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Dit jaar vond de Year in Infrastructure (YII) Conference van Bentley Systems net als in 2017 weer
plaats in het Sands Expo and Convention Centre in
Singapore. Een verschil met de voorgaande keer,
en ook met de 2018-conferentie in Londen, was dat
de eerste dag van de bijeenkomst geheel gewijd
was aan Digital Advancement.

16

Bouw

Bentley Systems en Topcon Positioning Systems
zijn samen een nieuw bedrijf begonnen:
Digital Construction Works. Deze onderneming
zal vooral diensten leveren aan derden met haar
wereldwijde team van digitale bouwexperts.

28

Opinie

Vele wegen leiden naar Rome is een bekend
gezegde. Om in Italië te blijven: stel er is witte
rook, u heeft budget voor het maken van een
3D-stadsmodel! En dan? Is er een ‘best practice’? Is er een route waarvan niet kan worden
afgeweken of zijn er een heleboel mogelijkheden? Zijn er dwaalwegen en doodlopende routes? Anders gesteld: kunt u het echt fout doen?

42

Met name op het gebied van rendering is 3ds
Max het paradepaardje van Autodesk en het
is dan ook begrijpelijk dat het pakket nog altijd
deel uitmaakt van elke Autodesk-industriecollectie. In de loop der jaren is 3ds Max daarbij
gelukkig een stuk eenvoudiger geworden. Wat
echter niet meehelpt zijn de standaardinstellingen, die voor de gemiddelde ontwerper niet
ideaal zijn.

58

Tips & Tricks

Interview

Recent heeft Bricsys de jongste versie van zijn
product BricsCAD gelanceerd; V20. Opvallend is de uitbreiding van mogelijkheden in de
toepassingen voor BIM. De rol van BricsCAD in
de markt is tot nu toe niet in verhouding geweest
tot de kwaliteit en capaciteit van het pakket. Als
nieuwe reseller wil CADkoop dat veranderen.
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Nieuwe techniek onontkoombaar

Digitale tweeling alom aanwezig
bij Year in Infrastructure
Door Lambert-Jan Koops

Dit jaar vond de Year in Infrastructure (YII) Conference van Bentley Systems net
als in 2017 weer plaats in het Sands Expo and Convention Centre in Singapore.
Een verschil met de voorgaande keer, en ook met de 2018-conferentie in Londen,
was dat de eerste dag van de bijeenkomst geheel gewijd was aan Digital Advancement. De rest van de conferentie was wat meer traditioneel met keynotes van
diverse sprekers, presentaties van eindgebruikers en natuurlijk de uitreiking van
de Year in Infrastructure Awards voor bijzondere prestaties op het gebied van
infrastructuur.

O

p de Digital Advancement-dag werden in uiteenlopende sessies sleutelfactoren van digitalisatie behandeld, die het voor bedrijven mogelijk moeten
maken om een betere informatiemanagementstrategie te formuleren. Omdat de bezoekers
allemaal bij deze sessies aanwezig waren,
werden er op de maandag dus geen keynotes of algemene presentaties gegeven. Toch
was er genoeg nieuws te melden, want tijdens de persconferentie werden verschillende
persberichten gepresenteerd en van toelichting voorzien door de verschillende Bentleysprekers. In totaal werden daarbij bijna een
tiental nieuwsberichten behandeld, met onderwerpen die varieerden van de overname
van Citilabs en Orbit Geospatial Technologies tot en met de lancering van de nieuwe
iTwin Cloud Services voor digitale tweelingen
voor infrastructuur. Ook de lancering van Digital Construction Works kwam aan bod, een
joint venture van Bentley Systems en Topcon
Positioning Systems, zie ook pagina 16 en
17 van dit nummer.

Digitale tweelingen
Naast de diverse persberichten was er ook
aandacht voor de algehele strategie van Bentley Systems, bijvoorbeeld in de toespraak van
CEO Greg Bentley, die nog eens inging op
het concept digitale tweeling. “Ik zie digitale
tweelingen als een logische stap in de ontwikkeling van software. Met CAD is in eerste
instantie 2D-informatie vastgelegd, GIS is te
beschouwen als 2,5D en met BIM is volledig
3D bereikt. Met een digitale tweeling is te mo-
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Greg Bentley: “Net zoals de overstap van 2D naar 3D dat is geweest, betekent de introductie van digitale tweelingen
een enorme stap vooruit.”

nitoren hoe een 3D-object zich in de loop van
de tijd gedraagt en dus is dat ook echt een
4D-oplossing. En net zoals de overstap van
2D naar 3D dat is geweest, betekent dit een
enorme kans en een enorme stap vooruit.”
Collega Bhupinder Singh, chief product officer bij Bentley Systems, vulde even later aan
op dit onderwerp: “De afgelopen tijd heb ik
verschillende evenementen bezocht en binnen elke industrie zijn de voordelen van het
gebruik van digitale tweelingen inmiddels wel
duidelijk. De mogelijkheid om een feedbackloop tussen fysieke en digitale modellen op te
zetten en de mogelijkheid om zogenaamde
‘just in time interventions’ uit te voeren, maakt

het beheer van assets echt veel makkelijker
gedurende de hele levenscyclus. De inzet van
een digital twin kan echt ontzettend veel tijd,
geld en moeite besparen.”

Netwerktweeling
De term digitale tweeling bleef de hele eerste dag terugkomen tijdens YII 2019. Alan
Kiraly, senior vicepresident design integration
business unit bij Bentley Systems, gaf bijvoorbeeld een praktisch voorbeeld van het nut van
een digitale tweeling terwijl hij de introductie
van AssetWise Digital Twin Services door
Bentley Systems besprak. “Er vinden allerlei
veranderingen plaats in onze wereld die de
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Bhupinder Singh over de wet van de remmende voorsprong: “Wie al een deel van zijn informatie in bestaande
systemen heeft opgeslagen, zal misschien meer moeite hebben om een volgende stap te maken dan iemand die
weinig tot geen data heeft.”

heeft Bentley Systems datacenters in de EU,
VS, UK, Singapore en Australië. Nog niet in
China of Afrika, maar Fredericque stelde dat
daar wel een oplossing voor te vinden zou
zijn, mocht dit nodig zijn voor projecten aldaar.
De demonstratie van de verschillende Context-oplossingen van Fredericque verliep
vervolgens vlekkeloos. De productmanager
besprak een project waarbij een spoorwegtunnel moest worden aangepast omdat deze
in de hoogte te weinig ruimte bood voor
weggebruikers. Nadat de data waren ingewonnen en in de cloud waren gezet, werd
er een 3D-model gemaakt van de omgeving,
waarna het mogelijk was om het grondverzet
te berekenen. Uiteraard allemaal in de cloud,
zodat het uiteindelijke model te delen was als
DGN-bestand, maar ook weer makkelijk gestreamd kon worden gedeeld.

Still Going Digital
investering in een digitale tweeling van een
netwerk echt de moeite waard maken. Neem
bijvoorbeeld het standaard elektriciteitsnetwerk. Dit is ooit neergelegd met het idee
dat er op een centraal punt elektriciteit werd
gegenereerd en dat dit vervolgens verdeeld
werd. Met de opkomst van zonnepanelen
wordt de functie echter heel anders: eindgebruikers nemen niet alleen minder elektriciteit
af dan eerder het geval was, maar leveren
ook terug. Dat stelt nieuwe eisen aan de bestaande infrastructuur en om er zeker van te
zijn dat een honderd jaar oud netwerk het
aankan, is een gedegen analyse van de bestaande situatie dan ook noodzakelijk. En die
analyse kan eigenlijk alleen met een goed
opgezette digitale tweeling.”
De oude netwerken van Kiraly waren een
bruggetje voor Bhupinder Singh om in te
gaan op de wet van de remmende voorsprong. Landen die momenteel voor liggen
op het gebied van assetmanagement zullen
snel worden ingehaald door opkomende
landen, juist dankzij de opkomst van digitale
tweelingen. “Wie al een deel van zijn informatie in bestaande systemen heeft opgeslagen, zal misschien meer moeite hebben om
een volgende stap te maken dan iemand die
weinig tot geen data heeft. We zien dan ook
in landen als India en China dat de adoptie
van digitale tweelingen vrij snel verloopt. Begrijpelijk, want het is enorm logisch om een
nieuwe techniek op te pakken die de problemen van een wat oudere techniek in één keer
omzeilt.”

CONNECT Edition
Op de tweede dag van YII 2019 stonden veel
zogenaamde ACCELERATE-bijeenkomsten op

het programma. Tijdens de verschillende
meetings vertelden de productmanagers van
het bedrijf wat er allemaal nieuw was in de
CONNECT Edition van de software en gaven
ze voorbeelden van manieren waarop deze
functies het best te gebruiken zijn. In totaal
kwamen meer dan twintig (!) verschillende
onderwerpen aan bod binnen het ACCELERATE-programma, variërend van OpenRail
en OpenCities tot aan ContextCapture en het
oude, vertrouwde MicroStation.
Bij de sessie over ContextCapture kwam
onder andere Benoit Fredericque aan het
woord, director of product management reality modeling bij Bentley Systems. Hij ging in
op het inwinnen van data bij civieltechnische
projecten en de manier waarop deze vervolgens goed kunnen worden gedeeld met leden
van een projectteam. “De hoeveelheid data
loopt zeer sterk op bij dergelijke projecten,
meestal gaat het over honderden gigabytes
tot verschillende terabytes, als het een wat
groter project betreft. Het delen van die data
is voor veel organisaties wel een probleem,
want even een terabyte aan data downloaden is geen sinecure: het downloaden van
een relatief klein bestand van 10 GB kost alleen al zo’n twintig minuten, dus dan loopt
het al snel uit de hand. De oplossing is dan
ook om de data in de cloud te zetten en deze
streaming beschikbaar te stellen aan leden
van de projectgroep, zoals dat bijvoorbeeld
mogelijk is met ProjectWise ContextShare.
Streamen is bovendien een goede oplossing
voor projecten waarbij de wetgeving eist dat
de data van een project het land niet mogen
verlaten en op een lokale server moeten blijven staan.” Om het eindgebruikers mogelijk
te maken om juridisch correct te handelen

De derde dag van YII 2019 ging van start
met twee keynotes. Om te beginnen was er
de corporate keynote van CEO Greg Bentley, die benadrukte dat wat hem betreft het
motto Going Digital nog even actueel was als
altijd. “Going Digital betreft een voortdurend
proces waarbij telkens weer nieuwe stappen
worden gemaakt. Waar het in het verleden
ging over het daadwerkelijk digitaal maken
van data en uitwisseling daarvan, daar gaat
het nu over het omzetten van BIM en GIS in
digitale tweelingen en het opzetten van de
bijbehorende digitale workflows. Er is altijd
wel iets te verbeteren of uit te breiden onder
de noemer Going Digital.”
Momenteel ligt de nadruk bij Going Digital
dus op het maken van digitale tweelingen
van infrastructuur. Logischerwijs behandelde
Greg Bentley dan ook verschillende projecten
waarbij een digitale tweeling een onmisbare
rol speelde. Een van die projecten betrof het
Yangang East Interchange Project in China
van het bedrijf Shenzhen Expressway Engineering Consultants. Dit project werd dit jaar
gehonoreerd met een Special Recognition
Award bij de Year in Infrastructure Awards
en dat is geen toeval. Dit jaar hebben alle
winnaars van de Special Recognition Awards
een digitale tweeling gebruikt voor hun project, zodat nog maar eens benadrukt werd
hoe belangrijk Bentley Systems het gebruik
van digitale tweelingen vindt.

Van digitale naar slimme stad
De tweede keynote van de dag werd gegeven door Ayesha Khanna, oprichter en CEO
van ADDO AI. Zij vertelde hoe de inzet van
kunstmatige intelligentie ingezet kan worden
binnen een smart city, oftewel slimme stad.
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Het Yangang East Interchange Project in China won een Special Recognition Award dankzij de inzet van digitale tweelingen bij dit project.

Duidelijk werd daarbij dat er met AI al heel
veel mogelijk is, waarbij stadsbewoners echt
op individueel niveau kunnen worden gemonitord en aangestuurd. Of dat nu meteen iets
is waar iedereen vanuit privacy-oogpunt blij
van wordt is een tweede, maar de strekking
van haar verhaal was duidelijk: met AI is een
digitale stad ook echt uit te bouwen tot een
slimme stad. Ze waarschuwde er echter wel
voor om niet met de technologie te beginnen.
“Wanneer een stad kampt met bijvoorbeeld
een vervoersprobleem, is het niet nuttig om te
focussen op AI als techniek, maar is het belangrijk om eerst te bedenken welk probleem
er nu precies moet worden opgelost. In het
geval van vervoer is het zo dat er vaak een
heleboel specifieke apps beschikbaar zijn
voor individuele vervoersoplossingen. Er is
een app voor de bus, voor de metro, fietsverhuur en taxi’s. Het levert al enorm veel op als
alle mobiliteitsmogelijkheden in één enkele
app te benaderen zouden zijn. Zeker als er
nog wat extra functies worden toegevoegd,
waarbij een gebruiker bijvoorbeeld kan kiezen voor een minimaal aantal stappen dat hij
wil doen om zijn dagelijkse bewegingsdoel
te halen of voor de meest groene optie. Daar
is nog geen AI voor nodig.”
Het samenvoegen van alle info is dus een
goed idee, maar het aansturen van de app
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is wel lastig, aldus Khanna. Als de app namelijk dynamisch moet zijn, is het nodig om
de data te integreren van de assets met die
van het ecosysteem. “Wanneer de gebruiker
moet kunnen zien wat de snelste mogelijkheid is om van A naar B te komen, dan is het
noodzakelijk om niet alleen te weten welke
vervoersmiddelen waar beschikbaar zijn,
maar ook hoe lang ze er op het moment van
gebruik over doen om bepaalde trajecten af
te leggen. Dat laatste is onder andere weer
afhankelijk van andere weggebruikers, bruggen die wel of niet open staan en verkeerslichten die lang rood blijven. Daarmee wordt
het berekenen van de optimale route al snel
een complexe klus en daar is AI nu juist heel
geschikt voor. Een AI kan echt voorspellen
hoe het verkeer zich zal ontwikkelen onder
invloed van alle denkbare factoren en daarmee is het ook een perfecte tool om de mobiliteit te verbeteren. Door met AI verschillende
scenario’s te bekijken, zoals de verhoogde of
verminderde beschikbaarheid van bepaalde
vervoersopties, is het snel te zien of maatregelen wel of geen zin hebben.”

listen uit de Lage Landen aanwezig, alhoewel er wel degelijk partijen waren die zich
hadden ingeschreven voor de wedstrijd. De
concurrentie was evenwel moordend, want
er viel een recordaantal deelnemers te noteren tot grote vreugde van de organisatie. Het
landenklassement werd uiteindelijk gewonnen door China. Niet geheel verrassend voor
degenen die zich de opmerking van Bhupinder Singh nog herinnerden over opkomende
landen die snel een nieuwe techniek omarmen. n

Awards
Uiteindelijk eindigde YII 2019 natuurlijk met
de grote Year in Infrastructure Awards-ceremonie. Dit jaar waren er helaas geen finaBIGnieuws | december 2019

www.bentley.com
https://yii.bentley.com/award-finalists

Proces sneller en robuuster dankzij automatische controle

Nieuw tekeningbeheersysteem
waarborgt continuïteit bij Oasen
Door Rob Sman

Om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid in zijn bedrijfsvoering te behouden, moest drinkwaterbedrijf Oasen van een verouderd tekeningbeheersysteem
overstappen op een modern systeem, toegesneden op de specifieke wensen van
de onderneming. Een systeem met als doel, een optimale (geautomatiseerde)
samenwerking met haar opdrachtnemers. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van
NedGraphics (Cadac Group Company). Deze softwareontwikkelaar maakte en
implementeerde het gewenste systeem en creëerde samen met Oasen en passant
een compleet nieuwe oplossing: NedValidatie.

O

asen, gevestigd in Gouda,
monstreerd kregen en het maken van
is de drinkwaterleverancier
een keuze lastig bleef.”
in oostelijk Zuid-Holland.
Wensen
Landelijk gezien is het een van de kleiProjectleider John Grootenboer en de
nere spelers, maar het levert jaarlijks
toen net in dienst getreden applicatiealtijd nog 46 miljard liter water aan
beheerder Ireen Schmitz stelden met
de 778 duizend inwoners en 7500
hun team vroeg in 2017 een aantal
bedrijven in het verzorgingsgebied.
duidelijke doelstellingen op voor een
Dat betekent dat elke seconde circa
nieuw systeem. Heel kort samengevat
1,4 kubieke meter water wordt afgezijn deze doelstellingen een aantal
nomen. Om al dat water te winnen,
vereisten die vrijwel algemeen aan
te zuiveren en te leveren, is een degeeen tekeningbeheersysteem gesteld
lijke infrastructuur een eerste vereiste
Een installatie met membranen voor de zuivering van het drinkwater van Oasen.
worden, zoals het kunnen beheren
en accurate documentatie van instalvan álle tekeningen, het goed kunlaties is daarbij onontbeerlijk voor het
waarborgen van de continuïteit en het verhelpen gezocht naar een alternatief. Van der Slagt: “Bij nen vinden van tekeningen, en het (geautomativan eventuele storingen. Een groot deel van mijn aantreden was ik, gelet op mijn ervaring, seerd) ondersteunen van de werkprocessen en
deze documentatie bestaat vanzelfsprekend uit de aangewezen persoon om een aantal nieuwe werkstromen van het bedrijf. Voorbeeld hiervan
tekeningen, of eigenlijk: tekeningbestanden. De systemen te evalueren die Livelink en Hydrolink is het doorsturen van gewijzigde metadata (oneerdergenoemde accuratesse betreft zowel de zouden kunnen vervangen. Geen van deze op- derhoek) naar SharePoint Online, en assetdata
juistheid van de documenten als het vermogen lossingen bleek echter te voldoen aan al onze (P&ID) naar Ultimo, Oasen’s assetmanagementwensen, zodat het project tijdelijk werd stilge- systeem. Ook moest het mogelijk zijn geautode juiste documenten te kunnen vinden.
legd, in de hoop dat zich te zijner tijd een meer matiseerde controles op de tekeningen toe te
Hydrolink
geschikt alternatief zou aandienen.
passen, zodat het handhaven van standaarden
Enkele jaren geleden was Oasen genoodzaakt Inmiddels had ik een systeem in Excel ontwik- en afspraken is gewaarborgd. Deze controle
het door hen gebruikte tekeningbeheersysteem keld, met bijbehorende routines in AutoCAD. is een belangrijk onderdeel bij het valideren
te gaan vervangen. De tot dan toe in gebruik Dit systeem is vervolgens in gebruik gebleven van aangeleverde tekeningen. Daarbij was bezijnde oplossing bestond uit de combinatie van en doorontwikkeld, maar werd daarmee telkens hoefte aan een portaal dat derden, doorgaans
Hydrolink en Livelink. Hydrolink was een maat- complexer en ook te veel van mij afhankelijk. Dit opdrachtnemers, de mogelijkheid biedt tekeninwerkoplossing uit 1992, waarvan de maker in- was voor Oasen aanleiding opnieuw te gaan gen (en andere bij de tekening behorende domiddels niet meer bestaat. De gegevens uit de zoeken naar een oplossing die de continuïteit cumenten) in te dienen en op te halen. Oasen
onderhoek konden worden benaderd in Livelink, zou kunnen waarborgen. Onze ICT-afdeling besteedt de meeste tekenwerkzaamheden uit,
een SharePoint-achtige omgeving.
is toen een vooronderzoek gestart en heeft de maar moet wel kunnen beschikken over alle teToen Roland van der Slagt vijf en een half jaar markt door een daartoe ingehuurde partij laten keningen, waarbij de nadruk ligt op de ‘as built’geleden als technisch documentbeheerder bij verkennen. Helaas was er op dat moment nog informatie. Deze tekeningen moeten worden
Oasen in dienst trad, was de problematiek rond geen duidelijk pakket van eisen en wensen opge- aangeleverd in AutoCAD (.dwg)-formaat; als
Hydrolink en Livelink al onderkend en werd er steld, waardoor we veel te veel pakketten gede- de opdrachtnemer met andere software werkt
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Het validatieproces van NedValidatie Server.

Rollenspel

Het NedValidatie Portaal van Oasen.

moet hij de tekening zelf converteren. Terzijde:
Roland van der Slagt werkt op de afdeling bij
Oasen die uitsluitend de pomp- en zuiveringsinstallaties beheert en niet het leidingnetwerk.
Het overgrote deel van de tekeningen bestaat
daarom uit elektrische schema’s en P&ID’s, en
in mindere mate uit bouwkundige informatie.
Autodesk Revit en EPLAN zijn bij opdrachtnemers veel in gebruik. Oasen beschikt zelf
over AutoCAD met onder andere de Plant-3D
toolset.

Oplossing
Volgens zijn eigen richtlijnen was Oasen verplicht om het project openbaar aan te besteden,
gezien de hoogte van de geschatte investeringssom. Diezelfde interne regels eisten dat de
aanbieder kernachtig zou omschrijven wat hij
aanbiedt en op welke wijze hij de implementatie
gaat uitvoeren. NedGraphics heeft deze aanbesteding gewonnen. Als onderdeel van de Cadac
Group beschikt NedGraphics over ruime expertise en ervaring op het gebied van de implementatie van tekeningbeheersystemen en de integratie
daarvan in de bedrijfsprocessen. Daarbij maakt
het bedrijf gebruik van Autodesk Vault en Cadac
Organice, een door Cadac zelf ontwikkelde set
(automatiserings)uitbreidingen op Vault. “Het
inrichten van het tekeningbeheer zien wij inmiddels als een min of meer ‘generieke’ taak. Het
bouwen van het portaal is echter voor een deel
fine-tuning waarin de gewenste functionaliteit
hand in hand gaat met gebruiksvriendelijkheid.
Een flinke ontwikkelklus!”, zegt NedGraphics’s
sales manager Dirk van Loenen. “Voor onszelf
kwam daar nog de uitdaging bij de oplossing
generiek te maken en zodanig te ontwikkelen
dat zij configureerbaar is en bij andere organisaties toepasbaar. Met de ontwikkeling van het
portaal met en voor Oasen hebben we namelijk
een nieuwe oplossing aan ons portfolio toegevoegd: NedValidatie.”

NedValidatie
NedValidatie van NedGraphics bestaat uit een
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combinatie van een tekeningenvalidatieoplossing en het ontwikkelde portaal. Wanneer een
opdrachtgever (zoals Oasen) een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer, maakt deze eerst
binnen het portaal een project aan en uploadt
hij vervolgens de eventueel benodigde tekeningen en documenten in een zip-bestand. Deze
en alle volgende acties worden in de database
verwerkt. De opdrachtnemer ontvangt automatisch een notificatie per e-mail, zodat hij het zipbestand kan downloaden en de tekeningen kan
bewerken. Wanneer hij via het portaal de bestanden terug uploadt, wordt automatisch het validatieproces gestart. Dit validatieproces, waarvan de criteria kunnen worden geconfigureerd
conform de gebruikte tekenstandaard, betreft uitsluitend de controle op de aanwezigheid en inhoud van bepaalde (meta-)data en formattering
daarvan. Hiermee wordt grote tijdsbesparing
geboekt in vergelijking tot handmatige controle,
wat bovendien een saaie taak is. Daarnaast kan
het aantal fouten bij deze stap tot nul worden
teruggebracht.
Wanneer het resultaat van de validatie negatief
is, ontvangt opdrachtnemer weer een e-mail en
zal hij de tekeningen moeten aanpassen en opnieuw indienen. Bij een positieve validatie meldt
de opdrachtnemer in het portaal dat de opdracht
is afgerond en ontvangt de projectbeheerder aan
de zijde van de opdrachtgever een e-mail dat
de tekeningen klaar staan voor visuele controle.
Hierbij wordt gekeken of de tekeningen inderdaad volgens opdracht zijn bewerkt en hoe dat
is uitgevoerd. In het geval van Oasen ligt hierbij
de nadruk op de controle of de tekening overeenstemt met de werkelijkheid. Deze taak kan
onmogelijk worden geautomatiseerd. Ook deze
tweede fase van het valideren kan positief of
negatief uitvallen. Bij een negatieve beoordeling
vindt een herhaling van de hierboven beschreven stappen plaats en bij een positieve beoordeling meldt de projectbeheerder op het portaal
dat het project is afgerond. Tot slot worden dan
de tekeningen gearchiveerd en kan het project
worden gesloten.

