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MEER WETEN?
Lees het hele artikel ‘Rijkswaterstaat zoekt 
het hogerop’ in deze uitgave van BIGnieuws 
magazine of bezoek onze website.

www.imagem.nl/deformatiemeting

Om te zien of een kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp 
is voorzien, is regelmatige monitoring nodig. Rijkswaterstaat gebruikt 

hiervoor niet alleen visuele inspecties, maar ook IMAGEMs oplossingen 
voor deformatiemetingen.

TECHNOLOGIE 
LAAT VERKEER 

DOORSTROMEN EN 
GARANDEERT VEILIGHEID
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Lid van GeoBusiness Nederland 

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

Omdat dit eerste nummer van BIGnieuws verschijnt op een moment dat de meeste goede voor-

nemens al weer zijn verworden tot vage herinneringen (de meeste mensen haken alweer af op 

12 januari), toch nog even aandacht voor de vraag wat we zouden moeten doen in 2020. 

Een relevante vraag, omdat er nog genoeg zaken zijn die moeten worden aangepakt: de files 

mogen wel wat minder, de woningvoorraad mag wel wat meer en bij alles wat we doen zou 

het ook wel aardig zijn als de nieuwe stikstof- en CO2-doelen worden gehaald. Met die laatste 

kanttekening lijkt onbeperkt doorbouwen bovendien geen optie, dus is het belangrijk om nieuwe 

projecten zo slim mogelijk uit te voeren en tegelijkertijd ook het gebruik van bestaande infrastruc-

tuur te optimaliseren. 

Zowel bij nieuwe als bestaande infrastructuur zal datagebruik een steeds belangrijkere rol gaan 

spelen. GIS-data worden natuurlijk al ingezet bij de planning van nieuwe projecten, net zoals 

BIM-modellen worden gebruikt voor de uitvoering ervan, maar voor het echt slim bouwen en 

gebruiken van infrastructuur is het nodig om de gegevens uit deze databronnen te combineren. 

Met het maken van digitale tweelingen van gebouwen, netwerken en uiteindelijk zelfs complete 

steden valt nog heel veel winst te behalen op het gebied van optimale planning, bouw en gebruik 

van infrastructuur. Een goed voornemen voor 2020 zou dan ook kunnen zijn dat we niet alleen 

kijken naar wat er nog moet komen, maar ook naar datgene wat mogelijk is met wat er al is. Het 

goed gebruiken en combineren van de geografische en ontwerpdata die we al hebben, kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het uitvoeren van de goede voornemens voor dit jaar. 

 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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58
In het vorige nummer van BIGnieuws ben ik 

begonnen met het beschrijven van een typische 
workflow van Revit naar 3ds Max. Daarbij 

stelde ik onder andere dat er genoeg gebruikers 
zijn die hun Revit-ontwerp standaard renderen 

met 3ds Max. Dus concreet de in het vorige arti-
kel beschreven stappen volgen: eerst importeren 

of linken ze een Revit-bestand en vervolgens 
drukken ze op de Renderknop 3ds Max.

32
In november 2019 werd bekendgemaakt dat 

CAD Accent en Greenock onderdeel zijn  
geworden van Arkance Systems. Deze laatste 

is onderdeel van Arkance Group, een  
gespecialiseerde dienstverlener voor bouw, 

infrastructuur en industrie. BIGnieuws sprak met 
de betrokkenen van alle drie de bedrijven over 

de overnames en de toekomstplannen. 

16
Voor de fervente gebruikers van het 3D-ontwerp-

programma SketchUp Pro organiseerde importeur 
Design8 op 12 en 13 december 2019 het 3D 

Basecamp Benelux, in het Evoluon te Eindhoven. 
Tijdens deze twee dagen werden zo’n 250 gasten uit 
binnen- en buitenland meegenomen in het uitgebreide 

ecosysteem van SketchUp Pro, met leerzame work-
shops en interessante lezingen. Experts uit verschillen-
de disciplines, zoals architectuur, bouw en interieur 

pompten de aanwezigen vol met kennis en inspiratie. 

6
Recent werd in Tilburg het nieuwe busstation  

in gebruik genomen. Net als de renovatie van  
het treinstation en de twee overdekte nieuwe fietsen-

stallingen in het spoorgebied is het busstation  
ontworpen door het Delftse architectenbureau 

cepezed. De nieuwe OV-faciliteit wekt haar eigen 
energie op en heeft een vergaand geïntegreerd 

ontwerp. 
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Afgelopen voorjaar passeerde de Wet kwali-
teitsborging de Eerste Kamer. Een wet die in 

de eerste plaats meer verantwoordelijkheid én 
aansprakelijkheid op het bord legt van de aanne-
mer. Daarnaast verandert de controle ingrijpend: 

kwaliteitstoetsing van gebouwen is niet langer 
een taak van de gemeente, maar van onafhanke-

lijke kwaliteitsborgers. 
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In het ontwerp voor het nieuwe busstation van Tilburg reserveerde cepezed ruimte voor groenplantsoenen voor een 
prettige verblijfsfeer. © Lucas van der Wee | cepezed

Het nieuwe busstation in Tilburg is deel 
van de grootschalige revitalisatie 
van het Tilburgse OV-knooppunt. Het 

is toegesneden op reizigerscomfort en een 
overzichtelijke verkeersafwikkeling. De facili-
teit ligt aan de westkant van het treinstation, 
grofweg op de plaats waar ook het oude bus-
station lag, met op de uiterste westpunt daar-
bij de locatie van de voormalige woontoren 
Tilburion betrokken. Dat cepezed het ontwerp 
van dit nieuwe busstation voor zijn rekening 
zou nemen, is niet heel opmerkelijk, het bu-
reau had ook al een bijdrage geleverd aan 
andere veranderingen rondom het station, 
zoals aanleg van de tunnel onder het spoor 
en de renovatie van het bestaande station. De 
vrijheid die cepezed kreeg om het ontwerp 
uit te werken was echter wel bijzonder, zo 
vertelt Pesman. “We kregen van de gemeente 
de vraag of we iets konden ontwerpen wat 
binnen de opzet van de grotere renovatie van 
het stationsgebied zou passen, maar waar-
voor verder geen echt programma van eisen 
was opgesteld. Dat klonk ons natuurlijk als 
muziek in de oren, want dat was een prach-
tige kans om onze eigen visie vorm te geven 
in een ontwerp.”

Nul-op-de-meterontwerp
Twee van de uitgangspunten van het ontwerp 
van cepezed waren dat het nieuwe busstation 
nul-op-de-meter en natuurinclusief moest zijn. 
“We wilden de ruimte voorzien van groen 
voor een prettige verblijfsfeer en een inclusief 
station bouwen waarbij ook mensen met een 
beperking goed hun weg zouden kunnen vin-
den. Bovendien vonden we het belangrijk om 
gebruik te maken van de mogelijkheden om 
het station zelf energie op te laten wekken.”

