderwerp. De stad moet –  
als het met zon en wind aan de slag wil gaan – onder andere het netwerk 
gaan verbeteren, zodat het mogelijk is om energie en warmte op te slaan. 
Na klimaatmitigatie (beperken van uitstoot CO2) gaat het na de ochtend-
pauze over klimaatadaptatie. Marijke Jaarsma van waterschap Vallei en 
Veluwe vertelt hoe haar organisatie hiermee omgaat. “We hebben steeds 
vaker te maken met wateroverlast. Onze Klimaateffectatlas helpt bij het 
krijgen van nieuwe inzichten.” Jaarsma is een van de aanjagers van Plat-
form Water Vallei en Veluwe, en een van de grondleggers van het in 2017 
vastgestelde Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe. 
Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbos-
beheer, is trekker van een ambitieus programma om te werken aan een 
nieuwe relatie tussen stad en natuur. Hij sluit de ochtend af met een ver-
haal over de uitgangspunten Beschermen, Beleven en Benutten. En zijn 
grote les: “Zie groen als een nutsvoorziening.”

Middagprogramma
Het middagprogramma bestaat steevast uit een afwisselend aantal sessies 
in verschillende thema’s. Dit jaar was dat onder meer: BIM & GIS, market 
development, digitale transformatie, klimaat, Common Ground en datage-
dreven samenwerken. Verspreid over twee dagen is er keuze uit bijna 25 
verhalen uit de praktijk en zijn er zo’n twintig technische sessies. Er zijn 
diverse Expert Round Tables over klimaatadaptatie en de energietransitie.
In de pauze is er volop gelegenheid om te netwerken. Verder is er een 
Student Meet-Up en ook de vrouwen zoeken elkaar op met de Ladies Lunch. 
Op de pleinen vertellen ook ruim 15 organisaties over hun werk. Onder 
meer Container 42 (Port of Rotterdam), postbezorger Sandd, provincie Gel-
derland en energiebedrijf Alliander zijn er te vinden.

Utrecht International Comedy Festival 2020
6 en 7 maart TivoliVredenburg Utrecht

 
Arrangement inclusief drank, maaltijd en 

onbeperkt comedy!
 

SSpeciale kortingsaanbieding voor 
personeelsverenigingen en BIGNieuws-lezers.

 

Kijk voor de mogelijkheden op 
www.uicf.nl/bignieuws

Het perfecte bedrijfsuitje!
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Ontmoetingen tijdens de Esri GIS Conferentie op de beursvloer van het evenement. 

vert, het evenement in de komende jaren relatief 
meer mensen uit de business zal trekken. 
Ook deze 26e editie konden de bezoekers re-
kenen op een evenement van hoog niveau. Het 
is zichtbaar dat Esri Nederland veel zorg en 
aandacht besteedt aan de details van het pro-
gramma, het geheel verloopt soepel. Gedurende 
de dag was er een live blog te volgen en ach-
teraf kwam veel videomateriaal beschikbaar van 
hoge kwaliteit. 
Op de beursvloer zelf stonden de gebruikelijke 
partijen met hun stands en hun verhaal. Tauw 
had een vierde set meegenomen, GeoWeb en 
Sweco hadden een rad van fortuin waar prijzen 
mee te verdienen waren, MUG Ingenieursbu-
reau was in opvallende retrostijl. Aan het einde 
van beide dagen verschoof de aandacht van het 
inhoudelijke naar het biertje en het luxe bitter-
ballengarnituur. Zo blijkt ook: werken met GIS is 
mensenwerk. En, Ed van Ingen benadrukte het 
nog eens extra: “Vergeet niet: de GIS-professio-
nal staat aan het roer. Het zijn prachtige tijden 
om met elkaar mooie resultaten te boeken.” n

www.esri.nl/nl-nl/home

alleen de GIS-professionals. “GIS’ers kunnen met 
een gerust hart hun collega’s ‘van de business’ 
uitnodigen”, verzekert Marieke Hoogeveen, ma-
nager marketing en communicatie bij Esri Neder-
land. Ze verwacht dat, nu GIS bij zoveel grote 
organisaties in de business-processen waarde le-

Deelnemers uit ‘de business’
Het bezoekersaantal groeit elk jaar gestaag en 
ging over de 1600 deelnemers heen over twee 
dagen. Er is een trouwe groep die vaak komt, 
maar dit jaar was er ook zichtbaar een ‘andere 
groep’ aanwezig, stelt de organisatie. Dus niet 

Het wandverslag van de eerste dag van de Esri GIS Conferentie.

Ed Nijpels, dagvoorzitter op de tweede dag van de 
Esri GIS Conferentie.

Ed van Ingen, Esri Nederland, met de award voor 
waterschap Rijn en IJssel. 
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Wouter Brokx: “Met nieuw inzicht, moed en vakmanschap kunnen  
we samen de sprong voorwaarts maken.”

Zakgeld
Laten we het eerst eens tastbaar maken wat 
het gebruik van één procent van de mid-
delen precies betekent. Stel je bijvoorbeeld 

voor dat we van de honderd wind-
molens er maar één benutten. Of 
dichter bij huis: dat we van de vijf 
broden slechts één sneetje eten en 
de rest weggooien. Het is alsof we 
eerst ons huis goed isoleren en ver-
volgens in de winter met onze ver-
warming aan de ramen en deuren 
openzetten. Eén procent ervaren 
we collectief zelfs als zo weinig sig-
nificant dat we de eurocent hebben 
afgeschaft in Nederland. Verspil-
ling kan sterke emoties opwekken: 
stel je voor dat je zoon of dochter 
erachter komt dat hij of zij van het 
wekelijkse zakgeld na honderd we-
ken slecht één ijsje kan kopen in 
plaats van een nieuwe iPad. Je kind 
zou in het beste geval zeggen: ben 
je gek geworden?
Bovenstaande voorbeelden zijn zo 
absurd dat je je snel afvraagt of 
we gek zijn geworden. Maar de 
realiteit is blijkbaar dat we echt 
absurd veel data verzamelen om er 
vervolgens niets mee te doen. Dat 
is een enorme verspilling van tijd, 
energie, middelen en intelligentie. 
Waarom doen we niets? Het doet 
me wel eens denken aan kinderen 
die op het strand een kuil graven 
die inzakt naarmate ze dieper gra-
ven. De vaders en moeders ingeni-
eurs dragen dan bouwtechnische 

adviezen aan om de verzakking tegen te 
gaan. Ze gebruiken hun hersens. Hoe komt 
het dan dat we zelfs als volwassenen niet 
naar adviezen lijken te luisteren?

Als tastbaar uitvloeisel van die 
grote vraagstukken ontving ik 
onlangs een reclamefolder. 

Mijn oog viel op een gericht voorstel 
om de verspilling van zon op mijn 
dak tegen te gaan. Het woord ‘ver-
spilling’ raakt me op een of andere 
manier. Of het gaat om het dicht-
draaien van een waterkraan, het 
uitdoen van licht op de gang, het zit 
in mijn systeem om zorgvuldig om te 
gaan met energie en grondstoffen. 
De oorspronkelijke folder belandde 
netjes gerecycled in de papierbak, 
maar het woord verspilling bleef 
hangen tijdens de vakantie en toen 
ik terugreed van vakantie begreep 
ik waarom. In de digitale wereld en 
ons werkveld zijn data de grondstof, 
en daar verspillen we nogal wat van. 
Als we ons werkveld vergelijken met 
voetbal, dan heeft de Geo-IT zich in 
de afgelopen tien jaar ontwikkeld 
van linksback bij Go Ahead Eagles 
naar centrale middenvelder bij Ju-
ventus. Locatie-data zijn mainstream 
geworden voor werk en privé. Maar 
waar consumenten een vrij snelle di-
gitale ontwikkeling doormaken onder 
invloed van de grote technologiereu-
zen, gaat de digitale transformatie 
bij overheid en industrie een stuk 
langzamer. Een groot onderzoek 
van McKinsey laat zien dat minder 
dan één procent van alle data geanalyseerd 
wordt. Als iemand je vertelt dat je minder dan 
één procent intelligent gebruikt, hoe voelt dat 
dan? 

In 1969 zette de mens voor het eerst voet op de maan. Met de woorden ‘one 
small step for man, a giant leap for mankind’ gaf Neil Armstrong goed weer hoe 
groot de stap voorwaarts was. Vijftig jaar later versnelt de technologische ontwik-
keling verder. De opwarming van de aarde en hoe we beter kunnen omgaan met 
energie zijn actuele maatschappelijke thema’s. Om goed te begrijpen wat we 
kunnen en zouden moeten doen, verzamelen we een vloedgolf aan data over de 
fysieke wereld. Hoe goed gaat dat eigenlijk?

De missie om honderd procent 
van de data te analyseren

Hoe hoog ligt de lat?

Opinie

Door Wouter Brokx
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Het bezoeken van de maan als voorbeeld voor de stap voorwaarts die kan worden gemaakt op het gebied van de digitale transformatie. 

Menselijk GPU
Aanvullend zouden we veel meer onze krach-
tige visuele cortex moeten gebruiken door 
van tekst en cijfers naar meer visuele presen-
tatie te gaan. In de gaming industrie zouden 
ze het waarschijnlijk omschrijven als ‘activate 
human GPU (Graphics Processing Unit)’, 
waar we vroeger het oude Chinese spreek-
woord gebruikten in de vorm van ‘een beeld 
zegt meer dan duizend woorden’. 
Als we deze drie stappen plakken op de 
mens, dan zien we ons dagelijks functione-
ren: we komen in actie op basis van infor-
matie die via onze zintuigen direct verwerkt 
wordt. Terug naar het digitale domein bieden 
de drie stappen ons de mogelijkheid om de 
pijlers van de ‘Smart Digital Reality’ te ma-
ken; een slimme real-time ‘Digital Twin’ als 
tastbaar resultaat van de geo-ops strategie. 
Deze digitale equivalent van de fysieke we-
reld ondersteunt ons bij het omgaan met 
toenemende verandering en tegelijk bij het 
oplossen van de maatschappelijke vraagstuk-
ken. De drie pijlers hebben echter een fun-

ontsluiten. Als we simpelweg kijken naar de 
ketenbenadering van een moderne drukkerij 
en de auto-industrie, dan zien we dat die on-
demand produceren. Daar is de hele keten 
geautomatiseerd en de productietijden sterk 
verkort. Of neem de zelfrijdende auto als 
voorbeeld: die registreert en analyseert de 
omgeving in een milliseconde om te besluiten 
over richting en snelheid, en daarmee veilig 
te opereren. We kunnen dus al on-demand 
en real-time met data omgaan en het gebeurt 
ook al! Deze geo-keten noemen wij ‘geo-ops’, 
naar geospatial en operations, als oneindige 
lus van informatiestromen tussen de fysieke en 
digitale wereld.
Een tweede stap is het toepassen van kunst-
matige intelligentie. Slimme modellen kunnen 
beter dan mensen bepaalde patronen in de 
toenemende digitale datastromen identifice-
ren, en filteren naar wat relevant is voor ons. 
Deze modellen automatiseren datastromen en 
worden zelflerend, zodat we er geen omkij-
ken naar hebben en onze focus houden op 
keuzes maken.

Omwenteling
Het zou slim zijn om wel te luisteren, aan-
gezien de hoeveelheid data elke twee jaar 
verdubbelt. Zelfs als we elk jaar twee keer 
zoveel data zouden analyseren als het jaar 
ervoor, zouden we na vijf jaar nog slechts 
op vijf procent zitten. Dat is al beter dan nu, 
maar het zijn nog geen percentages waar 
we in de voorbeelden van energie, voedsel 
of zakgeld op politiek draagvlak kunnen re-
kenen. Ondanks een geweldige prestatie en 
versnelling zullen we het eindresultaat als 
stilstand ervaren. Het is als tegen een tsuna-
mi in zwemmen. Omgaan met een tsunami 
aan data vraagt om een compleet andere 
aanpak. Een omwenteling vraagt een grote 
sprong, en voorwaarts gaan vergt moed en 
vakmanschap. Waar zien we dat?

ETL is verleden tijd
Allereerst moeten we afstappen van de ja-
ren-80 GIS (Geographic Information System)- 
en ETL (Extract-Transform-Load)-aanpak van 
data verzamelen, converteren, opslaan en 

Opinie
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spellingen naar de toekomst te maken (~wat zal 
zijn). Dát is nodig voor vraagstukken als klimaat-
verandering, veiligheid en energietransitie en 
hoe daarmee om te gaan, nu en in de toekomst.

Waarom honderd procent?
Het tegengaan van die verspilling van data, tijd 
en intelligentie en verbeteren is waar wij voor 
staan en de reden waarom ik elke dag opsta 
om aan het werk te gaan. We hebben de juiste 
technologie, aanpak en kundige mensen om 
een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
maatschappelijke problemen. We kunnen de 
digitale transformatie hetzelfde aanvliegen als 
de reis naar de maan vijftig jaar geleden. Met 
nieuw inzicht, moed en vakmanschap kunnen 
we samen de sprong voorwaarts maken. Laten 
we starten met het analyseren van ALLE data. n

Wouter Brokx is CEO bij IMAGEM. Voor meer informatie,  

zie www.imagem.nl. 

in ruimte en tijd, zowel aan elkaar als aan de 
fysieke wereld. Dát is de fundamentele aanpak 
waarmee we de sprong voorwaarts kunnen ne-
men.
Voor innovatief bouwen hebben we modern 
gereedschap nodig, en wij hebben die slimme 
softwaretechnologie voorhanden om de hele 
geo-ops keten tot een lus te maken: van Data 
Automatisering en Machine Learning engines 
tot real-time Digital Twin-visualisatie, 5D dynami-
sche analytics en interactieve Sturingsinformatie. 

Gidsland
In Nederland zijn we al heel ver met het orga-
niseren en goed landelijk ontsluiten van basisre-
gistraties. En er is geen land in de wereld waar 
we zo’n goede geo-data-infrastructuur hebben. 
Een fantastische basis voor overheid, burgers 
en bedrijfsleven om registraties (~wat was) in te 
zien. Maar in een snel veranderende wereld zijn 
er voortdurend maatschappelijke vraagstukken 
die van ons vragen ook het heden (~wat is) te 
bekijken én te analyseren, en daarna ook voor-

dament nodig, om ze te verankeren en het 
bouwwerk te laten groeien.

Infinity loop
Hoewel we dit vaak pas achteraf kunnen be-
oordelen, is de beste oplossing meestal ook de 
meest voor de hand liggende. Kijk naar hoe we 
de fundamentele wijziging zoals de energietran-
sitie insteken: we gaan de verbrandingsmotor 
niet verder optimaliseren maar we stappen van 
fossiele brandstoffen over naar hernieuwbare 
energiebronnen zoals zon, wind en water. Ons 
geo-werkveld is dan wel mainstream geworden, 
maar onze wortels liggen in de geo, en uit je 
kernwaarde kun je kracht halen. 
Coördinaten zijn de universele bouwstenen van 
de aarde en maken het beschrijven van hoe het 
was, is en zal worden eenvoudig. Wij zijn goed 
in het meten en duiden van gebeurtenissen en 
veranderingen. En omdat alle data tegenwoor-
dig een locatie hebben, nemen we uit ons geo-
specialisme dus feitelijk een generieke oplossing 
mee. Want door locatie zijn alle data verbonden 

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

NEO realiseert een nieuw en geactualiseerd overzicht met 
alle bomen in Nederland. De bomen zijn voorzien van 
informatie over hoogte, kroondiameter, beheer en soort 
(indien berekenbaar). In het ‘Coöperatie Boomregister’ 
wordt de informatie verder verrijkt met stampositie, soort 
en leeftijd. Individuele boomkronen zijn nog nooit zo 
nauwkeurig in kaart gebracht. Bij het actueel houden van 
het bestand spelen satellietbeelden een belangrijke rol.

Steeds meer gebruiksmogelijkheden
Dankzij de verbeteringen in het bestand nemen de gebruiks-
mogelijkheden verder toe. Belangrijke toepassingen zijn de 
actualisatie van bomenregistraties, de monitoring van illegale 
kap, de analyse van hittestress, straatverharding en risico-
inventarisaties. 

Bomenbestand weer beter en completer

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

Betrouwbaar en innovatief
NEO levert ISO-9001 geborgde geo-informatie waar u 
altijd van op aan kunt. Daarnaast zijn we sinds kort 
ISO-27001 gecertificeerd, waardoor uw informatie bij 
ons gegarandeerd in veilige handen is. 

Meer weten?
Kijk op www.neo.nl/bomen of bel 
met een van onze adviseurs voor 
een afspraak: (033) 21 00 700 

Hittestress: 
In de gebieden 
met bomen is het 
koeler dan in 
de gebieden 
zonder bomen
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Vicrea is de grootste reseller van FME in de Benelux 
en is Benelux Platinum Partner van Safe Software, de 
makers van FME.

FME TRAININGEN 

05/11 & 06/11  FME Workbench Basis Training  

11/11 & 12/11  FME Workbench Advanced Training  

19/11 & 20/11  FME Server Authoring Training 

26/11  FME Server Administration Training

02/12 & 03/12  FME Workbench Basis Training  

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

Kijk ook eens op www.vicrea.nl/fme

www.msc-gima.nl 

Leer innovatieve technologieën en draag 
bij aan een duurzame wereld!

Een Geomatics MSc biedt 
uitstekende carrière-
perspectieven.

Meer weten?
Kom naar het TU Delft 
Master Event op
21 november 2019

www.geomatics.tudelft.nl
Geomatics@tudelft.nl

Geomatics for the Built Environment
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Cursussen 
- Revit (BIM)
- AutoCAD
- 3ds Max
- Inventor
- Fusion 360

Incl. Nederlandstalig leerboek, 
symbolen/families

 Officieel Certificaat Autodesk
 Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl

www.nedgraphics.nl

www.cadcollege.nl

Master of Science programma GIMA

• Voltijds (2 jr.) of in deeltijd (4 jr.)
•  Modules (methoden en technieken, management en toepassing 

van geo-informatie), stage en thesis
• Samenwerking tussen 4 Nederlandse universiteiten
•  Blended learning: beperkt contactonderwijs, verder online  

onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
•   Voor Bachelorstudenten en professionals  

uit binnen- en buitenland

Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

www.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



Opleidingen
Geo-informatie & GIS

 Dagopleiding Basis Geo-informatie
start: 2 maart 2020

www.opleidingengeo.nl

NIEUW!

Avondopleiding Post-HBO Geo-informatievoorziening
start 3 maart 2020

2-daagse cursus QGIS Advanced
10 en 12 februari 2020

2-daagse cursus QGIS Basic
3 en 5 februari 2020

www.opleidingengeo.nl

Wetterskip Fryslân bekroond met 
internationale GIS-award 
Het Friese waterschap heeft een onderscheiding ontvangen voor de manier waarop het geo-informatie gebruikt. Jack Dangermond, 
president en oprichter van Esri, gunde onlangs op de jaarlijkse Esri International User Conference de Special Achievement in GIS 
(SAG) Award aan Wetterskip Fryslân. Wetterskip is geselecteerd uit meer dan 300.000 in aanmerking komende kandidaten. Het 
kreeg de prijs voor de jarenlange vernieuwende toepassing van hun Geografisch Informatie Systeem. 

Wetterskip Fryslân maakt al meer dan 20 jaar gebruik van het 
Geografisch Informatie Systeem ArcGIS. Pieter Schaafsma, 
clustermanager informatiemanagement van Wetterskip Frys-

lân, nam samen met collega Ronald Ros, teamleider geo-informatie de prijs 
in ontvangst.
Om snel te reageren op de toenemende vraag naar geo-applicaties uit 
de organisaties, was het nodig dat Wetterskip Fryslân de zeilen bijzette 
en in 2018 het Web GIS implementeerde; een cloudgebaseerd GIS. Het 
Friese waterschap blijft werken aan slimmer samenwerken. Ronald Ros: 
“We onderzoeken nu de mogelijkheden die de ArcGIS Hub ons biedt om 
onze werkprocessen met mobiel werken zo goed mogelijk te kunnen on-
dersteunen en we kijken naar wat de toepassing van Artificial Intelligence 
in combinatie met geo-informatie hiervoor kan betekenen. Zo kunnen we 
steeds efficiënter en slimmer werken.” 

Vernieuwen
Ronald Ros ziet de award als erkenning van het innovatieve karakter van 
de organisatie: “We zijn steeds bezig met hoe we onze collega’s kunnen 
helpen met technologie: of dat nu gaat om inspectiewerk, of om het moni-
toren van schade aan dijken. De medewerker in het veld wil graag digitaal 
werken en de data meteen in de database verwerken. Vandaar ook dat we 

steeds blijven vernieuwen om de nieuwe uitdagingen waar het Wetterskip 
voor staat, zoals zeespiegelstijging, extreem weer, verzilting en veenweide- 
problematiek het hoofd te kunnen bieden”
Esri reikt de SAG Award jaarlijks uit als blijk van waardering aan organi-
saties die een bijzondere prestatie hebben geleverd op GIS-gebied. “Het is 
geweldig om te zien dat zoveel gebruikers met GIS-toepassingen impact in 
hun eigen omgeving kunnen hebben”, aldus Jack Dangermond. “De orga-
nisaties die bekroond zijn met deze award maken met locatie-intelligentie 
een verschil in de wereld.” n

https://gis.wetterskipfryslan.nl/portal/home/

www.esri.nl/nl-nl/home

Kort nieuws

www.ruimteschepper.nl

De opleidingen van Ruimteschepper Kenniscentrum zijn product onafhankelijk, actueel en 
spelen in op de ontwikkelingen in de (geo) markt. Ruimteschepper biedt onder andere 
opleidingen op het gebied van:

Methodieken & Techniek
Agile | Scrum Master of Agile Scrum Foundation, ExIN gecertificeerd 
Scrum Master mbv lego mindstorms, SCRUM.org gecertificeerd
TMap Suite Test Engineer of TMap Suite Test Master, ExIN gecertificeerd

Vakinhoudelijk
IMBOR, de reis van het object
GeoWijzer, grip op ruimtelijke dataprocessen

Communicatie & Coaching
Scrum the human factor
Assertiviteit & feedback
Beïnvloedingsvaardigheden
Communicatiestijlen

Voor meer informatie www.ruimteschepper.nl of kenniscentrum@ruimteschepper.nl

In 2018 implementeerde Wetterskip Fryslân het cloudgebaseerde Web GIS. 
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Binnen vijf maanden werd de hoofdtribune van KV Mechelen gesloopt en opnieuw gebouwd. 