De capaciteit van het inmiddels geïmplementeerde systeem, waarvan Oasen zelf de servers
beheert, voldoet ruimschoots. Applicatiebeheerder Ireen Schmitz herinnert zich de testperiode:
“We wilden geen beroep doen op de kostbare
tijd van opdrachtnemers om met ons een pilot
uit te voeren. We hebben in plaats daarvan een
intern rollenspel uitgevoerd. Hoewel er circa duizend tekeningen uitstaan bij de opdrachtnemers,
hebben we in de testfase tot wel achtduizend
tekeningen, verdeeld over drie projecten, tegelijkertijd aan het validatieproces aangeboden.
Na een paar kleine aanloopprobleempjes te
hebben opgelost, blijkt het systeem ook in staat
dergelijke hoeveelheden te kunnen verwerken.
Dat kost weliswaar een paar dagen, maar dat
is zeer snel in vergelijking met een handmatige
controle.”
Oasen laat zijn opdrachtnemers redelijk vrij
bij de opbouw van de tekeningen. Uiteraard is er wel een set aan voorschriften en eisen waaraan de tekening moet voldoen, maar
niet tot op het laagste niveau. Er zijn geen
dwingende voorschriften voor het gebruik van
bijvoorbeeld bematingsstijlen, layers en kleurgebruik. Typisch die kenmerken die kunnen worden
gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd met de
in AutoCAD ingebouwde ‘standards checker’.
Oasen gaat uit van een logische benadering;
zo zal vrijwel altijd in een elektrisch schema wel
een layer ‘hoogspanning’ bestaan. NedValidatie kán overigens wel dergelijke eigenschappen
controleren, zowel bedrijfsspecifiek als voor een
algemene standaard als de NLCS.

Correct en consistent
Op het moment dat de ontwikkeling van het portaal van start ging, werd Autodesk Vault alvast
in gebruik genomen. Van der Slagt heeft in de
loop van zo’n anderhalf jaar alle 31 duizend
tekeningen opgeschoond, gecorrigeerd en in
Autodesk Vault ondergebracht. “Het bleek dat er
in veel tekeningen toch nog onjuiste gegevens of
hiaten zaten. Nu zijn alle tekeningen correct en
consistent. Autodesk Vault heeft me overigens al
heel wat werk bespaard: een aanpassing van
gegevens in een groep van zeventienhonderd te-
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Voor het winnen, zuiveren en leveren van water is een degelijke infrastructuur een eerste
vereiste.

keningen zou me vroeger dagen gekost hebben,
nu deed ik dat in twee uur.”
Projectleider Grootenboer vult zijn collega aan
en onderschrijft in eerste instantie de uitspraak
van Van Loenen, die in de loop van het gesprek
de samenwerking tussen Oasen en NedGraphics omschreef als ‘intensief en uitdagend’.
“Recent is de definitieve versie van het portaal
opgeleverd en in totaal heeft het traject daarmee

Oasen levert jaarlijks 46 miljard liter water aan 778 duizend inwoners en
7500 bedrijven.

twee jaar geduurd. Dat was langer dan voorzien, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
wij zelf ook een aandeel hadden in die uitlooptijd; voortschrijdend inzicht en bijstelling van eisen en wensen hebben natuurlijk consequenties.
Het resultaat mag er echter zijn; de opdrachtnemers ervaren het gebruik als eenvoudig en
vanzelfsprekend en voor ons biedt het portaal
functionaliteit voor het beheer en zijn Autodesk

Vault en andere tools naar de achtergrond verdwenen. Daarmee hebben we samen met NedGraphics precies bereikt wat we voor ogen hadden, een gebruiksvriendelijk en bovenal robuust
systeem waarvan het gebruik de continuïteit van
onze werkzaamheden waarborgt.” n
www.oasen.nl
www.cadac.com/nedgraphics

GEODESIE OPLOSSINGEN

WITH YOU ALL THE WAY

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION
Elk type project, elke bedrijfsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.
Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.
topconpositioning.nl
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Engine bepaalt de toepassingsmogelijkheden

GNSS-ontvangers: de verschillen
en ontwikkelingen
Door Jasper Schuur

Regelmatig krijgen we de vraag waar het prijsverschil in GNSS-ontvangers vandaan komt en of er een verschil is qua prestaties. Om hier een zinnig antwoord
op te kunnen geven, is het van belang om dieper in de techniek van een moderne
GNSS-ontvanger te duiken. Daarom vertellen we in dit artikel graag wat er onder
de motorkap van deze ontvangers gebeurt.

Een GNSS-engine heeft een cruciale invloed op de bruikbaarheid en kwaliteit van de ontvanger.

G

NSS staat voor Global Navigation
Satellite System en is zeer effectief
voor veel toepassingen. Het lijkt een
ontzagwekkende taak: het positioneren van
een GNSS-ontvanger, die signalen ontvangt
van satellieten, die op een hoogte van 20 duizend kilometer boven de aarde cirkelen. Toch
is het in theorie gemakkelijk.
Als we weten waar de satellieten zijn en we
kunnen meten hoe ver de ontvanger van elke

Hardware

satelliet verwijderd is, dan kunnen we de locatie berekenen met een driehoeksmeting. Elke
GNSS-satelliet zendt zijn locatie uit naar een
ontvanger in de vorm van zijn karakteristieke
gegevens (efemeriden), die de baan en klokverschuivingen voor de satelliet beschrijven.
De afstand van de ontvanger tot verschillende
satellieten kan worden gemeten met behulp
van decodesignalen (Pseudorandom Noise)
die elke satelliet uitzendt. Vanwege de atmo-

sferische effecten op signaalverspreiding en
de lage nauwkeurigheid van de efemeriden,
kan de positie van een autonome ontvanger
(bijvoorbeeld in een mobiele telefoon) slechts
worden geschat op 1 tot 5 meter. Om deze
problemen te omzeilen en 2 centimeter nauwkeurige positionering te bereiken, zou een
autonome GNSS-ontvanger verbinding moeten maken met een extra bron om zeer nauwkeurige satellietposities en klokverschuivingen
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Hierbij wordt het L1-signaal van de satellieten
verstoord (gejammed), waardoor deze niet
bruikbaar zijn. Zonder specialistische GNSSengine is een RTK-fix in deze situaties niet
mogelijk, met alle mogelijke gevolgen van
dien. In Nederland zien we dit gelukkig tot
op heden nog niet (bewust) gebeuren, maar
is dit voor de toekomst ook niet uit te sluiten.

Goedkoop vs duurder

De Trimble R12 is een voorbeeld van een GNSS-ontvanger die ook goed werkt in een omgeving met dichte
bebouwing of onder vegetatie.

te ontvangen, evenals nauwkeurige modellen
voor atmosferische effecten. Deze Real Time
Kinematic (RTK)-correcties kunnen komen van
een lokaal (zelf opgezet) referentie-GNSSbasisstation of een VRS (Virtual Reference
Station), gebaseerd op een netwerk van basisstations. Wanneer gebruik wordt gemaakt
van een VRS-oplossing komen de benodigde
correctiedata via een dataverbinding binnen.
Deze worden in de GNSS-engine van de ontvanger toegepast en verwerkt tot een nauwkeurige plaatsbepaling.

Nauwkeurige meting
Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen
jaren is de toename van meerdere satellietsystemen. Het Europese Galileo en Chinese BeiDou
zorgen voor extra beschikbare satellieten. Dit
zorgt (indien de ontvanger in staat is de signalen van deze satellieten te ontvangen) voor
meer broninformatie en dus een snellere plaatsbepaling. Belangrijke kanttekening hierbij is
wel dat het correctiesignaal dat gebruikt wordt
ook deze satellieten moet ondersteunen, anders
wordt de input niet meegenomen in de nauwkeurige plaatsbepaling en is er dus geen winst
te behalen.
Minstens net zo belangrijk zijn de ontwikkelingen die we zien in de GNSS-engines van de
ontvangers. De algoritmes in deze engines worden steeds uitgebreider en complexer en zijn
de voornaamste reden voor het verschil in prijs
en prestaties van de verschillende ontvangers.
In het open veld vertaalt zich dat in een verschil
in de convergentietijd tussen de ontvangers,
waarbij de convergentietijd de tijd is die nodig
is om tot een RTK-fix-positie te komen.

Stedelijk gebied en vegetatie
De echte verschillen tussen GNSS-ontvangers
worden gemaakt in uitdagende omstandighe-

den. Iedereen die regelmatig met een GNSSontvanger werkt, weet dat het nauwkeurig
meten in (dicht)stedelijk gebied en onder vegetatie lastig en regelmatig zelfs onmogelijk
is. Bebouwing en vegetatie zorgen voor (te)
weinig satellieten voor een RTK-fix-oplossing
of veroorzaken multipath. In dit laatste geval
is het signaal door weerkaatsing langer onderweg voor het bij de ontvanger aankomt
of komt het meerdere keren aan, wat het beschikbare GNSS-signaal onbruikbaar maakt.
Dit zijn de omstandigheden waar de GNSSengine het verschil maakt en verantwoordelijk is voor het wel of niet bereiken van een
RTK-fix-locatie en de snelheid waarmee dit
gebeurt. Voor vegetatie moet hierbij gedacht
worden aan het interpreteren en bruikbaar
maken van de verzwakte en uitgewaaierde
signalen. In multipath-situaties zorgt het voor
het filteren van het gereflecteerde signaal en
het behouden van de directe signalen. Alle
grote producenten van GNSS-ontvangers
besteden miljoenen aan de ontwikkeling en
verbetering van deze algoritmen, waarbij ze
uiteraard worden geholpen door de almaar
toenemende rekenkracht van de GNSS-chips
in de ontvangers.
Een goed voorbeeld van een GNSS-ontvanger die met de hiervoor genoemde problemen overweg kan, is de onlangs door Trimble
geïntroduceerde R12. Deze ontvanger heeft
een uitmuntende ontvangst in uitdagende
GNSS-omgevingen, dankzij het real-time ProPoint GNSS-systeem. Bomen en bebouwing
vormen hierdoor geen problemen voor deze
nieuwe ontvanger.
Naast de hierboven genoemde ontvangstproblemen in stedelijk gebied en onder vegetatie zien we dat de nieuwste GNSS-engines
ook het hoofd bieden aan een wereldwijd
groeiend probleem, genaamd ‘jamming’.

We kunnen concluderen dat het verschil tussen de verschillende ontvangers tweeledig is:
er zijn hardwarematige verschillen, zoals het
aantal kanalen dat de ontvanger beschikbaar
heeft (hoeveel signalen de ontvanger tegelijk
kan verwerken). Daarnaast is er samenhang
met de satellietsystemen die ondersteund worden, maar vooral met de GNSS-engine die
de ontvanger aan boord heeft. Een GNSSengine klinkt niet heel ‘sexy’ en is vaak lastig
of niet te begrijpen als u geen expert bent
of voor één van de leveranciers werkt, maar
deze heeft een cruciale invloed op de bruikbaarheid en kwaliteit van de ontvanger.
Maakt dit dan ook dat een goedkopere
GNSS-ontvanger minder goed is dan de
duurdere? Nee, zeker niet. Dit hangt namelijk sterk af van de toepassing en de gewenste nauwkeurigheid voor de gebruiker. Meet
u veel in het open veld en is snelheid van
het verkrijgen van een locatie niet cruciaal?
Dan is er al een Trimble GNSS-ontvanger
voor 350 euro, die prima presteert en indien gewenst met RTK-fixed nauwkeurigheid
kan meten. Naarmate de omstandigheden
lastiger worden neemt het aantal geschikte
ontvangers echter af. Aangezien dit aan de
buitenkant en ook aan de specificaties (die altijd worden vastgesteld in voor de ontvanger
ideale omstandigheden) niet te zien is, kunnen we maar een ding adviseren: test het zelf
voordat u een GNSS-ontvanger aanschaft! En
dan niet één type ontvanger maar meerdere
specificaties en bij voorkeur ook merken. Pas
dan ervaart u wat een GNSS-engine doet en
welke ontvanger voor uw situatie of toepassing de beste oplossing is! n
Jasper Schuur is commercieel manager bij Trimble Dealer
Nederland Geometius. Voor meer informatie,
zie www.geometius.nl.
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Tweelaagse oplossing mogelijk dankzij routing ZJA Architecten

Albert Cuypgarage: parkeren
onder de Amsterdamse gracht

Door Lambert-Jan Koops

In juli werd bekendgemaakt dat de door ZJA Zwarts & Jansma Architecten ontworpen Albert Cuypgarage in Amsterdam de winnaar was van de internationale
Architizer A+Awards 2019 in de categorie Architectuur + Stedelijke Transformatie.
Een prijs die eer doet aan het opmerkelijke idee om een parkeergarage te bouwen
onder de Amsterdamse grachten. De Albert Cuypgarage is daarmee een voorbeeld
van de manier waarop een wijk kan transformeren en er meer ruimte gecreëerd
kan worden op straat voor bewoners in een dichtbevolkte stad met beperkte openbare ruimte. Deze parkeergarage past binnen het pallet aan maatregelen dat door
de gemeente Amsterdam is getroffen om de binnenstad autoluw te maken.

B

as Symons is senior architect bij ZJA
Zwarts & Jansma Architecten en was in
die hoedanigheid betrokken bij het ontwerp van de Albert Cuypgarage onder het water van de Boerenwetering tussen de Ruysdaelkade en de Hobbemakade. Hij vertelt: “Wij
werden als architectenbureau benaderd door
Max Bögl, de aannemer van het project, die op
dat moment al heel ver gevorderd was in het
contractvormingsproces met de gemeente Amsterdam. Wij hebben toen meteen ja gezegd
op de vraag of wij de architect wilden worden
bij deze opdracht, want het was een leuk project en het lag bovendien in het verlengde van
eerdere ideeën die we hebben uitgewerkt op
dit gebied. Zo hebben we ooit samen met Strukton en OKRA Landschapsarchitecten gewerkt
aan AMFORA, Alternatieve MultiFunctionele
Ondergrondse Ruimte Amsterdam, een innovatief plan om het autoverkeer en tal van andere
functies naar de ondergrond te verplaatsen.
We waren dus al bekend met het thema.”

Leefbare buurt
De Pijp in Amsterdam werd gebouwd in de laatste decennia van de negentiende eeuw en is
dus niet ontworpen om rekening te houden met
de grote aanwezigheid van auto’s in de stad.
In de jaren zestig en zeventig stonden zelfs de
stoepen in de smalle straten vol met auto’s. De
gemeente moest twee tegenstrijdige wensen honoreren. Enerzijds moest er voldoende ruimte
zijn voor parkeerplaatsen en anderzijds moest
de schaarse openbare ruimte beter benut wor-
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De Albert Cuypgarage: twee parkeerlagen onder het water van de Boerenwetering in Amsterdam. © ZJA.

den om zo te zorgen voor een leefbare buurt
met voldoende ruimte voor ontspanning, groen
en veilige plekken voor kinderen om te spelen.
Eenrichtingsverkeer, nieuwe dure parkeervoorzieningen en strenge handhaving verbeterden
de situatie enigszins, maar voor een echte oplossing was een structureel andere benadering
noodzakelijk, zoals een ondergrondse parkeergarage.
Het idee achter het ontwerp van ZJA was om
de parkeergarage zo veel mogelijk te laten
opgaan in het bestaande stadslandschap. De
installaties zijn weggewerkt en de hellingbanen

zijn zonder opvallende verhogingen ingepast
in de bestaande kade. Simpel en veilig is het
motto, en visueel zo onopvallend mogelijk, om
de kwaliteit van de openbare ruimte, die vooral
voor voetgangers en fietsers is ingericht, optimaal te laten. De toegangen en de liften zijn zo
transparant mogelijk gemaakt en bescheiden
van omvang.
Technisch is het ontwerp bovendien ook een
hoogstandje volgens Symons: “De opgave voor
de Albert Cuypgarage is gewonnen, omdat
het de beste economische keuze was. Het oorspronkelijke referentieontwerp ging uit van een
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Hoogte

De parkeergarage gaat op in het bestaande stadslandschap: de installaties zijn weggewerkt en de hellingbanen
zijn ingepast in de bestaande kade. ©Jeroen Musch.

parkeergarage met drie lagen, maar Max Bögl
wist het benodigde aantal parkeerplaatsen in te
passen op twee lagen door optimaal gebruik te
maken van de beschikbare ruimte. Dat leverde
een forse kostenbesparing op.”

Routing
Binnen het plan (ontwerp) voor de Albert Cuypgarage was de ruimte schaars, niet alleen was
de breedte beperkt, ook de maximale lengte
van de parkeergarage was een gegeven, aangezien deze beperkt werd door twee bruggen
over de Boerenwetering. “Ik denk dat het heel
knap is dat we een oplossing hebben weten te
verzinnen met zeshonderd parkeerplaatsen”,
zo stelt Symons. “Dat is met name te danken
aan twee zaken: routing en optimalisatie. De
routing in de parkeergarage hebben we zelf uit-

gewerkt en is erg belangrijk voor de positie van
de constructie. Bij de routing wordt rekening
gehouden met twee verkeersstromen: auto’s en
voetgangers, waarbij het belangrijk is dat die
laatste groep ook op een logische manier de
parkeergarage in en uit kan komen. Dat is niet
alleen belangrijk voor de voetgangers, maar
juist ook voor de automobilisten. Die laatsten
willen niet graag in de parkeergarage zijn, zeker als ze er niet vaak komen of er voor het
eerst zijn: ze willen zo snel mogelijk erin of
eruit en het rekening houden met voetgangers
is dan een extra stressfactor. Om het voor de
automobilisten overzichtelijk te houden, hebben
we dan ook lange hellingbanen geplaatst tegen
de buitenkant van de parkeergarage. Daarmee
blijft het overzichtelijk en veilig voor alle garagegebruikers.”

De tweede reden die ervoor zorgde dat de zeshonderd parkeerplaatsen konden worden ingedeeld op twee lagen, is te vinden in de optimalisatie van de parkeerplaatsen. “Om de ruimte zo
efficiënt mogelijk te gebruiken, staan de auto’s
onder een hoek van 70 graden en zijn ook de
ovalen kolommen in een zelfde hoek geplaatst.
De Albert Cuypgarage is bovendien geoptimaliseerd met betrekking tot de hoogte, die op 2,40
is vastgesteld, en voor de breedte van de parkeerplaatsen hebben we 2,5 meter aangehouden. Dat is tegenwoordig een prima afmeting,
want de trend om steeds grotere auto’s te willen
rijden, is in de grote steden op zijn retour. De bottleneck in parkeergarages is tegenwoordig veel
vaker het aantal beschikbare laadpalen voor
elektrische voertuigen. We hebben de Albert
Cuypgarage niet voor niets voorzien van loze
leidingen, waardoor het makkelijk is om eventueel op te schalen naar honderd laadpalen”,
aldus Symons, die eraan toevoegt dat er steeds
vaker gevraagd wordt om parkeergarages toekomstbestendig te maken. “Het is duidelijk dat
vervoer verandert, maar het is moeilijk met zekerheid te zeggen hoe die verandering er precies uit zal zien. Met de opkomst van elektrisch
rijden krijgen we steeds vaker van opdrachtgevers het verzoek om rekening te houden met de
toekomstige plaatsing van laadpalen. Daarnaast
wordt bij de bouw van reguliere garageflats tegenwoordig vaak ingezet op een vrije hoogte
van 3,50 per verdieping, zodat zo´n flat in de
toekomst eventueel makkelijk om te zetten is in
een winkelpand of kantoorgebouw. Op die manier is de bouw (project) niet voor niets geweest
als het personenvervoer in de toekomst opeens
een heel andere kant op gaat.”

Transparant
Al met al is de Albert Cuypgarage een bouwproject waar alle betrokkenen zonder uitzondering tevreden over zijn. Symons: “In eerste
instantie was er wel wat weerstand tegen het
plan, ook omdat er aan deze oplossing wel
een prijskaartje zit, maar die weerstand is
omgeslagen in waardering. De buurtbewoners zijn tevreden over het feit dat veel auto’s
zijn verdwenen uit het straatbeeld en er meer
ruimte is voor fietsers en voetgangers. Ook de
stadsdeelraad heeft zijn waardering inmiddels duidelijk uitgesproken over dit project.
Het feit dat de zojuist aanbestede Singelgrachtgarage in Amsterdam nu ook onder de
gracht zal worden gebouwd, geeft wel aan
dat het plan een succes is. Wat dat betreft is
dit project in alle opzichten een geslaagde
uitvoering van een goed idee te noemen.” n

Het resultaat van de parkeergarage: auto’s zijn verdwenen uit het straatbeeld en er is meer ruimte voor fietsers en
voetgangers. ©Jeroen Musch.

www.zja.nl
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Joint venture van Bentley en Topcon

Digital Construction Works
gaat van start
Door de redactie

Bentley Systems en Topcon Positioning Systems zijn samen een nieuw bedrijf begonnen: Digital Construction Works. Deze onderneming zal vooral diensten leveren aan derden met haar wereldwijde team van digitale bouwexperts. Digital
Construction Works biedt diensten voor automatisering, integratie en het maken
van digitale tweelingen vanuit een portfolio met toepassingsspecifieke softwareen clouddiensten – van zowel Topcon en Bentley als andere softwareleveranciers.

Digital Construction Works wil via zijn digitale integratiediensten bestaande processen van bouwers met behulp van constructioneering verbinden en automatiseren.

B

entley Systems en Topcon hebben in
2016 de krachten gebundeld voor de
gezamenlijke ontwikkeling van een verbeterde integratie tussen hun clouddiensten
MAGNET en ProjectWise, zodat de work-

Bouw

flows van engineering en bouw konden worden geïntegreerd om de kwaliteit en prestatie
van projecten te verbeteren. Sindsdien hebben Bentley en Topcon voortdurend nieuwe
4D-innovaties geïntroduceerd op het gebied

van landmeting, realiteitsmodellering, planning en logistiek, werkpakketten, machinebesturing en trapsgewijze garanties voor bouwprojecten. Een veel voorkomende term die
beide partijen hierbij gebruiken is constructi-
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oneering. Hiermee bedoelen ze het automatiseren van het digitale constructieproces door
middel van inmeten, ontwerpen, bouwen en
het verzamelen van as-built data binnen een
geïntegreerde omgeving, met als doel om
hiermee het constructieproces te verbeteren
en projectkosten te verminderen.
In 2017 hebben Bentley en Topcon gezamenlijk Constructioneering Academies geopend,
onder meer in sandbox-faciliteiten van Topcon over de gehele wereld, zodat bouwprofessionals kennis kunnen maken met nieuwe
digitale werkmethoden. In 2018 namen de
bedrijven de producten SYNCHRO van Bentley en ClearEdge3D van Topcon op in het
constructioneering-aanbod. Het is nu de taak
van Digital Construction Works om hun experts te integreren in de grote projectteams
van bouwers, zodat constructioneeringprocessen worden bevorderd en geoptimaliseerd.

Ontwikkelingsinvesteringen
Digital Construction Works wil via zijn digitale integratiediensten bestaande processen
van bouwers met behulp van constructioneering verbinden en automatiseren en wil in de
complete projectportefeuille van de bouwer
daarmee projecten beter maken en deze
digitale werkstromen ook institutionaliseren,
aldus het eerste statement van de nieuwe onderneming. Tegelijkertijd zullen Bentley Systems en Topcon worden geholpen prioriteiten
te stellen ten aanzien van ontwikkelingsinvesteringen in constructioneering-software op
basis van de ervaringen die zijn opgedaan
met Digital Construction Works.
Digital Construction Works wordt geleid door
CEO Ted Lamboo, voorheen senior vicepresident van strategische partnerschappen voor

Bentley Systems, en COO Jason Hallett, voorheen vicepresident van digitale bouw en bedrijfsontwikkeling voor Topcon.

Softwaremogelijkheden
Greg Bentley, CEO van Bentley Systems,
vertelt over de totstandkoming van Digital
Construction Works: “Toen Topcon en wij
de mogelijkheid zagen om door middel van
constructioneering eindelijk de levering van
grote projecten te industrialiseren, hebben
wij ons ertoe verbonden om de softwarevereisten voor onze rekening te nemen. Met
onze nieuwe softwaremogelijkheden worden
digital twins in de bouw inderdaad mogelijk,
met een samenvloeiing van digitale context,
digitale componenten en digitale chronologie. Wat nog moet gebeuren om infrastructurele werken digitaal te maken, is dat de
mensen en processen van bouwers de technologie moeten benutten. Topcon en wij hebben hieraan nu allebei een groot aantal van
onze beste mensen toegewezen, professionals die ervaring hebben in zowel de bouw
als software en die schouder aan schouder
zullen werken als virtuele bouwvakkers om
de vereiste digitale integratie op innovatieve
wijze naar een hoger plan te tillen. De joint
venture Digital Construction Works wordt volledig ondersteund door het management en
kapitaal van onze beide bedrijven, wat deze
oplossing nóg sterker maakt om alle potentiële mogelijkheden op het gebied van constructioneering optimaal te benutten zodat de
infrastructuurkloof in de wereld kan worden
gedicht.”