De basisopzet van het busstation bestaat uit 
een reeks kolommenparen met daarop een 
luifelstructuur. Het bouwwerk vormt een drie-
hoekig circuit van ruim 160 meter lang met in 
het hart een open ruimte. De opstelplaatsen 
voor de bussen liggen langs de buitenrand; 
één voor uitstappen en zes voor instappen. 
De luifelomloop van het busstation verloopt 
van 14 naar 30 meter en kent twee versprin-
gingen. Deze zijn vooral functioneel, maar 
sluiten optisch ook aan bij de kap van het 
treinstation. Die heeft eveneens een gelede 
opbouw en lijkt bovendien net als de luifel 
ook te zweven. De verspringingen van de lui-
fel verdelen de totaalstructuur in drie segmen-
ten. In het hart van ieder segment bevindt zich 
een groenplantsoen dat is afgebakend door 
een zitrand voor de reizigers. Aan de brede 

kop is in het hart van de omloop bovendien 
een paviljoen opgenomen. Dit bevat een per-
soneelsruimte voor de buschauffeurs, een OV-
servicepunt en een commerciële ruimte. Aan 
deze ruimte grenst ook een verhoogd terras.

Verlichting 
De constructie van het busstation bestaat uit 
een stalen framewerk dat is bespannen met 
translucent ETFE-folie, een hoogwaardige 
kunststof met een hoge lichtdoorlatendheid. 
De kunstverlichting is achter deze folie in de 
staalconstructie opgenomen. Overdag filtert 
de luifel het zonlicht, terwijl het in de donkere 
uren één groot ruimtelijk verlichtingselement 
vormt. “De verlichting zorgt ervoor dat het 
dag en nacht aanvoelt als een prettige plek”, 
licht Pesman toe. “We hebben dan ook veel 

Recent werd in Tilburg het nieuwe busstation in gebruik genomen. Net als de 
renovatie van het treinstation en de twee overdekte nieuwe fietsenstallingen in 
het spoorgebied is het busstation ontworpen door het Delftse architectenbureau 
cepezed. De nieuwe OV-faciliteit wekt haar eigen energie op en heeft een ver-
gaand geïntegreerd ontwerp. BIGnieuws sprak met architect-partner Jan Pesman 
en architect Hans Cool van cepezed over de werkzaamheden van het bureau bij 
dit project. Door Lambert-Jan Koops

Energieneutraal en circulair ontwerp van cepezed

Busstation Tilburg klaar voor 
de toekomst 
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De constructie van het busstation bestaat uit een stalen framewerk dat is bespannen met translucent ETFE-folie. © Lucas van der Wee | cepezed

en detaillering. Zo bevatten de kolommen 
ook de hemelwaterafvoeren en elektrische 
bekabeling. Ook zijn de SOS-melder en inter-
com in één van de kolommen geïntegreerd. 
Het stalen zetwerk dat constructief de centrale 
dragende ligger vormt, fungeert eveneens als 
watergoot. Cool heeft zich intensief bemoeid 
met de integratie van al deze onderdelen en 
ook nagedacht over het dagelijkse gebruik en 
de toekomst van het station: “We hebben de 
kabelgoot helemaal rondom de constructie 
aangebracht, zodat deze goed bereikbaar is 
voor onderhoud. Daarnaast hebben we reke-
ning gehouden met toekomstige ontwikkelin-
gen binnen het OV en bijvoorbeeld de optie 
opengelaten om aan de rand van het station 
laadpunten te maken voor elektrische bus-
sen. Daarbij is er de ruimte om te kiezen uit 
verschillende oplaadmethoden, zodat de ge-
meente Tilburg helemaal vrij is om te bepalen 
welke methode ze daarbij wil gebruiken.” n 

www.cepezed.nl

hun aanwezigheid. “Voor de beleving van 
het station is het goed om te laten zien waar 
de energie vandaan komt, vandaar dat we 
gekozen hebben voor deze opzet”, legt Cool 
uit. “Speciaal daarvoor hebben we de ETFE-
folie ook op een andere manier toegepast 
dan gebruikelijk. Normaal gesproken wordt 
de kunststof namelijk toegepast in de vom van 
luchtkussens, dubbellaags en onder druk. Wij 
hebben voor een enkele laag gekozen. De 
folie is daarbij opgespannen en met kabels 
op de juiste plaats gehouden, zodat er aan 
stevigheid niets verloren gaat. Dankzij de en-
kele laag hebben we echter wel precies het 
effect dat we wilden bereiken.”

Circulariteit
Operationeel is het busstation dankzij de zon-
nepanelen energieneutraal. De milieubelas-
ting op lange termijn is ook minimaal, zo legt 
Cool uit. “We hebben ingezet op circulariteit 
en er bij het ontwerp voor gezorgd dat de 
staalconstructie en de prefab-betonelementen 
uiteindelijk simpel weer te demonteren en 
herbruikbaar zijn. Het ETFE is daarnaast ook 
honderd procent recyclebaar zodat dit aan 
het eind van de levenscyclus ook geen afval 
oplevert. Een extra voordeel van het ETFE is 
bovendien dat het zelfreinigend is; dat maakt 
dat ook nauwelijks onderhoud nodig is.”
Met het oog op minimaal materiaalverbruik is 
door cepezed veel aandacht besteed aan een 
zo elementair mogelijke opzet, materialisatie 

tijd en energie gestoken in het zoeken naar de 
optimale opstelling.” Collega Cool vertelt hoe 
dat concreet in zijn werk is gegaan: “Voor de 
verlichting hebben we verschillende proefop-
stellingen getest bij Atelier Lek in Rotterdam. 
Daarbij hebben we geëxperimenteerd met 
verschillende soorten lampen en verschillende 
soorten doek, en gekeken naar het totaalef-
fect van beide onderdelen. Door het ontwerp 
met een fysieke opstelling te toetsen, konden 
we een goed gefundeerde beslissing nemen 
waarin er een mooi evenwicht was tussen de 
verlichting overdag en ’s avonds.”

Zonnepanelen zichtbaar
Om lichtoverlast en onnodig energieverbruik 
te voorkomen, zijn er bewegingsmelders in de 
stalen luifelrand van het dak opgenomen, die 
reageren op de aanwezigheid van bussen en 
reizigers. Wanneer de sensoren geen bewe-
ging registreren, wordt het licht langzaam ge-
dimd. Als er vervolgens weer bussen of reizi-
gers aankomen, wordt het licht weer op volle 
sterkte gebracht. Voor het opwekken van de 
benodigde energie is in totaal 250 vierkante 
meter aan zonnepanelen aangebracht. De 
panelen leveren niet alleen de energie voor 
verlichting, maar ook voor de digitale infor-
matieborden, de elektrische verwarming van 
de bankjes, de personeelsruimte en het OV-
servicepunt. Bij sterk daglicht werpen de pa-
nelen een schaduwpatroon op de ETFE-laag, 
waardoor de reizigers zich bewust zijn van 
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Een tertiair leidingnet in GeoWater. 

Waterleidingen hebben een lange 
levensduur. Daarom is het essenti-
eel om een goed ontwerp te ma-

ken en is het voor Brabant Water ook logisch 
om te investeren in een efficiënt ontwerpproces 
dat leidt tot een optimaal ontwerp voor druk, 
stroomsnelheid en kosten. Het ontwerp van het 
tertiaire leidingnet, leidingen op wijkniveau, 
wordt nu nog grotendeels handmatig uitge-
voerd. Dit kost veel tijd, wat de betrokken en-
gineers de mogelijkheid ontneemt om via sce-
nariostudies meerdere ontwerpen te maken en 
hieruit de beste variant te selecteren. Brabant 
Water heeft voor het jaar 2030 een toekomst-
beeld geschetst voor transport en distributie 
van drinkwater. Vanuit dit toekomstbeeld is de 
wens ontstaan voor een meer innovatieve ma-
nier van leidingnetontwerp. 