Verelst Bouwbedrijf & Renovatie is gespe-
cialiseerd in industriële nieuwbouw- en 
renovatieprojecten, zoals bedrijfsge-

bouwen, appartementsgebouwen en winkels. 
Zo’n vijf jaar geleden nam het bedrijf de eerste 
stappen in BIM, daarvoor gebeurde al het te-
kenwerk volledig in 2D. Vandeleur vertelt hoe 
de overstap verliep: “Het begon met de wens 
om een kortere doorlooptijd te behalen bij onze 
projecten en we begrepen dat daarvoor een ef-
ficiëntere informatiedoorstroom belangrijk zou 
zijn. Voor dat laatste was het noodzakelijk om 
van 2D af te stappen en te investeren in BIM-
software, waarbij de keuze voor de juiste soft-
ware in onze ogen cruciaal zou zijn.”
“Omdat het essentieel zou zijn dat het pakket 
goed zou aansluiten bij onze gewenste work-
flow, hebben we meerdere BIM-pakketten ver-
geleken. Na een uitgebreide selectie op functi-
onaliteiten kwamen we uit bij twee leveranciers 
die we hebben uitgenodigd voor een demon-
stratie bij ons op kantoor. Hierbij werden door 
een intern team van experts diverse vragen en 
lastige opdrachten voorbereid. Uiteindelijk heb-
ben we aan de hand van deze demonstraties 
gekozen voor Tekla Structures als BIM-software 
van leverancier Construsoft. De reden om 
voor Tekla Structures te kiezen, was dat we 
hiermee niet alleen gedetailleerd konden 
modelleren en werkplaatstekeningen konden 
maken, maar dat dit pakket voor ons ook 
samenwerking via de cloud en IFC mogelijk 
maakte. Zowel intern als in de samenwerking 
met andere bedrijven. Daarmee bood het alle 
mogelijkheden voor de efficiëntere informa-
tiedoorstroom die ons in eerste instantie voor 
ogen stond.” 

De tribune van KV Mechelen 
Hoe Verelst inmiddels gebruikmaakt van Tekla 
Structures is het beste toe te lichten aan de hand 
van een praktijkvoorbeeld. Het bedrijf heeft on-
langs meegewerkt aan de nieuwe hoofdtribune 
van KV Mechelen, een tijdsintensief project waar-
bij de productie reeds een maand na het starten 
van het tekenwerk begon. “We werkten met 
verschillende partijen tegelijkertijd aan het pro-
ject. Binnenshuis verliep de samenwerking tus-
sen de drie, soms wel vier tekenaars tegelijk via 
Tekla Model Sharing”, vertelt Vandeleur. Deze 
cloudservice maakt samenwerken met meerdere 
tekenaars in Tekla lokaal mogelijk, waarbij al-
leen wijzigingen gesynchroniseerd worden met 
het centrale model in de cloud. Met name voor 
de communicatie was dit handig, zo stelt Van-
deleur: “Doordat niet steeds het complete model 
verstuurd hoeft te worden, verliep de informatie-

overdracht van het grote model efficiënt.” 
Na het tekenwerk begon de race tegen de klok 
om de hoofdtribune voor de start van het nieuwe 
seizoen te kunnen opleveren. Daarvoor moest 
– voordat er werd begonnen aan de bouw – 
negentig procent van het prefabmateriaal klaar 
zijn. “Het was een hele klus, tachtig arbeiders 
verzorgden in twee shiften de montage op de 
werf”, legt Vandeleur uit. “Lag het prefabmate-
riaal niet op stock dan haalde de montage de 
productie in. Het moest dus vlot gebeuren en 
dat is gelukt. De planning kwam volledig in 4D 
uit het model, net als de vrachtindeling om de 
juiste afroep te garanderen. Op de werkplaats 
kon namelijk slechts één vrachtwagen per mo-
ment aanwezig zijn om te laden en lossen. Het 
was dus van groot belang dat de hele vracht in 
de juiste volgorde werd ingeladen en op locatie 
aankwam. Daarnaast heb ik vanaf de werf in het 

In een uitdagende termijn van vijf maanden moest de hoofdtribune van de voet-
balclub KV Mechelen gesloopt én opnieuw opgebouwd worden tot een moderne 
businesstribune. “Anders kon de eerste wedstrijd van het seizoen niet in eigen 
stadion gespeeld worden”, vertelt Joeye Vandeleur, BIM-coördinator bij Verelst 
Bedrijfsbouw & Renovatie. “We hebben met vijftien andere tekenbureaus, on-
deraannemers en leveranciers tegelijkertijd samengewerkt in BIM om dit project 
mogelijk te maken binnen de gestelde tijd. Dat was niet haalbaar geweest zonder 
de samenwerking via IFC en coördinatie via de cloud.” Door de redactie 

Razendsnel nieuwe hoofdtribune 
dankzij BIM in de cloud

KV Mechelen verbouwt stadion in slechts vijf maanden
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Overzicht van de werkzaamheden in TrimbleConnect. 

Samengevat kan gesteld worden dat de bouw 
van de nieuwe hoofdtribune in deze korte ter-
mijn niet mogelijk was geweest zonder BIM in 
de cloud. Het hoge aantal projectbetrokkenen, 
de diversiteit aan software waar zij mee werk-
ten; het was een project dat veel coördinatie be-
hoefde. Het gebruik van BIM-software creëerde 
dankzij de efficiëntere informatiestroom een 
kortere doorlooptijd, waardoor KV Mechelen de 
eerste wedstrijd van het seizoen gewoon in ei-
gen stadion kon spelen. “De overstap naar BIM 
heeft ons dus zeker gebracht waar we naar op 
zoek waren”, sluit Vandeleur zijn verhaal af. n

www.kvmechelen.be

www.verelst.be

www.construsoft.nl

ons dan ook een goede, eerste kennismaking 
met het platform waarmee tot aan dit project nog 
nooit was gewerkt. Niet slim om met zo’n groot 
project te beginnen, zouden sommige mensen 
misschien zeggen, maar de projectbetrokkenen 
konden er direct goed mee overweg en waren 
enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid, zo-
dat we eigenlijk geen risico hebben gelopen. De 
uitwisseling van IFC-bestanden verliep binnen 
het project ook geheel zonder problemen en in-
middels werken we bij redelijk wat projecten met 
Trimble Connect. Een van de grootste voordelen 
vind ik toch wel dat iedereen altijd toegang heeft 
tot alle actuele informatie. Of het nu de tekenaar 
op kantoor is, de projectleider of dat ik op de 
werf de to-dolijst wil bekijken.” 

model de statusopvolging gedaan. Zo konden 
we de originele planning met de daadwerkelijke 
planning blijven vergelijken en hierop anticipe-
ren om de vooropgestelde deadlines te blijven 
garanderen. Dat was toch wel een mooie functie 
waardoor we steeds konden rekenen op het vol-
ledige vertrouwen van onze klant.”
 
Samenwerken in de cloud 
Voor de nieuwe hoofdtribune werd niet alleen 
intern in de cloud samengewerkt. Met de vijftien 
projectbetrokkenen van diverse bedrijven – die 
met verschillende softwarepakketten werkten 
– verliep de uitwisseling van bestanden en de 
communicatie via Trimble Connect. Dit laatste is 
een samenwerkingsplatform voor BIM-projecten 
om informatie te bekijken, beheren en delen via 
de cloud, waarbij de verschillende deelnemers 
elk hun eigen software kunnen gebruiken. 
“Dankzij Trimble Connect verliep de samenwer-
king vlekkeloos”, aldus Vandeleur. “Het was voor 

Tribune
De renovatie van de hoofdtribune van KV Mechelen behelsde veel meer 
dan alleen een vervanging van de zitplaatsen: het betrof een volledige ver-
bouwing die verschillende lagen in het stadion van de club raakte. Op de 
begane grond zijn inmiddels een nieuwe ticket- en fanshop gerealiseerd net 
als de spelersfaciliteiten, nieuwe kleedkamers, een perszaal en een keuken. 
Op de eerste verdieping is de Verelst Business Lounge gerealiseerd met 
restaurant met een tussenverdieping die uitkijkt op de eerste verdieping. 
Op verdiepingen twee en drie zijn skyboxen met buitenseats verschenen, 
samen met de centrale Verelst-skybar waar meer dan honderd genodigden 
kunnen samenkomen. Op de vierde verdieping is ten slotte over de hele 
lengte een perstribune aangemaakt met tv-studio’s, alles conform de UEFA-
richtlijnen. 
Naast de hierboven genoemde aanpassingen zijn er ook op drie verdie-
pingen cornerboxen verschenen, een commandopost voor de veiligheids-
diensten en centrale kantoren voor de werknemers van de club. Ook de 
straatkant van het stadion is heringericht met nieuwe loketten.
Voor de nieuwe tribune geldt dat deze ruimte biedt aan 1.999 stoelen, 252 
centrale skyseats, 34 skyboxen en drie cornerboxen en daarnaast nog 175 
plaatsen en twee tv-studio’s op de perstribune. De totale capaciteit van het 
AFAS Stadion van KV Mechelen bedraagt hierdoor 17 duizend bezoekers. 

De weergave van de projectstatus. 
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Voortschrijdende techniek in de landmeetkunde: tegenwoordig kunnen laserscanners twee miljoen punten 
per seconde vastleggen.

Een goed voorbeeld van een analoge me-
thode is de manier waarop we afstanden 
moesten meten met behulp van een stalen 

ketting. Voor het resultaat moesten we correcties 
voor de temperatuur doorvoeren en de ketting 
op de juiste spanning brengen. Tegenwoordig 
worden alle afstanden digitaal gemeten en alle 
correcties automatisch uitgevoerd door de on 
board software op het total station. 
Een ander voorbeeld van een analoge methode 
betreft fotogrammetrie. We hebben als studen-
ten les gekregen over dit onderwerp op de 
universiteit, maar slechts een enkeling heeft de 
kennis hierover ooit nog moeten inzetten na zijn 
afstuderen. Met de zogenaamde Unmanned 
Aerial Vehicles (UAV) van tegenwoordig is het 
echter mogelijk om bij fotogrammetrie gebruik 
te maken van UAV-luchtopnames en zo punten-
wolken te creëren die te gebruiken zijn voor 
zowel mapping als volumeberekeningen. Een 
wijdverspreide methode. Wat de puntenwolken 
betreft: tegenwoordig kunnen laserscanners 
twee miljoen punten per seconde vastleggen 
met millimeternauwkeurigheid. Dat was twintig 
jaar geleden simpelweg ondenkbaar en het is 
dan ook een revolutie in reality capture. 
Mijn eerste kennismaking met GPS-satellietpo-
sitionering was in het midden van de nacht. In 
die tijd waren de GPS-satellieten slechts een 
korte periode beschikbaar – vaak gedurende 
de nacht. Sinds die tijd is het aantal satellieten 
fors uitgebreid en zijn de mogelijkheden ex-
ponentieel toegenomen. De landmeetkundige 
beroepsgroep heeft deze technologie dan ook 
omarmd en daarmee de productiviteit opge-
schroefd door meer te doen met minder. 
Hierna vijf trends in de immer evoluerende we-
reld van de landmeetkunde. 

Meer met minder
Landmeetkundigen zijn tegenwoordig in 
trek. Met een wereldwijde piek op construc-
tiegebied is er meer dan genoeg werk voor 

landmeetkundigen. De uitdaging voor deze 
beroepsgroep is echter dat de gemiddelde 
leeftijd van de landmeetkundigen snel toe-
neemt. De gemiddelde leeftijd van professi-
onele landmeters in de VS is momenteel bij-
voorbeeld al 59 jaar. Het is daarom steeds 
belangrijker om meer te doen met minder en 
dat is waar technologie een helpende hand 
kan bieden. Alleen met constant evoluerende 
technologie is het mogelijk om de trend gaan-
de te houden en het mogelijk te maken om 
meer te doen met minder. 

Landmeetkundigen plus
In de begindagen van de landmeetkunde kon-
den landmeters worden gezien als pioniers die 
het nog niet vastgelegde in kaart brachten. Dit 
beeld is significant veranderd in de afgelopen 
decennia. Er zijn niet langer dagen of weken 
nodig om nauwkeurige coördinaten van nieuwe 

gebieden te vinden, dit kan nu binnen enkele 
minuten worden gedaan met behulp van GPS/
GNSS – als het al geen kwestie is van enkele 
seconden. Landmeters moeten daarom de mo-
derne en omliggende technologieën omarmen 
als ze succes willen hebben. De huidige landme-
ter wordt daarmee vooral ook een datamanager 
met een essentiële rol als coördinator en beheer-
der van de digitale voortgang van een project. 

Nieuwste technologie
De eerste resultaten van een nog lopend on-
derzoeksproject van Leica Geosystems naar 
de behoeften van de hedendaagse landme-
ters laten zien dat 95 procent van de land-
meters stelt dat nieuwe technologieën ervoor 
hebben gezorgd dat hun werk efficiënter is 
geworden. Daarnaast laat het onderzoek zien 
dat total stations en GPS/GNSS-technologie 
het meest voorkomend zijn, met meer dan 90 

Toen ik nog op de universiteit zat, meer dan twintig jaar geleden, kregen mijn 
medestudenten en ik les in het gebruik van zowel analoge als digitale landmeet-
apparatuur. Het gebruik van de analoge apparaten hielp bij het begrijpen van de 
meetprincipes, maar heeft vooral ook bijgedragen aan een grotere waardering 
van de moderne landmeetproducten. Door Craig Hill

Vijf trends in de immer evoluerende 
wereld van landmeetkunde

Beroep blijft aantrekkelijk dankzij nieuwe technieken
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Digitalisering is een hoofdthema binnen de immer evoluerende wereld van de landmeetkunde.  

Naast de ontwikkeling van bovenstaande in-
novaties, investeren we ook in de ondersteu-
ning van de FIG (International Federation of 
Surveyors) Young Surveyors group en steunen 
we universiteiten en hogescholen door de 
laatste apparatuur en software beschikbaar 
te stellen voor hun opleidingen. 

Landmeten voor iedereen 
Landmeten is niet langer alleen maar een 
taak voor universitair opgeleide professio-
nals. Nu de technologie het veldwerk mak-
kelijker maakt, kunnen veel landmeettaken 
worden uitgevoerd door medewerkers die 
hiervoor getraind zijn. De professionele 
landmeter wordt waarschijnlijk veel meer de 
data/projectmanager en een sleutelspeler 
die ervoor zorgt dat het juiste gereedschap 
wordt geselecteerd om de klus te klaren met 
het beschikbare personeel. 
Digitalisering is een hoofdthema binnen 
de immer evoluerende wereld van de land-
meetkunde. Het omarmen en gebruiken van  
digitalisatietechnologieën zal een onder-
scheidende rol spelen en ervoor zorgen dat 
het beroep van landmeter interessant blijft en 
een nieuwe generatie zal aantrekken. n

Craig Hill is vice-president van Geomatics & Reality Capture 

Marketing & Services bij Leica Geosystems. Voor meer 

informatie, zie www.leica-geosystems.com. 

vesteren in productontwikkeling en zo de 
eindgebruiker productiever maken. Leica 
Geosystems werkt hieraan mee, iets wat bij-
voorbeeld blijkt uit de ontwikkeling van de 
onlangs beschikbaar gekomen Leica GS18 T, 
een zeer snelle GNSS rover waarvan de stok 
niet langer meer verticaal gehouden hoeft te 
worden. De integratie van een Inertial Measu-
rement Unit (IMU) verzorgt een tiltcompensa-
tie die immuun is voor magnetische storingen 
en waarvoor geen kalibratie nodig is. Samen 
zorgt dit voor een significante snelheidsver-
betering van het meetproces. Eindgebruikers 
hebben een productiviteitswinst gerappor-
teerd van meer dan twintig procent op basis 
van deze innovatie. 

procent gebruik bij de groep ondervraagden, 
gevolgd door laserscanning, wat een gebrui-
kerspercentage van 60 procent kent en UAV’s 
met 40 procent inzet. Dit laat duidelijk zien 
dat landmeters de nieuwste technologie ook 
daadwerkelijk inzetten. Een ander interessan-
te uitkomst van het onderzoek laat zien dat 
de problemen rondom de hoge gemiddelde 
leeftijd van de beroepsgroep op te lossen is: 
meer dan 50 procent van de respondenten 
gaf aan dat ze het beroep van landmeter 
zouden aanbevelen aan vrienden en familie. 

Toenemende productiviteit
Om meer te kunnen doen met minder is 
het belangrijk dat ontwikkelaars continu in-

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

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 de ISD Group een vertrouwde 

partner - van productontwikkeling tot en met de After-Sales-Service.
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Afbeelding 1: Waterschap Hunze en Aa’s zorgt er met het IBP voor klaar te zijn voor de toekomst. 

De rol van de overheid verandert, deze 
wordt steeds meer ondersteunend. Sa-
mendoen en deelnemen: deze begrip-

pen zijn vandaag de dag belangrijk voor de 
overheid. Door ontwikkelingen zoals globali-
sering, urbanisatie en digitalisering worden 
ze steeds belangrijker. Aan de ene kant moe-
ten burgers en bedrijven waar dat kan de mo-
gelijkheid krijgen zelf te handelen en eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Aan de ande-
re kant wordt wel verwacht dat de overheid 
die initiatieven faciliteert en stimuleert (denk 
bijvoorbeeld hierbij aan de Omgevingswet). 
In de zomer van 2017 kwam het inzicht dat 
de wettelijke verplichtingen die vanaf 2020 
in werking treden veel inspanning zouden 
vragen van het waterschap Hunze en Aa’s. 
Het ging daarbij in hoofdlijn om de volgende 
wetgeving:

•  Wet Revitalisering Generiek Toezicht; RGT 
(interbestuurlijk toezicht) IBTII.

•  Digitale overheid (Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties).

•  Invoering Omgevingswet (Ministerie Infra-
structuur en Milieu).

•  Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
•  Wet Hergebruik Overheidsgegevens (WHO).
•  Wet Open Overheid (WOO).
•  Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG).
•  Archief 2020.

Ook processen die deze data genereren 
en gebruiken, moesten worden gedigitali-
seerd. De veranderingen die hiervoor in de 
organisatie moesten worden doorgevoerd, 
gaven al snel het inzicht dat dit geen ICT-

feestje zou worden, maar een echte organi-
satie-uitdaging. De verhoogde werkdruk op 
medewerkers, gedigitaliseerde processen en 
afhankelijkheden maakten duidelijk dat de 
veranderingen gestructureerd moesten wor-
den doorgevoerd.

Opzet
De hiervoor genoemde externe aanleidingen 
leidden tot interne vereisten die gesteld zou-
den moeten worden aan een dergelijk inte-
graal gegevenshuishoudingsproces (waar-
onder enkelvoudige opslag, meervoudig 
gebruik en de real-time beschikbaarheid van 
data). Daarbij zou het verder inrichten van 
de ICT-architectuur en de website moeten lei-

den tot een platform waarbij zowel intern als 
extern effectief kan worden gecommuniceerd 
met landelijke partners en belanghebbenden.
Kortom, het digitaal integraal werken met fo-
cus op externe en interne belanghebbenden 
vroeg om een leidraad voor de komende ja-
ren van een transitie naar deze integraliteit. 
Om te komen tot deze leidraad is het IBP op-
gesteld.
Het IBP is een routeplanner die aangeeft hoe 
we invulling geven aan de opgaven die ge-
steld zijn door de overheid, de externe en in-
terne ontwikkelingen en daaruit voortvloeien-
de bedrijfsvoering. Met dit document ontstaat 
inzicht en worden keuzes gemaakt vanuit de 
volgende invalshoeken:

Waterschap Hunze en Aa’s houdt zich dagelijks bezig met het water in Oost-Gro-
ningen en Noordoost-Drenthe en zorgt daarbij voor schoon en voldoende water. 
Ook onderhoudt deze organisatie de dijken en waterwegen in dit gebied, waarbij 
rekening wordt gehouden met de verschillende belangen van natuur, landbouw 
en recreatie. Om deze taken te kunnen blijven uitvoeren en om te kunnen voldoen 
aan de wettelijke verplichtingen, voerde het waterschap diverse veranderingen 
door in de organisatie, vastgelegd in het Informatie BedrijfsvoeringsPlan (IBP). Door Marcel Lange en Richard Smilda

Digitalisering bij waterschap 
Hunze en Aa’s

Ontstaan en opzet Informatie BedrijfsvoeringsPlan 
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Afbeelding 2: De thema’s die van belang zijn in het IBP. 

op de verschillende werkzaamheden. Om de 
projecten bij voorkeur met eigen personeel uit 
te kunnen voeren, is er budget gereserveerd 
om routinewerk tijdelijk uit te kunnen beste-
den of om extra kennis in te kunnen zetten. 
Als het nodig is, kan samen met een P&O-
adviseur gefaciliteerd worden in middelen, 
kennisopbouw en mensen.

Rapportage
Om op alle niveaus in de organisatie in-
zicht te geven zijn er ‘real-time’-rapportages 
beschikbaar. Hiervoor wordt de software 
van MAVIM en Power BI gebruikt. Eens per 
maand worden de resultaten ook besproken 
en bewaakt door een kernteam IBP. Om het 
management inzicht en sturing te bieden, 
worden er driemaandelijks en halfjaarlijks 
rapportages opgesteld waarin de voortgang, 
problemen en uitdagingen worden benoemd.
Het IBP is geen statische projectenopsomming 
maar een programma dat naar behoefte 
wordt uitgebreid en verfijnd. Voortschrijdend 
inzicht laat zien dat sommige acties te een-
voudig zijn ingeschat qua doorlooptijd of 
inspanning, en soms blijkt dat aanvullende 
acties benodigd zijn. Deze worden dan ver-
werkt en toegevoegd aan het IBP. n

Marcel Lange is ICT-architect en Richard Smilda is informatie-

architect bij waterschap Hunze en Aa´s. Voor meer informatie 

over waterschap Hunze en Aa’s, zie www.hunzeenaas.nl. 

Voor inhoudelijke opmerkingen over dit artikel kunnen lezers 

contact opnemen met de auteurs via:  

c.m.lange@hunzeenaas.nl of h.r.smilda@hunzeenaas.nl. 

welke afdeling een taak valt, welke medewer-
ker verantwoordelijk is, wat de tijdsplanning 
is, wat de verwachte inspanning van een 
taak/actie wordt en welke medewerkers on-
derdeel zijn van de acties en ten slotte wat 
het eindproduct moet zijn.
In het IBP zijn de diverse thema’s in per-
spectief geplaatst. Hierdoor ontstaat een 
totaalbeeld van de hoofdlijn en de afhanke-
lijkheden tussen de thema’s. Het perspectief 
scheppen heeft als denkkader welke externe 
ontwikkelingen zijn er, met welke partners 
(ketenpartners zoals het Rijk en samenwer-
kingsverbanden) heeft Hunze en Aa’s te ma-
ken, hoe verloopt de digitale snelweg intern 
en extern en ook welke opgaven liggen er 
intern (bijvoorbeeld qua website en het digi-
taal proof maken van de bedrijfsprocessen). 
Een en ander is samengevat in het schema 
van afbeelding 2. 