Bentley Systems in de afgelopen jaren op de
rails hebben gezet, is gedaan vanuit de gedachte dat denkwijzen en processen op een
andere manier moeten kijken naar bouw, en
die samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van deze joint venture. De oprichting
van Digital Construction Works sluit perfect
aan bij onze focus die erop is gericht om
door middel van technologische innovaties
de industrie te helpen voldoen aan de eisen
die worden gesteld aan de infrastructuur.
Via de nieuwe organisatie krijgen bedrijven de mogelijkheid om hardware- en softwaremogelijkheden te integreren waarmee
zij nieuwe technologie sneller en efficiënter
kunnen inzetten om snellere verbeteringen in
de productiviteit te realiseren. Met op maat
gemaakte diensten die tegemoetkomen aan
de individuele behoeften van een organisatie
kunnen de algemene acceptatie en technologische verbeteringen sneller en gemakkelijker
worden gerealiseerd. Wij kijken ernaar uit
om samen met Bentley Systems de industrie
verder op weg te helpen.”
In het volgende nummer van BIGnieuws een
interview met Ted Lamboo, CEO van Digital
Construction Works. n
www.digitalconstructionworks.com
www.bentley.com
https://global.topcon.com

Een andere manier van kijken
Ray O’Connor, president en CEO van Topcon
Positioning Systems, zegt: “Wat Topcon en
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bij aan een duurzame wereld!
Een Geomatics MSc biedt
uitstekende carrièreperspectieven.
Meer weten?
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Cursussen

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

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

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

www.CADCollege.nl
www.cadcollege.nl

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

FME TRAININGEN
02/12 & 03/12

FME Workbench Basis Training

06/01 & 07/01

FME Workbench Basis Training

27/01 & 28/01

FME Server Authoring Training

03/02 & 04/02

FME Workbench Basis Training

10/02 & 11/02

FME Workbench Advanced Training

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

Kijk ook eens op www.vicrea.nl/fme
www.vicrea.nl

Trainingswijzer

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

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

Opleidingen

Geo-informatie & GIS
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:

Dagopleiding Basis Geo-informatie
start: 2 maart 2020
Avondopleiding Post-HBO Geo-informatievoorziening
start 3 maart 2020

!

UW

NIE

2-daagse cursus QGIS Basic
3 en 5 februari 2020
2-daagse cursus QGIS Advanced
10 en 12 februari 2020

www.opleidingengeo.nl

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

www.opleidingengeo.nl

www.ruimteschepper.nl

ARCHICAD 23 beschikbaar in
Nederland en België
De nieuwste versie van ARCHICAD is beschikbaar voor de Nederlandse en Belgische markt. ARCHICAD 23 biedt meer gedetailleerde
en constructief correcte aansluitingen van balken en kolommen. Ook voor de 2D-documentatie hiervan zijn er meer mogelijkheden
beschikbaar in deze versie. Samen met de uitbreiding van de KeyMember Editie voor 3D-detailleren zorgt dit voor een basis voor
het uitvoeringsontwerp.

H

et nieuwe openingen-gereedschap in
ARCHICAD 23 geeft uitgebreide mogelijkheden om openingen in een model te creëren en af te stemmen met andere
disciplines. Dit kunnen zowel bouwkundige
als constructieve openingen zijn. Deze tool
biedt een workflow voor integraal uitwisselen
van, en werken aan openingen en sparingen.
Daarnaast gaat het opstarten van projecten
sneller. Door middel van een nieuw overzichtelijk dashboard worden alle actuele projecten en modules aangeboden voor een directe
start.

Interoperabiliteit
IFC4 wordt in ARCHICAD 23 volledig ondersteund. IFC4 bevat onder andere meer
mogelijkheden voor geolocatie en materiaaldefinitie. Met behulp van een materiaalclassificatie worden materiaaleigenschappen
aangestuurd. Hiermee is ARCHICAD klaar
voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van integraal ontwerpen met een nog

KeyMember Editie

Het Irina Viner-Usmanova Rhythmic Gymnastics Center in
het Luzhniki Complex, Moscow. © Vitaliy Krestianchik.

completere uitwisseling.
Alle ARCHICAD 23-gebruikers hebben recht
op een gratis licentie van Twinmotion 2020.
Met Twinmotion kunnen fotorealistische renderings gemaakt worden. Door de directe
link met ARCHICAD 23 is hiervoor een naadloze, extreem snelle en eenvoudige workflow
beschikbaar.

De nieuwe KeyMember Editie geeft meer
inzicht in de mogelijkheden van detailleren
en engineering. Zo kan een model worden
opgewerkt tot een krachtig informatiemiddel,
geschikt voor de uitvoeringsfase. Ook zijn er
ontwikkelingen op het gebied van presentaties: tekeningen met schetslijnen, kleurarceringen en lijntekeningen zijn zeer eenvoudig
te maken. In de NL-editie kan nu een geheel
geautomatiseerde indicatieve dagberekening
gemaakt worden, en ook een gewichtsberekening van stalen balken en kolommen. In
de BE-versie is de Meetstaat Manager geüpdatet: openingen, balken, kolommen en vliesgevels kunnen worden opgenomen en eigen
artikelen kunnen worden toegevoegd. n
www.kubusinfo.nl

Kort nieuws
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Meer dan alleen een 3D-model

Digital Twin in de bouw en
civiele techniek
Door de redactie

Eind september organiseerde Stumico de bijeenkomst ‘Digital Twin is meer dan
een 3D-model’, in de 3D Makers Zone in Haarlem. Een locatie waar bedrijven
innovatieve ideeën snel tot leven kunnen brengen, in de vorm van (3D-geprinte)
prototypes, pilots en eerste producten. Behalve ervaringen van de initiatiefnemers van 3D Makers Zone met Digital Twins, is daar ook TWIN16 gepresenteerd,
een digitale tweeling voor het A16-project bij Rotterdam.

V

olgens Wikipedia is een ‘digital twin’
een digitale replica van een levende
of niet-levende fysieke entiteit. Door
de fysieke en de virtuele wereld met elkaar te
verbinden, zijn gegevens tussen beide over te
dragen en kunnen ze naast elkaar bestaan.
De term is als eerste bedacht in 2002 door
Michael Grieves, destijds verbonden aan de
Universiteit van Michigan, voor het conceptuele model dat ten grondslag lag aan Product
Lifecycle Management. Elke digital twin bestaat uit drie componenten, namelijk de fysieke entiteit, de digitale/virtuele replica en de
verbindingen daartussen. Het verschil tussen
een digital twin en het in de bouw en civiele
techniek vaker gebruikte BIM, zit hem vooral
in de dataverbindingen en de toepassingen.
Een Bouw Informatie Model is meer gericht
op de ontwerp- en engineeringfase, terwijl
een digital twin bedoeld is voor de interactie
van mensen met de fysieke entiteit of omgeving. Natuurlijk levert een goed opgezet BIM
veel voordelen op tijdens de exploitatiefase
van een gebouw of kunstwerk, maar een digital twin is opgezet om continu data uit de fysieke wereld te ontvangen voor bijvoorbeeld
simulaties en trainingen.

BouwLab R&Do
3DMZ (3D Makers Zone) is in 2014 gestart
in een oud industrieel gebouw in Haarlem
om nieuwe technologie zoals 3D-printing,
blockchain en het Internet of Things, laagdrempelig toegankelijk te maken. Vorig jaar
kregen ze als onderdeel van het Nationale
Smart Industry-programma de Smart Industry
Field Labs-status, om in nauwe samenwerking
met bedrijven en kennisinstellingen praktische
oplossingen te ontwikkelen. In het verlengde

Evenement

Voor de Groene Boog bij Rotterdam heeft Infranea samen met Soltegro een digital twin ontwikkeld.

daarvan is dit najaar ook een BouwLab gestart om circulair bouwen, digitalisering en
ketenintegratie verder vorm te geven en de
innovatiecyclus in de bouw te versnellen.
“Net als in de maakindustrie willen wij de
bouwsector hier laten kennismaken en experimenteren met nieuwe technologie voor het
digitaliseren van hun supply chain”, vertelde
Herman Bolhuis van 3DMZ. Welke mogelijkheden ze daarvoor bieden werd duidelijk tijdens een inspirerende rondleiding en uitleg
over de projecten waaraan momenteel wordt
gewerkt. Een voorbeeld daarvan is het samen met Platform Boosting bedachte initiatief
‘1 million homes’ om de bouw van 1 miljoen
sociale woningen te versnellen.

TWIN16
Een bedrijf dat al ervaring heeft met het
creëren en toepassen van ‘digital twins’ in
de civiele techniek is Infranea. Zij hebben
onlangs als onderdeel van het bouwconsortium de Groene Boog in samenwerking met
Soltegro de TWIN16 ontwikkeld. Dat is een
digital twin voor het 11 kilometer nieuwe
snelwegtracé tussen de A13 bij Rotterdam
the Hague Airport en de A16/A20 bij het
Terbregseplein. TWIN16 voorkomt dankzij
virtuele simulaties en testen in de ontwerp- en
engineeringfase onder andere integratieproblemen tussen ruim 50 tunneltechnische installaties. Verder gaan ze TWIN16 inzetten voor
het opleiden van de verkeersleiders en hulp-
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Rob Oud van CAD & Company vertelt hoe gebouwen slimmer te maken zijn met een digital twin en IoT.

diensten die straks met dit snelweggedeelte te
maken krijgen. De vragen over TWIN16 varieerden van wat was de grootste uitdaging bij
het ontwikkelen ervan tot hoe budgetteer je
zo’n innovatie in de aanbestedingsfase. Jaap
de Boer van Infranea vertelde dat ze de budgettering baseerden op vergelijkbare ontwikkelingen voor de Beatrixsluis- en Velsertunnelprojecten en verder een plafond inbouwden.
Dit betekent dat er op basis van de scrum-

methodiek functionaliteit wordt ontwikkeld en
extra wensen worden afgewogen tegen het
beschikbare budget en al eerder geplande
functionaliteit.

Presentaties
Jeroen Coenders van White Lioness Technologies presenteerde bij Stumico een nieuwe
oplossing om data te kunnen vertalen naar
informatie en kennis, genaamd Packhunt.io.

Deze oplossing wordt onder andere gebruikt
voor het ontwikkelen van een parametrische
productconfigurator die verkoop en marketing verbindt met ontwerp en engineering en
daarna het productieproces. Ten slotte kregen de Stumico-sponsoren CADBlanche en
CAD & Company de gelegenheid om zich
in relatie tot het digital-twin-thema aan alle
aanwezigen te presenteren. Johan de Groot
van CADBlanche trok daarbij de aandacht
met zijn stelling en uitleg over ‘Engineering is
het uitvoeren van een niet sluitend algoritme’.
Deze start-up is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software om repeterend en tijdrovend werk in de bouw te automatiseren. Dat
doen ze met een online configurator als informatieverzamelaar, een auto generator die
alle gegevens van de configurator verwerkt in
een centrale database en verschillende output
modules. Last but not least liet Rob Oud van
CAD & Company op een pragmatische wijze
zien hoe je elk gebouw slimmer kunt maken
met een digital twin en IoT, met diverse sensoren van hun partner Yanzi Networks.

Deelnemen
Wie wil bijblijven op het gebied van ICT in
de bouw en civiele techniek is altijd welkom
om een keer als gast deel te nemen aan de
bijeenkomsten die Stumico organiseert. Op
de onderstaande website zijn de data en
onderwerpen van volgende bijeenkomsten te
vinden. n
www.stumico.nl

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.

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

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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Predictive corrosion service levert forse besparing op

Digitale tweeling vereenvoudigt
onderhoud natte infra
Door Lambert-Jan Koops

KE-works heeft samen met C-Cube International een oplossing ontwikkeld om
corrosie-onderhoud op basis van sensormetingen en visuele inspecties te voorspellen. Met behulp van een digitale tweeling blijkt het goed mogelijk om natte
infrastructuur te monitoren. Een test van de methode bij Sluis Eefde bewees de
waarde en betrouwbaarheid van de methode. BIGnieuws sprak met Joost Schut,
commercieel directeur van KE-works, en Guus Coolegem, directeur van C-Cube
International, over de ontwikkeling van deze controlemethode en de voordelen
die de inzet van een digitale tweeling biedt.

R

oest of corrosie treedt op bij alle natte
infra, zoals bruggen, sluizen en windmolens. De corrosie van de constructie
beïnvloedt de levensduur en om de integriteit
van de constructie te waarborgen, moet corrosie dan ook op tijd worden aangepakt. De
standaard werkwijze bestaat eruit om corrosie visueel te inspecteren door de coating
van de instructies te bekijken en dat betekent
dat er op dat moment altijd al sprake is van
corrosie. “Met de huidige inspectiemethode
ben je dus altijd te laat”, stelt Guus Coolegem, directeur van C-Cube. “En dat is een
kostbare zaak. Corrosie vormt zich in eerste
instantie onder de coating, voordat het dus
te zien is. Op een gegeven moment breekt
het door de coating heen, maar dan is de
constructie al aangetast en dat betekent dan
dat de onderliggende constructie moet worden hersteld. Dat is veel meer werk en dus
ook veel duurder dan het simpelweg opnieuw
coaten van de constructie, zeker als de roest
overal in de constructie zit. De kosten zitten
daarbij niet alleen in het herstellen van de
onderliggende constructie en het aanbrengen
van een nieuwe beschermende laag. Daar
bovenop komt de beperking van de beschikbaarheid van de asset. Een impact die vaak
gelijk of groter is dan de kosten voor de herstelwerkzaamheden. Om een voorbeeld te
geven: wanneer een sluis een renovatie moet
ondergaan, dient de hele sluisdeur uit de
constructie te worden gehaald voor reparatie
en onderhoud. Daarmee is de sluis niet meer
beschikbaar en dat levert een duidelijke economische schade op.”

Praktijk

op basis van het KE-chain-platform; de predictive corrosion service. Hiermee is de huidige en
de toekomstige corrosie-staat altijd inzichtelijk,
zo legt Joost Schut uit. “Het basisidee achter de
predictive corrosion service is dat er gebruik
gemaakt wordt van sensoren op een constructie. Op basis van de informatie die deze sensoren leveren, is het mogelijk om een digitale
tweeling te onderhouden van de asset en kan
de eigenaar/operator op een dashboard inzien hoe het op dat moment staat met de corrosie en hoe deze zich zal gaan ontwikkelen.
Hierdoor is het mogelijk om echte schade door
corrosie voor te zijn door preventief onderhoud
op het juiste moment in te plannen.”
Corrosie vormt zich in eerste instantie onder de coating.
Wanneer het zichtbaar is, is de constructie al aangetast.

Controleproces
Coolegem weet waar hij over spreekt met betrekking tot corrosie van natte infrastructuur.
C-Cube is gespecialiseerd in het meten van
coatings en heeft klanten over de hele wereld.
Het controleproces bij deze organisatie is tot nu
toe echter altijd erg arbeidsintensief geweest:
een medewerker werd daarbij met handheldapparatuur het veld in gestuurd om gegevens
vast te leggen en moest dan terug naar kantoor
om deze data te verwerken. Een omslachtig
proces dat wel wat verbetering kon gebruiken
en deze verbetering werd gevonden dankzij
samenwerking met KE-works, een specialist in
digitalisering van systems engineering en systeemintegratie-toepassingen. Dit laatste bedrijf
heeft de kennis en kunde over corrosie van CCube weten te vertalen naar een onlinedienst

Sensorpalen
De manier waarop input wordt verzameld voor
de predictive corrosion service is simpel doch
doeltreffend. Op de te onderzoeken constructie
worden op verschillende plaatsen sensorpalen
aangebracht met plaatjes die uit hetzelfde materiaal bestaan als de constructie en voorzien zijn
van dezelfde coating. Deze palen worden daarbij magnetisch vastgezet, waarmee de integriteit
van de constructie wordt gewaarborgd omdat
er geen boorgaten worden gemaakt of andere
aanpassingen worden gedaan. De geplaatste
palen krijgen te maken met exact dezelfde
weersomstandigheden als de constructie-onderdelen en geven hun status door naar het online
platform waar alle gegevens worden verzameld.
Deze gegevens worden vervolgens weer verwerkt door de achterliggende software en geven de noodzakelijke inzichten. De datastroom
is daarbij overigens beperkt in de zin dat het
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Sluis Eefde
De sluis van Rijkswaterstaat bij Eefde is de toegangspoort tot het Twentekanaal. Het verkeer en de waterstanden worden vanuit deze sluis gereguleerd, zodat scheepvaart tot aan
de drie grote steden in Twente, Hengelo, Almelo en Enschede kan komen. Het complex is
een rijksmonument uit 1933 dat door Rijkswaterstaat voor waterhuishouding en scheepvaartverkeer wordt gebruikt en van 2003 tot en met 2006 grondig werd gerenoveerd.
De schutsluis van Eefde bestaat uit twee sluishoofden met daartussen een schutkolk van
12 meter breed en 140 meter lang. Het sluishoofd en de schutkolk vormen één geheel,
opgetrokken uit gewapend beton. De sluis heeft hefdeuren. Het bovenhoofd grenst aan het
Twentekanaal terwijl het benedenhoofd de toegang vormt tot de IJssel. Momenteel wordt
er een tweede sluiskolk aangelegd. Deze zal worden opgeleverd in 2020.

meetinterval drie maanden is, zo licht Schut toe:
“Het gaat om corrosie en dat is een langzaam
proces. Normaal gesproken is één rapportage
per kwartaal dan ook wel genoeg.”

Proeftuin
De eerste toepassing van de predictive corrosion service is inmiddels succesvol getest binnen
het Sluis Eefde-project van Rijkswaterstaat, TBI
Mobilis en Hollandia Services. Proeftuin Sluis
Eefde is één van meerdere projecten van Smart
Industry Fieldlab CAMINO, een cross-sectorinitiatief voor de verbetering van het onderhoud
van infrastructuur. Schut: “Rijkswaterstaat is een
belangrijke aanjager in dit project, omdat het

als beheerder van veel natte infrastructuur een
duidelijk belang heeft bij een verbetering van
het inzicht in de actuele corrosie-status. Dat
heeft te maken met het feit dat deze organisatie
het onderhoud uitbesteedt aan derden. Het wil
echter nog wel eens voorkomen dat een onderhoudscontract van de ene aannemer overgaat
op de andere. De nieuwe aannemer weet dan
niet wat de exacte status is van het onderhoud,
behalve dan datgene wat hij kan zien, en wil
zich daarom indekken tegen tegenvallers onder
de oppervlakte van de coating. Dat betekent
dat deze tweede aannemer een hogere prijs
vraagt, als een soort verzekering, en Rijkswaterstaat dus eigenlijk dubbel betaalt voor die ge-

vallen waarbij de feitelijke status van de asset
eigenlijk prima in orde is.”

Kostenbesparing
Rijkswaterstaat heeft Sluis Eefde aangewezen
als locatie voor het testen van innovatie, standaardisatie en implementatie van oplossingen.
De eerste twee stappen zijn hierbij al gedaan en
ze zijn nu aan het bekijken hoe de oplossing in
een contract kan worden geïntegreerd: de exacte status van de assets moeten worden doorgegeven. De resultaten van de pilot lijken echter al
wel een forse kostenbesparing te beloven. “Op
basis van het werk bij Sluis Eefde denken we
dat met de digitale tweelingen en de predictive
corrosion service een kostenbesparing van rond
de veertig procent mogelijk is op het corrosieonderhoud. De besparing bestaat daarbij grofweg voor de helft uit lagere onderhoudskosten
en voor de helft uit een hogere beschikbaarheid
van de asset. Voor Sluis Eefde is daarbij de conservatieve schatting dat het gaat om een besparing van 23 duizend euro per jaar. Dat is nog
exclusief de voordelen die deze methode biedt
bij de communicatie tussen opdrachtgever en
aannemer”, zo stelt Schut.

Fieldlab CAMINO Water

De sensorpaal krijgt te maken met exact dezelfde weersomstandigheden als de constructie-onderdelen en geeft info
door aan het online platform.

World Class Maintenance is het netwerk
voor ‘smart maintenance’ in Nederland
en heeft als doelstelling om honderd
procent voorspelbaar onderhoud in de
Nederlandse industrie mogelijk te maken. Dit doet de organisatie door slimme
onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Zo voert het
cross-sectorale innovatieprojecten uit,
ontwikkelt het een onderwijsprogramma
en werkt het aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers,
kennis- en onderzoeksinstellingen en de
overheid participeren. Belangrijke pijlers
zijn daarbij de WCM Fieldlab-projecten,
waarbij een gehele sector uitgedaagd
wordt om innovaties te versnellen door
samen te experimenteren. Een voorbeeld
is Fieldlab CAMINO, gericht op het meten van de status van infrastructuur met
behulp van sensoriek en gegevensanalyse. Het project bij Sluis Eefde wordt
uitgevoerd door de cluster Fieldlab CAMINO Water, waarbij Rijkswaterstaat,
Mobilis, Hollandia, Croonwolter&dros,
ifm, EnerGQ, C-Cube, KE-works en Universiteit Twente samenwerken. Het project is tevens onderdeel van het interne
programma bij Rijkswaterstaat (Vitale
Assets) rondom Smart Maintenance.
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RIEGL AIRBORNE LASER
SCANNERS & SYSTEMS

Innovatie
De ontwikkeling van de predicitive corrosion monitoring service
is de afgelopen twee jaar gezamenlijk door C-Cube International
en KE-works gedaan. Gezamenlijk hebben ze meer dan 500
duizend euro geïnvesteerd in deze ontwikkeling. De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie ZuidHolland. De eerste pilot van de toepassing is gedaan binnen het
project Sluis Eefde, onderdeel van het Fieldlab CAMINO Water,
in samenwerking met Rijkswaterstaat, TBI Mobilis en Hollandia.

RIEGL WAVEFORM LIDAR TECHNOLOGY

for use on AIRPLANES, HELICOPTERS or LARGE UAVs

Choose the scanner exactly right for
your special surveying mission!
VQ-1560 II
Dual channel airborne mapping system
for ultra-wide area / high altitude mapping
of complex environments
• up to 2.66 million meas. / sec

on the ground
• high-performance IMU/GNSS system

and camera(s) fully integrated

VQ-780 II
Airborne laser scanner engine
for mid-sized wide area /
high altitude mapping applications

Het KE-chain-dashboard geeft een overzicht van de status van de constructie.

Toekomst
Met de resultaten van het pilotproject voorhanden, werken C-Cube en
KE-works momenteel aan de commerciële uitrol van de predictive corrosion service. Het product zal in 2020 worden gelanceerd. Daarnaast kijken Coolegem en Schut ook nog naar de mogelijkheden om
meer dan andere natte infrastructuur te monitoren. “Deze methode en
het dashboard zijn ook prima geschikt om de status van andere constructies bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan windmolens op zee of
opslagtanks in de Rotterdamse haven. Eigenlijk is het te gebruiken voor
elke metalen constructie die in aanraking komt met water.” n

• up to 1.33 million meas. / sec

on the ground

www.ke-chain.nl

• ideally suited for customized

system configurations

www.c-cube-international.com
www.worldclassmaintenance.com/proeftuin-sluis-eefde

VQ-480 II / VQ-580 II
Airborne laser scanning system especially
suited for corridor mapping applications
up to 4,400 ft AGL
• optionally integrated IMU/GNSS

system and camera(s)
• lightweight design also ready

for integration on larger UAVs

Also explore RIEGL‘s proven LiDAR sensors
for BATHYMETRY and for UAVs www.riegl.com

Scan this QR code
to watch the RIEGL
videos on our
YouTube Channel.

newsroom.riegl.international

www.riegl.com
RIEGL LMS GmbH, Austria | RIEGL USA Inc. | RIEGL Japan Ltd. | RIEGL China Ltd. | RIEGL Australia Pty Ltd.
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Versie 2019.8 gelanceerd

ConstruSteel inclusief
Digi(S)tale berichten
Door de redactie

ConstruSteel heeft een nieuwe versie van zijn staalbouwsoftware gelanceerd.
In de afgelopen maanden is gewerkt aan een grote update van het pakket.
ConstruSteel versie 2019.8 bevat verschillende nieuwe functionaliteiten, uitbreidingen en performanceverbeteringen.

D

oor het gehele ConstruSteel-pakket zijn
verbeteringen op het gebied van performance en interface doorgevoerd.
De uniformiteit van de lijst-weergaven is door
het gehele programma gelijkgetrokken en de
mogelijkheden om deze aan de persoonlijke
smaak aan te passen, zijn uitgebreid. Verder
zijn er binnen de modules Werkvoorbereiding, Dashboard, Personeelsbeheer, Kalender en Planning extra functionaliteiten toegevoegd.
Om vanuit de werkvoorbereiding rechtstreeks
machines aan te sturen (CAD/CAM), kan er
gewerkt worden met de DSTV+ Post Processor-oplossing. Zo kan een boor-/zaagstraat
bijvoorbeeld automatisch de juiste posnummers uit een handelslengte zagen. Machines
van onder andere Voortman Steel Machinery,
Peddinghaus en Kaltenbach kunnen deze
DSTV+ standaard inlezen, en op die manier
worden aangestuurd. Daarnaast is de functionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om
een PNI (Production Nesting Integration)-exportbestand te genereren. Dit bestand wordt
gebruikt voor de aansturing van Ficep-machines waar DSTV+ niet wordt gebruikt.