Telecom
“Wij zijn met Brabant Water in gesprek geko-
men over de mogelijkheden van het inzetten 
van GeoSmartDesign voor ontwerp van drink-
waterleidingen”, vertelt Viktor de Haan van 
The People Group, die daarbij eerst uitlegt wat 
deze software in het algemeen doet. “Geo- 
SmartDesign is een webbased online GIS-om-
geving, ontwikkeld voor fysieke infrastructurele 
netwerkontwerpen, zoals water, gebruiks- en 
telecommunicatienetwerken. Deze modulair 
opgebouwde ontwerptool hebben we in het 
verleden in eerste instantie ontwikkeld voor het 
ontwerpen van netwerken in de telecomsector. 
Een van de partijen die ermee werkt is Volker-
Wessels Telecom.”
Met GeoSmartDesign kan relatief snel een net-
werk worden ontworpen, omdat de applicatie 

Door Lambert-Jan Koops

Drinkwaterbedrijf Brabant Water, de softwareafdeling van The People Group en 
KWR Water Research Institute werken sinds het najaar van 2018 samen aan de 
ontwikkeling van een applicatie voor ontwerp van het tertiaire leidingnet. Deze 
samenwerking biedt mogelijkheden om innovatieve kennis daadwerkelijk te  
implementeren voor de eindgebruiker; het drinkwaterbedrijf. 

Automatisch leidingontwerp 
bij Brabant Water 

Engineers worden datamanagers bij waterbedrijf

Praktijk
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Brabant Water zet in op een meer innovatieve manier van leidingnetontwerp. 

Algoritme
Om GeoSmartDesign helemaal geschikt te 
maken voor waternetwerk werd er behoor-
lijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 
software. Voor het maken van GeoWater 
werd een agile ontwikkelingstraject opgezet 
waarin vertegenwoordigers van The People 
Group en Brabant Water elke twee weken 
bij elkaar kwamen om de status van de soft-
ware door te spreken. Engineers van Bra-
bant Water en developers van The People 
Group werkten daarbij zij aan zij aan de 
software, waarbij de engineer aangaf welke 
functies hij wilde hebben en de developer 
deze toevoegde. Dat werkte goed, aldus De 
Haan: “We hebben het project conform de 
opdracht opgeleverd, op tijd en voorzien 
van alle gewenste functionaliteit. Wat ons 
betreft was het dan ook een modelproject.”
Uiteindelijk resulteerde het werk in de volle-
dig op deze taak toegespitste module Geo-
Water, die mede tot stand kwam dankzij de 
input van KWR Water Research Institute. 
“KWR heeft de kennis van de hydrauliek, 
het drinkwaterverbruik en stroomsnelheden 
binnen een dergelijk systeem en kan dus 
algoritmen leveren die nodig zijn om te con-
troleren of de prestaties van het netwerk wel 
voldoen. The People Group gebruikt deze 
kennis en die van Brabant Water om de al-
goritmes binnen de tool te optimaliseren”, 
zo legt De Haan uit. 
De truc bij de doorontwikkeling van Geo-
Water is dus om alle ontwerpkennis vanuit 
Brabant Water in het systeem te krijgen. Van 
Os legt uit hoe dat gaat: “Toen we de eer-
ste ontwerpen van de software bekeken met 
onze engineers kreeg het ontwerp allerlei 

leveren we door heel Brabant water en daar-
bij hebben we ons netwerk onderverdeeld in 
primaire, secundaire en tertiaire netwerken. 
Bij dit project ging het om het tertiaire net-
werk, de aftakkende leidingen binnen de 
wijken. Dat zijn de leveringsleidingen die 
bij onze klanten uitkomen, dus qua netwerk 
is dat een kwestie van een verzameling van 
doodlopende stukken en betreft het dus geen 
mazen. Het ontwerp daarvan is handmatig 
wel te doen, maar het kost echt veel tijd en 
geeft bij grote projecten veel repeterend 
werk. Omdat we wisten dat het mogelijk 
zou moeten zijn om dit ontwerpwerk te au-
tomatiseren, waren we geïnteresseerd in een 
softwarematige aanpak en dat leidde in eer-
ste instantie tot een pilotproject waarbij we 
hebben gekeken hoe een geautomatiseerd 
systeem het ontwerp zou aanpakken. In dit 
project werd het secundaire netwerk gegeven 
en moest de software een potentieel geulen-
patroon genereren op basis van de eveneens 
gegeven leverpunten. Die uitkomst hebben 
we handmatig gecontroleerd en daar waar 
nodig nog aangepast. Om een voorbeeld te 
geven: bij het eerste ontwerp voor het pilot-
project werden er in één situatie 130 adres-
sen bediend vanuit één sectie en dat mogen 
er maximaal tachtig zijn. Dat kon worden 
opgelost door een extra verbindingsmogelijk-
heid in te voeren, maar dat was een optie 
die buiten de beslissingsbevoegdheid van de 
software lag. We hadden bijvoorbeeld in de 
randvoorwaarden aangegeven dat verbin-
dingen alleen via land mochten gaan, maar 
voor deze specifieke situatie was het nodig 
om een verbinding onder een watergang 
door te trekken.”

relevante ruimtelijke en niet-ruimtelijke gege-
vensbronnen in één kaartbeeld integreert. 
Hierdoor kan een algoritme automatisch één 
(of meerdere) nieuwe netwerkverbindingen 
genereren op basis van relevante contextu-
ele ruimtelijke factoren. Wanneer het ontwerp 
klaar is, kunnen outputbestanden zoals werk- 
of vergunningstekeningen automatisch worden 
gegenereerd. De Haan noemt de eenduidig-
heid van de oplossing ook als een voordeel: 
“Netwerkontwerp is best grillig, want veel 
engineers varen op hun eigen inzicht in ver-
schillende situaties en ook binnen een strak 
opgesteld programma van eisen is er nog best 
veel interpretatieverschil mogelijk. Door dit te 
automatiseren, wordt het veel uniformer.”

Tertiair leidingnet
De mogelijkheden van netwerkontwerp wa-
ren al enige tijd bekend bij Brabant Water, 
want The People Group had de medewerkers 
van het waterbedrijf al eens een demonstratie 
gegeven van de werking van GeoSmartDe-
sign op glasvezelgebied. De Haan: “In die 
demo was er heel veel ontwerpvrijheid voor 
het pakket, maar toch produceerde onze op-
lossing binnen twee uur volledig geautoma-
tiseerd een geulenpatroon en fibernet. Dat 
maakte indruk en toen Brabant Water zijn 
proces voor het ontwerpen van tertiaire lei-
dingnetten wilde innoveren, kwam de organi-
satie dan ook snel bij ons terecht.”
Daan van Os is adviseur GIS bij Brabant Wa-
ter en was in die hoedanigheid betrokken bij 
de samenwerking met The People Group. Hij 
vertelt over de werkzaamheden aan het net-
werk die de aanleiding waren voor de inzet 
van de nieuwe software. “Als Brabant Water 
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de software leidend is, de engineer kan nog 
steeds op alle niveaus ingrijpen. De software 
is een tool, en wij vinden het een heel nuttige, 
maar niet meer dan dat. Onze engineers zijn 
nog steeds de baas over het eindresultaat.”