Commitment van organisatie
Het management was ervan doordrongen dat 
alle noodzakelijke wijzigingen en vernieu-
wingen een organisatieverantwoordelijkheid 
zijn. Om deze reden is de inhoud van IBP, de 
benodigde structuur en de aansturing beves-
tigd door het managementteam. Om sturing 
te kunnen geven, worden er periodieke rap-
portages over de voortgang gepresenteerd 
aan het managementteam en de rest van de 
organisatie.
Het IBP is eind 2018 in uitvoering genomen. 
Alle acties (op dit moment ongeveer 270) zijn 
opgedeeld in blokken van een half jaar. Er is 
de uitdrukkelijke wens om de vernieuwingen 
uit te voeren met eigen medewerkers. Door 
deze indeling (in taken en acties) is de werk-
druk van de benodigde medewerkers beter 
te sturen en zijn ze makkelijker in te zetten 

•  Urgentie: wettelijke aansluitingen en ver-
plichtingen, samenhang en integraliteit.

• Afhankelijkheden met externe partijen.
• Afhankelijkheden interne partijen.
•  Doelstelling en opgaven vanuit Beheerpro-

gramma Hunze en Aa’s.
•  Technische ontwikkelingen c.q. noodzake-

lijkheden.
•  De impact op de strategische personeels-

planning.

Er is begonnen met een analyse van de eisen 
die gesteld worden door de nieuwe verplich-
tingen en er is een grove indeling gemaakt 
van het type projecten/acties per categorie 
die nodig zijn om hieraan te voldoen. Na 
verschillende invalshoeken te hebben geana-
lyseerd, is ervoor gekozen om te werken met 
thema’s. In de opbouw van thema’s is de on-
derlinge afhankelijkheid en het tijdstip van de 
wettelijke verplichting meegenomen.

Er is gekozen voor acht thema’s:
1: Informatie en systeemarchitectuur
2: Informatieveiligheid en Privacy
3: Basis op Orde
4: Digitale dienstverlening
5: Open Overheid.
6: Digitaal Stelsel Omgevingswet
7: ICT-trends en -ontwikkelingen
8: Bedrijfsvoering

Tijdens het afstemmen met de organisatie 
is thema acht toegevoegd. De organisatie 
wilde graag projecten die niet direct een 
relatie hadden met de digitale overheid ook 
benoemd hebben in het IBP.
In het IBP zijn alle onderlinge relaties be-
noemd. Er is onder andere benoemd onder 
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Geen tijd, is een van de slechtst denkbare argumenten om innovatie uit te stellen.

Uit hoofde van mijn adviseursrol probeer 
ik op alle relevante bijeenkomsten mijn 
gezicht te laten zien. Omdat ze vaak 

gratis zijn, kan ik als goed Nederlander so-
wieso maar moeilijk weigeren. Keer op keer 
valt mij echter op dat er vaak weinig (eind)-
gebruikers aanwezig zijn bij deze bijeenkom-
sten. Ik snap dat de lezers van BIGnieuws 
druk zijn, maar toch… Hoe kun je innoveren 
zonder informatie inwinnen?
Tijdens mijn ochtendwandeling − nog niet 
echt doctors orders, maar ik zie de bui han-
gen − liep ik hierover na te denken. En ik 
bedacht me opeens dat het voor mij als advi-
seur en voor al mijn collegae bijzonder gun-
stig zou moeten zijn dat u deze evenementen 
niet bezoekt. Zo blijft u immers verstoken van 
de nuttige kennis en heeft u eigenlijk geen 
andere keus dan ons, tegen vergoeding uiter-
aard, in te huren voor advies. 

Beperkte innovatiedrang
Helaas is de bovenstaande gedachtegang 
alleen maar theorie. In de praktijk vindt het 
inhuren van adviseurs op een veel kleinere 
schaal plaats dan iemand zou verwachten als 
hij ziet hoe weinig mensen zich laten infor-
meren op de diverse evenementen. De kennis 
die nodig is voor innovatie wordt namelijk 
óók niet van adviseurs afgenomen en dat 
komt omdat de innovatiedrang maar zeer be-
perkt is. Iedereen die ik spreek in de BIM/3D-
stadsmodellensector, beaamt dat de groei 
van deze markt echt héél langzaam verloopt. 
Soms denk ik dat de BV Nederland nog in de 
ontkenningsfase zit, of wellicht is blijven ste-
ken: we weten allemaal wel dat BIM bestaat 
en dat 3D-stadsmodellen bestaan, maar we 
kijken toch nog even de andere kant op. On-

dertussen blijven de faalkosten in de bouw gi-
gantisch, iets waar zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers last van hebben. BIM helpt 
hierbij echt. Wat mij betreft is BIM dan ook 
een no-brainer.
Natuurlijk, voor 3D-stadsmodellen ligt het al-
lemaal wat moeilijker. Want alhoewel een 
harde businesscase niet onmogelijk is, is het 

wel lastig om die te maken. Vaak ook omdat 
het binnen een organisatie niet helder is wat 
voor budget er nu gespendeerd wordt aan al-
lerlei geïsoleerde 3D-activiteiten. 

Dezelfde argumenten
In mijn beleving is er altijd wel een stok te 
vinden om iets niet te doen… Met betrekking 

Hoe weet je dat de zomer er (bijna) op zit? Als je ziet dat het aantal uitnodigin-
gen voor congressen, symposia en andere happenings in je mailbox exponentieel 
toeneemt. Wie aan het eind van de zomer zijn uitnodigingen goed indeelt, kan 
daar het hele najaar plezier van hebben. Door Jan Blaauboer

De grootste dooddoeners 
aller tijden

Visie noodzakelijk in tijden van verandering

Opinie
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september is toch weer een economische vi-
sie gepresenteerd. Visie mag dus weer, ook 
in ons land! Doet u mee? n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

goed te vertalen zijn met de term ‘geen visie’. 
Dat klinkt wellicht wat shockerend, maar niets 
doen in tijden van verandering is toch echt 
bijzonder visieloos. 

Kansen, leren en vooruitgang
Natuurlijk begrijp ik maar al te goed dat 
het omarmen van de nieuwe mogelijkheden 
spannend is. Nieuwe dingen doen betekent 
risico, het betekent dat het mogelijk is om 
op je bek te gaan. Dat is vervelend. Maar 
nieuwe dingen doen betekent ook kansen, 
het betekent ook leren en vooruitgang. En 
het zijn uiteindelijk de partijen die de nieuwe 
mogelijkheden omarmen die de toekomst ma-
ken. U schrijft uw plannen toch ook niet meer 
op de typemachine?
Ik heb het eerder geschreven: wellicht kun 
je niet te veel visie verwachten in een land 
waar de minister-president openlijk toegeeft 
niet veel met visie op te hebben. Maar aan 
de andere kant…, op de derde dinsdag in 

tot BIM en 3D-stadsmodellen worden vaak 
dezelfde argumenten aangevoerd om er niet 
mee aan de slag te gaan: ‘Het is nog erg 
nieuw allemaal, dus we wachten even af’, ‘Er 
zijn geen/onvoldoende standaarden, dus we 
wachten even af’, ‘We hebben er nu geen tijd 
voor, dus we wachten even af’. Dat zijn de 
drie meest genoemde redenen en als ik eerlijk 
ben, begrijp ik ze geen van alle. De opmer-
king die mij hierbij echter het meeste steekt is 
de laatste. ‘We hebben er nu geen tijd voor’ 
is, samen met de gelijkwaardige opmerking 
‘We hebben er nu geen budget voor’, de 
grootste dooddoener aller tijden. Wat kun je 
daar nu tegenin brengen? Laat ik eerlijk zijn, 
als ik dit antwoord wist zou ik het zeker voor 
mijzelf houden en het elke keer op subtiele 
wijze influisteren als ik met deze standaard-
tegenwerping werd geconfronteerd. Ik weet 
het antwoord echter niet. Alhoewel… af en 
toe probeer ik wel uit te leggen dat de opmer-
kingen ‘geen tijd’ en ‘geen budget’ allebei 
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De Triple BIM Community organiseerde een viertal sessies om de problemen rondom LOD in kaart te brengen en een alternatieve structuur uit te werken. 

Het BIM-LOD is bedoeld om de informa-
tieoverdracht binnen de BIM-werkmetho-
diek te verbeteren. Toch leidt deze in de 

praktijk vaak genoeg tot verwarring en discus-
sie. TVVL startte daarom het project BIM-LOD, 
geïnitieerd door de Triple BIM Community, waar-
mee ze een verbetering tot stand wilde brengen. 
Tijdens vier gestructureerde sessies zochten de 
deelnemende vakmensen naar werkbare oplos-
singen voor het belangrijkste probleem in het 
huidige BIM-proces: het formuleren van een dui-
delijke en uniforme definitie van een LOD. De 
conclusie na de vier sessies is dat het huidige 
systeem met LOD in de Nederlandse praktijk 
niet werkbaar is. In plaats daarvan moet er een 
nieuwe, sectorbrede systematiek komen.

Informatieoverdracht
“Uit de gesprekken in de eerste sessie kwam 
meteen naar voren dat partijen vaak dingen 

dubbel doen of te veel doen op het verkeerde 
moment. Zoals een engineer die al in een vroe-
ge fase een ontwerp maakt tot aan het laatste 
schroefje, terwijl dat detailniveau nog helemaal 
niet nodig is. Je maakt dan onnodig veel uren”, 
zegt Jerry Groeneveld, procesmanager bij Ho-
mij Technische Installaties. Samen met Alexan-
der Hoos, informatiemanager bij Kuijpers, is hij 
woordvoerder van de Triple BIM Community 
voor dit project. “Zodra de informatieoverdracht 
hapert of niet goed verloopt, leidt dit tot toren-
hoge faalkosten, kwaliteitsissues en budgette-
korten in de bouw”, vult Hoos zijn collega aan. 
“Onderzoeken van bijvoorbeeld Bouwkennis 
wijzen uit dat miscommunicatie en fouten in de 
informatievoorziening de belangrijkste oorzaak 
van faalkosten zijn. Bovendien zijn overdrach-
ten vaak meer verplichte nummers dan dat ze 
daadwerkelijk de juiste bagage leveren voor de 
volgende partij. Een overdracht is pas een over-

dracht als beide partijen vinden dat er correct 
is overgedragen.”
Een efficiënte BIM valt of staat met goede af-
spraken en betrouwbare informatie. Daar moet 
BIM-LOD aan bijdragen. Maar de term zelf 
geeft vaak meer verwarring dan houvast. LOD 
kan staan voor ‘Level of Development’ (Ame-
rican Institute of Architects), ‘Level of Detail’ 
of ‘Level of Definition’. Welke naam dan ook, 
BIM-LOD bepaalt welke informatie in de fases 
van ontwerp, bouw en beheer moet vastliggen. 
Tijdens de eerste workshops zijn de drie meest 
prominente problemen geïdentificeerd, die ver-
volgens in de sessies verder zijn uitgewerkt. “De 
eerste van die problemen is dat momenteel via 
LOD wordt geprobeerd om LOG, dus geome-
trie, en LOI, dus informatie, in één format te 
duwen. Daarnaast is het een probleem dat de 
verschillende partijen in de bouw verschillende 
informatiebehoeften hebben per discipline, per 

Een brede groep van circa dertig BIM-specialisten uit de hele bouwsector heeft af-
gelopen voorjaar uitgebreid gesproken over het Level of Detail (LOD) in een BIM. 
Het belangrijkste probleem met het huidige LOD is dat deze niet smart en niet 
specifiek (genoeg) is. Een oplossing zien de BIM-specialisten in de mogelijkheid 
om het detailniveau en de gegevensbehoefte per discipline aan het specifieke 
beslissingsmoment te koppelen, los van de fasen volgens de DNR.Door de redactie

“Huidig BIM-LOD voor de Neder-
landse bouwwereld onwerkbaar”

Triple BIM Community formuleert alternatief voor LOD-systeem

Bouw
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Op basis van de discipline Brandveiligheid tijdens het beslismoment Vergunningsaanvraag is een alternatieve  
structuur uitgewerkt voor een LOD. 

En dat geldt ook voor de conclusie dat we LOD 
niet op model maar op objecten moeten toepas-
sen.”
 
Draagvlak creëren
Om te zorgen dat de uitwerking, de conclusie en 
het voorstel van de BIM-specialisten uiteindelijk 
hun weg naar de markt vinden, gaat een afvaar-
diging van de Triple BIM Community hier draag-
vlak voor creëren. Daarvoor presenteren zij de 
conclusies bij de Bouw Informatie Raad (BIR) en 
het DSGO-team van de DiGiDeal, waarbij zij 
ook een plan voorleggen over de voortzetting 
van het traject. In die nieuwe uitwerking voor de 
Nederlandse markt is geen plaats voor de term 
LOD. De uitkomst van de vier sessies is dat de 
term LOD inmiddels ‘besmet’ is geraakt, wat de 
effectiviteit van de uitwerking en implementatie 
negatief beïnvloedt. n

www.tvvlconnect.nl

een alternatieve structuur uitgewerkt voor een 
LOD op basis van de discipline Brandveiligheid 
tijdens het beslismoment Vergunningsaanvraag 
(WABO/DO). Daarbij bekeken de deelnemers 
eerst welke rollen (partijen) van belang zijn: 
van opdrachtgever tot installateur. Vervolgens 
welke disciplines betrokken zijn: brand, E, W, 
M&R, bouwer en architect. En uiteindelijk de 
objecten waarop het LOD in het desbetreffende 
beslismoment en voor die specifieke discipline 
(brand) betrekking heeft. “Daaruit kwam een 
duidelijk bewijs naar voren dat de Geometrie 
en Informatie (LOG en LOI) moeten worden 
gesplitst”, zo stelt Hoos. “Voor een heldere en 
goed werkbare LOD is het noodzakelijk om op 
beslismomenten (fases) te sturen. Dit zal een 
onlosmakelijk onderdeel moeten zijn van de 
methode die we in Nederland willen hanteren. 

component en per fase. Het derde probleem is 
dat de opdrachtgever vaak niet goed weet wat 
hij vraagt”, zo ligt Hoos toe. 
 
Beslismomenten
Omdat het huidige LOD niet smart en niet 
specifiek (genoeg) is, ontstaat veel onduidelijk-
heid. Of, zoals veel deelnemers opmerkten, 
de huidige wijze waarop we nu het LOD, de 
mate van detaillering gebruiken, past niet in 
ons bouwproces met de fases die zij volgens 
de DNR hanteren. Volgens de BIM-specialisten 
moet het mogelijk zijn om het detailniveau en 
de gegevensbehoefte per discipline aan het 
specifieke beslissingsmoment te koppelen, los 
van de fasen volgens de DNR. 
Om te laten zien hoe dit in de praktijk kan wer-
ken, is er tijdens de laatste sessie over dit thema 

TVVL en BIM Community
TVVL is het Platform voor Mens en Tech-
niek, opgericht in 1959 en telt inmid-
dels ruim duizend persoonlijke leden 
en vijfhonderd bedrijfsleden. TVVL is 
een belangrijke gespreks- en kennis-
partner in de technologische sector, die 
nadenkt over de technische uitdagingen 
van de toekomst. Van oorsprong gericht 
op gebouwgebonden installatietechniek, 
verbindt TVVL inmiddels verschillende dis-
ciplines. Zo biedt het een platform, een 
denktank, waar leden kennis delen, ont-
wikkelen en overdragen.

Uw partner in:

077 - 2086012

Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten
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Bouw

De gezamenlijke besturen van Stichting STABU en Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie. 

standaardisering de effectiviteit en produc-
tiviteit in de hele bouw- en technieksector te 
verhogen. Daarmee wordt aangesloten bij de 
ambities van de Bouwagenda waar samen-
werking vanuit vertrouwen een belangrijke pij-
ler is, naast een versnelde digitalisering en in-
formatisering van de branche. Ketenstandaard 
wil foutloze en snelle data-uitwisseling in alle 
fasen van het bouwproces op een zo praktisch 
mogelijke manier stimuleren door middel van 
één elektronische taal. 
Deze taal is vastgelegd in open, systeemonaf-
hankelijke informatiestandaarden die voldoen 
aan wet- en regelgeving en aansluiten bij BIM-
ontwikkelingen, en vormt daarmee een stevig 
fundament voor de verschillende standaarden. 

Onafhankelijk 
De nieuwe Stichting Ketenstandaard Bouw 
en Techniek wordt gedragen door partijen uit 
alle geledingen van de bouwkolom: Aedes, 

BNA, Bouwend Nederland, FEDET, FME, HI-
BIN/VVNH, NL Ingenieurs, NVTB, Rijksvast-
goedbedrijf, Techniek Nederland, VERTAZ en 
VNG. 
Als onafhankelijke en vakkundige partij, 
zorgt Ketenstandaard samen met zijn part-
ners en bijna vierduizend deelnemers, licen-
tiehouders en honderd aangesloten software-
partijen voor datastructuren die praktisch 
toepasbaar zijn voor elke rol in de gehele ke-
ten. Hierbij is goed en duurzaam contact met 
deelnemers van groot belang om verbinding 
te houden met de markt en haar ontwikkelin-
gen, nationaal en internationaal.
Momenteel wordt door de nieuwe organisatie 
Ketenstandaard Bouw en Techniek een bijbe-
horende website opgezet. Tot die tijd zijn de 
websites van beide organisaties nog actief. n

www.stabu.org

www.ketenstandaard.nl

Door de fusie ontstaat één sterke organisa-
tie in de bouw- en technieksector voor de 
promotie en het beheer van de STABU Be-

steksystematiek, de ETIM Classificatie, de SALES 
Standaard voor Communicatie, GS1 Standaard 
voor Identificatie en de Fabrikantgebonden Pro-
ductspecificaties. Hierdoor kan er beter en effici-
enter worden ingespeeld op versnelling van de 
digitalisering in de bouwkolom. Standaardise-
ring is hiervoor een randvoorwaarde.

KiKCampus
STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie 
trokken voor de fusie al enige tijd samen op, on-
der andere binnen het samenwerkingsverband 
KiKCampus, dat in juli 2019 formeel werd op-
gericht. Dit is een verband van diverse kennisin-
stituten en bedrijven, dat raad en daad biedt bij 
het voldoen aan de nieuwe Wet Kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen (WKB), die in mei 2019 
werd aangenomen, waarbij de KiKCampus zo-
wel technisch-inhoudelijke ondersteuning als or-
ganisatorische ondersteuning levert. Daarnaast 
biedt KiKCampus trainingen en workshops 
aan, waarmee opdrachtgevers, voorschrijvers, 
bouwers, wettelijke kwaliteitsborgers en afde-
lingen Bouw- en Woningtoezicht zich kunnen 
voorbereiden op het nieuwe bouwstelsel onder 
de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 
De KiKCampus wijst de weg naar certificering 
voor BRL 5019 en BRL 5029. Ketenstandaard 
en STABU droegen binnen KiKCampus al bij 
aan de digitale inbedding van de bij de nieuwe 
kwaliteitsborging horende standaarden, werk-
methoden en systematieken. 

Ambitie
STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie 
zullen in alle samenwerkingsverbanden, zoals 
KiKCampus, actief zijn als Ketenstandaard 
Bouw en Techniek. Het is de ambitie van deze 
nieuwe organisatie om door digitalisering en 

STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie maken bekend dat zij defini-
tief gaan fuseren. Na enkele maanden van intensieve samenwerking op hun  
gezamenlijke locatie in Ede, gaan ze vanaf heden samen verder onder de naam  
‘Ketenstandaard Bouw en Techniek’. Door de redactie

Fusie STABU en Ketenstandaard Bouw en Installatie

Krachtenbundeling fundament 
voor standaardisering  Ervaar de HandschoenMuis en geniet van 

comfortabel en ontspannen werken!

 Gratis 3 weken 
proefplaatsing!!

 handschoenmuis.nl
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Afbeelding 1: Kaartlagen en 360-gradenfoto’s helpen een gebied inzichtelijk te maken. 

Maar hoe doe je dat? Hoe bereik je 
omwonenden? Op een gemiddelde 
informatiebijeenkomst bereik je on-

geveer vijftig mensen en is de leeftijd meest-
al boven de veertig jaar. Hoe kan je meer 
mensen bereiken dan ‘the usual suspects’? 
Digitale participatie met omwonenden biedt 
uitkomst. Onder digitale participatie kan je 
iedere interactie verstaan waarmee de bur-
ger een invloed uitoefent op de processen 
of projecten binnen zijn of haar gemeente. 
Denk aan het insturen van ideeën of stem-
men over verschillende opties. Maar bedenk 
goed: zonder kennis heeft participatie geen 
zin! Dus zorg ervoor dat je doelgroep ge-
noeg kennis heeft, als je ze vraagt om mee 
te denken. 

Stakeholder Engagement Platform
Een van de voorbeelden van digitale parti-
cipatie is het Stakeholder Engagement Plat-

form van The Imagineers, kortweg SEP. Dit is 
een beeld- en kaartgestuurde webapplicatie, 
gericht op communicatie en participatie. 

Door het verhaal zoveel mogelijk met beeld 
te vertellen, hoeft de bezoeker minder te le-
zen. De bezoeker beleeft de omgeving met 

Of het nou gaat over een nieuwe snelweg, een nieuwe woonwijk, de komst van 
de Omgevingswet of over het Klimaatakkoord, overal speelt participatie van bur-
gers een belangrijke rol. Logisch, want door samen te werken met mensen uit de 
betrokken omgeving, sluit het beleid of project beter aan op hun behoeften. Par-
ticipatie zorgt voor meer acceptatie of draagvlak, doordat er actief meegedacht 
wordt over de beste oplossingen. Het geheel aan ideeën en argumenten van een 
grote groep burgers is, als het goed begeleid wordt, altijd rijker dan die van een 
handvol beleidsmakers of projectleiders. En dat levert betere resultaten op.Door Maaike van Heeren

Kennis overdragen aan de doelgroep essentieel

Digitale participatie met 
omwonenden… hoe dan?

Afbeelding 2: Huidige (links) en toekomstige verkeerssituatie.
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Afbeelding 3: Beeldgestuurde enquête: uitleg, beeld en vraag in één. 

4. Haal meningen en suggesties op 
Communiceer duidelijk dat de privacy van 
deelnemers gewaarborgd wordt en hoe de 
resultaten gebruikt gaan worden.