Report Builder
Met ConstruSteel kan de gebruiker op verschillende manieren inzicht krijgen in de bedrijfs- en productieresultaten. In ConstruSteel
zijn uiteenlopende views beschikbaar gesteld
om alle data te kunnen ontsluiten. Daarvoor
wordt gebruikgemaakt van de Report Builder
(rapportages op maat) in ConstruSteel. Het
is nu ook mogelijk om data te koppelen aan
Excel. Dit is inclusief update-functie, zodat
niet een enkele export plaatsvindt. Zo kunnen
gebruikers actuele gegevens in de gewenste
opmaak bekijken. Deze rapportages worden
door consultants van ConstruSteel ingericht in
de Report Builder of in Excel.

ConstruSteel 2019.8 bevat onder andere extra fuctionaliteit in de modules Werkvoorbereiding, Dashboard,
Personeelsbeheer, Kalender en Planning.

Digi(S)taal bestellen
Op donderdag 26 september 2019 zijn de
eerste digitale berichten in de vorm van offertes
en orders verstuurd tussen staalbouwer Hanse
Staalbouw en staalleverancier Bressers Metaal.
Bij de pilot ‘Digi(S)tale berichten’ werd gebruikgemaakt van de software van ConstruSteel. De
digitale berichten zijn gebaseerd op de Sales
en ETIM-standaarden van Ketenstandaard. Middels de pilot Digi(S)tale berichten is de basis
gelegd voor meer Digi(S)tale berichten zoals
facturen, afleverbonnen en opleverdocumenten.
Door digitale berichten wordt het inkoopproces
eenvoudiger en ontstaat een snelle en foutloze
communicatie tussen staalbouwer en staalleverancier.

Online Service Desk
ConstruSteel werkt tegenwoordig met de Online Service Desk om het inzicht te verbete-

ren in lopende vragen, wensen en issues van
hun klanten. De Online Service Desk wordt
inmiddels veel ingezet door eindgebruikers,
zodat vragen vaak snel en direct beantwoord
kunnen worden zonder dat er gebeld hoeft te
worden naar het Customer Care Center. Ook
het doorgeven van wensen (feature requests)
gaat tegenwoordig via de Online Service
Desk. Hierdoor heeft de ConstruSteel-gebruiker te allen tijde zicht op de status van wensen en krijgt hij automatisch statusupdates.
Versie 2019.8 van ConstruSteel is per direct
beschikbaar en wordt de komende maanden
gefaseerd uitgerold bij ConstruSteel-klanten.
Voor vragen over deze update of het updaten van ConstruSteel-software kunnen klanten
contact opnemen met het Customer Care Center. n
www.construsteel.com

Software
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Beeldmateriaal als basisvoorziening overheid

Ontwikkelingen en nieuws op
Nationaal Luchtfotocongres
Door Remco Takken

Het derde Nationaal Luchtfotocongres, op 6 november in de Observant in Amersfoort, bood inzicht in de laatste ontwikkelingen en nieuwste technieken rondom
luchtfotografie in Nederland. Verder waren er voortgangsberichten omtrent de
Basisvoorziening Beeldmateriaal door de Rijksoverheid.

Schaduwwerking in voor- en najaar kan onwerkbare situaties opleveren.

H

et Beeldmateriaal-initiatief levert elk
jaar hoge- en lageresolutie-luchtopnamen. De hogeresolutie-luchtopnamen
(bladloos seizoen) worden gebruikt voor het
vervaardigen van stereofoto’s en een orthofotomozaïek. Ze vormen een landsdekkende
luchtfoto met een grondpixelresolutie van 10
centimeter. De lageresolutie-luchtopnamen
(voorjaar/zomer) vormen een landsdekkende
luchtfoto met een grondpixelresolutie van 25
centimeter. Naast de RGB-orthofoto’s zijn er
ook infraroodbeelden beschikbaar.

Draagvlak
De landelijke inwinning van luchtfoto’s in
2019 en 2020 krijgt gestaag een breed
draagvlak. Erik Nobbe van Het Waterschapshuis legde uit dat er naast de vaste

Evenement

Actuele luchtfoto’s in hoge resolutie zijn ook geschikt voor het beheer en de
inspectie van infrastructuur.

partners (de Rijksoverheid, waterschappen
en provincies) inmiddels wordt samengewerkt
met tachtig gemeenten. ICC Regio Schiphol
Bevlogen en de regio Rijnland, Achterhoek,
Twente werken bovendien intensief samen.
Jeroen Leusink van Het Waterschapshuis ging
dieper in op verwante producten. LiDAR en
QuickOrtho en luchtfotovliegplannen liggen momenteel zeer dicht bij elkaar. En dus
wordt integratie interessant, aldus Leusink. Hij
benadrukte vooral de mogelijkheid van een
samensmelting van Beeldmateriaal met het
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Kennissessies
Tijdens verschillende kennissessies passeerden
allerhande aspecten rondom luchtfotografie
de revue. De in het wereldje legendarische

Robert Kroon, aangekondigd als ‘onafhankelijk adviseur’, liet de evolutie zien van analoge
en digitale luchtfotografie. De prijs ging omlaag, volgens Kroon ‘niet altijd een gezonde
en duurzame situatie voor de fotovliegers’, de
kwaliteit ging omhoog. Eindgebruikers zien
volgens Kroon echter gemakkelijk over het
hoofd dat de kwaliteitsbepaling van digitale
foto’s vele malen complexer is geworden. En
dat de uitlevering dus langer kan duren. Ook
is de digitale fotografie zelf in de loop der jaren beter geworden. Zo zijn er, dankzij kleinere pixels en hogere resolutie, tegenwoordig
grotere vlieghoogtes mogelijk om hetzelfde resultaat te bereiken. Dat komt neer op 278.000
foto’s in 2004, versus 53.000 foto’s die benodigd zijn voor de landsdekkende fotovlucht
van 2019.
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De BM4-vlieglijnen van het hogeresolutie-luchtfotogebied zoals gevlogen in 2019.
ICC Regio Schiphol en het gebied Rijnmond, Achterhoek, Twente vlogen in nauwe
samenspraak met het Beeldmateriaal-initiatief.

Eurosense: 55 jaar inwinning
Frank de Boeck verhaalde over het 55-jarig jubileum van het Belgische Eurosense. Dit bedrijf
heeft niet alleen een roemrijke geschiedenis op
het gebied van fotogrammetrie, maar speelde
ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van
GIS en geo-ICT in Belgie. Na het overlijden
van oprichter Emile Maes in 2017 verjongde
het bedrijf niet alleen. Onder leiding van de
nieuwe CEO, André Jadot, kwamen fraaie
nieuwe opdrachten binnen. In Nederland
verzorgde Eurosense de data-inwinning voor
AHN-3, internationaal viel de deelname op in
het Horizon2020-project Reconect (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions
for hydro-meteorological risk rEduCTion).

Readar
Het jonge bedrijf Readar toonde enkele aandachtspunten met betrekking tot de 25 centimeterluchtfoto vanuit gebruikersperspectief:
schaduw, kleurverschil, onbekende bewerkingsstappen en opnametijd. Sven Briels toonde niet alleen oplossingen hiervoor door het
gebruik van stereofoto’s, hij ging ook in op geautomatiseerde vormen van beeldherkenning.
In het afgelopen jaar staat deze tak van sport
nogal in de aandacht vanwege de duidelijke
links met deep learning en machine learning.

Beeldmateriaal en DiS Geo
In 2018 is onder de noemer ‘Doorontwikkeling in Samenhang Geo’ een start gemaakt
met de ontwikkeling van een meer samenhangende objectenregistratie binnen onze basisregistraties. Daarnaast is er gestart met een
spoor ‘stimuleren van gebruik’. Daarin zitten
verkenningen naar landelijke basisvoorzieningen beeldmateriaal en 3D. Ruud van Rossem
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gaf uitleg over de stand van
zaken rondom het beeldmateriaal. Momenteel
wordt in kaart gebracht wat voor welke doel-

De BM4-vlieglijnen van het lageresolutie-luchtfotogebied zoals gevlogen in 2019.

groep de gewenste functionaliteit, effectiviteit,
efficiëntie en randvoorwaarden zijn voor een
goed werkende basisvoorziening.

Interactieve sessie ICTU
Waar het bij deze bijeenkomst om ging, was
het naar voren brengen van het belang van
luchtfoto’s als basisvoorziening voor de Rijksoverheid. Waar nu behoefte aan is, is duidelijke communicatie over de veelkleurigheid
en vooral de inclusieve grondhouding van
dit toekomstige platform. Dat Roy Tomeij van
ICTU een interactieve workshop gaf over de
basisvoorziening Beeldmateriaal, was dan
ook prima te begrijpen. Minder logisch was
zijn keuze om direct te beginnen over alle mogelijke verschillende resoluties, doorlooptijden
en andere struikelblokken voor samenwerking.
De discussie verzandde dan ook vrijwel direct.
Het is een uitnodiging om voor jezelf te spreken; vooral belanghebbenden die zogenaamd
op technische gronden geneigd zijn vast te
houden aan hun eigen keuzes, nemen dan
het woord. Dat is niet alleen vervelend, het is
ook onnodig. Voordat je alle 355 gemeentelijke meningen en meninkjes hebt opgetekend,
negeer je domweg het feit dat instituten met
een mandaat, zoals DataLand, VNG Realisatie (voorheen KING) en het Gemeentelijk
GI-Beraad al minstens vijf jaar zinnig voorwerk hebben gedaan op dit vlak.

Denkrichting
Als we kijken naar de manier waarop in het
nabije verleden partijen zijn verleid om samen
te werken, kan dit een productieve manier zijn
om nu stappen te maken. Het model hiervoor bestaat dus al, belanghebbenden overlappen zelfs.
Bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie maken immers allemaal gebruik
van luchtfoto’s. Rijkswaterstaat en ProRail zijn bekende beheerders van ‘stroken’, gemeenten vullen de kaart. De uitkomst langs deze lijn is een

platform waarin voor iedereen aanvaardbare
minimumeisen worden vastgesteld, met grote
vrijheden voor hogere kwaliteit en ‘plus-informatie’ die vervolgens door de markt kan worden
gestroomlijnd. Het inmiddels alweer bijna vijftien
jaar oude overheidsmotto ‘Enkelvoudige Inwinning voor Meervoudig Gebruik’ en een heldere
lijn over overheidsluchtfoto’s als Open Data bieden logische vervolgstappen voor het efficiënt
gebruik van overheidsgelden.

Hoofdpijndossier in een vechtmarkt
Luchtfotografie in Nederland is een hoofdpijndossier. Vrijwel nergens in Europa is het zo lastig
om goede foto’s te kunnen schieten als in de regio Schiphol. Er is een opgebouwde historie van
gemeentelijke vrijheden die enerzijds heeft gezorgd voor de hoge kwaliteit van onze geodatainfrastructuur. Anderzijds is er ook alle ruimte
voor trotse koopjesjagers en non-valeurs die niet
alleen de markt verpesten, maar zichzelf ook tevredenstellen met pseudo-kwaliteit en daarbij onredelijke leveringseisen opstellen. Er is dan ook
een glansrol weggelegd voor brancheorganisatie GeoBusiness Nederland. Omdat er nog maar
weinig Nederlandse fotogrammetristen actief
zijn, kan GeoBusiness internationaal aanhaken
bij de onlangs opgerichte branchevereniging
van fotogrammetristen Eaasi. Want we moeten
niet vergeten dat het huidige luchtfotobeleid van
de overheid een verdeel-en-heersmodel is, die
een ongezonde vechtmarkt heeft veroorzaakt. Er
is dus veel te winnen. n
Remco Takken is redacteur bij Geospatial Media and
Communications. Voor meer informatie over de in dit artikel
besproken onderwerpen, zie www.beeldmateriaal.nl.

28

Deel 1: doel bepalen en een pilot starten

De vele wegen naar een
3D-stadsmodel
Door Jan Blaauboer

Vele wegen leiden naar Rome is een bekend gezegde. Om in Italië te blijven: stel
er is witte rook, u heeft budget voor het maken van een 3D-stadsmodel! En dan?
Is er een ‘best practice’? Is er een route waarvan niet kan worden afgeweken of
zijn er een heleboel mogelijkheden? Zijn er dwaalwegen en doodlopende routes?
Anders gesteld: kunt u het echt fout doen?

Welke stappen zijn er nodig voor het maken van een 3D-stadsmodel? Hier het 3D-model van Rotterdam.

D

it is het eerste artikel van een reeks
bijdragen over het maken van een 3Dstadsmodel, waarbij ik stap voor stap
de totstandkoming van een dergelijk model
doorneem. Een algemeen recept, een globaal plan van aanpak, of, om in de wegensfeer te blijven, een ruime routebeschrijving
dus. Ik denk namelijk dat er geen standaard,
specifiek recept is voor het maken van een
3D-stadsmodel waarvan absoluut niet mag
worden afgeweken. Ik denk zelfs, maar dit is
een veel gevaarlijker stelling, dat je het niet
echt fout kunt doen. Mits je tenminste nagedacht hebt over het waarom van het model:
waarvoor gaat het gebruikt worden en door
wie precies? Welke afdelingen zullen er infor-

Opinie

matie uit halen en wordt het model gedeeld
met externe partijen, zijn daarbij belangrijke
vragen. Om maar een cliché te gebruiken: ik
trap een open deur in als ik stel dat het gebruik het model bepaalt. Enige voorbeelden:
als uw organisatie alleen geïnteresseerd is
in een zo realistisch mogelijk 3D-stadsmodel
omdat de primaire toepassingen zich richten
op visualisaties, is een reality model de beste
optie. Maar als ondersteuning van beleidsbeslissingen, stadsplanning en dergelijk de
voornaamste toepassingen worden, is een
objectgeoriënteerd model de beste oplossing.
En als geld geen probleem is (ik weet het,
geld is altijd een probleem), kunt u natuurlijk
beide modellen (laten) realiseren.

Een andere vraag die opkomt: gelijk de hele
stad of beginnen met een gebied? Mijn advies: maak een plan met de stip op de horizon (weer een cliché, excuus) en begin dan
met een gebied. Op een wijze dat dit begin
past in het grotere plan.

Pilotgebieden
Als er een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein gaat komen, is dit een uitstekend gebied
om te beginnen. Maar ook een kruispunt dat
rotonde wordt, kunt u gebruiken als pilot gebied.
Ik heb het al eerder geschreven: mijn voorkeur gaat uit naar een hybride model. Het
primaire model is een objectgeoriënteerd
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model. Dit model conformeert zich aan de
CityGML-standaard en is minimaal LOD2.
Waarom LOD2? Dakvormen zijn belangrijk.
In de eerste plaats verhoogt het de herkenbaarheid. Stelt u zich het Binnenhof eens voor
in LOD1, of zelfs LOD 1.3… Het ziet er niet
uit! Herkenbaarheid is belangrijk voor de
gebruikers, zij moeten wel gelijk zien ‘waar
ze zijn’. Dakvormen zijn ook belangrijk voor
heel veel analyses, zoals zon/schaduw-berekeningen en ‘line of sight’-beschouwingen,
om er maar enkele te noemen.
Voor een pilotproject is mijn advies om van
scratch af aan te beginnen. Dit om het gehele
proces van inwinning tot gebruik en wijzigen
door te kunnen lopen. Op die manier zullen
alle aspecten van het leven met een 3D-stadsmodel worden belicht. U dient ook een keuze
te maken tussen alles zelf doen, alles outsourcen of ook hier een hybride vorm. Ook
hier gaat mijn voorkeur uit naar de hybride
oplossing: het is goed om ook zaken zelf te
doen, want dat zal uw kennis vergroten.

Uitbesteden
Heeft u eigen scanapparatuur dan kunt u het
inwinnen zelf doen. Ik ga er echter van uit
dat u het inwinnen laat doen door een derde
partij: er zijn veel partijen die dit snel kunnen
uitvoeren. Vervolgens neem ik ook aan dat u
het bewerken van de puntenwolken tot een
3D CityGML-model uitbesteedt, om dezelfde
reden: u kunt het zelf doen, maar andere, gespecialiseerde partijen kunnen het vaak sneller. Uiteindelijk is het doel hier ook het maken
van een 3D-model van de gehele stad en dan
is zelf inwinnen meestal geen effectieve oplossing. Uitbesteden betekent wel weer dat
er een compleet offertetraject moet worden
doorlopen, dus moet u goed nadenken over
wat voor model u precies wilt hebben. Daarbij gaat het er niet alleen om welk gebied
met welke nauwkeurigheid in kaart wordt gebracht, maar ook bijvoorbeeld over de vraag
wat de maximale termijn mag zijn tussen het
inwinnen en het opleveren van de data. Bedenk: u betaalt, dus u bepaalt. Als dit alles

nieuw voor u is, is het een goed plan om een
adviseur in te schakelen en/of te gaan kijken
bij collega’s die u voorgingen. Dat laatste is
belangrijk, want een mens kan ook heel goed
leren van andermans fouten…

Ontwerpdata
Voor dit verhaal ga ik ervan uit dat de 3D-pilot
gedaan wordt in een nieuw uitbreidingsgebied. Een gebied dus waar veel wijzigingen
optreden in een relatief korte periode. Een
gebied waar dus ook veel nieuw gebouwd
gaat worden en er dus ontwerpdata beschikbaar gaan komen. In een volgend artikel zal
ik ingaan op de manier waarop hiermee kan
worden omgegaan. n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

Benieuwd
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Ervaar het tijdens
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Dynamo ingezet als Civil 3D-plug-in

Ontwerpprocessen versneld
bij Sweco
Door de redactie

Marco de Voogd is BIM-modelleur en Civil 3D-ontwerper bij Sweco. Eind september
gaf hij zijn werk een nieuwe dimensie door op ontdekkingsreis te gaan in de wereld
van Dynamo als toepassing binnen Civil 3D, via een training bij CAD Accent uit Oss.
Het geautomatiseerd modelleren maakt zijn werk sneller, efficiënter en leuker, zo
ontdekte hij. “Dynamo als Civil 3D-plug-in biedt zóveel mogelijkheden.”

O

nder Revit-gebruikers is Dynamo al
langer een veel gebruikte functionaliteit. Sinds Dynamo voor Civil
3D beschikbaar is, ontdekken ook veel civieltechnische ontwerpers de plug-in. “Ik zou
Dynamo omschrijven als een tool die je helpt
om ontwerpprocessen te versnellen”, aldus
De Voogd. “Denk vooral aan repeterende
handelingen, die je met één druk op de knop
realiseert.”
In zijn werk maakt De Voogd veel gebruik van
Corridor-ontwerpen: het herhalen van een
principeprofiel over de horizontale en verticale as van een ontwerp, zodat een doorgetrokken 3D-model ontstaat. “Neem als voorbeeld
de as van een weg. Die gaat wat omhoog,
naar beneden, kent bochten… Steeds genereer je om de zoveel meter een nieuw
dwarsprofiel en zo bouw je je 3D-object op,
inclusief andere doorlopende objecten, zoals
asfaltverharding inclusief fundering, geleiderails, geluidsschermen enzovoorts. Anders
is het met vaststaande objecten, zoals de
staanders om een geluidsscherm te plaatsen.
In AutoCAD is het vrij eenvoudig om die te
plaatsen. Tenminste… als ze overal identiek
zijn. Zijn ze dat niet, en meestal is dat het geval, dan moet je ze stuk voor stuk aanpassen
aan de juiste hoogte, afmetingen en andere
eigenschappen. Daar komt Dynamo om de
hoek kijken.”

Eén druk op de knop
De Voogd legt uit dat Dynamo hem bij zulke
ontwerpen helpt om de aanpassingen aan
iedere afzonderlijke staander bij een geluidsscherm geautomatiseerd aan te brengen. “Het script in Dynamo volgt keurig de
parameters van het geluidsscherm. Met één

Praktijk

Het resultaat van het inlezen in Dynamo van bomen naar kroonvorm uit Obsurv.

druk op de knop ben je klaar. Wat bij grotere
projecten vroeger uren duurde, kost nu slechts
minuten. Het script vergelijkt de hoogte van
het scherm met de positie van de staanders en
past ze allemaal in één keer aan. Dat scheelt
niet alleen enorm veel tijd, het maakt je werk
ook aangenamer. Het repeterende werk dat
je anders handmatig zou moeten doen, vind
ik namelijk niet echt uitdagend. Dankzij Dynamo kun je snel verder met de onderdelen
van je ontwerp die wel om het nodige vakmanschap vragen.”

Clashes signaleren
Daarnaast, zo vervolgt De Voogd enthousiast, zijn dankzij Dynamo fouten te voorkomen, bijvoorbeeld doordat op voorhand al
clashes in het ontwerp worden gesignaleerd.

“Dat bleek al snel tijdens de training die we
bij CAD Accent volgden. Stel je een project
voor met veel bomen. In een Excel-lijst hebben
we aangeleverd gekregen waar ze staan,
wat de hoogte is, hoe groot de stamdiameter is, in welke conditie de boom verkeert…
Met Dynamo plaatsen we de bomen snel en
eenvoudig op werkelijke grote in het model.
Stel je voor dat je werkt aan ondergrondse
infrastructuur: je ziet precies of een boom veel
of weinig wortels heeft en hoeveel ruimte je
hebt voor riolering, kabels of leidingwerk.
Hetzelfde geldt bovengronds, bijvoorbeeld
bij het plaatsen van lichtmasten. Zo voorkom
je mede dankzij Dynamo vervelende verrassingen in de uitvoeringsfase. En: de laatste
update van Dynamo voor Civil 3D bevat de
optie om Property Sets in te lezen. Al die aan-
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Concrete resultaten

Dynamo helpt om aanpassingen aan iedere afzonderlijke staander bij een geluidsscherm geautomatiseerd
aan te brengen.

vullende informatie koppel je via Property
Sets rechtstreeks aan je 3D-model. Als je een
object aanklikt, zie je meteen alle onderliggende informatie.”

In één dag geleerd
Het is niet ingewikkeld om Dynamo te leren
kennen, zo vindt De Voogd. De training die
hij en enkele collega’s bij CAD Accent volgden, bood hen meer dan genoeg houvast.
“We wilden de training volgen met collega’s
van verschillende Sweco-vestigingen. CAD
Accent heeft daarom de training verzorgd
in ons kantoor in De Bilt en die training was

prima. Eén dag. Meer heb je eigenlijk niet
nodig om de basis onder de knie te krijgen.
Na de basiscursus ga je vooral zelf proberen
en ontdekken.”
De zaken waar De Voogd en zijn collega’s
alsnog tegenaan liepen, zijn op een tweede
cursusdag behandeld. “Al met al heeft het
ons een helder beeld opgeleverd van wat
de mogelijkheden binnen Dynamo zijn. Ook
de manier waarop de cursus werd gegeven,
hebben we als prettig ervaren: praktisch,
met meer dan genoeg ruimte voor vragen en
ideeën. Wij hadden onze investering in de
training al heel snel weer terugverdiend.”

Inmiddels hebben De Voogd en zijn collega’s
al verschillende mooie stappen gezet met
Dynamo als Civil 3D-plug-in. “Zo heeft een
collega een script gemaakt om stalen damwanden te plaatsen in een groot dijkverbeteringsproject. En een andere collega heeft
een script geschreven om alle bomen in de
Rotterdamse wijk Feijenoord in kaart te brengen, vanuit het door Sweco ontwikkelde beheerpakket Obsurv. In dat project waren de
kruinvormen van belang: piramidekruinen,
kaarsvormige kruinen, ronde kruinen… Alles
is verwerkt en visueel gemaakt via Civil 3D
naar InfraWorks.”
De Voogd verwacht dat Dynamo in Civil 3D
een vlucht gaat nemen. “Vooral omdat we
steeds meer zullen gaan scripten, om ontwerpen nog gedetailleerder te maken. Dynamo
binnen Civil 3D staat nog in de kinderschoenen, zeker als je ziet wat je met Dynamo binnen Revit al allemaal kunt. Maar ik denk wel
dat dit de toekomst is, en dat er voor de toepassing binnen Civil 3D nog veel moois aan
zit te komen.”
Of er ook risico’s of beperkingen zijn? De
Voogd durft het niet te zeggen: “Ik heb ze
in ieder geval nog niet ontdekt. Belangrijk is
wel dat je vooraf weet wát je met Dynamo
wilt gaan doen. Je kunt namelijk het overzicht
verliezen in alle ‘nodes’ en ‘wires’. Bepaal
een doel en ga vervolgens aan de slag. Je
zult zien dat je gaandeweg steeds nieuwe
dingen ontdekt. Wel vind ik het jammer dat
je op YouTube nog maar weinig tutorials en
andere informatieve video’s vindt over Dynamo voor Civil 3D. Aan de andere kant: we
hebben altijd nog onze contacten bij CAD
Accent die ons kunnen helpen bij vragen of
struikelblokken. CAD Accent is technisch gezien onze leverancier, maar in mijn ogen is
het veel meer een partner. Bovendien maakt
het feit dat Dynamo voor Civil 3D nog in de
kinderschoenen staat, de drive om er zelf in
te duiken en te gaan ontdekken alleen maar
groter.” n
www.sweco.nl
www.cadaccent.nl
dynamobim.org/download

Marco de Voogd, BIM-modelleur en Civil 3D-ontwerper bij Sweco: “Belangrijk is dat je vooraf weet wát je met
Dynamo wilt gaan doen.”
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Uitwisseling mogelijk via BCF en IFC

Doorvoeringen met liNear
versie 20 voor Revit

Door de redactie

Planning van doorvoeringen in liNear Desktop voor Revit.