Toekomst
Nadat de software was uitontwikkeld, heb-
ben de medewerkers van Brabant Water 
deelgenomen aan interne trainingen om met 
het pakket te kunnen werken. De eerste re-
acties waren enthousiast, zo vertelt Van Os. 
“Zelfs mensen die in eerste instantie sceptisch 
stonden tegenover deze oplossing, waren na 
de training overtuigd van de voordelen en dat 
beschouw ik als een enorm pluspunt. Interne 
draagkracht is heel belangrijk wil de imple-
mentatie van zo’n systeem succesvol zijn en 
we hebben dan ook niet voor niets iedereen 
binnen onze organisatie proberen te betrek-
ken bij de ontwikkeling van de software. Die 
betrokkenheid bij het systeem proberen we 
ook in de toekomst te handhaven, onder an-
dere door de eindgebruikers de mogelijkheid 
te geven om ideeën voor verbetering door te 
geven. Door die informatie dan weer met The 
People Group te delen, kunnen we ervoor 
zorgen dat GeoWater steeds meer aan onze 
wensen voldoet. En wellicht niet alleen de 
onze, want ook andere waterbedrijven heb-
ben al interesse getoond in deze software. 
Wanneer ook zij dit systeem gaan gebruiken 
en feedback geven, kan het de ontwikkeling 
van GeoWater alleen maar ten goede ko-
men.” n

www.brabantwater.nl

www.kwrwater.nl

www.thepeoplegroup.nl

werd door onze engineers. De software doet 
het in acht minuten. De tijd die daarmee ge-
wonnen wordt, kan nu worden gebruikt om 
verschillende scenario’s te vergelijken zodat 
op basis daarvan een keuze kan worden ge-
maakt. Drie factoren die bij elk ontwerp een 
belangrijke rol spelen zijn de drukverdeling, 
de kosten en het zelfreinigend vermogen van 
het systeem. Voor elke factor geldt natuur-
lijk dat er een uiterste limiet is, maar het is 
de engineer die per ontwerp de keuze moet 
maken wat nu de meest ideale verhouding is 
tussen die drie.” 
Met de inzet van GeoWater veranderen de 
engineers van Brabant Water van ontwerpers 
in datamanagers. Dat betekent echter niet dat 
ze helemaal geen engineering meer kunnen 
of hoeven te doen. Van Os: “Het is niet zo dat 

In GeoWater zijn verschillende ontwerpscenario’s met elkaar te vergelijken. 

Praktijk

commentaar, ondanks dat het wel degelijk 
aan de eisen voldeed. Als we dan doorvroe-
gen, kwamen er opeens allerlei ongeschre-
ven ervaringsregels bovendrijven. Dingen 
die nergens expliciet staan vermeld, maar 
waarvan het wel heel verstandig is om je 
eraan te houden. Die zaken zijn vervolgens 
weer in het algoritme opgenomen en daar-
door werd het resultaat ook steeds beter.”

Scenario’s vergelijken
Het algoritme waar de software op draait 
is inmiddels zodanig uitgewerkt dat het snel 
een ontwerp kan genereren. De snelheids-
winst ten opzichte van de handmatige aan-
pak is extreem groot, zo stelt van Os: “De 
verdeling van een wijk nam in het verleden 
al gauw een week in beslag als het gedaan 
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Jeroen Steenbakkers: “De grote potentie van datadiensten ligt voor beleidsmakers in het ontwikkelen van digital twins 
waarmee beleidsvraagstukken integraal kunnen worden geanalyseerd.”

Laten we eerst eens kijken hoe dat beleidsvor-
mingsproces nu gewoonlijk verloopt. Een be-
leidsmaker formuleert een beleidsvraag. Op 

basis daarvan verzamelt een informatiemanager 
of geo-ICT’er uit meerdere bronnen data die mo-
gelijk bruikbaar zijn. Om een idee te geven van 
de omvang van beschikbare gegevens: Neder-
land kent een kleine vijftienduizend openbare 
databronnen op lokaal, regionaal en landelijk ni-
veau. De thema’s variëren van de alom bekende 
gegevens over percelen, bedrijven, demografie 
en dergelijke tot alleen bij specialisten bekende 
data zoals bijvoorbeeld over de verspreiding 
van mestkevers.
Zijn de relevante gegevens voor een beleids-
vraag uit al die bronnen bij elkaar gesprokkeld, 
dan checkt men de dataset vervolgens op actu-
aliteit en koppelbaarheid aan eigen databases 
en systemen. In de volgende stap analyseert een 
GIS-medewerker de gevalideerde dataset en legt 
deze analyse vast in kaarten, tabellen en/of tek-
sten. Mede op basis van zulke rapportages for-
muleert de beleidsmaker uiteindelijk antwoorden 
op de gestelde vraag en vertaalt die in beleid. 
Het sprokkelen van relevante data uit de veelheid 
aan beschikbare bronnen en het samenstellen 
van een gevalideerde dataset kost ruwweg de 
helft van alle tijd en energie in dit proces. 
De compartimentering van de beschikbare data 
in afzonderlijk beheerde databases zien we te-
rug in gespecialiseerde afdelingen, maar ook in 
aparte organisaties. Elke afdeling of organisatie 
is verantwoordelijk voor een specifiek domein in 
de ruimtelijke omgeving. Deze combinatie van 
digitale en organisatorische compartimentering 
bemoeilijkt een integrale benadering; het ver-
zamelen van relevante gegevens kost veel tijd 
en vaak wordt de beschikbare informatie onvol-
doende benut. Bovendien hanteren veel orga-

Er is een wereldwijde transitie gaande. De digitale revolutie inmiddels inclusief 
praktisch toepasbare big data en kunstmatige intelligentie en klimaatverande-
ring confronteert beleidsmakers met complexe vraagstukken rondom leefbaar-
heid, mobiliteit, duurzaamheid en participatie. Die complexiteit wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt doordat de vraagstukken zich aan traditionele do-
meinen, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, sociale zekerheid, milieubeheer 
en veiligheid, onttrekken. Ze vergen een integrale benadering. Veel van de 
vraagstukken komen concreet tot uiting in de ruimtelijke omgeving en belanden 
zo op het bordje van gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook van 
bouw-, infra- en geo-bedrijven.Door Jeroen Steenbakkers

Ga twinnen in plaats van GISsen!
Integrale benadering ruimtelijke vraagstukken vereist
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Rijksmonumenten in Naarden weergegeven in Omgevingsserver. 

twin benutten die behalve met de geografische 
spreiding ook rekening houdt met sociaaleco-
nomische factoren en de gemiddelde looptijd 
van huis naar bushalte? Op die manier kunnen 
we bushaltes daar plannen waar mensen er het 
meest van afhankelijk zijn. Zo’n digital twin helpt 
mobiliteitsarmoede te bestrijden.
Een tweede voorbeeld: Hoe zou een digital twin 
voor het thema ‘fietsbereikbaarheid’ eruit kunnen 
zien? Daarin zouden we de beschikbare data 
over het wegennet en gebruiksfuncties van ge-
bouwen bijvoorbeeld kunnen combineren met 
slim rekenwerk (algoritmen) aan bewegingen 
van rijwielen en andere vervoersmiddelen, met 
informatie over fijnstof en de aard van het weg-
dek (lekker glad asfalt of kinderkopjes?). Op die 
manier verschaft twinnen beleidsmakers nieuwe, 
evidence based inzichten en dus ook betere be-
leidsopties.
Kortom: datadiensten als Omgevingsserver vor-
men een solide en betrouwbare basis voor het 
analyseren en beantwoorden van specifieke be-
leidsvraagstukken met behulp van digital twins. 
Op termijn zullen de datadiensten ook steeds 
meer real-time informatie gaan leveren, zoals 
verkeerstromen, sensordata, onderhoudsactivitei-
ten aan infrastructuur enzovoort. Erg handig voor 
bijvoorbeeld organisatoren van grootscheepse 
evenementen waar de verantwoordelijken voor 
veiligheid via een real-time digital twin continu 
inzicht in de actuele situatie hebben. Kortom een 
solide basis voor beleidsbeslissingen.