5. Analyseer de resultaten
Zorg voor voldoende tijd, middelen en exper-
tise om een grondige analyse van de ontvan-
gen input te kunnen maken. Het type vragen 
waar je voor kiest − open of gesloten − heeft 
invloed op de hoeveel tijd en geld dat voor 
de analyse nodig is. 

6. Informeer deelnemers over de uit-
komst en het vervolg
Publiceer de resultaten zo snel mogelijk en 
vermeld de vervolgstappen in het proces. In-
formeer de deelnemers ook hoe de resultaten 
zijn gebruikt bij het nemen van besluiten. 

7. Leer en verbeter
Evalueer het proces. Wat ging goed en wat 
kan beter? Kan je templates hergebruiken 
voor een volgende keer? Wat kan je borgen 
zodat je volgende keer het wiel niet opnieuw 
moet uitvinden?

SEP zorgt voor interactie met betrokkenen ge-
durende het hele proces, van planning tot re-
alisatie. Belanghebbenden krijgen meer ken-
nis over de ruimtelijke plannen, kunnen zich 
optimaal inleven en zijn zo in staat om mee te 
denken. Hoe eerder het je lukt om omwonen-
den te overtuigen van nut en noodzaak van 
het meedenken, hoe meer ruimte er ook voor 
ze is om daadwerkelijk invloed te hebben. En 
dat helpt jou weer om betere beslissingen te 
nemen. n

Maaike van Heeren is senior marketeer bij The Imagineers. 

Voor meer informatie over het Stakeholder Engagement 

Platform, zie www.theimagineers.com.

Tips voor digitale participatie
1. Maak een plan
Bepaal je doel, de doelgroep, de manier 
waarop mensen mee kunnen doen, en welke 
informatie zij daarvoor nodig hebben. Zorg 
dat de kaders zowel binnen de organisatie 
als bij de participerende inwoners bekend 
zijn en iedereen heldere verwachtingen heeft. 

2. Test vooraf
Test of de uitleg en de vragen die je wilt stel-
len duidelijk zijn. Doe dit bijvoorbeeld met een 
aantal actieve bewoners uit een dorps- of wijk-
raad, jongeren- of seniorenraad. Of vraag het 
de gemeenteraadsleden uit het gebied.

3. Zorg voor bekendheid
Investeer voldoende in communicatie en PR, 
zodat potentiële deelnemers weten dat ze mee 
kunnen doen. Een effectieve strategie bestaat 
uit meerdere instrumenten, waarmee je verschil-
lende doelgroepen bereikt. Combineer online 
kanalen zoals Facebook of Instagram met 
nieuwsbladen, flyers, posters en persoonlijke 
uitnodigingen. Denk ook aan het betrekken van 
‘influencers’ om bepaalde groepen te informe-
ren en stimuleren om mee te doen.

herkenbare foto’s en krijgt uitleg over de situ-
atie. Zo kan de bezoeker zijn of haar mening 
vormen en beter participeren. We geven een 
aantal voorbeelden. 
In Havenstad Amsterdam zijn plannen voor 
een nieuwe wijk met woon- en werkvoorzie-
ningen. Door verschillende kaartlagen over 
elkaar heen te leggen, kun je de omgeving 
beter leren kennen, zie afbeelding 1. Het 
doel van dit platform is om al vanaf de idee-
fase te communiceren en dat belanghebben-
den direct kunnen aanhaken en meedoen.
Door te informeren over de veranderingen 
die op stapel staan, krijgen mensen een hel-
der beeld van de plannen. Door te wisselen 
tussen de huidige en toekomstige situatie kun 
je goed vergelijken, zie afbeelding 2. Plan-
nen worden gepresenteerd via tekst, foto’s, 
maar ook video’s en animaties. Want hoe 
beter mensen de situatie begrijpen, hoe beter 
ze een mening kunnen vormen.
Bij een beeldgestuurde enquête wordt een 
vraag verduidelijkt met een foto van de om-
geving, zie afbeelding 3. In het Stakeholder 
Engagement Platform voor de gemeente Ten 
Boer kregen bewoners uitleg over de doelstel-
lingen van de gemeente om aardgasvrij te 
worden, en werd hun mening over een aantal 
denkrichtingen gevraagd. Elk scenario werd 
duidelijk gepresenteerd, zodat bewoners wel-
overwogen hun voorkeur kunnen uitspreken. 
Daarnaast kunnen bewoners ook zelf opmer-
kingen op de kaart zetten, elementen toevoe-
gen en aangeven wat hij of zij een geschikte 
locatie vindt voor een wind- of zonnepark. De 
uitkomsten geven een helder beeld van de 
meningen van bewoners. 
Hiernaast is een voorbeeld van een heatmap, 
waar ruim twintig procent van de bewoners 
uit de gemeente Ten Boer geschikte locaties 
voor windparken heeft aangegeven. Zo’n 
‘heatmap’ maakt in één oogopslag duidelijk 
welke locaties het meest genoemd zijn, zie 
afbeelding 4. Afbeelding 4: Heatmap als resultaat van publieksconsultatie. 
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Een 3D Designer heeft kennis over de nieuwste 
3D-tekentechnieken en kan deze toepassen om 
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Met deze unieke deelopleiding bent u snel op HBO-niveau aan het werk en 
gediplomeerd. De opleiding kent twee delen. In het eerste deel volgt u de 
aangewezen cursusblokken en herhaalt u thuis/werk de oefeningen uit de 
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of HBO getuigschrift op zak. U wilt uw kennis 
en  vaardigheden vergroten, u voelt wat voor 
specialisatie, kortom: u wilt vooruit. TEC biedt 
een unieke opleiding die snel en doelmatig uw 
ambitie realiseert, u behaalt een het 
HBO-certificaat en mag voortaan de titel ACE; 
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Dorine Burmanje: “Het Kadaster is van inwinner en verspreider van gegevens getransformeerd tot een organisatie die 
kijkt naar wat de maatschappij nodig heeft, welke vraagstukken daar leven en welke data daarvoor nodig zijn.”

Het eerste wat Burmanje kwijt wil bij 
aanvang van het gesprek is de opmer-
king dat ze best wil terugkijken op het 

afgelopen anderhalve decennium, maar wel 
wil benadrukken dat de prestaties die in die 
tijd door het Kadaster zijn geleverd duidelijk 
teamprestaties waren en niet enkel en alleen 
op haar conto bij te schrijven zijn. “Vijftien 
jaar geleden stapte ik in een prachtige orga-
nisatie die al geheel verzelfstandigd was en 
zijn plaats in het werkveld al had gevonden. 
Daar hebben we weliswaar in de daaropvol-
gende periode nog veel aan toegevoegd en 
veranderd, maar dat had niet gekund zonder 
de kennis en kunde van medewerkers van het 
Kadaster, de enthousiaste eindgebruikers van 
onze producten en natuurlijk de steun van de 
verschillende ministeries.”
De veranderingen die mogelijk waren dank-
zij de door Burmanje genoemde partijen, wa-
ren voor een groot deel ook zeker noodzake-
lijk. Met name op IT-gebied is de wereld bijna 
niet meer vergelijkbaar met die van vijftien 
jaar geleden. “Met de technologie is het echt 
razendsnel gegaan. Natuurlijk was voort-
schrijdende techniek altijd al een ding voor 
het Kadaster, maar het tempo waarin dat de 
afgelopen vijftien jaar is gegaan, is echt bi-
zar. We hebben daar als organisatie in mee 
moeten gaan en ik vind dat we dat heel goed 
hebben gedaan. Het allerbelangrijkste daar-
bij is dat we de techniek goed hebben weten 
in te zetten. We zijn van inwinner en versprei-
der van gegevens getransformeerd tot een or-
ganisatie die kijkt naar wat de maatschappij 
nodig heeft, welke vraagstukken daar leven 
en welke data daarvoor nodig zijn.”

Dorine Burmanje maakte eerder dit jaar bekend dat ze in de loop van dit jaar 
haar werkzaamheden als voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster 
zou beëindigen. Deze functie heeft ze vijftien jaar vervuld en in die tijd is het 
Kadaster gereorganiseerd naar een centrale organisatie en werd een belangrijke 
digitaliseringsslag gemaakt. Bovendien had ze als doel een duidelijk maatschap-
pelijk profiel voor het Kadaster te bouwen en borgen. BIGnieuws keek met  
Burmanje terug op de ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar. Door Lambert-Jan Koops

Dorine Burmanje blikt terug op vijftien jaar Kadaster

Interview

“De kracht van het Kadaster 
zit in zijn medewerkers”
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Het Kadaster is volgens Burmanje klaar om nieuwe 
projecten en taken op te pakken, zoals bijvoorbeeld 

het creëren van één geodata-platform.

Ook buiten Europa is het Kadaster actief, 
waarbij Kadaster International opdrachten 
uitvoert die onder andere door de Wereld-
bank worden aanbesteed. Hierdoor is het 
Kadaster actief in landen zoals Colombia en 
Nepal. Een goede zaak, zo stelt Burmanje. 
“We zijn in Nederland gewend dat eigen-
domsregistratie goed geregeld is, maar in ze-
ventig procent van de wereld wordt er geen 
registratie bijgehouden. Door hier verande-
ring in aan te brengen, is het mogelijk om 
de rechtszekerheid van burgers te verbeteren 
en dat is weer de basis voor welvaart en een 
gezonde economie. Alleen als het duidelijk is 
wat van wie is, is het immers mogelijk om een 
solide economisch systeem op te zetten. Dat 
is met name duidelijk zichtbaar bij ingrijpen-
de, grootschalige gebeurtenissen, zoals de 
FARC-oorlog in Colombia en de aardbeving 
in Haïti. Als mensen van hun land verdreven 
zijn, of hun huis hebben zien instorten, kun-
nen ze zonder goede registratie niet bewij-
zen dat ze ergens recht op hebben. En in die 
onzekerheid is het moeilijk om opnieuw te 
beginnen. In Haïti bijvoorbeeld durven maar 
weinig mensen te bouwen, omdat ze bang 
zijn dat ze het zo maar weer moeten inleve-
ren. De rol van een kadaster is onontbeerlijk 
in deze gebieden.”

Veranderende omstandigheden
Met alle veranderingen die de afgelopen 
vijftien jaar hebben plaatsgevonden op tech-
nologisch, maatschappelijk en organisato-
risch gebied, is Burmanje vooral trots op het 
feit dat het Kadaster zich in deze periode 
zo goed heeft weten aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden. “Ik denk dat 
het heel bijzonder is dat ook de mensen die 
al een lange geschiedenis hebben bij deze 
organisatie, zo flexibel zijn om mee te bewe-
gen met de eisen van deze tijd. Daarnaast 
vind ik dat er ook goede stappen zijn gezet 
op het gebied van diversiteit, waarbij er meer 
vrouwelijke managers zijn aangesteld en ook 
medewerkers in het kader van de Participa-
tiewet een plek hebben gevonden. De kracht 
van het Kadaster zit in zijn medewerkers. Het 
is uiteindelijk dankzij de inzet van al deze 
mensen dat het Kadaster de afgelopen vijftien 
jaar steeds meer een vanzelfsprekende part-
ner is geworden voor heel veel partijen.” n 

www.kadaster.nl

data beheert, maar ook het gebruik van data 
faciliteert.” 

Over grenzen heen
Naast de lokale overheden en het Neder-
landse bedrijfsleven heeft het Kadaster de 
afgelopen jaren ook geïnvesteerd in goede 
contacten op internationaal niveau. Zo is het 
lid van de Europese brancheorganisatie en 
probeert het met soortgelijke organisaties 
collectieve afspraken te maken voor bijvoor-
beeld het inwinnen van gegevens. “Het is nut-
tig om over de grenzen heen te kijken,” stelt 
Burmanje, “want daarmee wordt onder an-
dere voorkomen dat iedere organisatie haar 
eigen satelliet de lucht in stuurt en dat scheelt 
al snel een hoop geld en moeite. Ook is het 
belangrijk om afspraken te maken over zaken 
als bijvoorbeeld eenduidige naamgeving en 
uniforme kaartenuitwisseling. Met INSPIRE is 
op dat gebied een goede slag geslagen en 
het Kadaster heeft daarin flink geïnvesteerd.” 

Kwaliteit en samenwerking
Het Kadaster heeft als organisatie dus veel 
meer oog gekregen voor de toepassing van 
de data die het levert. Om dat goed te kun-
nen doen, zijn volgens Burmanje twee zaken 
van groot belang. “De data die we leveren 
zijn in eerste instantie goed in te zetten door 
de eindgebruikers omdat we kwalitatief goed 
werk en betrouwbare data leveren. Daar-
naast is het Kadaster zich ervan bewust dat 
het onderdeel is van een groter geheel en 
heeft het sterk ingezet op samenwerking met 
zowel bedrijven als overheden. Zodoende 
weten wij wat er speelt binnen het werkveld 
en kunnen we een rol aannemen die daarbij 
past.” 
Met betrekking tot de samenwerking met 
derden, memoreert Burmanje graag de suc-
cessen die behaald zijn met de industrie op 
het gebied van automatisering en het ver-
minderen van de doorlooptijd. Daarnaast is 
publieke dienstverlening op de kaart (PDOK.
nl) gezet met de steun van verschillende over-
heidsinstanties. Een project dat nu nog loopt 
is het vormgeven van de Omgevingswet bin-
nen het digitaal stelsel, waar het Kadaster 
tactisch beheerder van wordt. Een taak die 
volgens Burmanje uitgevoerd kan worden 
omdat het Kadaster een compacte, duidelijke 
en vooral ook gezonde organisatie is. “De 
afgelopen jaren zijn we met steeds minder 
mensen, steeds meer werk gaan doen. Zo 
hebben we er de verantwoordelijkheid voor 
allerlei basisregistraties bij gekregen. Dat is 
mogelijk omdat we de processen efficiënter 
hebben gemaakt en hebben geïnvesteerd in 
mensen en technologie. Het Kadaster is goed 
meegegroeid met de eisen van vandaag de 
dag en heeft dat redelijk constant gedaan. 
Het zal dan ook goed mogelijk zijn om een 
vervolgstap te maken en de organisatie nog 
meer datagedreven in te richten.”
Het Kadaster is met de huidige inrichting 
volgens Burmanje klaar om verschillende 
nieuwe projecten en taken op te pakken, 
zoals het creëren van een geodata-platform 
waar marktpartijen data beschikbaar kun-
nen stellen. “Het idee is dat organisaties 
die over geo-informatie beschikken zelf hun 
data achterlaten op dit platform en dus ook 
zelf de verantwoordelijkheid erover dragen, 
vergelijkbaar met de manier waarop we dat 
bij KLIC hebben gedaan. Daar zijn de data 
bijvoorbeeld bij de bronnen gelaten en zorgt 
het Kadaster ervoor dat iemand die de grond 
in gaat alle gegevens krijgt. Wij bieden daar-
bij de gecombineerde data overzichtelijk aan 
en verzorgen ook terugmeldingen als er een 
wijziging moet worden doorgegeven aan de 
bronhouders. Daarmee is het Kadaster dus 
een organisatie geworden die niet alleen 
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Trimble SiteVision combineert geo-informatie met augmented reality en creëert daarmee visualisaties in het veld. 

Hoe zal een nieuw te bouwen weg er-
uit komen te zien? Is het mogelijk om 
te zien waar specifieke kabels en lei-

dingen zich bevinden voordat er gegraven 
wordt? Dit zijn slechts enkele vragen waarop 
het gebruik van AR een antwoord kan geven. 
Door toevoeging van AR aan GIS en land-
meetkundige toepassingen is het gebruik van 
een (papieren) tekening niet meer nodig om 
een project te visualiseren. Bestaande (on-
zichtbare) objecten en infrastructuren worden 
eenvoudig zichtbaar gemaakt. Trimble zag 
de potentie om geo-informatie en AR bij el-
kaar te brengen en is gestart met de ontwik-
keling van een systeem dat tijdens INTERGEO 
2019 officieel is gelanceerd onder de naam 
SiteVision. De compacte SiteVision-kit bestaat 
uit een houder met daarin een geïntegreerde 
afstandsmeter, antenne en batterij. Daarnaast 
dient de gebruiker een SiteVision-licentie 
aan te schaffen en in het bezit te zijn van 
een Android-telefoon die geschikt is voor AR-
applicaties.

Praktijkvoorbeeld 
Geometius is betrokken geweest bij het Early 
Experience Program. Rob Bik, new business 
development manager bij Geometius, heeft 
bij verschillende klanten het prototype ge-
demonstreerd en geïnventariseerd welke 
functionaliteit gewenst is. Civieltechnisch in-
genieursbureau Geo Infra was één van deze 
klanten. Het bedrijf uit Oud Gastel is momen-
teel betrokken bij de voorbereiding van de re-
constructie van het Kasteel van Wouw. Sinds 
2016 zijn archeologen en vrijwilligers bezig 
de contouren van het kasteel aan de noord-
west kant van het dorp bloot te leggen. Met 
SiteVision is de verborgen slotgracht, van 
ruim veertig meter breed, zichtbaar gemaakt. 

“De inzet van SiteVision was hierin een aan-
gename toevoeging”, aldus Jarno de Jong, 
technical manager bij Geo Infra. 

Punten meten
Rob Bik kijkt tevreden terug op het Early Expe-
rience-programma en ziet dat het merendeel 
van de input in het uiteindelijke product is ver-
werkt. “Veel klanten gaven aan een vorm van 
meetfunctionaliteit te willen hebben wanneer 
ze met SiteVision werken. In de definitieve 
versie die gepresenteerd is, is het op een aan-
tal manieren mogelijk om punten te meten in 
relatie tot het model. Dit kan door de punten 
fysiek te meten, op een stok, maar ook met 
behulp van een ingebouwde laserafstandsme-
ter, of zelfs door iets te selecteren in het al 
dan niet virtuele model. De punten worden 
vervolgens opgeslagen in een CSV-formaat 
voor verdere verwerking. Dit is een unieke 

functionaliteit die de kracht van het combine-
ren van AR-modellen met een nauwkeurige 
plaatsbepaling in het veld goed laat zien.” 
Daarnaast is bij de ontwikkeling van SiteVisi-
on veel aandacht geweest voor het inwinnen 
en presenteren van data en effectief gebruik 
buiten in het veld. Zo is het mogelijk om Site-
Vision ook te gebruiken terwijl de gebruiker 
loopt en beweegt, zonder dat de ligging van 
het model wordt beïnvloed. Dit is binnen de 
AR vaak een grote uitdaging en betekent een 
grote stap voorwaarts in het combineren van 
AR-technologie met ruimtelijke data. n

www.geometius.nl

Augmented reality (AR) brengt de digitale wereld en de fysieke wereld samen. 
Waar AR voorheen vooral in de gaming industrie werd gebruikt, wordt het tegen-
woordig in meer applicaties verwerkt. Ook bij het verzamelen en presenteren 
van geografische informatie kan AR een waardevolle bijdrage leveren. Trimble 
gebruikt deze techniek dan ook voor zijn nieuwe product SiteVision. Door de redactie

Augmented reality ontmoet geo-informatie

Trimble SiteVision gelanceerd 
op INTERGEO 2019
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De eerste toepassing van de Blockchain/Omgevingswet-applicatie lijkt die voor de meest voorkomende,  
eenvoudige vergunningen te zijn en het vergunningsvrij bouwen.

NieuwlandGeo en MapGear richten 
zich binnen de Proof of Concept op 
de context van het bouwen of ver-

bouwen van een pand. Er zijn veel factoren 
van invloed op het mogen bouwen of verbou-
wen van een pand. Denk hierbij aan bestem-
mingsplannen, cultuurhistorische waarden, 
landelijke wetgeving en uiteraard plaatselijke 
wetgeving (APV). Daarnaast wordt met de 
komst van de Omgevingswet de integrale 
aanpak geïntroduceerd. Thema’s als veilig-
heid, leefbaarheid en milieu dienen ook te 
worden meegenomen bij vergunningverstrek-
king. Hierdoor is er een veelheid aan gege-
vens en wetten die moeten worden gecontro-
leerd bij het verstrekken van een vergunning.

Toekomst?
NieuwlandGeo en MapGear hebben een op-
lossing ontwikkeld waarbij de schat aan data 
die wij in Nederland bezitten, wordt gebruikt 
om een vergunningsaanvraag te checken 
en de initiatiefnemer een positief of negatief 
advies te geven. De aanvrager krijgt daarbij 
direct een eerste antwoord op zijn vergun-
ningsaanvraag op basis van de locatie en de 
daarbij beschikbare gegevens.
Als eerste stap selecteert of tekent de initiatief-
nemer (burger of bedrijf) op een interactieve 
kaart de locatie waar hij wil gaan bouwen. 
Er worden daarbij nog een aantal aanvul-
lende gegevens gevraagd, zoals – indien 
niet getekend – bijvoorbeeld de goothoogte, 
gevelbreedte en nokhoogte. Hieruit volgt een 
analyse van de gegevens die op deze locatie 
van toepassing zijn. 
Als blijkt dat er een vergunning, melding of 

andere informatieverplichting nodig blijkt te 
zijn, wordt door middel van toepasbare re-
gels het juiste vraagformulier geactiveerd. 
Toepasbare regels zijn de vertaling van juridi-
sche regels in begrijpelijke taal, ze vormen de 
‘bouwstenen’ van vragenbomen. (Landelijke 
en regionale regels volgens STTR-standaard).
In de blockchain die hierbij hoort, zijn de toe-
pasbare regels opgenomen als diverse ‘smart 
contracts’. De analyse wordt getoetst aan de 
toepasbare regels en tevens wordt er in de 
blockchain een transactie vastgelegd (voor 
dossieropbouw en historievastlegging). Deze 
manier van toetsen levert direct resultaat op 
in de vorm van een stoplicht. Daarbij krijgt de 

initiatiefnemer ook te zien aan welke zaken 
hij mogelijkerwijs niet voldoet. In het geval 
van oranje is de aanvraag door de initiatief-
nemer passend binnen de toetsbare regels, 
maar is het niet mogelijk om alle regels op 
een vaste waarde of een range van waarden 
te interpreteren. Er zijn zogenaamde vrij inter-
pretabele regels (zoals goothoogte conform 
het vigerend straatbeeld). De software tooling 
geeft dan een oranje stoplicht met deze aan-
vullende uitleg erbij.
Het voordeel is dat de aanvrager direct kan 
worden geïnformeerd of een aanvraag een 
positief of negatief advies krijgt. Dit advies 
wordt eveneens aan een medewerker van 

Eind 2018 hebben NieuwlandGeo en MapGear een start gemaakt met de pilot 
‘Blockchain/Omgevingswet’. Deze Geo-ICT-bedrijven hebben het idee voor een 
prototype opgepakt. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet komt er veel 
op gemeenten af. Door het inzetten van slimme oplossingen kunnen gemeenten 
worden ondersteund in het verlichten van de administratieve last en krijgen initi-
atiefnemers veel sneller antwoord. In de oplossing die NieuwlandGeo en MapGear 
hebben ontwikkeld, kunnen eindgebruikers hun plannen direct valideren aan de 
vigerende wet- en regelgeving.