Omdat BIM-gebaseerde processen steeds vaker voorkomen, is er een behoefte aan uniforme normen en standaarden voor de planning van sleuven en doorvoeringen. Platformonafhankelijke workflows en open documentatie- en archiveerprocessen zijn vaak
alleen met behulp van moeizaam handwerk te realiseren, omdat de gebruikte programma’s meestal eigen, firmaspecifieke interfaces gebruiken. Daarmee voldoen ze niet aan
de BIM-eis die een open uitwisseling van informatie voorschrijft en het exclusieve gebruik
van eigen bestandsformaten als problematisch beschouwd. Onlangs is DIN SPEC 91391 in
boekvorm verschenen met daarin de richtlijnen voor Common Data Environments (CDE)
voor BIM-projecten. Hierin zijn de functionele eisen vastgelegd voor een gemeenschappelijke dataomgeving en daarbij wordt het gebruik aanbevolen van het door buildingSMART
ontwikkelde BIM Collaboration Format (BCF) vanaf versie 2.x.

Geïntegreerde BCF-compatibele verslagen en taken in
liNear Desktop voor Revit.

Controleren, classificeren en aanmaken van doorvoeringen met de Add-In liNear Void Manager.

BCF-Workflow

Constructie en export

IFC-Workflow

De onlangs uitgebrachte versie 20 van liNear
Solutions voor Revit heeft de uitdaging aangenomen om een toekomstbestendige oplossing te
bieden. Met behulp van speciale constructietools
wordt een BCF-gebaseerde workflow voor de
planning van sleuven en doorvoeringen mogelijk
gemaakt. Dit zorgt voor een open processtructuur en maakt doorvoerplanning en -goedkeuring over meerdere disciplines mogelijk.
De doelstelling bij de ontwikkeling van de software was dat de samenwerking met andere
ontwerppakketten geen problemen zouden opleveren voor de Revit-gebruiker. Dit is mogelijk
in versie 20 van liNear Solutions, omdat de software te exporteren BCF-bestanden aanvult met
zogenaamde snippet-uitbreidingen. Deze laatste bevatten alle geometrische informatie voor
het aanmaken van daadwerkelijke doorvoeringen.

De gebruiker maakt eerst een planning aan binnen de liNear-oplossing met speciaal daarvoor
ontwikkelde constructietools. Deze bieden de
mogelijkheid om bestaande conflicten op te lossen, doorvoervoorstellen met gegeven afstanden
aan te brengen en deze eventueel te verbinden.
Wanneer vervolgens de planning als BCF is
geëxporteerd, biedt het geïntegreerde invoerdomein ‘Verslagen en Taken’ in liNear de mogelijkheid om individuele doorvoervoorstellen te verrijken met extra informatie, zoals commentaren
en screenshots
De kosteloze tool liNear Void Manager maakt
een directe classificatie van voorstellen en de
aanmaak van doorvoeringen in een Revit-architectuurmodel mogelijk. Daarbij wordt de in de
BIM-snippets opgeslagen informatie geëvalueerd. De maker heeft voor de communicatie dus
alleen een BCF-bestand nodig.

Wie niet over een Revit-model beschikt, maar
met een IFC-model werkt uit een ander pakket,
kan ervoor kiezen om naast het BCF-bestand
een eigen IFC-model te exporteren. Hierbij wordt
de gebruiker geholpen door de export-optie van
liNear, die automatisch de benodigde instellingen aan de hand van de IFC-specificatie kiest.
Wanneer er speciale wensen zijn, bijvoorbeeld
de export van extra eigenschappensets (Psets),
dan is het natuurlijk te allen tijde mogelijk om zelf
instellingen voor de IFC-export uit Revit te kiezen.
De door de liNear-software toegekende parameters zijn hierbij met behulp van het geïntegreerde
parameterbeheer eenvoudig te herdefiniëren.

Software

Classificatie importeren
Wanneer de controle van de doorvoervoorstellen heeft plaatsgevonden, is het logisch om het
TGA-model met het geactualiseerde BCF-bestand
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Kleurcodering van geaccepteerde en afgewezen
doorvoervoorstellen.

Het bijeenbrengen van de geëxporteerde BCF- en IFC-bestanden, hier met BIMCollab ZOOM.

te coördineren. In dit proces stemt de gebruiker
de status van de doorvoervoorstellen af aan de
hand van de classificatie-informatie. In de plattegrond wordt dit proces door een kleurcodering
verduidelijkt. Volgens een stoplichtsysteem worden geaccepteerde voorstellen groen en afgewezen voorstellen rood. Op de verschillende ca-

tegorieën kan via de schermweergavebesturing
gericht worden in- en uitgezoomd. Dit maakt het
mogelijk om na een geslaagde coördinatie met
het bouwwerkmodel later ook van de al gerealiseerde planningsprestatie te profiteren. Zo is bijvoorbeeld de informatie over afgewezen doorvoervoorstellen ook later nog van nut, wanneer

wijzigingen aan de systemen moeten worden
uitgevoerd. In afgewezen regio’s blijft een vergunning voor bouwmatige ingrepen ook in het
verdere verloop van het project onwaarschijnlijk.
Het bespaart dus in sommige gevallen kostbare
tijd, wanneer de ontwerper direct probeert een
alternatieve leidingloop te vinden. Ook biedt het
meenemen van geaccepteerde doorvoervoorstellen de mogelijkheid om de deelmodellen achteraf te controleren en mogelijkerwijs overbodig
geworden doorvoeringen op te sporen. n
www.linear.de
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Geo-information Technology & Governance

Met in deze editie
Afscheid Tjeu Lemmens - Vooraankondiging NCG-studiedag
Puntenwolken - Grote inbreng TU Delft Geospatial Kuala
Lumpur 2019 - EU-projecten SPIDER en TODO van start

Afscheid Tjeu Lemmens (TU Delft):
“Ik voel mij meer docent dan onderzoeker”
Op 15 november gaf TU Delft geomaticsspecialist Tjeu Lemmens een
afscheidscollege, gevolgd door een
paneldiscussie over geomatics-onderwijs
aan de TU Delft. Tjeu startte in 1984 als
wetenschappelijk assistent, was vanaf
1987 docent en promoveerde in 1996.
Over zijn werk kan hij enthousiast
vertellen, zelfs over projecten die lang
geleden zijn afgerond. “Na mijn promotie heb ik zeer interessant onderzoek
naar laserscanning uitgevoerd en heb ik
projecten gedaan in Oost-Europa, onder
andere als teamleader bij het Estlandse kadaster en
in Afrika als teamleider bij de voorbereiding van de
volkstelling in Nigeria.”
Tjeu was actief betrokken bij de MSc Geomatics die
in 2011 werd opgezet. “Ik heb bijgedragen aan het
ontwerpen van het curriculum en aan de onderwijsvisitatie in 2012. In 2017 ben ik gevraagd om opleidingsdirecteur te worden. Mijn voornaamste taak lag

opnieuw bij het voorbereiden van een
onderwijsvisitatie. Vooral het schrijven
van het zelfevaluatierapport was een
intensieve klus, maar die is beloond met
de zeer hoge score ‘good’ voor het totale
programma.”
Hoewel hij plezier had in het doen van
onderzoek is Tjeu ook actief met het
structureren van kennis voor studenten
en de praktijk, o.a. als redacteur van
GIM International. De laatste 20 jaar
van zijn loopbaan ligt zijn hart vooral bij
onderwijs. “Mijn leerboek ‘Geo-information – Technologies, Applications and the Environment’
(Springer, 2011 – red.) kent meer dan 60.000 (inter)nationale hoofdstukdownloads en vormt de basis
voor mijn vakken ‘Sensing Technologies’ en ‘Geo-data
Quality’. Omdat het docentencorps kampt met een
onderbezetting zal ik als onbezoldigd docent, na mijn
pensionering, nog voor de TU Delft actief blijven.”

Vooraankondiging NCG-studiedag Puntenwolken
Op 27 maart 2020 zal bij de Universiteit Twente de
NCG-studiedag Puntenwolken worden georganiseerd.
Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland zullen de laatste stand van zaken presenteren met een
nadruk op Indoor Puntenwolken. De studiedag wordt
gecombineerd met de promotie van Shayan Nikoohemat, begeleid door George Vosselman en Sander Oude
Elbrink bij het ITC (Universiteit Twente).
9.30-11.50
NCG Studiedag Puntenwolken
11.50-12.30
lunch
12.30-12.45
Lekenpraatje Shayan Nikoohemat
12.45-13.30
PhD defence

Tekening uit het proefschrift van Shayan Nikoohemat.

Voor meer informatie en het programma, zie www.ncgeo.nl.
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Grote inbreng TU Delft Geospatial Kuala Lumpur 2019
De 8e FIG Land Administration Domain
Model (LADM) Workshop in Maleisië
kende een grote inbreng van de TU
Delft met presentaties en discussie over
nieuwe elementen en herziene onderdelen van de nieuwe LADM-versie in
voorbereiding. Drie PhD’s en een postdoc
uit het TU Delft-team dat bij de revisie betrokken is, hebben presentaties
verzorgd. De voorgestelde structuur en
nieuwe onderdelen van de nieuwe editie zijn goed ontvangen
en door de deelnemers van opbouwende feedback voorzien.
Er hebben zich zelfs nieuwe deelnemers bij het revisieteam
aangesloten.
De focus van de LADM2019 workshop lag op het bespreken
en het voorbereiden van input voor de tweede LADM-editie,
volgens het New Work Item Proposal (NWIP) dat door FIG
werd ingediend bij ISO TC211, op basis van ervaringen en
verwachtingen.

Er werden meer dan 20 presentaties
gegeven over onderwerpen als de uitgebreidere scope van de norm (waarderingsinformatie/WOZ in NL, ruimtelijke planinformatie, marine zones en
planning, etc.), verdere modelleringsaspecten die de noodzaak benadrukken
om de huidige 3D-ondersteuning (bijv.
3D ondergrondse infrastructuur) te
verbeteren, de ontwikkeling en implementatie van landenprofielen, en het gebruik van operationele standaarden in Land Administration met nadruk op het
gebruik van BIM (Building Information Model) als brongegevens. De bijdragen van de TU Delft zijn te vinden op http://
isolam.org/LADM2019Workshop.
De Workshop was een gezamenlijk evenement met
SDSC2019 (Smart Data and Smart Cities) en GGT2019
(Geomatics Geospatial Technology) en trok ongeveer 300
deelnemers.

EU-projecten SPIDER en TODO van start
Het Kenniscentrum Open Data is
sinds eind 2019 actief in twee nieuw
gestarte EU-projecten: SPIDER en
TODO. In de afgelopen twintig jaar
hebben Europese overheden aanzienlijke middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een digitale infrastructuur
voor opslag en (her)gebruik van ruimtelijke data (SDI’s) met de Europese
INSPIRE-richtlijn als belangrijke
motor. Deze SDI’s waren aanvankelijk
gericht op het delen van gegevens tussen overheidsinstanties. Later zijn ook
gebruikers buiten de publieke sector
hierbij betrokken. De afgelopen jaren is
in verschillende landen begonnen met
het vragen van open overheidsdata en
niet-overheidsgegevens.
Momenteel ontbreekt in SDI-onderwijs
een holistische, multidisciplinaire benadering. De recente Open SDI-trend
is nog niet in een curriculum geïmplementeerd. Ook ontbreekt een internationale uitwisseling van lesmateriaal.
Een internationaal platform dat het
SDI-onderwijs faciliteert ontbreekt.

Het overkoepelende doel van het
SPIDER-project is het bevorderen en
versterken van actief leren en doceren
van Open SDI. Dit is uitgewerkt in vier
doelstellingen:
1. Het concept van Open SDI als nieuw
paradigma in SDI-onderwijs introduceren.
2. Multidisciplinair onderwijs van
Open SDI bevorderen.
3. Een toolkit ontwikkelen voor het
implementeren van Open SDI in
bestaande curricula voor verschillende disciplines.
4. Het gebruik van Open SDI- en
leermiddelen door docenten en studenten bevorderen via open online
platforms.
Naast het Kenniscentrum doen mee:
Bochum University of Applied Sciences, KU Leuven, Lund University en
University of Zagreb.
Het TODO-project heeft als doel de
kennis bij de Universiteit van Zagreb op het gebied van open data te
benutten om het aanbod en gebruik
van open overheidsdata in Kroatië en

daarbuiten te stimuleren. De faculteit
Geodesie coördineert dit project.
Frederika Welle Donker is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Capacity
building’. Het doel van dit werkpakket
is om het algehele wetenschappelijke
niveau van de universiteit op het
gebied van open data aanzienlijk te
verbeteren:
• Kennisoverdracht aan de open dataonderzoekers van de universiteit van
de belangrijkste concepten, theorieën
en benaderingen van open dataonderzoek.
• Verbeteren van kennis van concepten, benaderingen en theorieën over
de verschillende levenscycli van open
data.
• Verbeteren van kennis en het begrip
van real-world open data-beleid,
technologieën en initiatieven.
Het TODO-project ontvangt financiering van het EU Horizon2020 onderzoeks- en innovatieprogramma. De
projectpartners zijn de Universiteit
van Zagreb (Kroatië), University of the
Aegean (Griekenland) en de TU Delft.

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

Redactie
Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl)

www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.nl
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Half miljoen percelen gemonitord

Mutatiesignalering op alle
landbouwpercelen in Nederland
Door Steven Braakman

Vanaf 2019 signaleert NEO voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) veranderingen op alle percelen in Nederland, ruim 500 duizend landbouwpercelen. Het monitoren, op basis van satellietbeelden in combinatie met
kunstmatige intelligentie, heeft als doel om veranderingen in de begrenzingen
van de landbouwpercelen op te sporen.

Veranderingen in een landbouwperceel afgeleid uit meerdere satellietbeelden. In blauw de begrenzing van het perceel in de registratie van RVO. In het rechter beeld van 2019 is
duidelijk dat er veranderingen zijn opgetreden die effect hebben op het oppervlak van het landbouwperceel. In rood de grenzen van het mutatiesignaal dat door de automatische
herkenning is gegenereerd.

D

e actuele staat van landbouwpercelen
(hierna: percelen) is van belang voor de
bepaling of uitbetaling van landbouwsubsidies rechtmatig is. Tot nu toe voerde RVO.
nl deze controle handmatig uit op luchtfoto’s,
wat veel capaciteit en geld kostte. Het is voor
het eerst dat er op automatische wijze mutatiesignalering op basis van aardobservatie wordt
uitgevoerd op deze schaal: meer dan de helft
van het landoppervlak van Nederland wordt
gecontroleerd.
RVO.nl is onderdeel van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en is het
betaalorgaan van Europese subsidies voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Een van de taken van het betaalorgaan is het
onderhouden van een Land Parcel Identification
System (LPIS); in Nederland is dit de referentielaag, voorheen het Agrarisch Areaal Nederland
(AAN). De referentiepercelen in de referentielaag vormen het uitgangspunt bij de bepaling
of uitbetaling van landbouwsubsidies rechtmatig

GIS

is. Het actueel houden van de registratie van de
percelen is daarom van groot belang. Dat is een
uitdaging, want de grenzen van de 500 duizend
Nederlandse percelen kunnen ieder moment veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van de aanleg
van een stal, een weg of een sloot. Jaarlijks wijzigt hierdoor de geometrie van zo’n vijf tot tien
procent van de percelen.

Visuele controle
RVO.nl controleerde tot nu toe handmatig op
luchtfoto’s of de percelen veranderd zijn, elk jaar
een derde van de percelen, zodat een perceel
elke drie jaar werd gecontroleerd. Deze controle
vond visueel plaats. Na deze visuele controle
wordt, voor de percelen waarvan is vastgesteld
dat deze veranderd zijn, in een volgende ronde
de nieuwe geometrie ingetekend op basis van
luchtfoto’s. Met de nieuwe dienst die NEO levert
kan RVO.nl dit werkproces efficiënter uitvoeren,
doordat de eerste signaleringsronde wordt ondersteund door gebruik te maken van satelliet-

beelden en automatische verwerking en analyse
van deze beelden.
Hoe werkt dit? De dienst maakt als grondstof
gebruik van de open (en gratis) data van het nationaal satellietdataportaal van de Nederlandse
overheid. Verspreid over 2019 zijn er voor elke
plek in Nederland rond de zes satellietopnames
beschikbaar met een ruimtelijke resolutie van 50
centimeter. Het grote datavolume (~40 TeraByte)
is een uitdaging, het analyseren en interpreteren
van zoveel beelden en pixels kan eigenlijk alleen
geautomatiseerd uitgevoerd worden. Hiervoor
wordt dan ook deep learning (DL) toegepast,
een specifieke vorm van kunstmatige intelligentie
waarbij gebruik wordt gemaakt van gelaagde
neurale netwerken. De algoritmen, door NEO
ontwikkeld en ingericht, signaleren veranderingen in grondgebruik.
Dit gebeurt door allereerst onderscheid te maken
in de klassen gebouw, weg, water, landbouwperceel en bomen. Daarnaast is het noodzakelijk
om ook andere verschijnselen die op satelliet-
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De probabilities van de klassen landbouwperceel (links) en gebouw (rechts), voorspeld door de DL-algoritmen. Zwart: dat de pixel tot de klasse behoort is zeer onwaarschijnlijk,
wit: zeer waarschijnlijk wel de klasse. In rood omlijnd de afgeleide mutatie.

beelden zichtbaar zijn en die voor ruis en fouten
zorgen te identificeren, zoals wolken, wolkenschaduw en gebouw- en vegetatieschaduwen.
Zo voorkomen we dat we deze per ongeluk als
verandering interpreteren. De classificatie wordt
per beeld en per (groep van) pixels uitgevoerd
met DL, waarbij niet alleen pixelwaarden maar
ook geometrieën en texturen een rol spelen in
objectgerichte classificatie. Vervolgens wordt in
een tweede DL-stap over de classificaties van
de beelden in de tijdserie heen beoordeeld of
er een verandering is opgetreden binnen de
percelen. Als laatste worden – op basis van een
beslisboom – de gedetecteerde veranderingen
gefilterd op hun relevantie voor deze toepassing
(het onderhoud van de referentielaag).

Gewijzigd, ongewijzigd en onduidelijk
De uitkomst van de signalering is uiteindelijk
een classificatie per perceel van de status in de
klassen gewijzigd, ongewijzigd en onduidelijk.

Het cyclische werkproces. Satellietopnames worden doorlopend gemaakt. Er is door RVO voor gekozen om op
vaste momenten, éénmaal per jaar een signalering uit te laten voeren. De feedback op de signalering leidt tot
nieuwe input voor een verdere verbetering van de DL-signaleringsalgoritmen.

Aanvullend wordt voor de als gewijzigd beoordeelde percelen per gesignaleerde mutatie aangegeven wat de aard van de mutatie is, wat het
tijdstip is van de opgetreden mutatie (op basis
van de satellietopname) en de omvang (geometrie).
De dienst bespaart RVO.nl tijd en geld omdat op
basis van de classificatie gerichter naar percelen
kan worden gekeken. De percelen met de indicatie ‘ongewijzigd’ hoeven namelijk niet visueel

beoordeeld te worden. De resultaten van de signalering worden met elke nieuwe cyclus verder
verbeterd door aanvullende en meer specifieke
training van de DL-algoritmen, een lerend principe dat ook voor de klant steeds meer besparing oplevert.

Patentaanvraag
De dienst die NEO levert is uniek: het is voor het
eerst dat er op deze schaal (meer dan de helft
van het landoppervlak van Nederland wordt
gecontroleerd) automatisch mutatiesignalering
op basis van aardobservatie wordt uitgevoerd.
Voor deze innovatie op het gebied van automatische mutatiesignalering op basis van kunstmatige intelligentie loopt een patentaanvraag.
Deze dienst past in de trend van monitoringsdiensten die gebruikmaken van de steeds hogere en continu verbeterende beschikbaarheid
van beeldmateriaal (met een hoge herhalingsfrequentie) en de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie, in combinatie met eigen intelligentie,
biedt. Zo is het mogelijk om objecten structureel
te monitoren en het gehele bijhoudingsproces
van signalering tot aan actualisatie van de data,
dus inclusief de opvolging van de signalering, te
vereenvoudigen en goedkoper te maken. n
Steven Braakman is senior advisor, business developer bij
NEO. Voor meer informatie over de in dit artikel besproken
onderwerpen, zie www.satellietdataportaal.nl,

Overzicht percelen met classificatie: ongewijzigd in groen, onduidelijk in geel en gewijzigd in rood.

www.rvo.nl en www.neo.nl.
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IMAGEM introduceert analysetool SCOPE

Make Geospatial Matter
Door Remco Takken

Een informatief ochtendprogramma en de introductie van 3D SaaS-oplossing
SCOPE zorgden ervoor dat de bezoekers van Make Geospatial Matter naar huis
gingen met genoeg stof tot nadenken. Wat gaan we doen aan data-automatisering, digital twin en sturingsinformatie?

Geospatial Matter is de jaarlijks terugkerende gebruikersdag voor klanten en belangstellenden in de technologie van Hexagon Geospatial.

O

p 3 oktober vond Geospatial Matter
plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het
is een jaarlijks terugkerende gebruikersdag voor klanten en belangstellenden in de
technologie van Hexagon Geospatial. Daarin
zijn af en toe nog elementen te herkennen van
producten van ERDAS en Intergraph, maar in
toenemende mate zien we het M.App Enterpriseplatform terugkeren in de presentaties. Daarin
zijn beeldmateriaal, vector- en puntenwolken,
workflows, analyses en query’s toegankelijk vanuit een eenvoudig te gebruiken interface. Met het
M.App Enterprise-platform bouwen gebruikers
hun eigen geo-applicaties, Smart M.Apps. Dat
zijn cloudgebaseerde, toegepaste apps die informatie en antwoorden op vragen visueel aantrekkelijk presenteren.

Ochtendprogramma:
Rijksoverheid, Kadaster en Defensie
Het ochtendprogramma ging over het Nederlandse geospatial landschap. Noud Hooyman,
hoofd afdeling Beleid Geo-informatie bij het

Evenement

ministerie van BZK, gaf een actueel overzicht
van de stand van zaken bij de Rijksoverheid.
In enkele vlotte penstreken doorliep hij met zijn
toehoorders de hoofdlijnen van het onlangs opgestelde Locatiepact. Dat ‘pact’ wil overheden
bewust maken van het gebruik van algoritmen,
artificiële intelligentie en data-mining in relatie
tot locatiegegevens. Belanghebbenden en sympathisanten kunnen dit Locatiepact nog altijd
ondertekenen. Veel beweging is er natuurlijk
rondom de aankomende Basisregistratie Ondergrond (BRO). Die roept vooral vraagtekens
op bij gemeentelijke afdelingen die geen eigen
geoloog in de gelederen hebben.

Mega-overzicht, mega-visie
Het Kadaster heeft in Frank Tierolff een nieuwe
voorzitter van de Raad van Bestuur. Als lid van
de Raad van Bestuur is hij natuurlijk geen onbekende, maar we kenden hem nog niet als woordvoerder. Tijdens Make Geospatial Matter zette
hij duidelijk zijn stempel met een mega-overzicht
en een mega-visie omtrent geo-informatie in sa-

menhang. Hij rangschikte partners, het internationale aspect en plaatste gebruikers in perspectief.
Door alle dwarsverbanden, liaisons en wettelijke
plichten heen kwam de wens duidelijk naar voren om werk te maken van 3D-registraties. Ook
defensie kreeg een plekje onder de zon. Space,
Air, Cyber, Land & Sea: volgens geo-informatie
officier/luitenant-kolonel Ronald Bier vecht het
leger een ‘multi-domain battle’. Het is bovendien
tijd voor een nieuwe definitie van ‘Smart’. Aldus
Ronald Bier is het een afkorting die staat voor
Secure, Mobile, Autonomous, Real-time Technology. Uiteraard kwam hij met voorbeelden die
moesten aantonen dat defensie op al deze terreinen zijn mannetje staat.