De impact van twinnen
Twinnen vormt een krachtige tool voor integrale 
en evidence based beleidsontwikkeling ten be-
hoeve van complexe maatschappelijke vraag-
stukken. Daarnaast zal twinnen ook een impact 
op de organisatie van het beleidsvormingspro-
ces hebben. Zo zullen verschillende afdelingen 
en organisaties intensiever gaan samenwerken, 
misschien wel integreren. Maar ook functies zul-
len veranderen. Neem de rol van GIS-medewer-
kers bijvoorbeeld. Die evalueert van dataverza-
meling en analyse ten behoeve van afdelingen 
naar het faciliteren van integrale beleidsteams 
bij het optimaal benutten van digital twins, door 
het ontsluiten en koppelen van informatie uit ei-
gen databronnen en het helpen ontwikkelen van 
dashboards op specifieke maatschappelijke of 
bedrijfseconomische thema’s.
Moraal van het verhaal: wie beleidsmatig greep 
wil krijgen op de transitie waar we middenin zit-
ten, houdt op met GISsen en gaat vandaag nog 
twinnen. n

Jeroen Steenbakkers is partner en senior consultant bij Argaleo. 

Voor meer informatie, zie www.argaleo.com.

schap, veiligheidsrayon tot op provinciaal en 
landelijk niveau. Daarnaast bevat Omgevings-
server een omvangrijke database met gegevens 
uit onder andere het stelsel van basisregistraties 
(BAG, Handelsregister, (grootschalige) topogra-
fie en dergelijke) en uit andere, betrouwbare 
open overheidsbronnen, zoals het Landelijk Re-
gister Kinderopvang, demografische data van 
het CBS, de Risicokaart, het Register Rijksmo-
numenten, Ruimtelijke plannen, Energielabel.nl, 
het Antenne-register. De betrouwbaarheid van 
Omgevingsserver wordt gewaarborgd door 
continue validatie en actualisatie van gegevens, 
terwijl het systeem compatibel is met gangbare 
viewers en GIS-systemen. Tenslotte is Omge-
vingsserver gebaseerd op het DAAS-concept: 
webbased, betrouwbaar en zonder bijkomende 
extra kosten voor databeheer, hard- en software. 
Cloud-gebaseerde datadiensten als Omgevings-
server combineren gegevens uit meerdere ruim-
telijke open databronnen in Nederland, actua-
liseren deze continu en bouwen de hierbinnen 
beschikbare data gestaag verder uit. Ze vormen 
daardoor een uitstekende basis voor digital 
twins. Het moeizaam zelf sprokkelen van rele-
vante gegevens uit al die verspreid beschikbare 
datasets behoort daarmee tot het verleden.

Twee voorbeelden van twinnen
De grote potentie van deze datadiensten ligt 
voor beleidsmakers dus in het ontwikkelen van 
specifieke digital twins waarmee bepaalde 
beleidsvraagstukken integraal kunnen worden 
geanalyseerd als basis voor evidence based be-
leid. Dit slim benutten van datadiensten als Om-
gevingsserver noemen we twinnen. Hieronder 
twee voorbeelden. 
Een eerste voorbeeld: wat als we voor het plaat-
sen van bushaltes in een gemeente een digital 

nisaties verouderde technologie, waardoor de 
informatiewaarde van opgeleverde rapportages 
beperkt blijft. Beleid maken blijft zo voor een be-
langrijk deel tijdrovend ‘GIS-werk’.

Hoe het beter kan: digital twins
De laatste tijd zoemt het begrip digital twin rond 
in geo-kringen. Een digital twin is een digitale, 
driedimensionale kopie van bijvoorbeeld een 
stad, regio of land, waarin alle beschikbare 
informatie op een locatie- en objectgerichte 
manier beschikbaar is. Met speciale viewers en 
dashboards kan al die informatie vraaggestuurd 
worden opgeroepen, geanalyseerd en gevisua-
liseerd. Met behulp van een dergelijke slimme, 
digitale weergave van de werkelijkheid kunnen 
beleidsmakers veel beter dan voorheen evidence 
based antwoorden formuleren op relevante be-
leidsvragen. De digital twin is geen recente in-
novatie; de technologie bestaat al tien jaar en 
is inmiddels volwassen. Door de toepassing van 
slimme algoritmen op grote hoeveelheden histo-
rische data, behoren ook serieuze prognoses tot 
de mogelijkheden.
Er zijn inmiddels een paar bedrijven die be-
schikbare, openbare informatie verzamelen, 
samenvoegen en ter beschikking stellen. Een 
voorbeeld van zo’n professionele datadienst is 
Omgevingsserver. Argaleo legt zich toe op het 
ontwikkelen en benutten van digital twins op ba-
sis van Omgevingsserver. Argaleo is onderdeel 
van een netwerk waarin ook de Academie voor 
stedenbouw, logistiek en mobiliteit (van BUAS) 
en de Jheronimus Academy of Data Sciences 
(JADS) participeren. Omgevingsserver biedt 
een solide basis voor digital twins in 3D en op 
alle gewenste aggregatieniveaus in Nederland: 
van individuele objecten (huis, perceel, parkeer-
plaats et cetera) via straat, wijk, stad, water-
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Sweco is de eerste Nederlandse engineeringorganisatie die de ISO 19650-certificatie heeft ontvangen sinds de 
introductie van het certificaat.

Cadline is een wereldwijd opererend con-
sultancybedrijf en heeft in de loop der 
jaren ruime ervaring opgedaan in voor-

namelijk de UK met BIM. De omstandigheden 
waren daar ook gunstig voor, aldus Harris: “In 
de UK is de afgelopen jaren enorm de nadruk 
gelegd op een modelgecentreerde aanpak van 
bouwprojecten, waarbij het model in elke levens-
fase van de constructie een essentiële rol speelt. 
Het model staat niet alleen centraal tijdens het 
ontwerp en de uitvoering, maar ook bij het uit-
eindelijke gebruik, waar het de informatie levert 
voor assetmanagement. Door die nadruk op de 
modelgecentreerde aanpak, die deels ook door 
de overheid is opgelegd, hebben we in de UK 
in korte tijd heel veel geleerd over BIM. Een van 
de belangrijke dingen die we geleerd hebben, 
is dat het nuttig is om bedrijven te certificeren. 
Zonder certificatie gebeurt het namelijk nogal 
eens dat een onderneming verder claimt te zijn 
op BIM-gebied dan het is. Dat geeft weer allerlei 
problemen bij de samenwerking tussen de be-
trokken partijen en dat is met certificering dus te 
voorkomen.”