Door Emil Roes, Egbert Griffioen en 
Maarten van der Hoek

Direct antwoord op je 
vergunningsaanvraag!

Pilot Blockchain/Omgevingswet 
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data en het opstellen van regels die nodig 
zijn om antwoorden te kunnen geven op 
vragen/aanvragen. Het DSO bevat zelf nog 
geen toepasbare regels. Deze moeten door 
de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt. 
Dit vergt nog de nodige tijd en aandacht.
De inbreng van geo in het informatieproces 
wordt door gemeenten gezien als meerwaar-
de. Zowel in de analyse als bij het verstrekken 
van informatie over status en aankondiging 
van vergunningverlening in een buurt of wijk.

Tijdsbesparing
De eerste winst die gemeenten zien is het 
inzetten van deze oplossing bij de meest 
aangevraagde, eenvoudige, vergunningen 
(top10) en het vergunningsvrij bouwen. Hier-
bij moet het mogelijk zijn op basis van dui-
delijke regelgeving te toetsen en antwoorden 
te verstrekken aan initiatiefnemers. Wanneer 
de professional zich niet meer op dit type ver-
gunningen hoeft te richten, kan dat tot wel 
25 procent tijdsbesparing opleveren. Tijd die 
een ambtenaar vervolgens kan aanwenden 
voor complexe vergunningsaanvragen. 
Er zijn nog wel enkele grote uitdagingen 
(technisch, organisatorisch, juridisch of an-
ders) die opgelost moeten worden. Ook zien 
gemeenten dat deregulering en vereenvoudi-
ging gevraagd wordt, maar dat anderzijds 
er steeds nieuwe regels en toetsen bijkomen, 
bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid 
en klimaat. 
De grote opdracht van de Omgevingswet 
loopt naast allerlei andere digitaliseringssla-
gen die gemeenten nog moeten maken. De 
verdere regulering leidt tot meer toetsvragen, 
waardoor dossiers complexer worden en 
de foutgevoeligheid wordt vergroot. Door 
verdere digitalisering in deze toetsing kan 
dit proces significant worden versneld. Ook 
hierin kan de vergunningschecker een onder-
steunende rol bieden.
De deelnemers aan de workshop van 12 
september waren ervan overtuigd dat de 
oplossing veel kan brengen en dat het op 
termijn ook mogelijk is om processen volle-
dig digitaal te laten verlopen. Daarbij wordt 
wel aangemerkt dat er ruimte voor dialoog 
moet blijven en de menselijke interactie in het 
vergunningsverleningsproces als zeer wense-
lijk en belangrijk wordt gezien. De vergun-
ningschecker is daarom een zeer goede start 
voor de dialoog tussen initiatiefnemer en ge-
meente. n

Emil Roes is accountmanager bij NieuwlandGeo, Egbert 

Griffioen is eigenaar/projectmanager Geo-ICT bij MapGear 

en Maarten van der Hoek is directeur van NieuwlandGeo. 

Voor meer informatie, zie 

www.nieuwlandgeo.nl en www.mapgear.nl. 

en regelgeving. Het prototype is ontwikkeld 
in samenwerking met de blockchain-startup 
Coinversable uit Deventer. Op 12 september 
waren diverse gemeenten op Fort bij Vechten 
uitgenodigd voor een introductie van deze 
oplossing en hen is gevraagd input te leveren 
in de context van de omgevingsvergunning.
De aanwezige gemeenten reageerden posi-
tief op de oplossing en zien voordelen in de 
administratieve lastenverlichting, in tijdwinst 
in het proces, in verbetering van de dienstver-
lening naar initiatiefnemers en in de toekomst 
van verdere automatisering van gehele ver-
gunningsaanvragen. Er zijn echter wel vraag-
tekens bij de haalbaarheid, waarbij niet de 
techniek als issue wordt beschouwd, eerder 
het beschikbaar komen van de benodigde 

de gemeente of adviserende instantie voor-
gelegd. Dit is een uitstekende start voor de 
verdere dialoog tussen initiatiefnemer en de 
gemeente.
De hiervoor beschreven methodiek is ove-
rigens breder toepasbaar dan de Omge-
vingswet. In primaire zin kan het generieke 
kaartbeeld en de blockchainmodule worden 
ingericht voor een diversiteit aan processen 
en besluitvorming, zoals ontheffingen en eve-
nementen.

Prototype
Er is een prototype van een applicatie ont-
wikkeld waarmee eindgebruikers hun aan-
vraag voor een (bouw)plan in de openbare 
ruimte kunnen valideren aan vigerende wet- 

Op 12 september werd een eerste prototype van een Blockchain/Omgevingswet-applicatie gedemonstreerd aan 
geïnteresseerde gemeenten. 

Wanneer de professional zich niet meer op simpele vergunningen hoeft te richten, kan dat tot wel 25 procent 
tijdsbesparing opleveren. 
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Dankzij een gratis plug-in op het BIM-tabblad van de website van Jongeneel, is het complete productengamma  
van het bedrijf digitaal beschikbaar.

Begin dit jaar ging de bibliotheek van 
Jongeneel live. Hedy van Opzeeland, 
manager bij Jongeneel en projectcoördi-

nator BIM, wist vervolgens niet wat haar over-
kwam. “Ik ben platgebeld”, zegt ze. “Door 
onze eigen accountmanagers en klanten. We 
weten heel goed dat de markt bezig is met 
digitalisering, de bouw voelt de urgentie van 
de overstap naar BIM, maar dat we zo veel 
positieve reacties zouden krijgen, heeft ons 
verrast. Met deze stap maken we het onze 
klanten iets gemakkelijker, digitaal ontwerpen 
en bouwen komt weer iets dichterbij.”

Plug-in
Het ziet er eenvoudig uit op de website van 
Jongeneel. Via het BIM-tabblad downloadt de 
bezoeker een gratis plug-in en voilà, het com-
plete productengamma van Jongeneel is digi-
taal beschikbaar. Inclusief alle bijbehorende 
data en indien gewenst levert Jongeneel een 
gedetailleerde materiaalstaat erbij. “Nog 
niet alles is beschikbaar,” corrigeert Van Op-
zeeland, ”maar we hebben een goede start 
gemaakt met momenteel zo’n vierduizend 
producten. Dat worden er de komende tijd 
veel meer.”
“Zo’n bibliotheek opbouwen en digitaliseren 
is een intensieve en tijdrovende klus. We heb-
ben er samen met BIMpartners en Cadac veel 
tijd in geïnvesteerd, veel data ingevoerd. Het 
handigst is natuurlijk als onze toeleveranciers 
hun productdata digitaal aanleveren, dan 
kunnen wij de producten een-op-een in ons 
bestand zetten. Mits aangeleverd volgens 
ETIM-standaard waardoor informatie gestruc-
tureerd, eenduidig en herbruikbaar is. Op 
langere termijn kunnen we dan eenvoudig uit-
trekstaten, offertes, prefabs en JIT-leveranties 

verzorgen. Op termijn zal dat zeker gebeu-
ren, daar zijn we van overtuigd. Onze BIM-
serviceafdeling kan daarbij ondersteunen.” 

Aanpak
Jongeneel besloot in 2017 om de digitale slag 
te maken. Sander Westland, oprichter en ei-
genaar van adviesbureau BIMpartners, werd 
ingehuurd om de implementatie vanuit Jonge-
neel te begeleiden. “Jongeneel ondersteunt 
zijn klanten op diverse onderdelen met BIM”, 
legt Westland uit. “Al tijdens de ontwerpfase 
kan Jongeneel adviseren welke, maar bovenal 
ook hoe producten het beste toegepast kunnen 
worden. Zo ontstond ook al snel het idee om 
de producten met de benodigde informatie 
ook virtueel te leveren. Een goed begin is im-
mers het halve werk. Bovendien draagt BIM 
veel kenmerken van LEAN; dat betekent zo 
min mogelijk rework in het proces.”

Opdracht was een goed toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk systeem. “BIM staat voor 
velen nog in de kinderschoenen, voor veel 
bedrijven is het een flinke verandering in 
hun werkwijze”, vervolgt Westland. “Dan 
moet je niet met iets heel ingewikkelds aan-
komen, want dan haakt iedereen nog voor 
het begin af. De keuze voor Autodesk Revit 
was snel gemaakt, omdat het grootste deel 
van de klanten ermee werkt. Uiteindelijk heb-
ben we gekozen voor Cadac als partner voor 
de technische invulling. Een klein jaar hebben 
we stap voor stap met de mensen van Jonge-
neel de bibliotheek gevuld. Januari was alles 
gereed en konden we live.”

Basis 
Tjeerd Smilde, senior accountmanager bij 
Cadac, is blij met Jongeneel dat als eerste 
groothandel de Content Library Access Button 

Jongeneel is een van de oudste (opgericht in 1797) en grootste (42 vestigingen) 
groothandels in hout-, plaat- en bouwmaterialen van Nederland. Het bedrijf zet 
vol in op Building Information Modeling (BIM) en besloot daarom als eerste in 
zijn branche de productdata digitaal beschikbaar te stellen. Met ondersteuning 
van adviesbureau BIMpartners, installeerde Cadac een plug-in onder de naam 
Content Library Access Button (CLAB). Hiermee kunnen architecten, modelleurs 
en aannemers via Autodesk Revit de bibliotheek van Jongeneel raadplegen.Door de redactie 

Openbare bibliotheek voor 
bouwers en architecten

Cadac Group en BIMpartners ondersteunen Jongeneel



43

Jongeneel heeft eigen werkplaatsen waar het plaatmateriaal en hout op maat kan produceren. 

“We leggen naast de technische kant ook de 
basisprincipes van BIM uit. Erg belangrijk, we 
willen mensen meenemen in het verhaal. BIM is 
nieuw, voor verandering moet je draagkracht 
creëren. De zachte kant van het proces is min-
stens zo belangrijk als de harde techniek.”
 
Enthousiast
Van Opzeeland knikt instemmend bij het horen 
van de woorden van Westland. “Helemaal mee 
eens. Samen met BIMpartners hebben we de tijd 
genomen om onze accountmanagers enthousi-
ast te maken. Zij moeten uiteindelijk de klanten 
overtuigen. Uit de eerste stroom positieve reac-
ties stel ik vast dat dat lukt. BIM is bedrijfsbreed 
bij Jongeneel een issue en dat is winst. Uiteinde-
lijk zullen we hiermee onze eigen logistiek verbe-
teren en dragen we bij aan de ketenintegratie. 
En minder faalkosten, waar echt iedereen van 
profiteert.”
Ook voor Cadac is de bibliotheek van Auto-
desk Revit een onderdeel van een groter geheel. 
“Data groeperen en toegankelijk maken is één 
aspect van BIM”, besluit Smilde. “Het is de basis 
voor prefab, seriematig en standaard bouwen. 
Uiteraard met bepaalde accenten, dat is aan de 
branche zelf. Wij kunnen het volledige ontwerp-
model inclusief alle gewenste informatie neerzet-
ten. Uiteindelijk is dat de toekomst.” n

www.bim-partners.nl 

www.cadac.com

www.jongeneel.nl

kunnen maken. Dan bestelt de aannemer bij-
voorbeeld niet die tweehonderd vierkante meter 
Trespa die hij zelf moet zagen, maar leveren 
wij de stukjes, precies op maat. Wij adviseren, 
voegen waarde toe, de bouw kan meer tempo 
maken en er is weinig kans op fouten.”

Noodzaak
Westland is een overtuigd pleitbezorger van 
BIM, maar weet dat er nog een lange weg te 
gaan is. “Steeds meer grote ondernemingen 
zien de noodzaak en investeren in digitalise-
ring; architectenbureaus, aannemers en instal-
lateurs. Ook woningcorporaties maken de slag. 
Zij staan voor een grote renovatieopgave en 
investeringen in het kader van de energietransi-
tie. BIM is er niet alleen voor nieuwbouw, maar 
zeker ook voor renovatie en onderhoud. Stel je 
moet vijfhonderd badkamers in een huurwijk 
vernieuwen, dan kan prefab op basis van een 
digitaal ontwerp heel handig zijn. Het besef 
groeit, maar voor kleinere toeleveranciers is het 
lastiger en dat geldt ook voor de zzp’ers die in-
middels een belangrijke positie in de bouwsec-
tor innemen. Het gaat erom dat uiteindelijk elke 
partij relevante data deelt en iedereen in staat 
is die uit te lezen en te gebruiken. BIM is een 
uitstekend middel om de data op eenduidige 
manier te bundelen voor gebruik in de keten, 
ook geschikt voor beheer en onderhoud.” 
BIMpartners begeleidt bedrijven en organisaties 
bij de implementatie van BIM. Onderdeel van 
de implementatie is het geven van trainingen en 
cursussen aan alle lagen binnen de organisatie. 

heeft geïnstalleerd. “Wij hebben deze plug-in 
ontwikkeld voor alle partijen in de bouw. Het 
systeem is breed en internationaal inzetbaar 
en voorbereid op de ETIM-classificatiestan-
daard. De plug-in werkt met alle Revit-versies 
en is een kostenbesparend alternatief voor 
websites en productbibliotheken. Productin-
formatie is altijd up-to-date en real-time be-
schikbaar.”
Via CLAB kunnen bedrijven hun data delen. 
“Verschillende installateurs werken er al mee, 
en met succes. In principe is dat de basis van 
BIM: het beschikbaar stellen van data zodat 
architecten, modelleurs en constructeurs een 
compleet gebouw digitaal kunnen ontwerpen 
totdat elk detail klopt. Hiermee moet uitein-
delijk sneller en efficiënter gebouwd worden 
met zo weinig mogelijk faalkosten.” 

Waarde
Het lijkt niet zo ingewikkeld, het bestellen van 
hout- en plaatmateriaal als er gebouwd of ge-
renoveerd moet worden, maar er zijn toch val-
kuilen. “Vergis je niet”, zegt Van Opzeeland. 
“Stel een architect tekent een volhouten balk 
in van acht meter terwijl de langste maat zes 
meter is. Als de aannemer die bij ons bestelt, 
ontstaat er dus een probleem. Zo is het ook 
met andere specificaties zoals keurmerken, 
brandwerendheid, hardheid, enzovoort. Hoe 
meer alles klopt, des te minder werk is er op de 
bouwplaats. En we gaan graag nog een stapje 
verder. We hebben eigen werkplaatsen waar 
we plaatmateriaal en hout precies op maat 
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Ook dit studiejaar is de instroom bij de opleidingen waaraan de 
staf van de sectie GIS-technologie onder leiding van prof. Peter 
van Oosterom een grote bijdrage levert weer ruim voldoende en 
divers van samenstelling. Bij de MSc Geomatics (TU Delft facul-
teit Bouwkunde) starten 28 studenten, waarvan 15 buitenlandse 
studenten (met name afkomstig uit China en Indonesië, maar ook 
uit Canada, Estland, Griekenland en Iran). Mannen en vrouwen 
zijn in zo goed als gelijke mate vertegenwoordigd. Bij de MSc 
GIMA (de samenwerking tussen Wageningen University, Univer-
siteit Utrecht, Universiteit Twente (ITC) en de TU Delft) zijn 36 
studenten gestart, waarvan 7 buitenlandse studenten. De verhou-
ding man/vrouw is ook hier in evenwicht. 
Ook de MSc-track Geoscience and Remote Sensing (faculteit 
Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft) heeft 
overigens een mooie instroom van 25 studenten, waarvan 4 uit het 
buitenland afkomstig zijn. Ook hier is de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke studenten vrijwel 
in evenwicht.

Een delegatie van de Geomatics-studenten van de 
faculteit Bouwkunde (TU Delft) bezoekt de  

Intergeo-beurs in Duitsland. 

Promotieonderzoek

In de vorige editie presenteerden we kort het onderzoek van twee PhD’s. Ditmaal het promotieonderzoek van Abdul-
lah Alattas. “Mijn onderzoek betreft de integratie tussen het Land Administration Domain Model en IndoorGML”, 
stelt Abdullah. “Daardoor heb ik sinds het begin van mijn promotie te maken met zowel de ISO als de OGC van de or-

ganisatie. Het doel van de integratie 
is om een indoor navigatienetwerk te 
ontwikkelen op basis van de rechten, 
beperkingen en verantwoordelijkhe-
den voor gebruikers van grote publie-
ke overdekte ruimtes. Denk bijvoor-
beeld aan het nut van zo’n netwerk 
bij evacuaties. Ik ben betrokken bij 
de herziening van beide normen. Ik 
heb voor de IndoorGML-kant van 
mijn onderzoek de University of New 
South Wales bezocht.” 

Indoor navigatienetwerk, gebaseerd op de rechten, beperkingen en verantwoordelijkheden 
van gebruikers. 

Oktober 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.

Hergebruikers van open data in beeld

Het Kenniscentrum Open Data heeft in opdracht van het ministerie van 
BZK onderzoek uitgevoerd naar hergebruikers van open data. Hergebrui-
kers zijn gebruikers van data die na verzameling en gebruik door organi-
saties, vrij beschikbaar zijn voor gebruik door derden. Daaruit komt naar 
voren dat het belangrijk is dat het Ministerie de regie van de governance 
van deze data oppakt, vooral op lokaal niveau. Het Ministerie investeert al 
veel in het verbeteren van de ontsluiting van open data, waaronder data 
van de overheid zelf. Om daar stappen in te kunnen zetten, is het van be-
lang om beter inzicht te krijgen in de vraag wie de hergebruikers van open 
data zijn, en wat hun behoeften zijn. 
Open data worden op grote schaal en door diverse groepen gebruikt voor 
allerlei doeleinden en via allerlei wegen binnengehaald, zo blijkt uit het onder-
zoek. Vooral overheden, de private sector, universiteiten en hogescholen, en het 
bank- en verzekeringswezen zijn sectoren die veel open data gebruiken. Vele bedrijven zijn inmiddels geheel afhankelijk van open 
data. Ook ontdekken steeds meer sectoren de toegevoegde waarde van open data. 
Open data worden zowel gebruikt om producten en diensten voor derden te ontwikkelen als voor interne bedrijfsvoering bij alle 
categorieën hergebruikers. Hergebruikers zetten meerdere zoekstrategieën in om van meerdere platforms benodigde data te ver-
krijgen. Hergebruikers ervaren vooral belemmeringen met open data van lokale overheden: een versnipperd aanbod, geen eendui-
dige standaardisatie met betrekking tot de datastructuur en bestandsformaten, en niet alle lokale overheden stellen gelijksoortige 
datasets beschikbaar. Op de korte termijn hebben hergebruikers het meest behoefte aan een beter feedbackproces en meer invloed 
op het beschikbaar stellen van open data van lokale overheden.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Een kwantitatieve analyse van de opendataporta-
len van het CBS, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) en data.overheid.nl en een kwalitatieve analyse op basis van een 
online-enquête, een workshop met wetenschappelijke medewerkers, diepte-interviews met hergebruikers en een online-priorite-
ring van de grootste belemmeringen en behoeften door de geïnterviewden. 
De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden.

Aanmelding voor het congres is mogelijk tot 1 november (info@ncgeo.nl). Het programma is te vinden op www.ncgeo.nl.

Nieuwe opleidingsdirecteur Geomatics 

Dr. Bastiaan van Loenen wordt per 1 december 2019 de nieuwe opleidingsdi-
recteur van de Master Geomatics for the Built Environment aan de TU Delft. 
Hij wordt verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding, 
alsook voor de marketing en positionering van de opleiding. 
Studenten leren in deze opleiding geavanceerde technieken waarmee zij da-
tabestanden kunnen verzamelen, analyseren en modelleren. Ook leren zij om 
datavisualisaties te maken. Daarnaast komt het gebruiken, beheren en voor 
het publiek toegankelijk maken van de data aan bod. Studenten leren ook hoe 
zij vraagstukken uit de praktijk kunnen helpen oplossen.
Geomatics-studenten zijn veelgevraagd door het bedrijfsleven, universiteiten 
en overheidsdiensten.
Zie https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/gm/msc-geomatics/
Van Loenen staat nu aan het hoofd van het Kenniscentrum Open Data, een func-
tie die hij blijft vervullen. 

Bastiaan van Loenen.

Een overzicht van de hergebruikers van open data. 
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Ook dit studiejaar is de instroom bij de opleidingen waaraan de 
staf van de sectie GIS-technologie onder leiding van prof. Peter 
van Oosterom een grote bijdrage levert weer ruim voldoende en 
divers van samenstelling. Bij de MSc Geomatics (TU Delft facul-
teit Bouwkunde) starten 28 studenten, waarvan 15 buitenlandse 
studenten (met name afkomstig uit China en Indonesië, maar ook 
uit Canada, Estland, Griekenland en Iran). Mannen en vrouwen 
zijn in zo goed als gelijke mate vertegenwoordigd. Bij de MSc 
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siteit Utrecht, Universiteit Twente (ITC) en de TU Delft) zijn 36 
studenten gestart, waarvan 7 buitenlandse studenten. De verhou-
ding man/vrouw is ook hier in evenwicht. 
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overigens een mooie instroom van 25 studenten, waarvan 4 uit het 
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in evenwicht.
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lah Alattas. “Mijn onderzoek betreft de integratie tussen het Land Administration Domain Model en IndoorGML”, 
stelt Abdullah. “Daardoor heb ik sinds het begin van mijn promotie te maken met zowel de ISO als de OGC van de or-
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is om een indoor navigatienetwerk te 
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Bastiaan van Loenen.

Een overzicht van de hergebruikers van open data. 
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Alphons Spanjer (midden) in overleg met collega’s over reconstructie kruising N733 Oldenzaalsestraat – N732 
Lossersestraat – Noord Esmarkerrondweg. 

Van de inrichting van de natuurdijken 
in de Engbertsdijkvenen tot en met de 
uitbreiding van stedelijke gebieden 

in Angola: het werk van Alphons Spanjer is 
veelzijdig. Niet gek, want hij werkt bij de 
afdeling Transport & Planning van Royal Has-
koningDHV, wereldwijd actief met een scala 
aan diensten in een veelheid aan markten. En 
juist dat vindt Spanjer zo interessant aan zijn 
werk. “Ik ben hier 26 jaar geleden begonnen 
als landmeter; sinds vijf jaar werk ik als senior 
civieltechnisch ontwerper. In al die jaren heb ik 
vele technologische ontwikkelingen langs zien 
komen, mede dankzij het innovatieve karakter 
van ons bureau.”
Als een van de belangrijkste ontwikkelingen 
noemt Spanjer de komst van de NLCS, de 
Nederlandse CAD Standaard. Royal Hasko-
ningDHV was er in 2007 snel bij om deze 
standaard te omarmen. Spanjer was een van 
de direct betrokkenen. “Eindelijk!”, dacht hij 
toen. “Misschien kwam dat doordat ik landme-
ter was geweest, een discipline waarin al lan-
ger met een standaard werd gewerkt. Ik vond 
het dus niet meer dan logisch dat ook wij met 
een landelijke standaard gingen werken. Tot 

dan toe hanteerde iedereen – bureaus, part-
ners, overheden – verschillende standaarden 
met verschillende coderingen. Heel omslachtig 
natuurlijk, en het leidde tot veel onduidelijk-
heid in communicatie en samenwerking.”