IMAGEM in de filosofische overdrive
Zowel BZK, het Kadaster als Defensie hielden
het tempo er stevig in. Dat was nodig gezien
de enorme informatiedichtheid van hun presentaties. Toen het de beurt was voor Wouter Brokx,
CEO van IMAGEM, bouwde hij in alle rust voort
op de boodschap van de eerdere sprekers. In
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Column
Een pionier
heeft meer
plezier

Brunssum in 3D in SCOPE, het data-gedreven dashboard met locatie-analytics van IMAGEM.

een soort ‘filosofische overdrive’ verbond hij Big
Data, onze verouderende infrastructuur, Dataautomatisering, Digital Twins en Smart Digital
Reality. Hij haalde wetenschapper Jantien Stoter
aan: ‘schaal’ en ‘detailniveau’ maken deel uit
van 5D. Nooit eerder klonk dat zo logisch en
voor de hand liggend.

Data-automatisering
Het middagprogramma draaide grofweg om
drie kernzaken: data-automatisering, digital
twin en sturingsinformatie. Patrick de Groot en
Tjip van Dale van IMAGEM gingen in op de
analyses van ruimtelijke gegevens met behulp
van Machine Learning. Opvallend was dat dit
onderwerp, in tegenstelling tot vorig jaar, uit de
technische hoek werd gehaald. Verschillende
praktijkvoorbeelden, onder andere waterschapsinspecties, kwamen voor het voetlicht. Ook Harald Gortz en Jorn van der Ent van Ordina stonden letterlijk met de laarzen in de klei. Bij Ordina
gebruiken ze de browser-gebaseerde oplossing
voor Defensie M.App X voor hun zelf gebouwde
routenavigatiesysteem, bedoeld voor lastig terrein. Cross-country-mobility, aldus Ordina, of:
‘onze TomTom zonder wegen’.

Sturingsinformatie
Wie beschikt over actuele betrouwbare en
complete sturingsinformatie is in feite klaar voor
‘data-gestuurd beleid’. Wat opviel tijdens Make
Geospatial Matter, dat de sprekers aan de beleidskant vooral over mensen spraken. Arjen van
Etten van de gemeente Capelle aan den IJssel
stelde vast dat het daar uiteindelijk om draait.
“Ken uw burgers, bezoekers en forenzen”, aldus
Paul Kremer van Mezuro. Voor IMAGEM’s Marc
Strik is het duidelijk: de burger is uiteindelijk een
bron van informatie.

Digital twins en SCOPE
In Nederland schieten de eerste 3D digital
twins met goed herkenbare gebouwen van

heel Nederland als paddenstoelen uit de
grond. 3D-Informatie is ‘hot & happening’ en
iedereen wil ermee aan de slag. Aralt Brilman laat zien dat gemeente Almere zich heeft
voorgenomen om een digitale kopie van de
gemeente te realiseren. Daarnaast gaven
Wim van Stokkum van inIT4real en IMAGEM
weer hoe de Omgevingswet toegepast kan
worden in een digital twin.
IMAGEM omarmt de Omgevingsserver van
SpotInfo, een initiatief van onder meer Matty
Lakerveld en Jan-Willem van Aalst. Dit 3Dplatform maakt nu deel uit van SCOPE, een
data-gedreven dashboard met locatie-analytics. SCOPE werd gelanceerd tijdens Make
Geospatial Matter. Het is een 3D SaaS-oplossing voor de overheid met actuele gegevens gekoppeld uit diverse basisregistraties.
Gebruikers krijgen hiermee direct inzicht in
tien gemeentelijke thema’s. Het dashboard
met dynamische analytics biedt een integrale aanpak van complexe maatschappelijke
vraagstukken. Door meer begrip en context
ontstaat er snel draagvlak om besluiten te
nemen en verder te komen. SCOPE zet data
van basisregistraties en externe bronnen in en
koppelt de gegevens voor een integrale analyse. Gegevens worden zo ‘in samenhang’
gebruikt. SCOPE visualiseert een digitale leefomgeving in 3D in de browser. In 3D ontstaat
er makkelijk begrip bij alle gebruikers en stakeholders. Er ontstaat draagvlak waardoor
er efficiënter gecommuniceerd wordt over
maatschappelijke vraagstukken in de buitenruimte. Heel Nederland is als LOD1.3-data
beschikbaar. n
Remco Takken is redacteur bij Geospatial Media and
Communications. Voor meer informatie over de in dit artikel
besproken onderwerpen, zie www.imagem.nl/scope.

Al meer dan tien jaar geleden hebben wij ons
eerste project in 3D uitgewerkt. Na een zorgvuldige keuze gemaakt te hebben met welk softwarepakket wij dat moesten doen, zijn we met
een pilotproject gestart. Klein beginnen is dan
vaak het motto, wij startten met een labgebouw
van bijna 30 duizend vierkante meter.
Dat we toen aan het BIMmen waren, is te veel
van het goede, want dat doe je samen. Aangezien wij de enigen waren in het ontwerpteam
en de aannemer nog niet zover was, noem ik
het 3D-uitwerking. Meteen zagen wij de voordelen, maar ook de uitdagingen. De uitdagingen lagen met name in het feit dat je BIMmen
in gezamenlijkheid doet, dat duurde helaas
nog even. Intussen waren wij bezig met het
ontwikkelen van standaarden, het schrijven van
BIM-protocollen en het bedenken van werkmethodieken om het gehele bureau om te scholen.
Wij waren klaar voor de toekomst …
Gelukkig is BIMmen gemeengoed geworden,
zijn afspraken met ontwerppartners snel gemaakt en is er vanuit Bouwend Nederland de
ILS (Informatieleveringsspecificatie – zeg maar
de standaard BIM-werkmethodiek) ontwikkeld.
Allerhande data kunnen worden toegevoegd
en worden gefilterd ten behoeve van werkvoorbereiding, verkoop, duurzaamheidstoetsing,
bouwkostenramingen, et cetera. Bij ons draait
het inmiddels al jaren om de drie letters waar
BIM voor staat: Building (kennis van het gebouw
en bouwen), Information (data die gekoppeld
wordt) en Modeling (modelleren en het model
zelf dat overeenkomt met het gebouwde).
BIM is een kwestie van bijhouden en het is dus
ook belangrijk om te blijven investeren in kennis om complexe opgaven uit te kunnen voeren,
zowel voor individuen als voor complete organisaties. Het is nodig voor iedereen die voorop
wil lopen om nieuwe wegen in te slaan. Dat
is pionierswerk en dus soms lastig, maar ook
interessant, want dat maakt het vak mooi en
uitdagend.

Dordrecht, december 2019
Vincent Ketting, Powered by EGM
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Van realiteitsgegevens naar ontwerpsysteem

FARO introduceert As-BuiltTM
Modeler-software
Door de redactie

FARO introduceert de nieuwe versie van de As-BuiltTM Modeler-software, een oplossing
voor de conversie van as-built realiteitsgegevens naar CAD- (scan-to-CAD) en BIM-modellen (scan-to-BIM). Ook ondersteunt deze release het maken van renderingsvideo’s
en fly-through video’s, en kan het overweg met uiteenlopende soorten 3D-gegevens.

D

e As-BuiltTM Modeler-software biedt
aanbieders van scandiensten de mogelijkheid bouwinformatie te verkrijgen,
zoals CAD- en BIM-geometrie, op basis van
3D-gegevens uit de werkelijkheid. Hiermee zijn
ingewonnen data te gebruiken in de meeste
CAD-systemen die op de markt verkrijgbaar
zijn, ook als deze systemen geen ondersteuning
bieden voor puntenwolken. Gebruikers kunnen
projecten met puntenwolken weergeven, beheren en evalueren, ongeacht de omvang en
ongeacht de bron. De As-BuiltTM Modeler beschikt over diverse functies die de productiviteit
van het ontwerpproces vergroten doordat via
workflows CAD-modellen kunnen worden gemaakt die perfect passen in de as-built situatie
en die herbewerkingen onnodig maken.

Workflows
De As-BuiltTM Modeler stelt gebruikers in staat
om as-built realiteitsgegevens als puntenwolken
en meshes van FARO en andere scanoplossingen te importeren zonder beperkingen qua
gegevensgrootte. Verder is het mogelijk om 3Dgegevens te gebruiken, ongeacht hun herkomst,
zoals gegevens van vaste en mobiele laserscanners, drones en fotogrammetrische apparaten,
en deze in detail te bekijken in 2D, 3D en Virtual Reality.
Metingen, coördinaten en zelf gedefinieerde
opdrachten, zoals macro‘s kunnen rechtstreeks
in Word, Excel en ondersteunde CAD-systemen
worden gestreamd, zodat AEC-professionals
hun vertrouwde ontwerpsystemen kunnen blijven gebruiken, op een efficiëntere manier.
Dit soort ontwerpsystemen omvat onder meer
merken als Allplan, BricsCAD, Dietrichs CAD,
HiCAD en Rhino 3D. Volledig automatische
tools voor de extractie van gegevens maken
het mogelijk om de relevante bouwinformatie
te streamen, iets dat voorheen handmatig werd
gedaan en zeer veel tijd in beslag nam.

Praktijk

As-BuiltTM Modeler-software.

Evaluatietools
De evaluatietools in As-BuiltTM Modeler stellen de gebruiker in staat om vlakke oppervlakken in complexe situaties uit puntenwolken te
extraheren die kunnen worden gecombineerd
in oppervlakmodellen. Deze zijn vervolgens te
exporteren naar een willekeurig CAD-systeem.
As-BuiltTM Modeler faciliteert het maken van secties en doorsnedes op basis van puntenwolken,
extraheert automatisch lijnmodellen en genereert
orthobeelden voor het maken van plattegronden,
opstandplattegronden en gevelplannen. De gebruiker kan zo afstanden, oppervlaktes en volumes meten. Het is mogelijk om renderingsvideo’s
en fly-through video’s te maken van de geïmporteerde en de gemodelleerde gegevens, zodat
een visualisatie mogelijk is van de projectstatus.

in een ontwerpsysteem wordt gepresenteerd,
waardoor de vereiste tijd en moeite sterk wordt
verminderd”, zegt Matthias Koksch, director
product management construction BIM. “Deze
software-oplossing, die is geoptimaliseerd om te
voldoen aan de behoeften van onze klanten, is
uniek voor iedereen: omdat deze oplossing open
staat voor as-built realiteitsgegevens van elke
grootte en oorsprong, biedt deze uiteenlopende
evaluatietools. We werken momenteel al aan de
komende technologie doordat we in de nabije
toekomst Open BIM-workflows en AI-methoden
(Artificial Intelligence) toe gaan voegen aan AsBuiltTM Modeler. Dit zijn allemaal belangrijke
stappen in de evolutie van FARO’s ecosysteem
dat bestaat uit nauw geïntegreerde hardware- en
softwareoplossingen.” n

Ontwikkelingen

www.faro.com/nl-nl

“De nieuwe As-BuiltTM Modeler vormt een andere belangrijke bijdrage aan de scan-to-CADen scan-to-BIM-workflows van onze AEC-klanten
doordat de conversie van realiteitsgegevens
BIGnieuws | december 2019

CARRIÈREKANSEN IN
AMERSFOORT,
DÉ GEO-STAD VAN
NEDERLAND!
✓ In Amersfoort werd
begonnen met het opmeten
van Nederland in de
Rijksdriehoekmeting.

✓ 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)

Foto: Jan Jaap Bakker

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

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
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Met nieuwe reseller op weg naar meer erkenning

BricsCAD V20 razendsnel
en superslim
Door Rob Sman

Recent heeft Bricsys de jongste versie van zijn product BricsCAD gelanceerd; V20.
Opvallend is de uitbreiding van mogelijkheden in de toepassingen voor BIM. De
rol van BricsCAD in de markt is tot nu toe niet in verhouding geweest tot de kwaliteit en capaciteit van het pakket. Als nieuwe reseller wil CADkoop dat veranderen.

A

lvorens een paar highlights van de
nieuwe versie te noemen, is het nuttig even met BricsCAD kennis te maken. Wellicht het grootste voordeel dat de
makers hun product toedichten, is dat voor
het overstappen van een 2D of 3D ‘non-BIM’werkmethodiek naar ‘BIMmen’ geen overstap
naar een onbekende omgeving nodig is. BIM
is in BricsCAD gewoon een uitbreiding van
het vertrouwde (basis)pakket. Dat makkelijke
overstappen geldt overigens ook voor MCAD;
BricsCAD Mechanical is een applicatie die
binnen BricsCAD werkt. Het werken met het
basispakket is voor gebruikers van AutoCAD
vanwege de grote gelijkenis eenvoudig aan
te leren, en publicaties als ‘BricsCAD Vxx for
AutoCAD users’ helpen de gebruiker snel op
weg.

Drie gradaties
BIM en Mechanical zijn als uitbreiding al
genoemd. Hoewel BIM de meest interessante versie is voor de lezers van dit blad, zijn
de overige producten zeker het vermelden
waard. De basisversie heeft drie gradaties:
Classic, Pro en Platinum. Classic is vergelijkbaar met AutoCAD LT; gewoon 2D-tekenen
dus, met als groot pluspunt ondersteuning
voor LISP-routines. De Pro-versie biedt 3Dfunctionaliteit, maar de Platinum-versie gaat
daarin verder en voegt onder meer Direct
Edit en 3D-constraints toe (NB: hier wordt
niet samenstellingsconstraints bedoeld). Pro
en Platinum ondersteunen ook programmering in VBA. De BIM- en Mechanical-versie
zijn gebaseerd op Platinum. Overigens is er
geen Civil-applicatie; die functionaliteit zit
gewoon in het basispakket. En dan is er nog
een Ultimate-versie waarin zowel BIM als Me-

Interview

Een overtuigende ontwerppresentatie dankzij de integratie van Enscape.

chanical zijn opgenomen; het is geen enkel
probleem om in een model alle tools gecombineerd te gebruiken. Voor alle uitvoeringen
geldt dat er zowel stand-alone als netwerklicenties beschikbaar zijn (ook voor Classic!)
en dat de licenties beschikbaar zijn als ‘subscription’ maar ook kunnen worden gekocht
(‘perpetual’). Bijzonder is dat dit alles zowel
voor Windows, MacOS als Linux geldt, met
uitzondering van de ondersteuning van VBA
uiteraard.
Overigens mag het gratis pakket BricsCAD
Shape niet onvermeld blijven. Dit 3D-modelerpakket ondersteunt naast gewone modelleerfuncties ook enkele BIM-objecten. Het is bij
uitstek geschikt voor concepten en studies. De
DWG-bestanden van Shape kunnen in BricsCAD worden ingelezen. Niet onbelangrijk is

ook dat opgeslagen kan worden in oudere
versies van het DWG-formaat, en dat vanuit
de BIM-omgeving IFC-bestanden kunnen worden geëxporteerd.

Blockify en Bimify
Wat onmiddellijk opvalt aan BricsCAD is de snelheid, bijvoorbeeld bij laden van grote bestanden, waaronder pointclouds, maar ook bij het
uitvoeren van complexe opdrachten. BricsCAD
beschikt over een aantal erg ‘slimme’ functies
voor het herkennen van objecten. ‘Blockify’ bijvoorbeeld zet een aantal geselecteerde objecten
om in een block, maar vervangt ook elke kopie
van die objecten door dat block. Reuze handig
om bestandgrootte te reduceren en om geëxplodeerde tekeningen weer te herstellen. Ook in de
BIM-omgeving zie je iets dergelijks terug; met
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uit een scan (puntenwolk) solids te herkennen
om die vervolgens direct als BIM-objecten te
classificeren. Ook hier zal kunstmatige intelligentie een belangrijke rol gaan spelen. Toekomstmuziek die laat zien dat Bricsys vooraan meeloopt in het doorontwikkelen van de
technologie.

BricsCAD in Nederland

Met een druk op de knop schakelt de userinterface van BricsCAD over naar een dark-theme.

‘Bimify’ kunnen automatisch willekeurige (3D-)
objecten alsnog als BIM-object geclassificeerd
worden en worden gelijke objecten snel herkend. Dit biedt de flexibiliteit om te werken met
modellen die buiten een BIM-omgeving zijn aangemaakt. Een veel terugkerend begrip is ‘propagate’; het doorvoeren van een wijziging op alle
soortgelijke situaties. Ook dit gaat razendsnel.
Het plaatsen van een kolom op een punt in een
stramien plaatst onmiddellijk dezelfde kolom
op alle toepasselijke en bruikbare punten en
waarschuwt daarbij (grafisch) voor mogelijke
conflicten met andere objecten; dat is behoorlijk
intelligente functionaliteit. Hier en daar wordt inmiddels in het pakket over kunstmatige intelligentie gesproken. De manier bijvoorbeeld waarop
in de ‘Quad’, een grafisch context-menu, functies
worden gepresenteerd die logisch op de vorige
werkzaamheden zouden kunnen volgen.

V20
Er is blijkbaar onder consumenten plotseling
een grote behoefte aan donkere thema’s voor
het uiterlijk van hun programma’s, van apps

op de telefoon tot de pc. Ook BricsCAD hoort
er wat dat betreft nu helemaal bij. Ook op
andere punten is de userinterface aangepast.
Qua tekenfunctionaliteit valt de functie Guided Copy op, die getekende objecten bij het
kopiëren uitricht naar hun omgeving. Verreweg het grootste V20-nieuws is in BricsCAD
BIM te vinden. De integratie van Rhino 3D
in BricsCAD, die toelaat een model aan te
sturen met het fameuze Grasshopper algoritmische ontwerpsysteem. Dit biedt een wereld
aan nieuwe modelleermogelijkheden. De integratie van Enscape is net zo spectaculair;
real-time rendering van hoge kwaliteit bij het
interactief viewen (walk-through) van het ontwerp is nu mogelijk. Alleen deze twee toevoegingen maken BIM V20 al zeer de moeite
waard. Ten slotte is bij de lancering van V20
aandacht geschonken aan een toekomstbelofte. In samenwerking met Leica Geosystems,
dat net als Bricsys onderdeel is van Hexagon,
en ingenieursbureau HOK, een BricsCAD-gebruiker, wordt gewerkt aan een oplossing die
het mogelijk moet gaan maken automatisch

In Nederland werd BricsCAD vanaf 2002
vertegenwoordigd door reseller Bricsys Nederland BV. Om de naamsbekendheid van
BricsCAD te verhogen, is gezocht naar een
grotere partij om de commerciële slagkracht
te vergroten. Enige tijd geleden was de firma
CADkoop op zoek naar een uitbreiding van
haar portfolio om de door Autodesk op AutoCAD LT verminderde marge te compenseren.
Hun oog viel op BricsCAD, dat in zijn lichtste
versie functionaliteit heeft die gelijkwaardig
is met AutoCAD LT en zelfs meer biedt, zoals
de ondersteuning voor LISP. Na enkele besprekingen bij Bricsys in Gent en een bezoek
aan de Bricsys Conference 2018 in Londen
kwamen de partijen tot overeenstemming.
Bricsys Nederland BV werd overgenomen
en omgedoopt naar BlueAi. Een naderhand
nog te overwinnen obstakel was het grote
bezwaar dat Autodesk tegen deze overname
maakte omdat CADkoop’s moederbedrijf een
zeer belangrijke partner is. Dat Bricsys NV inmiddels overgenomen was door het Zweedse
Hexagon ppm speelde wellicht een rol bij de
druk die Autodesk uitoefende. Hexagon is
een serieus te nemen reus, die onder andere
het voormalige Intergraph en Leica Geosystems omvat en die zijn plant-design software
CadWorkx naar BricsCAD heeft gepoort.
Onder het vaandel van BlueAi Holding hebben BlueAi en CADkoop zich losgemaakt
van eerder benoemd moederbedrijf. Directeur Karel van Dam van CADkoop: ”Ons uitgangspunt ‘goede producten voor een lage
prijs’ heeft ons geholpen de grootste reseller
in de Benelux te worden van SketchUp en
AutoCAD LT. Wij willen dat met BricsCAD opnieuw doen.” Paul de Bruin, directeur BlueAi,
vult aan: “Hoewel BIM al heel lang wordt toegepast, moet het grootste deel van de bouwwereld er nog aan beginnen. BricsCAD heeft
alles in zich om een flink aandeel te hebben
in het toenemende toepassen van BIM.” n
www.blueai.nl
www.bricsys.com/nl-nl
www.cadkoop.nl

De connectie met Grasshopper biedt een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor vormgeving.
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LiDAR-scanners RIEGL ingezet voor inmeten data

Een solide basis voor
overstromingscontrole
Door de redactie

Tijdens INTERGEO 2019 in Stuttgart heeft RIEGL de RIEGL VQ-780 II Airborne
LiDAR Scanner en het RIEGL VQ-1560 II Airborne Dual LiDAR Scanning Systeem
geïntroduceerd. De opvolgers van de bekende RIEGL VQ-780i en RIEGL VQ-1560i
bieden een dubbele laserpulsfrequentie van 2 MHz en 4 MHz, wat neerkomt op
een inmeetsnelheid op de grond van respectievelijk 1,33 miljoen en 2,66 punten
per seconde. Dit biedt mogelijkheden voor een hogere productiviteit voor zowel
high-point-density als ultra-wide-area mapping-projecten.

D

e VQ-780 II airborne laserscanner
bevat de mogelijkheid om te werken
met de meest recente inertial measurement unit (IMU)- en vluchtbeheersystemen en
beschikt over uiteenlopende opties voor camera’s. Daarnaast is het voorzien van RIEGL’s
eigen software voor het inmeten en verwerken van data, die gebruikmaakt van de parallelle rekentechnieken via de GPU voor het
snel kunnen verwerken van deze gegevens.
Hiermee is het geschikt om te fungeren als
een high performance basis voor een klantspecifiek airborne mapping-systeem dat is
aangepast aan de bijbehorende toepassing.
Het volledig geïntegreerde airborne LiDARsysteem VQ-1560 II biedt een groot bereik
aan mogelijke puntdichtheden bij de grootst
mogelijke in te scannen oppervlakten. Het
maakt het mogelijk om bij corridors snel
LiDAR-data in te winnen met een hoge dichtheid, zo kan het systeem bijvoorbeeld 100
punten per vierkante meter inlezen op een
hoogte van 450 meter bij een vliegsnelheid
van 100 knopen. In het geval van wide area
mapping is het mogelijk om 1000 vierkante
kilometer per uur te bestrijken met een minimum van 2 punten per vierkante meter bij
een snelheid van 200 knopen op 2315 meter
hoogte.

Twee camera’s
De VQ-1560 II is direct te gebruiken door verschillende vliegtuigen met vaste vleugels. Het
compacte ontwerp bevat een montageflens
voor de aansluiting op de luiken of de gyrogestabiliseerde steunen van het toestel en
maakt hiermee een snelle montage mogelijk.
De sensor bevat twee geïntegreerde 150 me-

Hardware

Het RIEGL VQ-1560 II Airborne mapping-systeem voor het inmeten van LiDAR-data.

gapixel digitale camera’s die tijdens het inwinnen van de LiDAR-data luchtfoto’s maken
van de ondergrond in zowel RGB als nabijinfrarood. Deze combinatie van mogelijkheden is nuttig voor diverse toepassingen, zoals
de corridormeting van elektriciteitsleidingen,
spoorwegtrajecten en snelwegen, maar ook
het beheer van bossen en vegetatie. Hier
biedt de combinatie van de LiDAR-scandata
en de camerabeelden meer gedetailleerde en
extra informatie over de onderzochte onderdelen.

hogeresolutiedata zullen een solide basis bieden voor nauwkeurige DTM-modellen, met
name de modellen die worden ingezet voor
overstromingsanalyses en de planning van
beschermingsmaatregelen in de nabije toekomst. André Jadot, CEO van Eurosense zegt
daarover: “Wij zijn er zeker van dat we deze
projecten tot een goed einde kunnen brengen
dankzij onze ruime ervaring op het gebied
van LiDAR-scanning in Europa en de samenwerking met RIEGL.“ n
www.riegl.com

Overstromingsanalyse
Het VQ-1560-systeem wordt inmiddels door
Eurosense ingezet bij verschillende nationale
en regionale inmeetprojecten in Europa. De
BIGnieuws | december 2019
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Heb je interesse in een uitdagende baan bij een toonaangevend bedrijf dat zich bezighoudt met alle aspecten
van CAD en GIS (Geografische Informatie Systemen)?
NedGraphics biedt diverse interessante functies,
waarbij je werkt in een plezierige en open
werkomgeving met volop ruimte voor eigen
initiatief en ambitie en een pakket aan
goede arbeidsvoorwaarden.