Internationaal gebruik
Inmiddels is BIM Level 2 verplicht in de UK bij 
projecten voor de overheid. De norm die daarbij 
hoort is ISO 19650, die richtlijnen bevat voor 
het beheer van informatie over de gehele levens-
cyclus van een gebouw. Begin 2019 werden de 
eerste twee normen gepubliceerd van de ISO 
19650-serie, beide gebaseerd op de Britse nor-
men voor informatiebeheer met behulp van BIM. 
De ISO 19650-normen zijn echter nadrukkelijk 
bedoeld voor internationaal gebruik en dus ook 
relevant voor de Nederlandse markt. Een re-
den voor Cadline om een kantoor te openen in 
Utrecht, zo vertelt Harris. “We wilden onze ken-

nis over BIM die we hebben opgedaan in de UK 
ook naar de Nederlandse markt brengen en hier 
onze diensten aanbieden. Daarbij werd Sweco 
bijna logischerwijs onze eerste klant toen dit 
bedrijf de internationale standaard overwoog, 
omdat het ook kantoren heeft in de UK en ons 
dus al kende.”

Menselijke factor
Sweco doorliep met hulp van Cadline het voor-
bereidende traject van de certificatie. Harris 
denkt dat het Nederlandse ingenieursbedrijf 
daarbij een goede aanpak heeft gekozen door 

vol in te zetten op de certificatie. “Wij stellen 
dat bij een dergelijke overgang drie dingen es-
sentieel zijn: technologie, processen en mensen. 
De eerste twee liggen voor de hand: zonder de 
juiste tools is het niet mogelijk om aan de eisen te 
voldoen en als de achterliggende workflow niet 
goed is geregeld, kan ook geen enkele organi-
satie voldoen aan de norm. De menselijke factor 
is echter wel minstens zo belangrijk, want om 
een standaard in een hele organisatie door te 
voeren, is het nodig dat er op alle niveaus steun 
is voor de verandering. Bij Sweco was het echter 
vanaf het begin duidelijk dat de motivatie van de 

Sweco Nederland is het eerste engineeringbedrijf in Nederland dat de ISO 19650- 
certificatie heeft ontvangen na een audit van zijn BIM-processen door het British 
Standards Institute (BSI). Cadline was nauw betrokken bij deze certificering en hielp 
Sweco om de werknemers, processen en documentatie op het gewenste niveau te 
krijgen. BIGnieuws sprak met Nick Harris, technical director bij Cadline, over het nut 
van certificatie in het algemeen en het verloop van dit traject in het bijzonder. Door Lambert-Jan Koops

Het nut en de noodzaak van 
BIM-normen 

Sweco ontvangt ISO 19650-certificatie
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Het Cadline-team met John Jansson (midden met het certificaat), hoofd Techniek bij Sweco.

landse engineeringorganisatie was die de 
ISO 19650-certificatie kon ontvangen sinds 
de introductie van het certificaat in december 
2018. Het bedrijf heeft het certificatieproject 
gebruikt als katalysator voor het aanpassen 
en standaardiseren van de manier waarop 
projectinformatie wordt gedeeld en beheerd, 
met behulp van een centraal informatiemodel. 
Alle ontwerpen en projecten binnen Sweco 
worden nu digitaal opgezet, uitgevoerd door 
geïntegreerde multidisciplinaire teams en uni-
form opgeleverd. Harris: “Het is mooi om te 
zien dat er veel veranderd is bij Sweco en dat 
we daar ook een belangrijke bijdrage aan 
hebben kunnen leveren. Naast bijvoorbeeld 
de ondersteuning voor het opleveren van 
BIM-projecten, hebben we in samenwerking 
met John Jansson, hoofd Techniek bij Sweco, 
ook specifieke werkmethoden uitgewerkt voor 
procesdocumentatie en het opzetten van een 
zogenaamd Common Data Environment. Met 
het verkrijgen van de certificatie is Sweco een 
pionier op BIM-gebied geworden die niet al-
leen de eigen processen nu verbeterd heeft, 
maar ook beter en duidelijker kan commu-
niceren met zijn klanten en de eigen supply 
chain.” n

www.cadline.nl

www.sweco.nl

standaarden en kent een iets andere manier 
van werken dan de UK, dus daar moesten 
aanpassingen op worden uitgevoerd”, zo 
legt Harris uit. “Als we het nu opnieuw zou-
den moeten doen met dezelfde mensen, zou 
het natuurlijk veel sneller gaan en voor ande-
re organisaties geldt ook dat ze er niet per se 
zo veel tijd aan kwijt hoeven te zijn, maar dat 
hangt ook weer van het BIM-niveau af waar 
ze al op zitten.”
De inspanningen van Cadline en Sweco zorg-
den ervoor dat deze laatste de eerste Neder-

betrokkenen geen probleem was. De organisatie 
heeft mensen, tijd en geld beschikbaar gesteld 
en de betrokkenen toonden hun enthousiasme 
door te discussiëren, mee te denken en ideeën 
uit te testen.”

Aanpassingen
In totaal nam het voorbereidingstraject bij 
Sweco bijna twee jaar in beslag. Die tijd 
was onder andere nodig omdat er toch wat 
verschillen zijn tussen de Nederlandse en 
de Britse markt. “Nederland heeft zijn eigen 

BIM Levels 
Er zijn vier zogenaamde BIM Levels te onderscheiden. Hier de Ne-
derlandse omschrijving van deze BIM Levels zoals gegeven door 
de Bouw Informatie Raad.
 
Level 0 Documentgeoriënteerd 
Er wordt gewerkt met teksten, lijnen en bogen. Deze worden digi-
taal verwerkt op documentniveau, bijvoorbeeld als tekeningen in 
CAD-programmatuur of als calculaties in Excel. Het betreft ‘niet-in-
telligente’ informatie, er worden geen digitale objecten toegepast. 
Op het formele overdrachtsmoment vindt vooral uitwisseling van 
papieren tekeningen en documenten plaats.

Level 1 Objectgeoriënteerd 
De eerste stap in de implementatie van BIM is het werken met 
objecten. Dit wordt vaak geassocieerd met het werken met 3D-
objecten die in een ontwerpprogramma in een virtuele omgeving 
worden geplaatst. 3D is echter geen uitgangspunt. Ook 2D-ob-
jecten zijn mogelijk en zelfs objecten zonder enkele geometrische 
beschrijving. Kenmerkend voor dit level is de toepassing van een-
duidige objecten waaraan informatie (intelligentie) is te koppelen. 
Er is in dit level geen sprake van integratie tussen verschillende 
disciplines of aspecten. Dus nog geen koppeling van het 3D-model 
met bijvoorbeeld financiële calculatie of planningssoftware.

Level 2 Samengevoegd 
Op dit level is het mogelijk om de in Level 1 opgebouwde object-
modellen te delen. Er wordt samengewerkt op basis van een fede-
ratie (verzameling autonome) databases: ieder heeft zijn eigen mo-
del; al deze modellen worden gecombineerd in één viewmodel om 
bestandgebaseerd samen te werken aan een project. Ook toepas-
singen als planning (4D) en kostencalculaties (5D) zijn aan het mo-
del te koppelen. De partijen die de informatie delen bevinden zich 
veelal binnen één controleer- of beheersbare organisatie-eenheid.