Wereld van verschil
De implementatie van de NLCS verliep redelijk 
vlekkeloos bij Royal HaskoningDHV, weet Span-

jer nog. “Heel Transport & Planning ging in één 
keer om, daarna volgden de andere discipli-
nes.” Aanvankelijk gebruikten ze de standaard 
vooral voor de lagenstructuren. Maar met de 
komst van de InfraCAD-software namen de mo-
gelijkheden pas echt toe. Spanjer: “Vooral het 
objectgericht werken is echt een wereld van ver-
schil met vroeger. Voorheen tekende je nog een 
lijn of een vlak, ieder op zijn eigen manier. Nu 

Toen de NLCS zijn intrede deed, was Royal HaskoningDHV er direct bij om deze 
Nederlandse CAD Standaard te omarmen. En terecht, zo constateert Alphons 
Spanjer ruim tien jaar later. Met de NLCS heeft Nederland immers een uitstekend 
functionerende standaard, die ook internationaal hoog aangeschreven staat. “Je 
vraagt je nu af: hoe hebben we ooit zonder zo’n standaard kunnen werken?”Door de redactie

De Nederlandse CAD Standaard 
bij Royal HaskoningDHV

“Dankzij de NLCS loopt Nederland voorop in Europa” 

N733-N732
Het kruispunt van de provinciale weg N733 (Oldenzaalsestraat) 
met de N732 (Lossersestraat – Noord Esmarkerrondweg) ligt tus-
sen Lonneker en Enschede. Het kruispunt verbindt verkeer naar 
Losser en Enschede Oost. Deze laatste verbinding is een T-aan-
sluiting van de Lossersestraat op de N733, waarna de Noord 
Esmarkerrondweg weer op de Lossersestraat aansluit. Met name 
deze laatste aansluiting van en naar de Noord Esmarkerrondweg 
gaf problemen in de verkeersafwikkeling.
Op 17 april 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van de  

provincie Overijssel het plan in hoofdlijnen vastgesteld voor de 
aanpassing van het kruispunt N733-N732. Om de doorstroming 
en verkeersafwikkeling te verbeteren, wilde de provincie de N733 
tussen Enschede en Oldenzaal (Oldenzaalsestraat) op een aan-
tal punten aanpassen. Naast het al genoemde kruispunt ging het 
daarbij ook om een andere aansluiting op de N733. RoyalHas-
koning DHV voerde voor het project onder andere de natuurtoets 
uit en ook de planstudie waarin verschillende varianten werden 
uitgewerkt conform de NLCS. 
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De huidige verkeersdrukte vraagt om een reconstructie van de kruising N733-N732 tussen Lonneker en Enschede. 

dere landen aan toegaat. Op basis daarvan 
durf ik wel te zeggen dat Nederland dankzij 
de NLCS vooroploopt in Europa als het gaat 
om standaardisering, in 2D en in 3D.”
Een beweging die Spanjer vanuit zijn interna-
tionale blik ook in de gaten houdt, is die van 
BIM-OTL COINS. “Kort samengevat komt het 
erop neer dat de Europese Rijkswaterstaten 
aan een BIM-OTL-standaard voor heel Europa 
werken, waarop ook de NLCS naadloos aan-
sluit. Dat is een beweging die nog wel wat 
tijd nodig heeft, maar ik ben er heel positief 
over. Hopelijk gaat het met BIM-OTL COINS 
net zoals het in Nederland met de NLCS is 
gegaan. Dan denken we over vijftien jaar in 
heel Europa: ‘Hoe hebben we ooit zonder 
zo’n standaard kunnen werken?’ Want dat is 
hoe ik naar de NLCS kijk: als een beweging 
die bij de ene organisatie misschien sneller 
op gang is gekomen dan bij de andere, maar 
uiteindelijk heeft geleid tot een onomstreden 
standaard die het werk voor iedereen fijner, 
efficiënter én beter heeft gemaakt.” n

www.royalhaskoningdhv.com

www.cadaccent.nl

dat hij gevraagd werd om lid te worden van de 
NLCS Expertgroep van het BIM Loket. “Als voor-
zitter van onze interne AutoCAD/MicroStation-
werkgroep vertegenwoordig ik samen met een 
collega ons bureau. Dat biedt ons de mogelijk-
heid om bovenop de NLCS-ontwikkelingen te zit-
ten. De koppeling met BGT, de actualiteiten rond 
KLIC-WIN, het toevoegen en uniformeren van ri-
oleringsobjecten en spoorobjecten… ze kunnen 
de NLCS nóg relevanter maken. Daar wordt in 
de Expertgroep dan ook druk aan gewerkt. Er is 
dus geen weg meer terug”, aldus Spanjer. “De 
standaardisering zet steeds verder door.”

Europese standaard
Er valt aan de NLCS heus nog wat te verbete-
ren, maar internationaal gezien doet Neder-
land het volgens de civieltechnisch ontwerper 
uitstekend. “Ik zie geregeld hoe het er in an-

zijn het uniforme objecten die iedereen herkent, 
waar je dankzij InfraCAD ook nog eens al je 
data en informatie aan kunt koppelen. Dat werkt 
niet alleen sneller en efficiënter, het verlaagt de 
faalkosten ook nog eens.” En je hebt het zo in 
de vingers: “Een halve dag ‘oefenen’ en je kunt 
ermee aan de slag. En als je er eenmaal mee 
hebt gewerkt, wil je niet meer terug. Zeker die 
Projectbibliotheken zijn een uitkomst.”
Nadelen heeft werken met de NCLS nauwelijks 
volgens de civieltechnisch ontwerper. Of het 
moet zijn dat je er té gedetailleerd mee kunt 
werken: “Een tegel is voor mij een tegel van 30 
keer 30. Natuurlijk moet je ook halve tegels in-
tekenen, maar daar hoef je van mij geen apart 
object met een aparte naam voor aan te maken. 
Maar verder: een kind kan de was doen.”
Het moge duidelijk zijn: Spanjer is een warm 
pleitbezorger van de NLCS. Bijna logisch dus 

Royal HaskoningDHV
Royal HaskoningDHV is een adviserend 
ingenieurs- en projectmanagementbureau, 
dat actief werkt aan innovatie en duurza-
me ontwikkeling. Vanuit meer dan dertig 
landen werken ruim zesduizend professi-
onals wereldwijd samen met partners en 
kennisinstellingen aan slimme oplossingen 
voor toekomstbestendige steden, water, 
transport en industrie. Hun gezamenlijke 
drijfveer: ‘Enhancing society together’.

Ontwerptekening situatie kruising N733-N732. 
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Tijdens de BIM Onderwijsdag gaf het team van EGM architecten een masterclass over Generative Design. 

De ervaren BIMmer weet inmiddels dat 
‘professioneel’ werken in een BIM-om-
geving een vak is. In eerdere bijdra-

gen vertelde ik al dat de kracht van BIM ligt 
in de combinatie van ‘bouwkunde’ en ICT. 
Verstand hebben van materialen en mogelijk-
heden en zeker ook van eentjes en nullen. 
Toen ik afstudeerde werd er al gekscherend 
gezegd dat je in de bouw nooit uitgeleerd 
was, omdat er steeds nieuwe technieken en 
materialen op de markt zouden komen. Van-
daag de dag komen daar dus ook nog eens 
de razendsnel ontwikkelende ICT-mogelijkhe-
den bij kijken. Ik geef het je tegenwoordig te 
doen als student bouwkunde!

Lezing
Samen met mijn ICT-collega geef ik zo nu en 
dan een lezing over de connectie bouwkunde 
en ICT, zoals wij dat bij EGM de afgelopen 
veertien jaar hebben ervaren, geleerd en 
vooral ontdekt. Eén van die lezingsessies 
die we onlangs hielden was voor een grote 
groep (ruim veertig mannen en vrouwen!) 
mbo- en hbo-studenten, die deelnamen aan 
de BIM Onderwijsdag & BIM studenten-bat-
tle, een initiatief van Bouwend Nederland 
en BIM-register. De studenten kregen in korte 
tijd een aantal master-classes bij diverse be-
drijven (waarbij wij er één gaven over BIM/
ICT & Generative Design) en gingen samen 
in groepjes aan de slag om een BIM-project 
in goede banen te leiden. De uiteindelijk win-
nende groep maakt een mooie (BIM-)reis naar 
het buitenland, maar daar gaat het natuurlijk 
niet om. Het gaat erom dat je in korte tijd 
leert hoe weerbarstig een BIM-proces kan (en 
zal) verlopen als je niet goed samenwerkt, af-
spraken maakt en ga zo maar verder.

BIM-kennis beheersen
Wat mij vooral opviel in de gesprekken met 
de studenten is hoe snel zij kunnen, en ei-
genlijk ook moeten schakelen. Net als veel 
bedrijven die nu nog aan de beginfase van 
het BIM-tijdperk staan, beseffen de studenten 
als geen ander dat ze bij voorbaat al met 1-0 
achterstaan als ze niet beide facetten van 
BIM-kennis beheersen. ‘Ben ik een bouwkun-
dige ICT’er of een ICT’er met bouwkundige 
affiniteit?’ Het zal ongetwijfeld ook bij hen 
door het hoofd spoken. Ook hier gaat het 
vooral om samenwerken, je hoeft niet alles 
te weten om tot grote dingen in staat te zijn, 
zolang je maar weet bij wie je de kennis moet 
halen. Niet voor niets zeggen ze altijd dat 
BIM samenwerken is.
Het werkt altijd verfrissend als er vanuit de 
studentenhoek vragen komen, omdat juist 
zij degenen zijn die de waarom-vraag stel-

Toen ik in 2007 met BIM (lees: Revit) begon, was ik jong en onbevangen op dit 
gebied. De transitie van 2D naar 3D leek in beginsel niet meer dan die van de te-
kenplank naar digitaal tekenen in 2D. Mijn leermeester (Revit) destijds hamerde 
echter steeds op het belang van consistent tekenen en het kunnen gebruiken van 
de data, ogenschijnlijk verborgen data die op de achtergrond gecreëerd werden.Door Martijn Schuil

BIM Onderwijsdag 2019 
verrijkt iedereen

Verfrissend voor zowel professional als student 

BIM Onderwijsdag
De BIM Onderwijsdag wordt georga-
niseerd door BIMregister en Bouwend 
Nederland in samenwerking met ver-
schillende (commerciële) partners. De 
BIM Onderwijsdag-organisatie vertegen-
woordigt hierin architecten, aannemers, 
fabrikanten, ingenieurs, installateurs, on-
derwijsinstellingen en opdrachtgevers.
In zijn totaliteit vormen zowel bedrijven, 
overheid, onderwijsinstellingen en bran-
cheorganisaties de organisatie voor de 
BIM Onderwijsdag. Deze vorm van or-
ganisatie en samenwerking is nodig om 
het tekort aan vakmensen en hoger op-
geleiden tegen te gaan, de aansluiting 
tussen onderwijs en bedrijfsleven te be-
vorderen en af te stemmen op elk niveau.
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Meedoen aan een BIM Onderwijsdag is voor iedereen een verrijking.

team complementair bent. Iets wat niet altijd 
vanzelfsprekend is in de bouw, waarvan 
oudsher toch vooral de term ‘over de schut-
ting gooien’ van toepassing is.

Verrijking
Mede door bovenstaande ervaringen is het 
participeren op een BIM Onderwijsdag voor 
ieder bedrijf, maar zeker ook voor ieder 
persoon een verrijking. Kennis delen is niet 
alleen hip, openstaan voor nieuwe ideeën 
werkt verfrissend en af en toe eens flink op je 
bek gaan, maakt je alleen maar wijzer.
Voor mij persoonlijk is eigenlijk elke dag een 
BIM Onderwijsdag. n

Martijn Schuil is BIM-manager bij EGM architecten,  

zie www.egm.nl. Voor meer informatie over de 

BIM Onderwijsdag, zie www.bimonderwijsdag.nl. 

stellen. Juist in de samenwerking binnen een 
BIM-proces komt het erop neer dat je oog 
hebt voor elkaars competenties en dat je als 

len: ’waarom doe je dat eigenlijk?’ Dit klinkt 
misschien suf, maar die vraag vergeten wij 
onszelf in het alledaagse werk wel eens te 
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Een voorbeeld van de nieuwe opslagtanks, ontworpen in CADWorx Plant Professional.

en door beide partijen was goedgekeurd, be-
gon PPV Engineering met de eerste enginee-
ringwerkzaamheden. Tijdens de voorstudie was 
overeengekomen dat vijf nieuwe tanks in de 
bestaande fabrieksomgeving zouden worden 
geplaatst. De tank die het nieuwe product zou 
opslaan, had daarbij een capaciteit van dertig 
ton, terwijl twee tanks voor het ruwe product elk 
een capaciteit van twintig ton kregen. Daarnaast 
werd een tank voor gemengde producten met 
een capaciteit van vijfentwintig ton ontworpen 
en twee tanks van drie ton voor additieven. 

Eerste ontwerp
CADWorx Plant Professional van Hexagon PPM 
is gebruikt voor het engineeringwerk en de eer-
ste stap daarbij was het in kaart brengen van 

de fabrieksruimte, zodat het mogelijk was om te 
bepalen welke ruimte beschikbaar was voor de 
nieuwe tanks. Daarna werd een eerste ontwerp 
voor de installatie gemaakt. Na goedkeuring 
van het installatieplan ging de klant van PPV 
Engineering in een aanbestedingsprocedure op 
zoek naar een aannemer die de apparatuur kon 
leveren en het leidingwerk kon verzorgen. De of-
fertes die hierop binnenkwamen werden vervol-
gens gebruikt voor het bepalen van het budget 
voor het project. 
De keuze om met CADWorx Plant Professional 
te werken voor dit project, was gebaseerd op 
verschillende eigenschappen van de software. 
Zo biedt het pakket integratie met CAESAR II 
voor de analyse van leidingspanningen en kon 
de CADWorx P&ID-module worden ingezet voor 

PPV Engineering is een consultancy en ontwerpbureau dat is gespecialiseerd in het 
ontwerp en de analyse van drukvaten, leidingwerk en stalen structuren voor de olie 
& gas-, de voedsel- en chemische industrie. Voor een nieuw project werd de hulp van 
het bureau ingeroepen door een bedrijf in de voedselindustrie dat nieuwe opslagtanks 
wilde plaatsen in een bestaande fabrieksomgeving waar boter wordt geproduceerd. Door de redactie

PPV Engineering zet opslag-
tanks in bestaande fabriek

Extra ruimte gevonden door dak te verhogen

Opinie

In eerste instantie zocht de klant van PPV En-
gineering een oplossing voor de bijproducten 
van het productieproces, aangezien het duur 

en inefficiënt zou zijn wanneer deze als afval 
zouden worden afgevoerd. Als de bijproducten 
op een hygiënische manier zouden worden 
opgeslagen, zouden ze, door ze te mengen 
met ander voedsel, kunnen worden gebruikt 
voor het maken van een nieuw product – iets 
wat een forse kostenbesparing zou betekenen. 
Het doel van het project was dan ook om het 
mogelijk te maken om overtollige bijproducten 
te hergebruiken en een hygiënische manier te 
vinden om zowel het bijproduct als het nieuwe 
product op te slaan. 
De belangrijkste uitdagingen bij het uitwerken 
van het project waren de beperkt beschikbare 
ruimte binnen het fabriekscomplex en de vraag 
hoe kon worden bepaald of de nieuwe tanks 
zouden passen. PPV Engineering onderzocht 
eerst de mogelijkheid om de opslagtanks ge-
deeltelijk buiten het fabrieksgebouw te plaat-
sen, door ze door het dak heen te laten steken. 
Na nauwkeurig onderzoek bleek dat deze op-
lossing niet voldeed aan de eisen voor voedsel-
hygiëne en uiteindelijk werd dan ook besloten 
om het dak van de fabriekshal met vijf meter te 
verhogen en zo extra ruimte te creëren. 

Plan van aanpak
Voor de realisatie van het project kwamen PPV 
Engineering en de opdrachtgever in eerste in-
stantie overeen wat het project precies zou inhou-
den. Vervolgens onderzochten beide bedrijven 
gezamenlijk hoe het ontwerp eruit zou komen te 
zien, welke structurele aanpassingen er moesten 
worden doorgevoerd in het gebouw en wat de 
capaciteit moest worden van de verschillende 
opslagtanks die nodig waren voor het nieuwe 
voedselproductieproces. 
Nadat het plan van aanpak was geformuleerd 
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Voor de voedselindustrie is het noodzakelijk om de veiligheid en hoge kwaliteit van producten te waarborgen en 
tegelijkertijd de kosten te verlagen. 

kiezen voor CADWorx Plant Professional, net als 
de integratie met PV Elite en Visual Vessel De-
sign. 

Vergelijkbare projecten
Met de goedkeuring van het budget werd het 
startsein gegeven voor het uitvoeren van het pro-
ject. PPV Engineering verwacht in de toekomst 
ook vergelijkbare projecten te kunnen uitvoeren 
voor andere fabriekscomplexen in Nederland. 
Ook dan zal het weer gebruikmaken van CAD-
Worx Plant Professional. “Het pakket is een open 
programma en bevat ook laagdrempelige mo-
gelijkheden om het te personaliseren waar dat 
nodig is. Met name bij het doorvoeren van wijzi-
gingen in het ontwerp, bespaart de software ons 
veel tijd, vooral ook dankzij de implementatie 
van de CADWorx P&ID-module en het gebruik 
ervan in combinatie met het fabrieksontwerp,” 
stelt Willem Bazuin, eigenaar van PPV Enginee-
ring. n

www.hexagonppm.com

www.ppv-engineering.nl 
Worx en Leica Scanners voor het importeren van 
puntenwolken was een belangrijke reden om te 

het automatiseren van een deel van de ontwerp-
werkzaamheden. Ook de integratie Leica Cloud-

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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De Data Visualization-feature is uitgebreid en maakt het mogelijk om snel 
te controleren op fouten, werkzaamheden te valideren en kwalitatieve 

controles uit te voeren. 

name wanneer deze door een of meerdere 
dialoogboxen en optietabs moet navigeren 
voor het doorvoeren van kleine wijzigingen. 
Vectorworks 2020 voorkomt dit, omdat deze 
versie het mogelijk maakt om met behulp van 
een lijstbrowser direct aanpassingen te doen 
in lokale dialogen en palletten, zoals de Na-
vigation-palette of de Organization-dialoog. 
Hiermee zijn veel voorkomende onderdelen 
direct aan te passen, zoals class, laag, view-
port of sheet-namen.

Geometrieweergave 
De nieuwste Vectorworks Graphics Module 
(VGM) biedt een verbeterde controle over de 
grafische weergaven van complexe objecten. 
De VGM verzorgt de aanmaak en de presen-
tatie van 2D- en 3D-geometrie in Vectorworks. 
In Vectorworks 2019 kon het laden van ont-
werpgeometrie soms wat tijd in beslag nemen, 
zeker bij grotere projecten. Af en toe werd er 
melding gemaakt van een trage framesnelheid 

bij pannen en zoomen. Ook het laden 
van bestanden duurde soms wat langer 
dan voorzien.
De update in Vectorworks 2020 veegt 
al deze problemen van tafel en han-
teert daarbij een hogere graad van 
realisme. Net zoals het menselijke oog 
dat registreert, zal Vectorworks minder 
geometrische details weergeven bij het 
uitzoomen. Zoomt de gebruiker opnieuw 
in, dan keert de hoge detaillerings-
graad zoals verwacht weer terug. Op 
microniveau creëert Vectorworks hier 
een geometrie met tesselatie, waarbij 
de software meer hoekpunten genereert 
om hogere detailniveaus te tonen. Als 
het object verder van de virtuele camera 
komt te liggen, zal Vectorworks 2020 

niet langer onnodige hoekpunten laden, wat 
voor grotere projecten het geheugengebruik 
gemakkelijk doet halveren. Al met al betekenen 
de aanpassingen aan de VGM dat het mogelijk 
is om sneller door bestanden te navigeren en 
views te veranderen en dat de deur openstaat 
om veel grotere projecten op te zetten. 
Het maken van animatievideo’s is sterk versim-
peld met de heruitvinding van de walkthrough-
animatie in Vectorworks 2020. Hiermee is het 
mogelijk om walkthrough-paden en camerabe-
wegingen om te zetten in real-time animaties. 
Het is zelfs mogelijk om met één muisklik een 
360-gradenpanorama te creëren. Met de toe-
gevoegde optie om video’s in de cloud te ren-
deren, is het bovendien mogelijk om animaties 
te maken zonder de eigen workflow te onder-
breken. 

Georeferentie
Voor de AEC-gebruikers van Vectorworks 
is de Data Manager geïntroduceerd in de 

Met het oog op het gebruik van 
data bij ontwerpwerkzaamhe-
den breidt Vectorworks 2020 

de bestaande Data Visualization-feature 
uit naar de ontwerp-laag. Hierbij kun-
nen ontwerpers in de nieuwe versie de 
attributen van objecten aanpassen met 
behulp van dataparameters en zo de bij-
behorende data visualiseren. Data zijn 
zo te gebruiken om grafische kenmerken 
te definiëren, bijvoorbeeld bij het classi-
ficeren van muren, voetpaden en deuren 
zodat ze voldoen aan de standaarden 
op vlak van brandveiligheid. De muren 
zijn dan in een specifieke kleur aan te 
duiden, overeenkomstig de verschillende 
beperkingen, criteria en/of parameters. 
Datavisualisatie is al sinds Vectorworks 
2017 beschikbaar, maar de optie bleef toen 
nog beperkt tot zichtvensters. Vectorworks 
2020 zet de data vooraan, meteen in de 
ontwerplagen. Omdat dit in de live ontwerp-
omgeving plaatsvindt, is de impact van ver-
anderingen in het ontwerp meteen zichtbaar. 
Met de Data Visualization-feature is het zo 
mogelijk om snel te controleren op fouten, 
werkzaamheden te valideren en kwalitatieve 
controles uit te voeren. 
Voor het historiegebaseerd modelleren geldt 
dat de functies voor het modelleren met 3D-
solids verder zijn uitgewerkt en alle denkbare 
aanpassingen en combinaties ondersteunen, 
zowel bij het vanuit het niets creëren van een 
object als bij het aanpassen van specifieke 
onderdelen later in het ontwerpproces. Hier-
door is een meer iteratief modelleerproces 
mogelijk in vergelijking met eerdere versies 
van de software. 
Software-interfaces met veel opties kunnen 
onhandig worden voor de gebruiker, met 

Vectorworks heeft op 10 september de 2020-releases gepresenteerd van  
Vectorworks Architect, Landmark, Spotlight, Designer en Fundamentals net als 
de 2020-uitvoeringen van Vision en Braceworks. Bij de ontwikkeling van deze 
nieuwe producten is vooral aandacht besteed aan de manier waarop eindgebrui-
kers uiteenlopende data gebruiken bij hun werkzaamheden en deze inzetten om 
nieuwe ontwerpinzichten op te doen. Door de redactie

Vectorworks brengt 2020-versies 
uit van ontwerpsoftware

Integratie GIS- en BIM-data verder uitgebreid 

Software
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SNELHEID EN KWALITEIT
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Het maken van animatievideo’s is sterk versimpeld met de walkthrough-animatie in Vectorworks 2020. 

voor dat een tekening eenvoudiger, nauwkeu-
riger én sneller in de context wordt geplaatst.