Consultant Ruimte & Omgeving

Software Tester

www.cadac.com/vacatures/consultant-ruimte-omgeving

www.cadac.com/vacatures/software-tester

Consultant BGT

Software Developer Oracle
en Java

www.cadac.com/nedgraphics/
vacatures/consultant-bgt

Business Consultant BIM & Infra
www.cadac.com/vacatures/
business-consultant-bim-infra

www.cadac.com/vacatures/
software-developer-oracle-en-java

48

Planprogramma maakt productie en planning inzichtelijk

Stadsbader wint award voor
unieke BIM-strategie
Door de redactie

In de moderne bouw zijn begrippen als BIM en prefab al niet meer weg te denken. Zoals altijd gaat het er echter bij dergelijke zaken om dat ze niet lukraak
worden ingezet, maar dat er ook goed is nagedacht over de manier waarop deze
technieken worden gebruikt. Een van de partijen die dit laatste heeft gedaan, is
de Vlaamse bouwer Stadsbader. Dit bedrijf ontwikkelde ter ondersteuning van
de workflow in het bedrijf een statustool die de koppeling vormt tussen het ERPsysteem van de onderneming en Trimble Connect.

I

n de afgelopen zeventig jaar is Stadsbader
uitgegroeid van een lokale aannemer tot een
multidisciplinair bouwbedrijf dat dagelijks actief is op zo’n 125 bouwplaatsen. De Vlaamse
bouwer is een gerenommeerde naam in de
prefabbetonindustrie, iets wat in 2014 werd onderstreept door de overname van Van Maercke
Prefab in Kluisbergen. In 2019 won Stadsbader
een BIM Award voor het prefabbetonproject
voor bakkerijspecialist Ranson, waar het bedrijf
als hoofdaannemer de nieuwbouw van 25 duizend vierkante meter aan diepvries, magazijnen
en kantoren heeft verzorgd. Met een 3D-model
als basis en een speciaal ontwikkelde BIM-strategie kon het project in slechts dertien maanden
kostenefficiënt gerealiseerd worden.
“Om dit ambitieuze project kostenefficiënt en
tijdig te realiseren, opteerden de partners om
te bouwen in prefab beton”, vertelt Yannick van
Laethem, project engineer bij Stadsbader. “De
keuze voor prefab beton, in combinatie met het
opzetten van een 3D-model, zorgt ervoor dat we
sneller en met minder fouten kunnen produceren.
Daarnaast hebben we meer grip op de planning
van productie en bouw en zijn we niet afhankelijk van weersinvloeden. Een bijkomend pluspunt was dat de productielocatie van het prefab
beton op nog geen half uur rijden ligt van de
bouwplaats, waardoor ook de CO2-uitstoot van
het transport tot een minimum werd beperkt.”

Eigen BIM-strategie
Voor het uitwerken van de projecten maakt
Stadsbader al geruime tijd gebruik van BIMsoftware Tekla Structures. “Om te voldoen aan
de strakke deadline van dit project was het uittekenen in 3D een noodzaak. Uiteindelijk hebben
we zelfs besloten om het project met een eigen

Praktijk

Het Vlaamse Stadsbader is een gerenommeerde naam in de prefabbetonindustrie en dagelijks actief op zo’n
125 bouwplaatsen.

BIM-strategie uit te werken, zodat de gestelde
deadlines werden gehaald”, zegt Van Laethem.
“In de voorbereidingsfase hebben we het 3D-model dat we hadden ontworpen in Tekla Structures
ter beschikking gesteld aan zowel de architect
en de opdrachtgever, als aan alle onder- en nevenaannemers. Dit stelde ons in staat om tijdens
de meetings met de opdrachtgever en de nevenaannemers installatietechniek vooraf clashes op
te sporen, zodat we tijdens de bouw niet voor
verrassingen kwamen te staan. Op deze manier
hebben we ervoor gezorgd dat alles in elkaar
past en hebben we bijvoorbeeld ook kunnenvoorkomen dat de wapening in de balken werd
doorboord.”
Vervolgens werd het 3D-model verder verfijnd
tot in het kleinste detail. Productietekeningen

werden uit Tekla Structures gehaald en de data
uit het 3D-model konden gebruikt worden voor
productie. Van Laethem: “Het voordeel hiervan
is dat zowel op kantoor als in de werkplaats met
dezelfde informatie wordt gewerkt, wat leidde
tot een degelijke voorbereiding.

Visualisatie planning
Om de productie, het transport en de planning
on-site te visualiseren, te controleren en bij te
sturen heeft Stadsbader een statustool ontwikkeld die de koppeling vormt tussen hun ERPsysteem en Trimble Connect. Deze laatste is een
samenwerkingsplatform voor BIM-projecten om
informatie te bekijken, beheren en delen via de
cloud. Het biedt de mogelijkheid om laagdrempelig te werken met allerlei 2D- en 3D-bestands-
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Stadsbader heeft zelf een statustool ontwikkeld die de koppeling vormt tussen hun ERP-systeem en het
ontwerpprogramma Trimble Connect.

formaten, waarbij alle betrokken partijen op elk
gewenst moment toegang hebben tot up-to-date
informatie. De informatie staat op één centrale
plek en projectcommunicatie gebeurt binnen
het platform, zodat direct de juiste gegevens te
raadplegen zijn en er geen ruis is tussen personen, afdelingen en bedrijven. Hiermee is het
grote plaatje tot in de kleinste details inzichtelijk
en helpt Trimble Connect om efficiënter samen te
werken aan projecten.
De tool die Stadsbader ontwikkelde bovenop
Trimble Connect biedt door middel van een kleurenlegenda onder meer inzicht in welke elementen in productie zijn en welke ingepland staan,
of reeds geproduceerd, geleverd of gemonteerd

zijn. Van Laethem: “Tijdens de uitvoering werden
bovendien de diverse detailleringen en moeilijke
bouwknopen digitaal van dichtbij bekeken en
voorbereid. Zo konden we bijvoorbeeld de montagevolgorde van bepaalde prefabbetonelementen eerst op het scherm bekijken, waardoor
trial-and-error op de bouwplaats maximaal werd
vermeden. Het plannen verliep hierdoor uitermate efficiënt en we konden te allen tijde zien of we
nog goed op schema lagen.”

tijen nog rond de tafel zitten en de benodigde
informatie persoonlijk kunnen verschaffen, maar
ook voor toekomstige (kleine) ingrepen aan het
gebouw alsook voor het dagelijks gebruik. “Het
gebruikmaken van een volledige BIM-strategie,
van aanbesteding tot oplevering, in combinatie
met het gebruikmaken van prefab beton, heeft
gezorgd voor een efficiënt verloop van de uitvoering, en een tijdige oplevering van het gebouw”,
concludeert Van Laethem.
Door het 3D-model in Tekla Structures al in de
voorbereidingsfase te gebruiken, was er op
voorhand inzicht en grip op de planning en productie. Het Tekla Structures-model werd bovendien niet enkel gebruikt voor de opmaak van de
uitvoeringsplannen en productietekeningen van
de prefabbetonelementen, maar ook voor clashdetectie, bij de uitvoering en na uitvoering ontving de klant een as-built 3D-model. Daarnaast
ontwikkelde Stadsbader een eigen planningsprogramma, compatibel met Trimble Connect,
om productie, transport en planning on-site te
visualiseren, te controleren en bij te sturen waar
nodig. Deze complete BIM-strategie, aangevuld
met eigen ontwikkelde tools, leverde Stadsbader
veel stemmen op van het publiek en wist ook de
vakjury te overtuigen, waardoor dit project werd
beloond met een Construsoft BIM Award. n

Dagelijks gebruik
Ook opdrachtgever Ranson was vanaf het begin
overtuigd van het nut en de voordelen van BIM,
niet enkel tijdens de bouwfase waar alle par-

Het prefabbetonproject voor bakkerijspecialist Ranson: 25 duizend vierkante meter aan diepvries, magazijnen en kantoren.

www.stadsbader.com
www.construsoft.com
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GTL-1000 gelanceerd en MAGNET 6 uitgebreid

Topcon zet in op producten
voor verticaal bouwen
Door de redactie

Topcon Positioning Group presenteerde verschillende oplossingen voor de verticale
bouw tijdens INTERGEO 2019. Het portfolio van het bedrijf omvat nu onder andere
een scannende robotic total station met een workflow voor verificatie van constructies en een instrument voor digitale bouwmaatvoering in 3D en een HUD-bril voor
total stations. BIGnieuws sprak met Dennis Wieringa, accountmanager geomatics bij
Topcon, over de nieuwe producten van de onderneming en dan met name over de
GTL-1000 en de softwarepakketten ClearEdge3D Verity en MAGNET 6.

D

oordat steden blijven groeien en de
bevolking blijft toenemen, blijft de behoefte aan hoogbouw gestaag stijgen,
zo heeft de Topcon Positioning Group geconstateerd. Dat is dan ook de reden dat het bij
de ontwikkeling van nieuwe producten zich
specifiek heeft gericht op instrumenten en
software die de verticale bouw ondersteunen.
De producten voor verificatie van constructies
en digitale bouwmaatvoering moeten aannemers en bouwers daarbij in staat stellen om
de gebouwde realiteit vast te leggen en analyses direct op locatie uit te voeren. Op die
manier kan worden gegarandeerd en gedocumenteerd dat het project volgens het BIMmodel en nauwkeurig wordt uitgevoerd, is de
gedachte van de ontwikkelaars bij Topcon.
“De GTL-1000 is een combinatie van een 3Dscanner en een Total Station die ingezet kan
worden om kwaliteitscontroles uit te voeren”,
zo stelt Wieringa. “Het toestel kan georiënteerd worden in het lokale stelsel waardoor
de scans automatisch geregistreerd worden
in de software. De ingewonnen data met de
GTL-1000 kunnen direct verwerkt worden op
locatie. De puntenwolk kan in ClearEdge3D
Verity geopend worden welke gekoppeld is
aan Autodesk Navisworks. Hierdoor kan de
gebruiker op locatie een kwaliteitscontrole
uitvoeren tussen de as-built situatie en het
ontwerpmodel. De rapportages zijn daarbij
direct online beschikbaar voor alle leden van
het projectteam, zodat bij afwijkingen het
projectteam direct zou kunnen ingrijpen om
faalkosten te verlagen.”

Uitzetten in 3D
De nadruk van Topcon op producten voor
de verticale bouw is niet alleen zichtbaar

Hardware

De GTL-1000 is een combinatie van een 3D-scanner en een Total Station.

op hardwaregebied, met de lancering van
de GTL-1000. Het softwarepakket MAGNET
6 voor deze sector is door de ontwikkelaar
uitgebreid met functies die een groot aantal
standaardbestandstypen ondersteunen. De
software is daarbij voorzien van de IFCaanduiding (Industry Foundation Classes). De
nieuwe versie maakt het gebruikers van Topcon-hardware mogelijk in 3D-modellen uit te
zetten voor het in kaart brengen van meerdere verdiepingen, waarbij op verdieping te filteren is en BIM-interfaces aanzienlijk worden
verbeterd. Hiermee wil Topcon een workflow
voor uitzetten bieden aan aannemers die tussen kantoor en veld met Autodesk BIM-workflows werken. Daarnaast werken de Topconworkflows voor verificatie van constructies in
Navisworks, zodat aannemers die bouwcoördinatie uitvoeren, in een bekende omgeving

kunnen werken. De Topcon-producten zijn te
integreren in BIM 360 en zijn onlangs bijgewerkt zodat ze compatibel zijn met Autodesk
2019-bestandsindelingen.

Praktijk
De nieuwe MAGNET 6-software en de GTL1000 werden op INTERGEO 2019 gepresenteerd, maar daarvoor was al praktijkervaring
opgedaan met beide onderdelen. De constructiegroep Balfour Beatty had in het Engelse
Surrey als bètatester gebruikgemaakt van de
producten bij de renovatie van Cooper’s Hill,
een neogotisch gebouw dat tot die tijd werd
gebruikt als accommodatie voor studenten.
Dit miljoenenproject is begin 2017 van start
gegaan, waarbij de transformatie bestond uit
het aanpassen van het oude gebouw en het
bouwen van nieuwe staalconstructies voor 78
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De MAGNET Collage- en ClearEdge3D Verity-software van Topcon werden bij
het project Cooper’s Hill gebruikt om gescande data te analyseren en te vergelijken met ontwerpmodellen.

luxe seniorenwoningen op de 26,7 hectare van Magna Carta Park.
Het team van Balfour Beatty had al ruime ervaring met verificatie
van bouwwerkzaamheden, waarbij gespecialiseerde aannemers
het werk scanden op locatie en Balfour Beatty wachtte tot de data
konden worden gedeeld en geanalyseerd. Met de GTL-1000 zou
de constructiegroep de scanwerkzaamheden zelf kunnen uitvoeren
en in juli 2017 werd de bètatest van het nieuwe product dan ook
uitgevoerd als onderdeel van een volledige workflow. De MAGNET
Collage- en ClearEdge3D Verity-software van Topcon werden daarbij gebruikt om gescande data te analyseren en te vergelijken met
ontwerpmodellen. De workflow is daarbij specifiek ingezet om de
nieuwe staalconstructie van het complex te vergelijken met de ontwerpmodellen, waarbij Balfour Beatty fouten opspoorde en oploste
voordat de materialen op hun plaats werden gezet. De Verity-software liet daarbij zien welke gedeelten niet aan de eisen voldeden
en stelde de bouwers in staat om ontwerpen en scans gedetailleerd
te bekijken. n

Het perfecte bedrijfsuitje!
Utrecht International Comedy Festival 2020
6 en 7 maart TivoliVredenburg Utrecht
Arrangement inclusief drank, maaltijd en
onbeperkt comedy!
Speciale kortingsaanbieding voor
personeelsverenigingen en BIGNieuws-lezers.

www.topconpositioning.com/nl

Kijk voor de mogelijkheden op
www.uicf.nl/bignieuws
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Meldingen van burgers verzameld en gevisualiseerd

Vuurwerkrapportage-app brengt
overlast in kaart voor gemeenten
Door Niels de Graaf en Yashita Arora

Oud en nieuw is een tijd voor feesten, maar dit gaat jammer genoeg gepaard
met overlast door vuurwerk. Naast dat vuurwerk slecht is voor het milieu en de
luchtkwaliteit, is het ook gevaarlijk. Vuurpijlen, rotjes en gillende keukenmeiden
kunnen brand, schade, brandwonden of erger veroorzaken. IMAGEM ontwikkelde een app waarmee het voor gemeenten mogelijk is om overlastmeldingen
van burgers in kaart te brengen.

E

en statistiekje: in 2017 werden er meer
dan 48 duizend vuurwerkgerelateerde
incidenten gemeld in Nederland. Dat
is een fors aantal en gezien het vele gebruik
van vuurwerk zijn gemeenten voor het melden van overlast dan ook sterk afhankelijk
van de burgers. De vraag is daarbij alleen:
hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat
burgers eenvoudig, veilig en met alle gemak
overlast gaan melden?
IMAGEM heeft een meldingenapp genaamd
Mobile Alert waarmee onder andere vuurwerkoverlast gemeld kan worden. Deze is
gratis te downloaden en te gebruiken. Het
melden is anoniem (AVG-conform) en waarborgt de privacy. In slechts vier stappen kan
een melding ingediend worden – open, neem
een foto, voeg commentaar toe, verzend.
De locatie is ingesloten, zodat een melder
geen adres hoeft te zoeken of te typen. Alle
meldingen worden direct door de gemeente
ontvangen en in een dashboard geplaatst.
Zodra een melding gemaakt is, ontvangt de
handhaver een bericht.

Zeshonderd klachten
De gemeente Helmond heeft vorig jaar de
vuurwerkapplicatie van IMAGEM geïmplementeerd. Burgemeester Elly Blanksma van
de gemeente Helmond promootte de meldingsapp actief op Facebook via een video
om de burgers aan te moedigen de meldingen te doen, zie de link onderaan dit artikel.
IMAGEM hielp Helmond de app aan te passen aan hun specifieke lokale behoeften, terwijl de privacy van de burger gewaarborgd
bleef door zich te houden aan de AVGvoorwaarden. Meer dan zeshonderd klachten werden geregistreerd via de app na een

Praktijk

Met het oog op de overlast die het afsteken van vuurwerk kan veroorzaken, zijn de regels de afgelopen
jaren aangescherpt.

korte promotie. Dit was een veel hogere respons dan verwacht. De gemeente bezat een
actueel dashboard, deze toonde de meldingen per categorie, locatiegegevens en foto’s.
Hierdoor konden de medewerkers van de gemeente Helmond tijdig handelen en werd de
aanwezige overlast aangepakt.

Andere inzichten
De kernfunctie van de Mobile Alert-app is het
verzamelen van locatie-specifieke gegevens
die in real-time worden geregistreerd. Daarmee is de vuurwerkoverlast in kaart te brengen, maar er zijn ook andere inzichten mee
op te doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk de
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De meldingenapp Mobile Alert van IMAGEM maakt het voor gemeenten onder andere mogelijk om
vuurwerkoverlast in kaart te brengen.

Vuurwerk: de regels
In Nederland zijn de vuurwerkregels de
afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt.
Momenteel is het afsteken van vuurwerk
alleen toegestaan van 31 december tot
1 januari, van 18.00 uur tot 2.00 uur ’s
nachts. Een gemeente kan bovendien in
een Algemene Plaatselijke Verordening
op bepaalde plekken een vuurwerkvrije
zone instellen. Bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt iemand daar toch
vuurwerk af, dan is hij strafbaar. Wie
zich niet aan de vuurwerktijden en zones
houdt kan een boete van € 100,00 krijgen. Bovendien wordt het vuurwerk van
de overtreder dan in beslag genomen.
Voor het verspreiden en afsteken van illegaal vuurwerk gelden zwaardere straffen en kunnen betrokkenen strafrechtelijk
worden vervolgd.
In 2011 lanceerde GroenLinks een initiatief dat burgers in staat stelt aangifte te
doen van vuurwerkoverlast bij ‘Meldpunt
Vuurwerkoverlast’. Dit meldpunt was
het enige aanspreekpunt voor klachten. Inmiddels is het meldpunt gestopt
en zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor het verminderen van de vuurwerkoverlast. Wie hoort of ziet dat vuurwerk
wordt afgestoken op plekken waar dit
niet mag of denkt dat er sprake is van
illegaal vuurwerk, kan dit melden via
de IMAGEM vuurwerkrapportage-app,
in de gemeenten waar deze wordt gebruikt. Op andere plaatsen kan de melding telefonisch worden gedaan bij de
politie via 0900-8844.

gegevens van burgers met andere bronnen
op de kaart te verbinden en zo patronen en
trends af te leiden die helpen bij het tijdig nemen van beslissingen en het voorspellen van
de situatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om
vuurwerkgerelateerde incidenten te combineren met sensorgegevens over luchtkwaliteit en
geluidsniveaus op een interactieve kaart. De
gemeente kan zo zien waar de luchtvervuiling het meest voorkomt door vuurwerk en
kan daar een verbod instellen om de burgers
te beschermen.
Dit soort analyses is slechts de top van de
ijsberg als wordt gekeken naar de mogelijkheden van inzichten die kunnen worden afgeleid door gekoppelde crowdsourced data
met andere locatie-intelligente data. De Mobile Alert-app in combinatie met een interactief
dashboard biedt een totaaloplossing voor de
aanpak van een aantal problemen binnen de
gemeenten vandaag de dag. n
Niels de Graaf is marktmanager – overheid bij IMAGEM en
Yashita Arora is marketing director bij IMAGEM.
Voor meer informatie, zie www.imagem.nl/vuurwerkoverlast.
Voor de oproep van burgemeester Blanksma van Helmond,
zie http://bit.ly/2SG6nby.

Laatst zat ik mij weer eens mateloos te ergeren aan de imperfectie van een gerenderde
illustratie. Het animatiefilmpje was al niet veel
beter. Ik had het nota bene zelf gemaakt.
”Wow! Mooi!”, zei de recent aangekomen
stagiaire van de plaatselijke Hogeschool toen
zij over mijn schouder mee keek. Ik keek haar
vertwijfeld aan en zij zag die blik in mijn ogen
en vroeg of het goed met mij ging. Ja hoor,
prima.
“Maar… ?”, vulde zij alvast aan.
“Eigenlijk drukte jij mij met de neus op de feiten
en dat deed erg pijn”, zei ik. “Jij bent student,
nog onervaren en niet volgroeid in het vakgebied en dus nu nog gewoon een klant, een
gebruiker. Uiteindelijk doen wij het voor het
soort mensen waar jij er nu nog één van bent.
Voor de duidelijkheid, dat is absoluut niet denigrerend bedoeld. Jij kijkt met gewone geïnteresseerde ogen naar de situatie die jou wordt
voorgeschoteld. Ik ben techneut en wil graag
een perfect, zo realistisch mogelijk plaatje of
filmpje afleveren en dat lukt maar niet. Dus ga
ik verder met het detailleren van details en dan
kom jij even kijken en zegt dat het schitterend
is, terwijl ik pas net begonnen ben.”
“Dat kan zijn,” zei ze, “maar ik zie gewoon
de nieuwe toekomstige infrastructuur door mijn
stad, met herkenbare gebouwen en huizen en
heb veel bewondering voor jou, degene die
dit heeft gemaakt. Dat samen maakt dat ik het
prachtig vind.”
“Zal best, maar ik zie rafelrandjes”, antwoordde ik. “En ik zie ook dat alles onrealistisch
superstrak is en knullig dezelfde bomen en
bosschage telkens terugkomen. De schaduw is
slecht, auto’s lijken te zweven en gaan hoekig
de bocht om, personen lopen als robots. Bah,
het is het toppunt van amateurisme…”
Een buitenstaander zou kunnen denken: als
de klant het mooi vindt, ben je toch klaar?,
maar zo voelt het niet voor mij. Zijn er zielsverwanten? Herkenbaar dilemma? Laat het mij
weten, dan voel ik mij vast beter en kunnen wij
samen werken aan betere
illustraties. Voor de duidelijkheid: het ligt niet aan de software want die kan alles, het
ligt echt aan mij. Reageer
via: redactie@bignieuws.nl
of plaats een comment op
de site.
De imperfecte ingenieur W. Barendsz
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Optimalisatie dankzij intelligente verkeersregelinstallaties

Verkeer in Almelo beter aangestuurd
met slimme kruispunten
Door Lambert-Jan Koops

Nog voor het eind van 2019 moeten 27 kruispunten op en nabij de ring van
Almelo slim worden aangestuurd. Deze aansturing moet tot gevolg hebben dat
het verkeer in en om de stad sneller doorstroomt en veiliger en groener wordt.
Ingenieursadviesbureau Sweco en solution provider Vialis hebben deze opdracht
gezamenlijk verkregen van de gemeente Almelo binnen het kader van samenwerkingsprogramma Talking Traffic, een publiek-privaat initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

A

lmelo heeft een vlinderstructuur, waardoor grote groengebieden diep de stad
indringen. Dit heeft als keerzijde dat de
afstanden binnen de stad relatief groot zijn ten
opzichte van het aantal inwoners. In de mobiliteitsvisie van de gemeente spelen bereikbaarheid van de binnenstad en de werkgebieden
een grote rol naast leefbaarheid, veiligheid en
duurzaamheid. Bovendien wil de gemeente
graag voorop lopen met mobiliteitsinnovaties,
zowel sociaal-organisatorisch als digitaal en
technisch, en in dat opzicht is het slim aansturen
van de kruispunten dan ook passend.
Bij het project in Almelo worden in opdracht van
de gemeente 27 kruispunten omgebouwd van
verkeersregelinstallaties in intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Vialis zorgt daarbij voor
het ombouwen van de kruispunten, terwijl Sweco de software levert voor het aansturen van het
geheel in de vorm van Smart Traffic. Belangrijk
om te onthouden is daarbij dat Talking Traffic en
Smart Traffic twee heel verschillende zaken zijn.
Smart Traffic is een specifieke Smart Mobility-oplossing van Sweco die onder andere is ingezet
bij het project in Almelo. Talking Traffic is een
overkoepelend samenwerkingsprogramma dat
is opgezet door onder meer het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en dat als doel heeft
om in heel Nederland mobiliteit beter te organiseren, zie ook het kader over Talking Traffic.

Voorspellend
Leander Hepp, adviseur smart mobility en
projectleider bij Sweco, vertelt wat de Swecooplossing precies doet. “Smart Traffic heeft een
voorspellend vermogen; het gaat niet uit van
het actuele aanbod voertuigen, maar het doet
een voorspelling op welk moment een voertuig
bij het verkeerslicht zal aankomen. KPN zorgt

Praktijk

één grote feedbackloop ontstaat en het verkeer
optimaal aan te sturen is.”