Level 3 Geïntegreerd, levenscyclus 
Dit is het BIM Level waarbij informatie tussen verschillende (on)be-
kende partijen – dus niet alleen binnen één organisatie-eenheid – 
wordt gedeeld via inter-operabele Open BIM-standaarden. Dit kan 
bijvoorbeeld in een geïntegreerde webservicesomgeving. Er wordt 
niet meer bestandgebaseerd uitgewisseld, maar objectgebaseerd. 
Het bouwproces is volledig geïntegreerd in de keten. Aan het eind 
van Level 3 wordt informatie gedeeld over de lifecycle in de geïn-
tegreerde omgeving. Hierbij is er een sterke relatie met facility- en 
assetmanagement.
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De eerste dag van 3D Basecamp Benelux stond in het teken van uiteenlopende workshops voor iedereen,  
van beginner tot expert. Foto: Peter Brugmans

Donderdag 12 december stond over-
dag volledig in het teken van hands-on 
workshops, waarbij iedereen de han-

den uit de mouwen kon steken. Zo werden er 
diverse workshops verzorgd in SketchUp Pro, 
met onder andere basisvaardigheden, tips & 
trucs en gevorderde technieken. Daarnaast 
kwamen de aanvullende mogelijkheden van 
SketchUp ook aan bod, zoals Virtual en Aug-
mented Reality, Open BIM, Trimble Connect 
en fotorealistische renderingen maken met V-
Ray. Hierbij deelden bekende bedrijven zoals 
Trimble, VolkerWessels, Eurosafe Solutions en 
Chaos Group hun expertise.
De workshops vonden plaats in de ringen van 
het Evoluon. In elke ring was weer een ander 
thema te vinden. Ring 1 bood plaats aan de 
workshops (Open)BIM en Trimble Connect. 
Tijdens de (Open)BIM-workshop legden Nick 
Nijmeijer van ITCAD en Gerben Pol van  
Eurosafe Solutions uit hoe SketchUp via Trim-
ble Connect samenwerkt met andere BIM-
applicaties door middel van het IFC-bestands-
formaat en hiermee een uniforme manier van 
communiceren ontstaat. Aansluitend konden 
de bezoekers aanschuiven bij Stijn van  
Schaijk, Jan Brouwer en Bahtiyar Memik van 
VolkerWessels tijdens de Trimble Connect-
workshop. Hierbij werd uitgebreid ingegaan 
op het delen van en samenwerken in bestan-
den om zo foutreductie in de bouw tegen te 
gaan.

SketchUp-workshops
Op ring 2 konden de bezoekers terecht voor 
de verdieping in SketchUp Pro. Daniel Brown 
van SketchUpTrainer.com – waarschijnlijk één 
van ‘s werelds bekendste SketchUp-trainers – 
verzorgde de SketchUp Advanced-workshop 

en leerde de aanwezigen de meest geavan-
ceerde technieken in SketchUp Pro te beheer-
sen. Een klas verderop troffen de bezoekers 
Peter Wuyts van SketchUp3D.be aan. Be-
kend van social media met één SketchUp Pro- 
videotip per dag, deelde hij met de bezoe-
kers zijn meest waardevolle SketchUp Pro-tips 
& trucs.
Ring 3 was een verzameling van met name 
aanvullende workshops. Naast een begin-
ners-workshop konden de bezoekers er te-
recht voor workshops in het documentatie-
programma LayOut, Skalp (doorsnedes en 
aanzichten), SketchUp Studio (energiepres-
tatie) en mind.sight.studios (parametrisch mo-
delleren).
In de bovenste ring, ring 4, werden work-
shops met de renderplug-in V-Ray verzorgd. 

Zo werd er een workshop verzorgd voor 
zowel interieur- als exterieurprofessionals, 
waarbij de fijnere kneepjes voor een echt on-
derscheidende fotorendering werden bijge-
bracht. En of dat nog niet alles was, werden 
in de minitheaters van het Evoluon interactieve 
workshops verzorgd in Virtual en Augmented 
Reality-toepassingen door Kubity, Enscape en 
Construsoft met de Microsoft Hololens. 

Delen en leren 
Over beide dagen was er in de centrale Koe-
pel van het Evoluon een informatieve markt 
met aanbieders van aanvullende software 
en hardware. Tijdens de pauzes konden de 
bezoekers stands bezoeken van en informa-
tie vragen bij hardwareleverancier HP, ren-
derapplicatie SU Podium, Kubity (VR en AR), 

Voor de fervente gebruikers van het 3D-ontwerpprogramma SketchUp Pro or-
ganiseerde importeur Design8 op 12 en 13 december 2019 het 3D Basecamp 
Benelux, in het Evoluon te Eindhoven. Tijdens deze twee dagen werden zo’n 250 
gasten uit binnen- en buitenland meegenomen in het uitgebreide ecosysteem 
van SketchUp Pro, met leerzame workshops en interessante lezingen. Experts 
uit verschillende disciplines, zoals architectuur, bouw en interieur pompten de 
aanwezigen vol met kennis en inspiratie. Door de redactie 

3D Basecamp toont volledige 
ecosysteem SketchUp Pro

Twee dagen workshops en lezingen 
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Product director van Trimble Hugh McEvoy, trapte de lezingendag af met een keynote over SketchUp door de jaren 
heen. Foto: Peter Brugmans

kunnen hebben met getallen. Hierna werd 
de toon behoorlijk serieus, want Toine Voe-
ten van de Nationale Politie beschreef hun 
workflow voor de inzet van SketchUp Pro in 
het oplossen van forensische zaken. Hij liet 
krachtige gebruiksvoorbeelden zien bij onder 
andere het MH17-onderzoek en een moord-
zaak.

Interieurprojecten
De in groten getale aanwezige interieurpro-
fessionals kwamen aan hun trekken met een 
fraaie presentatie van Yannic Alidarso van 
Creneau International. Hij liet diverse voor-
beelden zien van het gebruik van SketchUp 
Pro en V-Ray bij prestigieuze interieurprojec-
ten voor onder andere ING en Eindhoven Air-
port. Vervolgens liet Hessel Zijlstra van Aeres 
Hogeschool Dronten zien hoe hun leerlingen 
SketchUp Pro inzetten voor het uitwerken van 
projecten voor het opzetten van een hippisch 
bedrijf. Als afsluiter beschreef Peter Wuyts 
van Masters in SketchUp hoe het elimineren 
van veelgemaakte fouten het complete ont-
werp- en bouwproces aanzienlijk zou kun-
nen versnellen, door gebruik te maken van 
SketchUp Pro uiteraard. Wuyts liet de zaal in 
verwarring achter door geen enkel SketchUp-
plaatje te laten zien, maar enkel te focussen 
op een mindset die een SketchUp-workflow 
omarmt.
De dag werd afgesloten met het testen van 
de kennis onder de aanwezigen. Tijdens een 
quiz van 15 vragen maakten de deelnemers 
kans op mooie prijzen, zoals licenties voor 
SketchUp, V-Ray, Kubity en FlexTools. 
SketchUp Pro-importeur Design8 heeft het 
voornemen uitgesproken om in het voor-
jaar van 2021 een nieuwe editie van het  
SketchUp 3D Basecamp Benelux te organise-
ren. n 

www.3dbasecamp.nl

sen SketchUp en Trimble Connect duidelijk 
werd. Zo blijkt Trimble Connect niet alleen te 
worden gebruikt voor het samenwerken aan 
bestanden, maar ook voor het beheren van 
materieel op de bouwplaats. De projectleider 
krijgt met de iPad een actueel inzicht in het 
beheer van de benodigde materialen voor de 
bouwplaats. Het Trimble georiënteerde blok 
van keynotes werd afgesloten door Rob Bik 
van Geometius over Trimble’s SiteVision, voor 
het maken van ontwerp- en bouwbeslissingen 
via Augmented Reality.