Entertainment
Ook voor de ontwerpers in de entertainment 
zijn verschillende nieuwe functies toegevoegd 
aan de software. Een nieuwe feature in Vec-
torworks Spotlight is de Schematic Views. Tot 
nu toe moesten Spotlight-gebruikers zichtven-
sters creëren met de gereedschappen Model 
Plot en Model View om hun rigging-plannen 
te kunnen presenteren – een werkwijze die 
het ontwerpproces danig kon vertragen.
Met de Schematic Views maakt Vectorworks 
2020 een einde aan deze lange wachttijden. 
De gebruiker kan nu eenvoudig 2D-objecten 
maken overeenkomstig het 3D-model door 
de objecten in de bestaande ontwerplaag te 
plaatsen of ze een eigen laag te geven die in 
het ontwerp te plaatsen is. Wanneer vervol-
gens een object in het schematische zichtven-
ster wordt aangepast, dan verandert automa-
tisch ook de 3D-component.
De Engelstalige versie van Vectorworks 2020 
is beschikbaar gesteld op 10 september. De re-
lease van gelokaliseerde Europese versies volgt 
binnenkort. n

www.vectorworks.net/2020

slachtig was. Dankzij de online mogelijkhe-
den van Esri’s ArcGIS zal voor beeldmateri-
aal van derden een kleinere bestandsgrootte 
gehanteerd worden zonder dat dit de docu-
mentprestaties verzwakt. De georeferentie 
fungeert als een achtergrondafbeelding die 
de gebruiker kan pannen en zoomen ten op-
zichte van het interne nulpunt van het docu-
ment.
In versie 2020 is het mogelijk om alles op 
hetzelfde coördinatensysteem te linken. Bij 
terreinmodellen bestaat er nu zelfs de nieuwe 
mogelijkheid om de geografische beelden in 
het 3D-aanzicht te gebruiken als texturen. Sa-
men met de herwerkte dialoogvensters zorgt 
deze uitbreiding van de GIS-toepassingen er-

2020-versie. Deze manager versimpelt de 
manier waarop de gebruiker data kan bena-
deren en beheren in zijn projecten. De Data 
Manager biedt hierbij de controle over data 
uit bronnen als IFC en eigen databestanden. 
Ook is het mogelijk om gepersonaliseerde 
Data Sheets te maken, een methode waar-
mee het mogelijk is om te definiëren welke 
data op welk moment moeten worden toege-
voegd aan het project. Medewerkers kunnen 
daarbij dezelfde toegangspunten gebruiken 
om direct hun data toe te voegen aan het bij-
behorende object. 
In versie 2019 moest de Vectorworks-gebrui-
ker de afbeeldingen met georeferentie nog 
zelf importeren, een workflow die wat om-

Software

Dankzij de mogelijkheden van ArcGIS zal voor beeldmateriaal van derden een kleinere bestandsgrootte  
gehanteerd worden in Vectorworks. 



ONTWERPEN IN NLCS?
KIES OOK VOOR 
SNELHEID EN KWALITEIT

WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL 
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP

INFRACAD MAP
Geo-informatie (PDOK) 
en KLIC-WIN verwerken

· BGT en Kadastrale kaart importeren
· KLIC-WIN importeren
· Luchtfoto’s importeren
· Import volledig conform NLCS
·  Desktop-versie voor AutoCAD LT, 

BricsCAD en MicroStation

INFRACAD
#1 NLCS applicatie voor
ontwerpen en toetsen

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS
· Automatische legenda en bijschriften
· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken
· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit
· Veel extra’s zoals foto-inventarisatie, 
 sonderingen en koppeling Google Earth

INFRACAD CE
Landmeetkundige software
voor professionals

·  Geschikt voor alle merken apparatuur
·  Dwars- en lengteprofielen verwerken
·  Uitzetbestanden maken en bijhouden
·  Werken met eigen meetcodes
·  Verwerking volledig conform NLCS
·  Krachtige Civil 3D gereedschappen
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De 3D-geprinte metalen brug naar een ontwerp van het Joris Laarman Lab. 

De investering van DOEN Participaties 
en PDENH maken de weg vrij voor 
grootschalig printen met de Metal 

xL-software die in november zal worden 
getoond tijdens de Formnext Additive Manu-
facturing-beurs in Frankfurt. De investering is 
echter geen wilde gok, want de ontwikke-
laar van Metal xL, het Nederlandse bedrijf 
Mx3D, heeft inmiddels al een volledig functi-
onele metalen brug geprint. De onderneming 
ontwikkelt specifiek 3D-printtechnologie om 
grootmetaal te printen met robots. De ont-
wikkelde techniek introduceert de voordelen 
van 3D-metaalprinten in de industriële, ma-
ritieme, civiele en architectuursector. Mx3D 
heeft ‘s werelds grootste productiefaciliteit 
op het gebied van Wire Arc Additive Ma-
nufacturing. 

Grote schaal
Mx3D zal in de aanloop van de lancering 
tijdens Formnext verschillende objecten tonen 
die de mogelijkheden van de grootschalige 

3D-printaanpak laten zien. Het bedrijf presen-
teert achtereenvolgens een aluminium fiets, 
een stalen knooppunt en een robotarm. “Het 
is ongekend om in zo’n korte tijd van design 
tot product te komen en vaak nog materiaal 
te besparen ook”, aldus Gijs van der Velden, 
CEO van Mx3D. “We kijken ernaar uit om 
de technologie beschikbaar te stellen, zodat 
de voordelen van 3D-printen nu eindelijk op 
grote schaal in high-impactsectoren geïntro-
duceerd wordt, want dat is waar we het ver-
schil moeten maken!”

Digitale tweeling
In eerste instantie maakte de in Amsterdam 
gevestigde scale-up furore tijdens de Dutch 
Design Week in Eindhoven met een volledig 
3D-geprinte brug. “Het doel van ons brugpro-
ject is de potentiële toepassingen van onze 
multi-axis 3D-printtechnologie te demonstre-
ren. In samenwerking met onze partners 
bouwen we een slim sensornetwerk dat de 
input vormt voor een ‘digitale tweeling’ van 
de brug; een dynamisch computermodel dat 
de brug in real-time nabootst. Het gedrag van 

In september werd bekendgemaakt dat DOEN Participaties en het Participatie-
fonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) 1,25 miljoen euro investeren 
in MX3D. Het geld wordt gebruikt om het softwarepakket ‘Metal XL’ in de markt 
te zetten, waarmee klanten grootmetaal kunnen printen. Dankzij deze techniek 
kunnen ook bedrijven in bijvoorbeeld de civiele techniek gebruikmaken van de 
mogelijkheid om in 3D te printen.Door de redactie

Metaalprinten nu ook mogelijk 
bij civiele projecten

Civiel

Techniek opgeschaald dankzij inzet robots

De verwachte krachten in de brug na plaatsing op de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. 



Metaalprintwerk op grote schaal in de productiehal van MX3D. 

onze lasexperts, Plymovent reinigt onze lucht 
en AMS, TU Delft en de Universiteit Twente 
doen onmisbaar onderzoek. De gemeente 
Amsterdam is de eerste klant van onze brug-
ontwikkelingsafdeling.”

Constructietest
Voor de brug geplaatst wordt op de Oude-
zijds Achterburgwal wordt het volledige 
draagvermogen van de brug getest om de 
veiligheid en functionaliteit te waarborgen. 
Deze test zal onder leiding staan van Imperial 
College London. De brug verblijft na de eer-
ste constructietest, die ongeveer een maand 
duurt, nog twee maanden op de campus van 
Universiteit Twente, waarbij de universiteit ac-
tief zal samenwerken met Mx3D, Autodesk en 
Arup bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen 
van het permanente sensornetwerk dat op de 
brug wordt geïnstalleerd. Mx3D en Autodesk 
moedigen creatieve en baanbrekende ideeën 
voor verschillende aspecten van het sensor-
netwerk ten zeerste aan. Daarbij denken ze 
aan ideeën over de soorten sensoren die in 
het netwerk kunnen worden opgenomen en 
de veiligheid en de vandalismebestendigheid 
van de sensoren. n

www.mx3d.com

de echte brug kan worden getoetst aan de 
digitale tweeling, wat ons waardevolle infor-
matie verschaft voor het ontwerpen van meta-
len structuren in de toekomst”, vertelt Van der 
Velden. Met de informatie wil Van der Velden 
onder andere inzicht krijgen in de manier 
waarop dit soort constructies zich op langere 
termijn houden en hoe ze reageren op tem-
peratuurverschillen, belastingwisselingen en 
andere krachten die een rol spelen bij het 
actieve gebruik van de brug. Al deze gege-
vens moeten leiden tot een optimalisering van 
het ontwerp en de productie, maar ook van 
de certificering. Zodat certificeringsinstanties 
en toezichtambtenaren in het vervolg gericht 
kunnen inspecteren.

Samenwerking
Naar verwachting wordt de 3D-metaalge-
printe brug binnen een half jaar geplaatst op 
de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. 
Daarmee wordt dan een project voltooid 
waar een groot aantal partijen een bijdrage 
aan heeft geleverd, zo legt Van der Velden 
uit. “De brug is ontworpen door het Joris 
Laarman Lab, Arup is de structurele ingeni-
eur, ArcelorMittal staat ons bij met hun metal-
lurgische expertise, Autodesk levert hun ken-
nis over digitale productietools, Heijmans is 
onze constructie-expert, Lenovo levert ons de 
benodigde computerhardware, ABB is onze 
robotspecialist, Air Liquide & Oerlikon zijn 

Column
Big Data vloek 

of zegen? 
Hoe kan Big Data nu een vloek zijn terwijl alles 
en iedereen over elkaar heen buitelt met weer 
nieuwe plannen, mogelijkheden, schitterende 
analyses en onverwachte resultaten. Big Data 
is in één woord geweldig!
Iedereen is echt lyrisch over Big Data. Tenmin-
ste, als je dat zo hoort te schrijven. Hoe schrijf 
je Big Data eigenlijk? Big Data, Big-data, big-
data? Big Data is een IT-concept dus zou je het 
volgens mij in kapitalen, hoofdletters, moeten 
schrijven. Excuus voor dit zijstapje. Als taalvir-
tuoos heb je aandacht voor dit soort zaken, 
terwijl niemand er een punt van lijkt te maken 
hoe het wordt geschreven.

Focus Barendsz, focus! Big Data is een echt 
vakgebied in opkomst dat ons leven ingrij-
pend gaat beïnvloeden en niet altijd op een 
positieve manier. The system says NO! gaat 
werkelijkheid worden. Ik neem u mee naar 
een gedeelte van een spannende nachtelijke 
gebeurtenis. 
Het is in de nachten van hete dagen waarin 
ik de slaap niet kan vatten door de hitte. Ik zie 
mijzelf als senior hoog op de apenrots zitten 
en krijg veel leuke aanbiedingen en interessan-
te projecten. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Zo 
gaat dat. De lagere apen zie ik op CAD-werk-
stations details uitwerken van concepten die ik 
heb bedacht. Dat is de manier om nog verder 
omhoog te groeien. Die uitwerkingen neem ik 
mee onder mijn arm naar de opdrachtgever 
en vervolgens strijk ik alle credits op. 
Even later in mijn droom, die langzaam een 
nachtmerrie blijkt te zijn, zie ik snotapen hy-
peractief druk in de weer zijn, terwijl ik hen 
geen opdracht heb gegeven. Nieuwsgierig ga 
ik polshoogte nemen. Feitelijk komt het erop 
neer dat ik verhaal kom halen, maar zo breng 
ik het natuurlijk niet. Het blijkt dat het nieuwe 
HRM-speeltje zinvolle en belachelijke Big Data-
bronnen heeft gecombineerd en tot de binaire 
conclusie is gekomen dat collega Pieter-Kees, 
en niet ik, het meest geschikt is om de nieuwe 
creatieve opdracht uit te voeren. Gillend en 
badend in het zweet word ik wakker terwijl 
ik door de mand val en van de apenrots glij 
tot onder het niveau van die 
jonge brulaap. 

Nu nog een nachtmerrie, maar gaat 
het werkelijkheid worden? Nemen de 
systemen het beslissen van ons over? 
Voorbeelden? Reageer via: 
redactie@bignieuws.nl.

Data-ingenieur W. Barendsz

De brug is in ieder geval sterk genoeg om het hele ontwikkelteam te kunnen dragen. 
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Rob Idink (l) en Edgar Luten met respectievelijk 3D-geprinte onderdelen en de HP Reverb-headset. 

Voor de volledigheid zouden we HP hier 
HP Inc moeten noemen om het te onder-
scheiden van HP Enterprise. Deze twee 

bedrijven zijn ontstaan uit de opsplitsing van 
Hewlett-Packard Company in 2015. Voor het 
grote publiek echter maakt dat weinig uit: de 
website van HP Inc is ‘net als vroeger’ hp.com, 
en voor HP Enterprise is dat hpe.com gewor-
den. HP Inc is dus gewoon HP, het bedrijf dat 
vrijwel iedere CAD-gebruiker kent van de hard-
ware die deze organisatie levert. De huidige 
managing director Rob Idink heeft destijds de 
splitsing geleid. (Zie ook het Editors Desk-artikel 
‘De duurzame focus op ontwikkeling van HP 
Inc’ op www.cadmagazine.nl.) Hij schetst voor 
ons de stand van zaken: “Het is nu zo’n vier 
jaar geleden dat HP tot stand gekomen is, maar 
het bedrijf is nog volop in transformatie. We 
zijn eigenlijk begonnen aan een grote ‘transfor-
matiereis’, of zo je wilt business journey. Daar-
bij veranderen we van een klassiek opererend 
bedrijf naar een ‘new economy type of com-
pany’; een bedrijf dat baanbrekende technolo-
gie in de markt zet, waarbij ook duurzaamheid 
een belangrijk uitgangspunt is. Die technologie 
kan een eigen ontwikkeling zijn, maar ook ver-
kregen worden door acquisitie, zoals Samsung 
Printing, waarbij het dan altijd gaat om iets dat 
volledig in onze strategie past. Wij leveren pro-
ducten en diensten voor computing en printing, 
in de ruimste zin van het woord, in alle markt-
segmenten, van consument tot grootzakelijk en 
in verticale segmenten.” 

Duurzaam 3D-printen
Een goed voorbeeld van een ‘new economy’-
technologie is 3D-printing, vertelt Idink. Hij geeft 
een voorbeeld: “Denk aan de steeds voortschrij-
dende mogelijkheden op het gebied van mate-
rialen, zoals het printen van textiel. Daarmee 
zal het, in combinatie met 3D-scanning mogelijk 
worden perfect passende kleding geheel naar 
klantwens te produceren. Een aanbod waar je 

als consument niet omheen kunt. Het betekent 
ook dat er niet meer wordt geproduceerd dan 
er wordt verkocht, en reis- en transportbewegin-
gen worden geminimaliseerd; duurzaam dus, 
en nog duurzamer als de goederen daarna vol-
ledig gerecycled kunnen worden. Het op maat 
maken van kleding is een voorbeeld van ‘mass 
customisation’; op dit moment al worden zaken 

als gehoorbescherming, brilmonturen en ortho-
dontische middelen (‘aligners’) in grote aantallen 
geproduceerd. Onze Multi Jet Fusion-printers zijn 
door hun hoge printsnelheid voor dergelijke pro-
ducten buitengewoon geschikt; in de VS is een 
partnership aangekondigd met SmileDirectClub, 
een marktleider in tele-tandartsdiensten, die 
gebruikmaken van 49 HP 3D-printingsystemen 

Voor de een is de toekomst iets dat hem zal overkomen, voor de ander is het iets 
dat hij probeert vorm en inhoud te geven. In principe is iedereen die iets nieuws 
ontwerpt met dat laatste bezig. Voor HP is het ontwikkelen van de toekomst een 
van de drie pijlers waarop het zijn strategie baseert. Twee belangrijke elementen 
van deze Future-pijler zijn 3D-printen en virtual reality (VR), dat deel uitmaakt 
van wat ‘immersive computing’ wordt genoemd. Ontwikkelingen bij HP op het ge-
bied van deze twee technologieën waren aanleiding ons weer eens bij te praten.Door Rob Sman

HP zet in op 3D-printing en VR
Duurzaamheid is leidraad op pad naar de ‘Future’



De productiestraat van de toekomst?

Samenwerking
“De kracht van onze oplossingen is trouwens 
niet alleen gelegen in de producten zelf, maar 
ook in het ecosysteem dat wij bieden”, voegt 
Idink toe aan de woorden van zijn collega. 
“Bij onze workstations bijvoorbeeld is dat de 
samenwerking met de softwareproviders, bij 
de 3D-printers hebben wij een open materi-
aalplatform en werken we met partners die 
specialist zijn op dat terrein. Bij VR werken 
we enerzijds samen met applicatieontwikke-
laars, maar ook met hardware-leveranciers 
die controllers en andere randapparatuur ont-
wikkelen. Met al die partners samen kunnen 
wij totaaloplossingen bieden. 3D-printen en 
VR zijn verre van nieuwe begrippen, maar HP 
heeft ervoor gekozen zich pas op deze mark-
ten te begeven toen we zeker wisten daar een 
verschil te kunnen maken.”
Tot slot legt Idink nadruk op de doelen die HP 
zich op het gebied van duurzaamheid heeft 
gesteld. “Wij streven naar een volledig circu-
laire economie. Er is nog een lange weg te 
gaan, maar uiteindelijk moeten al onze pro-
ducten repareerbaar en herbruikbaar zijn, 
en volledig gerecycled kunnen worden. Nu 
al wordt daar in alle aspecten van onze pro-
ductontwikkeling rekening mee gehouden. 
Bovendien wordt gestreefd naar een sterke 
reductie van energiegebruik en materialen. 
Met 3D-technologie, of het nu gaat om prin-
ten of VR, maken we verduurzaming ook mo-
gelijk voor onze klanten.” n

www.hp.com

reden is binnen de global business unit van HP 
een dedicated VR-team opgericht dat bestaat 
uit specialisten die veel ervaring hebben in de 
domeinen waarin VR wordt gebruikt, zoals de 
entertainmentindustrie en het Amerikaanse le-
ger (voor trainingen). De rekenkracht die voor 
VR nodig is leveren wij natuurlijk al lang, ook 
in vorm van krachtige portable workstations; 
het kunnen aanbieden van een VR-headset is 
daarop een logische aanvulling. Eerder dit 
jaar hebben we de HP Reverb aangekondigd, 
en die is nu ook goed leverbaar. Deze head-
set heeft als allerbelangrijkste kenmerk een 
resolutie van 2.160 x 2.160 pixels per oog, 
dat is dus 4k, bij 90 Hz. Dat is de hoogste 
resolutie die op de markt verkrijgbaar is. Het 
uitzonderlijk goede beeld werkt zeer overtui-
gend, en zorgt er tevens voor dat getoonde 
tekst in bijvoorbeeld trainingsapplicaties goed 
te lezen is.”
“De HP Reverb is gebaseerd op het Windows 
Mixed Reality-platform. Dat houdt onder meer 
in dat de HMD-(head)set zijn positieverande-
ringen registreert met ingebouwde camera’s. 
Het grote voordeel is dat er voor het gebruik 
geen enkele voorbereiding nodig is, zodat 
bij bezoek aan een klant of prospect een VR-
model snel kan worden getoond. Instructeurs 
die in-house trainingen verzorgen hebben 
dat voordeel ook. Het ontwerp is gericht op 
draagcomfort; de HMD is met inbegrip van 
ingebouwde microfoon en koptelefoons erg 
licht. Mede door de attractieve prijs verwach-
ten we er ook in het onderwijs en de consu-
mentenmarkt veel succes mee te hebben”, zo 
vertelt Luten. 

waarmee dagelijks vijftigduizend ‘molds’ (alig-
ners) worden geproduceerd. Een geheel digitale 
workflow draagt daarbij bij aan een zo efficiënt 
en duurzaam mogelijk proces, waarbij wordt be-
spaard op middelen en arbeid, dus energie; een 
scan van een gebit kan door de orthodontist wor-
den bewerkt en daarna direct worden geprodu-
ceerd. Bij kleine series of enkelstuks met grote 
afmetingen, zoals maquettes is de hoge snelheid 
natuurlijk ook een groot voordeel.” 
Recent heeft HP aangekondigd het 3D-print-
portfolio te gaan uitbreiden met Metal Jet. Ook 
deze metaalprinters zijn nadrukkelijk gericht op 
serie- en massaproductie. “We hebben een part-
nership aangekondigd met Siemens om autofa-
brikanten zoals Volkswagen te ondersteunen in 
de manier waarop in de toekomst via 3D wordt 
geproduceerd, denk bijvoorbeeld aan versnel-
lingspookknoppen. In de installatietechniek kan 
ik Wilo-pompen als voorbeeld nemen. Ik zie ook 
in de (binnenhuis)architectuur nog wel grote mo-
gelijkheden voor bijvoorbeeld projectspecifiek 
hang-en-sluitwerk, of sanitair.”

VR in stroomversnelling
Edgar Luten is als productmanager HP Work-
stations onder meer verantwoordelijk voor 
HP’s virtualreality-producten. “Wij zien op 
dit moment duidelijk de belangstelling voor 
VR in een stroomversnelling komen; steeds 
vaker blijkt voor bedrijven die op zoek zijn 
naar verbetering en optimalisatie van hun 
processen en workflows, VR een oplossing te 
kunnen zijn. Wij houden er rekening mee dat 
die markt de komende jaren met een factor 
vijf, wellicht zelfs acht, zal groeien. Om die 
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Het leerboek en naslagwerk Revit 2020, Bouw  
Informatie Modelleren, ISBN 978-94-92250-36-0.