Projectpartners

Leander Hepp, adviseur smart mobility en projectleider
bij Sweco: “Smart Traffic is een subtiel systeem dat niet
alleen elk individueel kruispunt optimaliseert, maar ook
het gehele netwerk van kruispunten.”

ervoor dat de verkeerslichten met weggebruikers, Smart Traffic en met andere verkeerslichten
kunnen communiceren. Ieder verkeerslicht weet
daardoor ook de status van de andere verkeerslichten in het netwerk van de ring van Almelo.
Zo optimaliseert Smart Traffic elk individueel
kruispunt en tegelijkertijd het geheel. Belangrijk
daarbij is natuurlijk ook dat de informatie van de
kruispunten wordt teruggekoppeld naar de verkeersdeelnemers, zodat deze weer hun gedrag
erop aan kunnen passen, bijvoorbeeld door hun
snelheid te veranderen of voor een specifieke rijstrook te kiezen. De gedragsinfo van de verkeersdeelnemers wordt vervolgens weer gebruikt om
de verkeerslichten weer aan te sturen, zodat er

Een robuuste oplossing voor het uitwisselen van
alle data binnen het intelligente kruispuntennetwerk in Almelo is van essentieel belang bij het
project. Hepp legt uit waarom hiervoor een extra
partner is aangetrokken. “Normaal gesproken
gaat data-uitwisseling op deze schaal via de
kabel, maar het kabelnetwerk in Almelo heeft
daarvoor een upgrade nodig en dat lukt niet op
korte termijn. Vandaar dat er voor is gekozen om
de uitwisseling draadloos te doen en hiervoor is
KPN ingeschakeld bij dit project. Dit bedrijf zal
hierbij eerst zogenaamd pre-5G beschikbaar
stellen, waarbij het mogelijk is om later op 5G
over te stappen. Naast Vialis en KPN is ook
de Universiteit Twente betrokken bij het geheel,
maar dat zal pas later zichtbaar worden: de
medewerkers van de universiteit zullen specifiek
in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor het
vrachtverkeer op een bepaalde route binnen het
kruispuntennetwerk. De resultaten daarvan worden in de eerste helft van 2020 verwacht.”
De analyse van de effecten van het intelligente
kruispuntennetwerk is belangrijk omdat daarmee
te controleren is of het systeem daadwerkelijk
doet wat het moet doen: de doorstroom van
het verkeer verbeteren. Zelf heeft Sweco al tests
gedraaid die goede resultaten lieten zien, zoals
in Helmond waar de introductie van Smart Traffic 22 procent minder wachttijd voor auto’s en
20 procent minder CO2-uitstoot opleverde. De
exacte winst van het gebruik van de oplossing
is echter afhankelijk van de specifieke verkeerssituatie waarvoor deze wordt ingezet, zodat een
goede evaluatie gewenst is.
Alhoewel de effecten van het intelligente
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dat bepaalde weggebruikers duidelijk worden voorgetrokken en anderen worden benadeeld. De kracht van het systeem zit hem juist
in kleine dingen, waarbij de bewegingen van
sommige verkeersdeelnemers beter worden
ingepast in het geheel. Wie en wat daarbij
onder welke omstandigheden prioriteit heeft,
wordt bepaald door de gemeente Almelo.
Daarbij is het mogelijk om per dagdeel, per
locatie, per verkeersdeelnemersgroep andere
regels te hanteren.”

Fietsers en voetbalfans

Het kruispunt van de Roland Holstlaan en Kleine Bunder is een van de kruispunten op de ring van Almelo die zal
worden aangestuurd met Smart Traffic. Foto: Mike Bink.

verkeersnetwerk goed meetbaar zullen zijn,
zullen de weggebruikers deze niet meteen

heel duidelijk ervaren, zo legt Hepp uit. “Het
is best een subtiel systeem en het is dus niet zo

Een voorbeeld van een subtiele beïnvloeding
van de verkeersstroom, is de manier waarop
een kruispunt kan omgaan met een grote groep
fietsers. “Stel je voor dat een groep acht in zijn
geheel op de fiets naar de gymzaal gaat en dan
bij een verkeerslicht aankomt. In dat geval heeft
het de voorkeur om die groep in alle rust in zijn
geheel te laten oversteken. Dat is niet alleen prettiger voor de fietsers maar vooral ook veiliger
voor iedereen, want het voorkomt dat een laatste

NEO innoveert

Met ons nieuwe Signaalportaal
kunt u één mutatiesignaal voor
meerdere GEO-registraties gebruiken
Eén mutatie zorgt voor aanpassingen in meerdere GEOregistraties zoals de BAG, BGT en WOZ. Met ons nieuw
ontwikkelde NEO Signaalportaal kunt u de signalen
eenvoudig delen in uw organisatie. En dat biedt kansen
in kostenbesparing en efficiëncy. Met behulp van het
portaal kunt u zelf uw prioriteiten bepalen, met
een gelijkmatiger werkvoorraad tot gevolg.
Wij leveren u:
• 100% correcte afhandeling van uw instructie
• Voordelig door meervoudig gebruik mutatiesignaal
• Beter inschatten van en sturen op werkvoorraad
• Geen verschillen tussen diverse GEO-registraties

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

Meer weten?
Bel met een van onze adviseurs
voor een afspraak: (033) 21 00 700
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op het gebied van het intelligent beheer van verkeersstromen. Als de invoering van Smart Traffic
op de ring succesvol blijkt, heeft de gemeente
de ambitie om alle met verkeerslichten geregelde
kruispunten in de stad slim aan te sturen en met
elkaar te verbinden. Een goede zaak volgens
Hepp, die nog opmerkt dat de schaal waarop
Almelo het aanpakt vooralsnog uniek is in Nederland. Hij denkt echter dat het niet lang zal
duren voor anderen zullen volgen: “De voordelen op het gebied van veiligheid en milieu zijn zo
groot dat het ondenkbaar is dat andere gemeenten niet ook op deze schaal op een intelligente
manier hun verkeersstromen willen sturen.” n
www.sweco.nl/smarttraffic

In Helmond leverde de introductie van Smart Traffic 22 procent minder wachttijd op voor auto’s en 20 procent
minder CO2-uitstoot.

plukje van zo’n groep verleid wordt om door
oranje/rood te rijden om toch de aansluiting te
behouden. De rest van de weggebruikers heeft
niet of nauwelijks last van die extra seconden die
de groep krijgt, terwijl de verkeersveiligheid er
wel enorm door verbetert”, aldus Hepp.
Het bij elkaar houden van een groep kan ook
een thema zijn in andere situaties. Een voorbeeld daarvan is het Heracles-scenario. Wanneer Heracles thuis speelt, worden de voertuigen
van de bezoekende club onder begeleiding
van de politie in één keer van de A35 naar het
stadion gebracht. Omdat alle kruispunten rekening houden met deze stoet, wordt voorkomen
dat de groep in stukken breekt, of dat andere
verkeersdeelnemers opeens in deze karavaan
terechtkomen. In tegenstelling tot het voorbeeld
met de groep 8-fietsers is dit een zeer duidelijk in
het oog springende ingreep van het intelligente

kruispuntennetwerk, maar ook hier is er niet alleen winst voor de voetbalbezoekers van buitenaf, maar ook voor de overige deelnemers, zo
stelt Hepp. “Als de voetbalfans snel van de A35
naar het stadion kunnen, is daarmee de overlast
in tijd veel beperkter dan wanneer ze in brokken
overgaan. De overige verkeerdeelnemers ondervinden daarbij korte en hevige hinder, in plaats
van langere gemiddelde hinder. Dat laatst wordt
in het algemeen als veel vervelender ervaren.
Bovendien helpt het dat er in dit specifieke geval
ook politiebegeleiding aanwezig is, waardoor
het voor de andere verkeersdeelnemers meteen
duidelijk is dat er iets bijzonders aan de hand
is.”

Toekomst
Met de introductie van de 27 intelligente kruispunten in Almelo is de gemeente een voorloper

Talking Traffic
Het Partnership Talking Traffic is ontstaan vanuit het programma
Beter Benutten, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), twaalf regio’s en het bedrijfsleven samenwerken
om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en
spoor te verbeteren. Het programma is daarbij in de breedte gericht op vernieuwing in verkeer, transport, mobiliteit en stedelijke
ontwikkeling.
Het ministerie van IenW is co-financier van Talking Traffic en
nauw betrokken bij de totstandkoming en de ontwikkeling hiervan. Talking Traffic moet ervoor zorgen dat de mogelijkheden die
bestaande technologie, connectiviteit en data bieden, toegepast
en gebruikt worden in de dagelijkse mobiliteit. Dit past binnen
het beleid van het ministerie op het gebied van Smart Mobility en
Connected and Automated Driving.

Praktijk

Het idee achter Talking Traffic is dat de mogelijkheden van het
Internet of Things zullen worden benut voor het slimmer organiseren van mobiliteit en een beter gebruik van beperkte ruimte. Via
nieuwe technologieën kunnen mensen, apparaten en systemen
onderling communiceren en informatie met elkaar delen.
Over snelheid, rijgedrag en locatie van weggebruikers zijn veel
ruwe data beschikbaar dankzij het toenemende gebruik van
mobiele apparatuur. In het Partnership Talking Traffic werken publieke en private partijen samen aan het ontsluiten van kennis
en data. Het doel is hierbij om verkeersstromen te optimaliseren,
waardoor reistijden afnemen, de CO2-uitstoot en reiskosten verminderen en het verkeer in Nederland veiliger wordt.
www.talking-traffic.com
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Tips & Tricks 3ds Max

De workflow van Revit
naar 3ds Max
Door Jean-Pierre van Gastel

Met name op het gebied van rendering is 3ds Max het paradepaardje van Autodesk en het is dan ook begrijpelijk dat het pakket nog altijd deel uitmaakt van
elke Autodesk-industriecollectie. In de loop der jaren is 3ds Max daarbij gelukkig
een stuk eenvoudiger geworden. Wat echter niet meehelpt zijn de standaardinstellingen, die voor de gemiddelde ontwerper niet ideaal zijn. In dit artikel daarom een beschrijving van een juiste workflow van Revit naar 3ds Max.

D

e eerste keer dat een gebruiker 3ds
Max opstart, nadat het programma is
geïnstalleerd, heeft hij de keuze wat
voor instellingen er standaard gebruikt mogen
worden in 3ds Max, zie afbeelding 1. Daarbij valt te kiezen voor instellingen voor modeling en animatie (Classic) of instellingen voor
het renderen van omgevingen (Design). Wie
kiest voor de Classic-omgeving zal 3ds Max
opstaren met een grote viewport en werkt bijvoorbeeld niet met objecten ByLayer. Voor de
Revit-gebruiker is de Design-optie eigenlijk de
beste keuze. Deze keuze komt echter maar
één keer tevoorschijn. Daarna is deze optie
terug te vinden via het Custom UI and Default
Switcher-commando in het Customize-menu.
In dit dialoogvenster valt dan alsnog te kiezen
voor de DesignVIZ-optie in het linkerdeel van
het dialoogvenster.

Workspaces
De standaard User Interface van 3ds Max
gebruikt geen ribbon zoals in AutoCAD, Revit en Inventor. Toch is er wel een ribbon beschikbaar in 3ds Max die geschikt is voor een
workflow ten behoeve van ontwerpvisualisatie. Deze ribbon maakt deel uit van de zogenaamde Design Standard workspace en kan
rechtsboven in de applicatie worden geactiveerd. Zodra de Design Standard workspace
actief is, verschijnt er een ribbon aan de linkerkant direct onder de Main Toolbar. De ribbon is duidelijk en overzichtelijk, en geeft van
links naar rechts haast alle mogelijkheden
weer die nodig zijn voor het maken van een
visualisatie. Deze specifieke workspace zal
ook de standaard workspace zijn, wanneer
3ds Max een volgende keer wordt opgestart,
zie afbeelding 2.

Tips & Tricks

ribbon. De Display Unit Scale is minder van
belang, aangezien dit slechts een weergave
is van de maateenheid. Deze kan dan ook
op elk moment worden aangepast, indien dat
gewenst is. De System Unit scale mag nooit
meer aangepast worden als het Revit-bestand
al is geïmporteerd.

Linken

Afbeelding 1: Welke instellingen worden de standaard
voor het gebruik van 3ds Max?

Units Setup
Bij het inlezen van een Revit-bestand in 3ds
Max is het van groot belang dat de Units van
3ds Max overeenkomen met die van Revit.
Revit heeft een interne system unit die ingesteld staat op Feet en niet zichtbaar is in de
applicatie zelf. 3ds Max heeft wel een System Unit die naar eigen wensen kan worden
aangepast. Standaard staat deze echter ingesteld op Inches en is het dus van groot belang, om verschaling te voorkomen, om deze
ook op Feet te zetten. Het Unit Setup-dialoogvenster is te openen via de Customize-knop in
de Get Started-knop van de Design Standard

3ds Max biedt twee mogelijkheden voor
het inlezen van Revit-bestanden. Zolang het
Revit-ontwerp nog een voorlopig ontwerp
is, kan het beste de Link Revit File-optie in
3ds Max worden gebruikt. Deze mogelijkheid is terug te vinden onder de File Linksknop in de Get Started ribbon. Als het om
een definitief ontwerp gaat, is het handiger
om de Import-optie te gebruiken die direct
zichtbaar is in de Get Started ribbon. Uiteraard is het mogelijk om bij een Link Revit
File een aanpassing te doen in Revit en
deze ontwerp-aanpassing(en) direct te updaten via het Manage Links-commando in
3ds Max. Dit gebeurt dus niet automatisch
en dus dient de ontwerper er zelf zorg voor
te dragen dat hij nog met de laatste versie
van het Revit-bestand werkt. Belangrijk bij
het zogenaamde Reloaden van een Revitbestand, na een wijziging in Revit, is dat de
Revit-materialen standaard weer terug inge-

Afbeelding 2: Een ribbon voor ontwerpvisualisatie.
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Importeren

Afbeelding 3: Materiaalopties in het File Link
Settings-dialoogvenster.

lezen worden in 3ds Max. Dit kan uiteraard
het gewenste effect zijn, afhankelijk van de
gekozen render engine. Wie dit standaard
gedrag wil uitzetten, kan de twee materiaalopties daarvoor aanzetten onder in het File
Link Settings-dialoogvenster, zie afbeelding
3. Als het standaard gedrag nooit gewenst
is, is het handiger om de Revit Preset aan
te passen in het Presets-tabblad van het Manage Links-dialoogvenster.

Het importeren van een Revit-bestand in 3ds
Max biedt een aantal extra mogelijkheden.
De database van Revit is in te delen op basis
van Revit Category en Revit-materiaal of Revit
Family en Revit-materiaal. Sowieso is het combineren op basis van Revit-materialen bij het
linken of importeren van een Revit-bestand
sterk aan te raden. Standaard worden er
vanuit Revit Photometric lights geïmporteerd.
Een lichtplan dat is gemaakt in Revit kan dus
direct ingelezen worden in 3ds Max. Daarnaast komt het Revit Daylight system mee
vanuit Revit. In nieuwere versies van 3ds Max
(2019.3 en hoger) wordt deze automatisch
omgezet naar de 3ds Max Sun Positioner.
Hierbij blijven uiteraard alle bijbehorende
parameters intact.
Op het vlak van materialen komen alle materialen over vanuit Revit van het type Autodesk-materiaal. Vanzelfsprekend komen
ook de daarbij horende texturen mee. Deze
texturen zullen sinds de 3ds Max 2020.2-update ook direct zichtbaar zijn in de 3ds Max
viewport, zie afbeelding 4. Wat niet geïmporteerd wordt, en in wezen ook niet heel veel
toevoegt in 3ds Max, zijn de zogenaamde
Rich People Collection (RPC)-objecten vanuit
Revit. Als het Revit-bestand dusdanig groot
en gedetailleerd is, is het een overweging
om in Revit een speciale View aan te maken,
specifiek voor 3ds Max. In de Revit view zal

Afbeelding 4: Texturen in de 3ds Max viewport.

3ds Max de gemaakte Visibility Graphics te
allen tijde respecteren tijdens het importeren
of linken van het Revit-bestand. Zelfs als de
ontwerper een zogenaamde sectionbox aanbrengt in Revit, zullen alle Revit-data die zich
buiten de sectionbox bevinden niet worden
ingelezen in 3ds Max. Door deze werkwijze
toe te passen is er direct al veel te winnen
met het overhalen van Revit-data naar 3ds
Max. Nadat het Revit-bestand is geïmporteerd of via de File Link-optie is geplaatst, is
het direct te renderen. Hierbij valt al direct op
dat 3ds Max vele malen sneller rendert dan
Revit en dat de kleuren er veel beter uitzien.
Om die reden zijn er dan ook tal van 3ds
Max-gebruikers die verder niets doen met het
3ds Max-model. Dit laatste is natuurlijk erg
jammer aangezien er met wat kleine inspanningen een nog mooier beeld gerenderd kan
worden, met een gemiddelde rendertijd van
twee minuten voor een HD-frame. n
Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance
redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit
onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.
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Lokale details in het constructiemodel
Door Seppe Janssens

Het model zoals dat wordt opgebouwd in SCIA Engineer en wordt gebruikt voor de berekening is een zogenaamd analytisch model of rekenmodel. Dit is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid, waarbij balken bijvoorbeeld worden voorgesteld
als 1D-lijnen. Lokale details, zoals hoe de balk wordt afgesneden ter hoogte van de
kolom, worden hierbij genegeerd. Voor sommige toepassingen, zoals het modelleren
van verbindingen, is het echter soms nodig om deze details te kennen.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.

Afbeelding 3.

O

m de details duidelijk te krijgen van
een model, bestaat er een tweede
soort model binnen SCIA Engineer:
het constructiemodel. In dit model
zijn balken 3D-elementen en worden de verbindingen tussen de elementen correct weergegeven, zie afbeelding 1. Het constructiemodel heeft
drie hoofdtoepassingen binnen SCIA Engineer.
De eerste is het modelleren van verbindingen, de
tweede het exporteren van IFC-bestanden van
het constructiemodel en de derde is het correct
weergeven van 3D-afbeeldingen.

Modellen wisselen
Om het constructiemodel weer te geven moet
eerst de functionaliteit ‘constructiemodel’ geactiveerd zijn in de projectgegevens. Deze wordt
ook automatisch geactiveerd wanneer staalver-
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Afbeelding 4.

bindingen geselecteerd zijn. Ga vervolgens naar
Beeld > Stel beeldparameters in > Genereer constructiemodel, zie afbeelding 2. Wanneer het
constructiemodel is gegenereerd, kan de gebruiker tussen beide modellen wisselen onder Beeld
> Stel beeldparameters in of in het algemene
beeldparametermenu onder het constructietabblad, zie afbeelding 3. Om te beslissen welk
element wordt doorgetrokken en welk element
wordt afgesneden, wordt naar de prioriteit van
de elementen gekeken. Het element met de laagste prioriteit wordt afgesneden. Hebben beide
elementen dezelfde prioriteit, dan worden ze
beide afgesneden in het punt waar ze kruisen.

elementtype (rode rechthoekje). Dit kan overschreven worden door onder Constructiemodel
te kiezen voor ‘handmatig gedefinieerd’ bij de
Prioriteit definitie (groen rechthoekje), zie afbeelding 4.
In het paars is te zien dat er excentriciteiten
gedefinieerd kunnen worden specifiek voor het
constructiemodel. Deze excentriciteiten staan volledig los van de excentriciteiten in het rekenmodel. Dit maakt het mogelijk om een element excentrisch weer te geven, maar deze excentriciteit
niet mee te nemen voor de berekening. n
Seppe Janssens is customer service team leader bij SCIA.
Meer info over SCIA Engineer is te vinden op:

Handmatig definiëren

www.scia.net/nl.

Standaard is de prioriteit van het element het
getal tussen de aanhalingstekens achter het
BIGnieuws | december 2019
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Grond- en waterdrukken definiëren
Door Seppe Janssens

Binnen SCIA bestaat de mogelijkheid om grond- en waterdrukken in te voeren
door middel van een boorgatprofiel waarbinnen de gebruiker de eigenschappen
van de verschillende grondlagen definieert. Met deze procedure is het mogelijk
om het gebruik van vrije vlaklasten te vermijden.

D

e verschillende stappen die toegepast moeten worden, worden
geïllustreerd aan de hand van
een voorbeeld met de volgende fictieve
grondlagen: 0 – 1,5 m: Kleiig grind;
1,5 – 3 m: Kleiig zand; 3 – 10 m: Klei;
Waterniveau: -2 m. De eerste stap binnen deze procedure bestaat uit het creëren van een boorgatprofiel. De optie
‘Geologische profielen’ kan teruggevonden worden in het submenu ‘Bedding,
fundering’ in het menu ‘Bibliotheken’.
Om een dergelijk profiel aan te maken
is het uiteraard van belang de volgende
eigenschappen van de verschillende
grondlagen te definiëren, zie afbeelding
1. Het gaat daarbij om de dikte van de
grondlaag; de elasticiteitsmodulus Edef;
de Poissoncoëfficiënt; het droog en nat
gewicht van de grond; de constructieve
sterktecoëfficiënt die 0,20 m kan blijven
en ten slotte het waterniveau.

Afbeelding 1: De eigenschappen van de verschillende
grondlagen.

het uitvoeren van de berekening te raadplegen in het tab ‘2D-gegevens bekijken’
in het menu ‘Berekening, net’. Vervolgens
zijn de lasten voor elk belastingsgeval
te controleren in het tab ‘Oppervlakte
lasten’. Binnen dit voorbeeld dient de
waarde ‘qz’ om de gegenereerde belasting volgens het LCS van het element
voor dit belastingsgeval te bekijken, zie
afbeelding 3.
Wie de waterdruk wil definiëren, moet
het type ‘Waterdruk’ selecteren voor de
vlaklast. In dit geval moet de coëfficiënt
gelijkgesteld worden aan 1, doordat er
geen verschil is in horizontale en verticale druk ten gevolge van water. n
Seppe Janssens is customer service team leader bij
SCIA. Meer info over SCIA Engineer is te vinden op:
www.scia.net/nl.

Lasten invoegen
Zodra het geologisch profiel gedefinieerd is, moet de gebruiker dit invoegen
Afbeelding 2: Verschillende lasten en de verhouding tussen de
verticale en horizontale gronddruk.
in de modelomgeving. De optie ‘Boorgat profiel’ is te vinden in de submenu’s
‘Modelgegevens’ en ‘Steunpunt’ van
het menu ‘Constructie’. De volgende
stap bestaat uit het invoegen van verschillende lasten in de bijhorende
belastinggevallen voor de grond- en
waterdrukken, zie afbeelding 2. Deze
belastingen kunnen ingevoegd worden
door middel van de optie ‘Vlaklast op
2D-element’ waarvoor het type ‘Gronddruk’ gekozen moet worden. De coëfAfbeelding 3: De gegenereerde belasting volgens het LCS van
ficiënt, in die de verhouding tussen de
het element.
verticale en horizontale gronddruk speControle
cifieert, moet eveneens gedefinieerd
worden. Binnen dit voorbeeld wordt deze De gegenereerde lasten worden weergegegelijkgesteld aan 0,5. Hiernaast moet ook ven als een gelijkmatig verdeelde belasting.
het te gebruiken boorgatprofiel worden Het is belangrijk op te merken dat dit het
geselecteerd. Zodra deze eigenschappen correcte gedrag is. Om te controleren of de
zijn bevestigd, is het mogelijk om de op- lasten correct gegenereerd worden, is het mopervlakken te selecteren waar de belasting gelijk om ‘Testinvoer van gegevens’ uit te voeren. De resultaten van deze analyse zijn na
op moet aangrijpen.
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BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaartmateriaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.
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www.lenovo.com/nl
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Waar gaat BIGnieuws over?
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www.nedgraphics.nl
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Wat is BIGnieuws?

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

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

Gegevens onjuist?
Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager
van BIGnieuws onjuist blijken te zijn, verzoeken wij u deze
adresdrager met gecorrigeerde gegevens in een gesloten
envelop te retourneren aan:
CMedia
Westfriesland 18,
8302 MC Emmeloord
U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar:
services@bignieuws.nl.

KLEIN. KRACHTIG.
KLOPPEND HART.
WAARIN KLEIN GROOT KAN ZIJN
ThinkStation P330 Tiny

Super compacte afmetingen,
ultra krachtige prestaties voor iedereen die meer verwacht.
• Certified voor Adobe CC, Solidworks,
Autodesk AutoCad, Revit & vele andere
• 9th Gen Intel® Core® processor
• NVIDIA® Quadro® P1000 4GB of lager
• Tot 64GB geheugen & 2TB NVMe SSD
• Kan tot 6 schermen aansturen

Windows 10 Pro means business.

www.thinkworkstations.nl

VUURWERKRAPPORTAGE-APP BRENGT
OVERLAST IN KAART VOOR GEMEENTEN
Oud en nieuw is een tijd voor feesten, maar dit gaat jammer genoeg gepaard
met overlast door vuurwerk. IMAGEM heeft een meldingenapp waarmee
burgers bij de gemeente onder andere vuurwerkoverlast kunnen melden.
Gemeenten kunnen de informatie niet alleen gebruiken om te reageren op
vuurwerkoverlast, maar ook om inzichten te krijgen binnen andere domeinen.

MEER WETEN?

Lees het hele artikel ‘Meldingen van burgers
verzameld en gevisualiseerd’ in deze uitgave van
BIGnieuws magazine of bezoek onze website.
www.imagem.nl/vuurwerkoverlast
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EN GEVISUALISEERD