Dit leerboek Revit 2020 behandelt 
met alle tussenstappen alles over 
3D-CAD en BIM. De lessen zijn 

met veel voorbeelden geïllustreerd en be-
vatten veel oefeningen die stap voor stap 
worden voorgedaan. De van oorsprong 
Nederlandse teksten en tekennormen 
zorgen ervoor dat de lezer de kennis op-
doet die hoort bij de Nederlandse prak-
tijk. Zo valt er bijvoorbeeld te lezen over 
dakkapellen, kanaalplaten, speklagen, 
het Nederlandse afsprakenstelsel ILS 
en andere zaken die wel in Nederland 
voorkomen, maar meestal niet behan-
deld worden in vertaalde/Engelstalige 
boeken. Door de combinatie: theorie, 
geleide instructie en oefeningen leent het 
boek zich uitstekend voor zelfstudie.

Delen
Het boek bestaat uit een aantal delen. 
In het eerste deel Vogelvlucht wordt een 
overzicht gegeven van de werkwijze met 
Revit. In een beknopt aantal lessen leert 
de lezer hoe hij een hele woning kan 
bouwen. Het gedeelte Vogelvlucht gaat 
uit van voorbereide templates met kant-
en-klare families. De woning wordt uit-
gewerkt van eerste penstreek tot en met 
de wapening. In het tweede en derde 
deel komt het tekenen en modelleren met 
systeemfamilies aan bod. Hier valt alles 
te lezen over het instellen en toevoegen 
van bouwcomponenten zoals de balken, wan-
den, kappen, vloeren, plafonds en trappen. Het 
derde deel behandelt installatietechniek, waarbij 
de lezer bijvoorbeeld leert een ventilatiesysteem, 
sanitair en verwarming en elektrische installatie 
uit te werken, inclusief de berekeningen. Dit ge-
deelte is in deze editie flink uitgebreid ten op-
zichte van de vorige versie van het boek. Het 
vierde deel gaat in op Bouw Informatie Model-

lering en het samenwerken in het ruimtelijk mo-
del. De lezer leert hier informatie toekennen aan 
ruimten, hoe hij samenwerkt in een centraal mo-
del en hoe hij de BIM basis ILS, NL-SfB en LOD’s 
gebruikt. Ook opties en verbouwingen. Het laat-
ste deel behandelt het zelf bouwen van laadbare 
families. In het eerste deel gebruikt de lezer een 
template voor een snelle start, in de latere delen 
wordt zo min mogelijk met templates gewerkt, 
zodat geen problemen worden gemaskeerd en 

de lezer leert om met ieder project aan 
de gang te kunnen.

Starters en gevorderden
De startende en gevorderde gebruiker 
van Revit kan goed met het boek uit de 
voeten door de combinatie van theorie, 
geleide instructie en oefeningen. De oe-
feningen zijn bovendien ook uitgewerkt 
met filmpjes op internet. Het boek bevat 
zeer veel afbeeldingen en met kleine 
stapjes wordt de lezer op weg gehol-
pen. Alle basisfuncties die een bouw-
kundig ontwerper gebruikt, worden 
uitgebreid behandeld, zoals: 3D-model-
leren met systeemfamilies zoals muren, 
vloeren en daken, hekken en trappen. 
Het documenteren, zoals bestekteke-
ningen, detailtekeningen, kozijnstaten 
uittrekstaten en ruimteplannen. In het 
gedeelte over BIM speelt het Bouwbe-
sluit en het SfB-afsprakenstelsel een be-
langrijke rol. Er komen onderwerpen 
aan bod zoals de status of LOD van een 
bouwcomponent. Het uitbreiden van de 
systeemfamilies en van standaardfami-
lies. Verder wordt de tekenwijze van het 
massa-modelleren geoefend.

Online ondersteuning
In Nederland en België is TEC/CAD 
College als opleider al lang actief 
op het gebied van Revit, AutoCAD 

en Inventor. Het opleidingsinstituut verzorgt 
al sinds 1984 de leerboeken voor deze pro-
gramma’s. De auteur van de boeken is ingeni-
eur Ronald Boeklagen die bij TEC in Nijme-
gen tekenaars en constructeurs opleidt. Naast 
gewone cursussen begeleidt en doceert Boek-
lagen ook hbo-opleidingen. Hij ontving de 
Autodesk-award voor de ‘Best ATC Instructor’ 
van de Benelux. 

Door de redactie

Uit handen van de Nederlandse auteur Ronald Boeklagen heeft TEC/CAD College 
zijn nieuwste jaargang uitgegeven van de serie ‘Revit, Bouw Informatie Model-
leren’. Met deze gebonden versie leert iedereen stap voor stap omgaan met BIM. 
Dit boek is Nederlandstalig en gebruikt de Nederlandse bouwafspraken.

Leerboek en naslagwerk 
Revit 2020

Nieuwste functies en mogelijkheden
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het Basisboek Revit 2020. Hiermee leert de stu-
dent alle grondbeginselen van het 3D-ontwerpen 
in de bouw. Dit boek is met 340 pagina’s be-
hoorlijk dunner dan het uitgebreide boek, maar 
net als de dikkere versie uitgebreid voorzien 
van ondersteunende afbeeldingen en voorbeel-
den. Beide boeken zijn rechtstreeks te bestellen  
bij TEC, maar ook verkrijgbaar in de boekhan-
del. n

www.cadcollege.nl/boeken

Bekend van opleidingsinstituut TEC/
CAD College is de online support die 
het de gebruikers van zijn Inventor-,  
AutoCAD- en Revit-boeken biedt. Boeklagen legt 
uit: “We willen de tekenaars graag helpen met 
het wegwijs worden in de technische tekenwe-
reld. Daarom bieden we tientallen instructiefilm-
pjes aan die oefeningen uit het boek demon-
streren. De website is immens populair. Vooral 
beginnende gebruikers geven aan dat de online 
tools de ideale ondersteuning zijn voor zelfstu-
die.” 

Inhoud en studentenversie
‘Revit 2020, Bouw Informatie Modelleren, ir. R. 
Boeklagen’ is opgebouwd uit zeven delen en be-
vat in totaal 1500 pagina’s. Het Deel Revit in Vo-
gelvlucht beslaat 300 pagina’s. 2D-tekenen 75, 
Systeemfamilies 550, Installatietechniek 175, 
BIM 100, Laadbare families 200 en het deel 
Aanpassen en Diversen 50 pagina’s. 
Op verzoek van het middelbaar en technisch on-
derwijs is er ook een verkorte uitgave leverbaar: 

Interesse in werken bij Ordina GEO-ICT? 

Neem contact op met Marnix Geraedts: 06 12 75 58 30 of kijk op www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict

Toe aan je volgende bestemming? 
Navigeer naar Ordina GEO-ICT.

Ruimtelijk inzicht verkrijgen met GEO-ICT
Onze Smart Spatial Solutions aanpak optimaliseert en innoveert bedrijfsprocessen. Hoe?
Door inzicht te geven in de ruimtelijke werkelijkheid en deze te verrijken met digitale informatie. 
Waarde creëren met GEO-ICT. Diepgaande expertise, een uitgebreid partnernetwerk en werken 
in teamverband staan hierbij aan de basis. Dat is werken bij de GEO-ICT unit van Ordina.
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Het schoolboek Revit 2020, Basisboek, 
ISBN 978-94-92250-35-3.
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Afbeelding 1: Texturen en camera’s kunnen wel of niet worden meegenomen bij het importeren van een  
SketchUp-bestand. 

3ds Max heeft na het installeren van update 
2 eindelijk mogelijkheden voor het impor-
teren van recentere SketchUp-bestanden. 

Voor update 2 konden alleen SketchUp-bestan-
den tot en met versie 2015 geïmporteerd wor-
den in 3ds Max. Aangezien Trimble, de ontwik-
kelaar van SketchUp, ondertussen al bij versie 
2019 was aanbeland, was dit een vervelend 
iets. 
Het importdialoogvenster van 3ds Max 2020 
laat na het installeren van update 2 twee ver-
schillende SketchUp importers zien. De oude ge-
naamd SketchUp 2015 & Older en de nieuwe 
genaamd SketchUp. De vernieuwde SketchUp 
importer is ook herschreven voor wat betreft de 
importmogelijkheden. Zo wordt er geen Daylight 
system meer aangemaakt en kan de gebruiker 
kiezen hoe de SketchUp-data worden ingedeeld: 
gebaseerd op bestaande SketchUp-lagen, geba-
seerd op groepen of geen enkele structuur (flat-
tened). Daarnaast kan hij aangeven welke as er 
naar boven wijst in het SketchUp-model. Om het 
geheel compleet te maken is het mogelijk zelf 
aan te geven of de in SketchUp aangebrachte 

texturen wel of niet worden geïmporteerd en of 
de geplaatste SketchUp-camera’s mogen wor-
den geïmporteerd, zie afbeelding 1. 
De vernieuwde SketchUp importer is erg snel, 
aangezien deze gebaseerd is op het Autodesk 
Translation Framework (ATF). De materialen uit 

SketchUp-model zijn overigens wel standaard 
3ds Max-materialen en zullen dus door middel 
van de 3ds Max Scene Converter moeten wor-
den geconverteerd om deze met bijvoorbeeld 
Arnold te kunnen renderen.

3ds Max modeling
De compleet herschreven chamfer modifier in 
3ds Max 2020 update 1, bestaande uit maar 
liefst tienduizend regels code, heeft in update 2 
nog een aantal extra mogelijkheden gekregen. 
Ten eerste zijn alle nieuwe chamfer-mogelijkhe-
den beschikbaar in zowel de Edit Poly modifier 
als het Editable Poly object. Daarnaast bevat mit-
tering een nieuwe optie in de vorm van patch en 
radial, waarmee bepaald kan worden hoe de 
hoekpunten van een chamfer met elkaar worden 
verbonden. Daarnaast zijn er nog tal van kleine 
details die de 3ds Max 2020 update 2 chamfer-
mogelijkheden uniek maken. Ook nieuw in 3ds 
Max 2020 update 2 is de dubbelklikmogelijk-
heid in een Editable Poly object of Edit Poly modi-
fier. Dubbelklikken met de muis zal automatisch 
alle sub-objecten selecteren die op dat moment 
actief zijn. 

Autodesk heeft een tweede update uitgebracht voor alle actieve 3ds Max 2020 subscri-
bers. Met update 2 worden er opnieuw zeer interessante functionaliteiten toegevoegd 
aan de software. Update 2 komt vanzelf naar voren via de Autodesk Desktop App, 
maar is eventueel ook handmatig te downloaden uit de Autodesk-accountomgeving.Door Jean-Pierre van Gastel

Chamfer modifier volledig 
herschreven in update 2

Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 2: De roughness van een materiaal is direct te zien in de viewport. 



63

Afbeelding 3: Een doorsnede als clipping plane. 

in de viewport, mits deze op een High Quality 
viewport staat ingesteld, zie afbeelding 2.

Arnold rendering 
Een goede performance van welke 3D-applicatie 
dan ook is uiteraard van zeer groot belang om 
er prettig mee te kunnen werken. 3ds Max up-
date 2 zorgt voor een nog betere performance 
op het vlak van keyframes, de slate materiaal 
editor en de track view animatie editor.
De Arnold render engine heeft ondertussen ook 
een groot aantal updates gekregen. Aangezien 
Arnold een plug-in is voor 3ds Max, hoeft de ge-
bruiker niet telkens 3ds Max compleet opnieuw 
te installeren om te beschikken over een nieuwe 
versie van Arnold. De meeste ontwikkelingen 
van Arnold hebben te maken met de perfor-
mance van de render engine en het ondersteu-
nen van de grafische kaart. Arnold GPU is op dit 
moment nog steeds officieel in Bèta, maar kan al 
wel gebruikt worden door de optie CPU te veran-
deren naar GPU. Meer en meer shaders zijn er 
ondertussen beschikbaar voor het renderen op 
de GPU. Het doel van de ontwikkelaars is hierbij 
nog altijd dat er geen verschil mag zijn tussen 
een shader gerenderd op de CPU of de GPU. 
Om automatisch een doorsnede te renderen 
van een 3D-model heeft Arnold de beschik-
king gekregen over een zogenaamde Clip 
Geo shader. Deze kan worden toegekend 
aan bijvoorbeeld een 3ds Max Plane pri-
mitive. Dit vlak zal dan dienen als clipping 
plane voor de render engine, zie afbeelding 
3. Door gebruik te maken van trace sets kan 
de gebruiker zelfs bepalen wat er wel en wat 
er niet mag worden doorgesneden tijdens het 
renderen. Arnold lights worden ondertussen 
ook weergegeven in de 3ds Max viewport, 
wat het opzetten van lichtbronnen een stuk 
eenvoudiger maakt. Advies bij deze is overi-
gens altijd gebruik te maken van een Active 
Shade viewport. Samen met de in 3ds Max 
update 1 geïntroduceerde Floating Viewport 
is dit een ideale combinatie. Arnold-lichtbron-
nen aanbrengen is het meest ideaal op basis 
van een scène die is voorzien van een mat 
grijs materiaal. Wie al bestaande materialen 
op een model heeft, kan met de nieuwste ver-
sie van Arnold eenvoudig een zogenaamd 
Shader Override-materiaal toekennen in het 
Diagnostics-tabblad van het Render Setup-
dialoogvenster, zie afbeelding 4. n

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

redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit 

onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

geen Skylight meer te plaatsen in de viewport 
om dit voor elkaar te krijgen. Dit nieuwe gedrag 
heeft gelukkig ook gevolgen voor de Sun Positio-
ner die na het installeren van update 2 opnieuw 
zichtbaar wordt in de 3ds Max viewport. Voor-
heen moest deze immers gerenderd worden om 
deze te kunnen zien. Daarnaast is de kwaliteit 
van schaduw in de 3ds Max viewport sterk ver-
beterd. In een Physical based rendering (PBR) 
workflow is de roughness een eigenschap van 
een materiaal. De roughness parameter maakt 
standaard deel uit van het 3ds Max Physical-ma-
teriaal. De roughness van een materiaal wordt 
na het installeren van update 2 direct getoond 

3ds Max viewport
De 3ds Max viewport heeft na het installeren 
van update 2 een aantal nieuwe mogelijkhe-
den gekregen. Wat hierbij het meest opvalt is 
dat de viewport steeds meer op een real-time 
viewport begint te lijken, zoals het geval is bij 
een game engine. Wanneer de gebruiker een 
HDRI-bestand in de 3ds Max viewport sleept en 
deze instelt als zogenaamd Environment, wordt 
deze automatisch weergegeven in de viewport. 
Dit betreft dan niet alleen de weergave van het 
HDRI-bestand, ook de mate van licht wordt uit de 
HDRI gehaald en direct weergegeven in de 3ds 
Max viewport. Concreet hoeft de gebruiker dus 

Afbeelding 4: Shader Override-materiaal toekennen aan bestaande materialen. 
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Afbeelding 1: Een hoog gebouw met kleine aanpassingen in elke verdieping. 

De meeste entiteiten die de gebruiker 
momenteel een voor een in het grafi-
sche 3D-venster kan invoeren, zijn ook 

beschikbaar in Tabelinvoer. Bovendien wor-
den onafgebroken nieuwe entiteiten geïmple-
menteerd. De nieuwste toevoegingen zijn 2D-
elementen en belastingspanelen.

Praktijkvoorbeelden
In dit artikel een viertal praktijkvoorbeelden 
van het gebruik van tabelinvoer. De eerste is 
het ontwerp van een gebouw van meerdere 
verdiepingen. Een hoog gebouw bevat vaak 
soortgelijke verdiepingen met kleine aanpas-
singen in elke verdieping, zie afbeelding 
1. De hogere verdiepingen worden bijvoor-
beeld stapsgewijs kleiner, met stappen die li-
neair verlopen of een voorgegeven curve vol-
gen. Soms zijn verdiepingen verschoven ten 
opzichte van de onderliggende verdieping. 
Het handmatig, verdieping na verdieping ont-
werpen van dergelijke constructies kost veel 
tijd, ook met functies als meerdere kopiëren, 
draaien, enzovoort. De engineer kan de vorm 
importeren vanuit een CAD-applicatie, maar 
wat gebeurt er als het conceptuele ontwerp 
van het gebouw verandert? Moet hij de con-
structie dan vanaf het begin herontwerpen en 
herberekenen? 
De oplossing voor bovenstaande situatie is 
het definiëren van één verdiepingstopologie 
en vervolgens het in Excel kopiëren van alle 
constructieknooppunten naar verschillende 
hoogten. Door de coördinaten te transforme-
ren is het mogelijk om de vorm van elke ver-
dieping stapsgewijs te veranderen. Wie de 

parameters op een Excel-werkblad verandert, 
kan een compleet ander conceptueel ontwerp 
importeren dat alle knooppunten, 1D- en 2D-
entiteiten, belastingen en steunpunten bevat.
 
Koeltorens
Het tweede praktijkvoorbeeld is het ontwer-
pen van een gedraaide constructie die on-
derhevig is aan windbelasting. Gedraaide 
constructies, zoals hoge schoorstenen, koelto-
rens en reservoirs zijn specifieke constructies 
die eenvoudig met Tabelinvoer zijn te ont-
werpen. De windbelasting op het oppervlak 
van dergelijke constructies varieert. Daarom 
moeten koeltorens bijvoorbeeld altijd worden 
ontworpen met een klein aantal 2D-elementen 
in plaats van met een enkele schaal, zie af-
beelding 2. Elk 2D-element wordt vervolgens 

afzonderlijk blootgesteld aan windbelasting 
die extern wordt berekend (in Excel). Het ont-
werpen van een dergelijk model is al lastig 
genoeg, en als de vorm een beetje wordt 
aangepast, moet de engineer weer opnieuw 
beginnen.
Vanaf SCIA Engineer versie 16.1 is het mo-
gelijk om in Tabelinvoer platte 2D-elementen 
in te voeren. De oplossing bestaat er dan ook 
uit om hiermee in een Excel-werkblad knoop-
puntcoördinaten te berekenen op basis van 
de gespecificeerde geometrie. Bovendien 
kan de engineer de belasting van elk element 
berekenen. Om de geometrie te veranderen, 
hoeft hij dus alleen maar enkele parameters 
en de knooppuntspecificatie van de construc-
tie in Excel te veranderen. De werkwijze is 
daarbij aldus: 

Tabelinvoer is een onderdeel van de gebruikersinterface waarmee de engineer de 
geometrie en belastingen in een project kan maken en beheren. Daarnaast is het 
een krachtige tool om veel sneller complexe constructies te maken. Tabelinvoer 
kan veel tijd en moeite besparen. Met Tabelinvoer kan de gebruiker constructies 
snel en effectief optimaliseren, door een model met weinig of veel entiteiten te 
maken en te beheren. Daarnaast kan hij in enkele minuten nieuwe projecten ma-
ken door bestaande projecten aan te passen. Dit door de functies van de geome-
trie in bijvoorbeeld Excel te beschrijven en daarvan de parameters te veranderen. Door Dominique Pipers

Tabelinvoer: gebruik de 
innerlijke kracht

Tips & Tricks SCIA Engineer

Tips & Tricks 
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Afbeelding 2: Koeltorens zijn eenvoudig met Tabelinvoer te ontwerpen.

concept met eventueel een andere hoogte. 
Dergelijke constructies bestaan uit diverse 
1D-elementen. Het kost veel tijd om deze ele-
menten handmatig in te voeren en te belas-
ten, bijvoorbeeld voor het berekenen van de 
invloed van ijzel.
De oplossing bestaat eruit dat de engineer 
de onderdelen van de mast afzonderlijk de-
finieert in Excel. Met behulp van parameters 
wordt vervolgens de mast automatisch samen-
gesteld uit deze voorgemaakte onderdelen. 
Daarna is de complete mast met slechts enke-
le muisklikken in te voeren in SCIA Engineer.
 
Complete brug 
Brugconstructies, met name als deze worden 
ontworpen met 2D-elementen, zijn een uitda-
ging vanwege de verschillende hoogtes en 
diktes van constructieonderdelen langs de 
overspanningslengte. Daarom duurt het vrij 
lang om dergelijke modellen te maken en 
aan te passen. De vorm van de doorsnede en 
de longitudinale vorm zijn echter meestal met 
een eenvoudige polygoonfunctie te beschrij-
ven. Als de vorm met een functie kan worden 
beschreven en de doorsnede is vastgelegd, 
hoeft de engineer alleen maar een bepaal-
de benadering voor de knooppuntnamen te 
volgen en genereert (kopieert) hij in Excel in 
één stap alle knooppunten voor alle secties. 
Excel gebruikt automatisch de naamopmaak 
en verandert stapsgewijs de naam van elke 
sectie. Zodra de knooppunten van elke sectie 
zijn doorgenummerd, kunnen voor de eerste 
sectie de 2D-elementen worden gemaakt die 
zich tussen de secties bevinden. Vervolgens is 
dit met één dubbelklik uit te voeren voor de 
complete constructie.
Beton, staal, staalbeton? Spant, ligger, boog 
of hangbrug? De keuze is aan de gebruiker. 
De Tabelinvoer is geschikt voor al deze ont-
werpen. Optimaliseer de vorm of dikte van 
entiteiten met Tabelinvoer gewoon met Kopië-
ren g Plakken. n
 

Dominique Pipers is customer service team leader bij SCIA. 

Meer info over SCIA Engineer is te vinden op: 

www.scia.net/nl.

Topologie van knooppunten definiëren g 1D- 
en 2D-elementen maken g Constructie laden 
g Herberekenen. 
Wil de ontwerper een ander ontwerp of an-
dere vorm optimaliseren dan is dat geen en-
kel probleem. Hij kan gewoon de ingevoerde 
knooppunten aanpassen en ze opnieuw in 
het project schrijven.
 
Variabele constructie-onderdelen
Het derde praktijkvoorbeeld betreft een mo-
del met variabele constructie-onderdelen. 
Hoogspanningsmasten en andere stalen to-
rens zijn voorbeelden van constructies die uit 
variabele onderdelen bestaan. Op basis van 
het ontwerptype volgen de masten hetzelfde 

Afbeelding 3: Hoogspanningsmasten zijn typische 
voorbeelden van constructies die uit variabele 

onderdelen bestaan.

Afbeelding 4: De doorsnedevorm en de longitudinale vorm van brugconstructies zijn meestal met een eenvoudige 
polygoonfunctie te beschrijven.
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