Fantasierijke visualisaties
Na de koffiepauze werd het programma 
voortgezet door de Zweedse heren Felix Heu-
man en Anders Lyhagen van Holygon3D. Zij 
beschreven een workflow voor fantasierijke 
visualisaties van landschappen en steden 
door met behulp van SketchUp en zelf ont-
wikkelde extensies een dramatisch resultaat 
te creëren. Ze verbaasden het publiek met 
het live, on stage, creëren van een ‘diodra-
matisch’ landschap. En dat binnen enkele 
minuten. De daaropvolgende keynote sloot 
ook goed aan op dit visualisatiethema: Erin 
Stranyak van Kubity Pro beschreef hierin het 
interactief delen van SketchUp Pro-modellen 
met klanten via de mobiele telefoon, tablet 
of pc. Door het delen van een unieke link of 
QR-code, kan elke kijker het SketchUp-model 
op zijn device bekijken via Virtual Reality 
(Google cardboard) en Augmented Reality 
(door middel van de camera in de telefoon/
tablet) zonder hiervoor zelf een licentie  
SketchUp nodig te hebben.
De middag werd met een humoristische noot 
afgetrapt door Lambert-Jan Koops met de 
keynote Fun with Numbers, over het plezier 

Modelur (stedenbouwkundig), Masters in 
SketchUp (licenties en training), SketchUp Pla-
za (training), SiteVision (AR), Laubwerk (ve-
getatiebibliotheken), V-Ray (fotorendering), 
FlexTools (Extensions), KG-dev (Extensions) en 
Enscape (VR).
De dag werd afgesloten met een borrel en 
aansluitend een diner en SketchUp Grand 
Café. Tijdens het Grand Café werden de 
bezoekers in een informele sfeer vermaakt 
met enkele korte presentaties, Q&A-sessies 
met aanwezige professionals en een gezellig 
potje Sketchionary. Tussendoor was er vol-
doende ruimte voor het uitwisselen van kennis 
en ideeën tussen de aanwezige bezoekers en 
natuurlijk waren er de nodige drankjes en 
hapjes te nuttigen.

Industrie-expertise 
Op vrijdag 13 december was de grote  
Philipszaal in het Evoluon het decor van een 
gevarieerd programma aan keynotes van 
experts uit disciplines zoals de bouw, interi-
eurontwerp, educatie en zelfs de politie met 
forensisch onderzoek. Het geheel werd met 
een komische noot aan elkaar gepraat door 
Lambert-Jan Koops.
Hugh McEvoy, product director bij Trimble, 
trapte de dag af met een keynote over de 
ontwikkeling van SketchUp door de jaren 
heen en hoe dit programma aansluit bij de 
drie C’s van Trimble’s Constructible Process 
(workflow): Constructible, Connected en Con-
tent-enabled. Dit verhaal werd extra kracht 
bijgezet in de daaropvolgende keynotes 
van Alex Glass, customer success manager 
bij Trimble, en Stijn van Schaijk, BIM proces 
manager bij VolkerWessels. Zij demonstreer-
den workflows waarbij samenwerking tus-
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Bhupinder Singh, chief product officer bij Bentley Systems: “Openheid en verbondenheid zullen de drijvende  
kracht zijn om de waarde van data te maximaliseren.”

Aan het begin van mijn carrière ging 
onze branche door de digitale trans-
formatie van CAD: alles wat we op 

papier deden werd naar de computer over-
geheveld. De volgende onderbreking was 
toen de branche overstapte van CAD naar 
BIM (Building Information Modeling). Nu 
gaat onze branche verder dan BIM met de 
opkomst van digitale tweelingen voor infra-
structuur, oftewel iTwins. Deze iTwins voegen 
de ontbrekende contextdimensies toe: de fy-
sieke kenmerken van waar de asset zich op 
de planeet bevindt en de dimensie van tijd 
– niets is statisch in onze wereld – en andere 
soorten data zoals Internet of Things (IoT) en 
operationele data. We zijn overgestapt van 
documentgerichte workflows naar modelge-
richte workflows, en nu in het tijdperk van di-
gitaal gebouwde omgevingen is de volgende 
logische stap de overstap naar datagerichte 
workflows. 
Bedrijven worden allemaal datagedreven 
ondernemingen en de organisaties die gaan 
slagen, zijn die organisaties die data kunnen 
converteren naar bruikbare informatie en de 
waarde ervan gedurende de levensduur van 
de asset kunnen maximaliseren. Infrastructuur-
data kunnen profiteren van netwerkeffecten: 
dit betekent dat hoe meer mensen de data 
gebruiken en toegang hebben tot de data, en 
bijdragen aan die data, hoe waardevoller de 
data worden. Openheid en verbondenheid 
zullen daarom de drijvende kracht zijn om de 
waarde van data te maximaliseren en deze 
netwerkeffecten in het ecosysteem van de in-
frastructuur op grote schaal te laten groeien. 

Naadloos integreren
Het doel is om data te combineren die afkom-
stig zijn uit engineeringtechnologie (ET), infor-

matietechnologie (IT) en operationele techno-
logie (OT), en deze samen te brengen waar 
ze via één enkel venster kunnen worden beke-
ken. We hebben met veel gebruikers gespro-
ken om inzicht te krijgen in de obstakels die 
in de weg zouden kunnen staan om dit doel 
te bereiken. Een van de grootste uitdagingen 
bij het organiseren van deze data-aggregatie 
was de tijd en moeite die nodig waren om be-
drijfseigen en incompatibele data-indelingen 
te transformeren en op elkaar af te stemmen. 
Wat nodig is om dit probleem op te lossen, is 
een open platform dat al deze verschillende 
soorten informatie kan extraheren en naad-
loos integreren. 
Het is niet alleen Bentley Systems dat be-
hoefte heeft aan een open raamwerk voor 
infrastructuur voor digitale tweelingen. In een 

whitepaper met de titel ‘The Gemini Princi-
ples’ noemt het Centre for Digital Built Britain 
(CDBB) ‘openheid’ als het centrale principe 
voor de realisatie van ‘effectief informatiebe-
heer van de built-omgeving’. Hun conclusie is 
dat open source- en samenwerkingsmodellen 
vertrouwen opbouwen, kosten verlagen en 
waarde creëren die beter is dan welke an-
dere benadering dan ook.

Leveranciersneutraal
Een ‘open’ digitaal twin-platform moet bij 
Bentley aan drie primaire criteria voldoen. 
Ten eerste moet het leveranciersneutraal zijn 
met betrekking tot de gebruikte toepassingen. 
Het maakt niet uit of de gebruikte toepas-
singen afkomstig zijn van Bentley of van an-
dere leveranciers zoals Autodesk, Graphisoft, 

Opinie

Wat zou u zeggen als u een toverstaf zou hebben en alle tijd en moeite die u en uw 
organisatie besteden aan het transformeren van data, het integreren van data en het 
samenvoegen van data zou kunnen laten verdwijnen? Wat als u uw tijd zou kunnen 
besteden aan het genereren van inzichten en het helpen van uw teams bij het nemen 
van beslissingen die u geld kunnen besparen en uw risico’s kunnen verlagen? Door Bhupinder Singh 

Bij digitale tweelingen is 
openheid de grote winnaar 

Infrastructuurdata kunnen profiteren van netwerkeffecten
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Digitale tweelingen gaan verder dan BIM en bieden nieuwe kansen op het gebied van beheer en procesanalyse. 

oplossingen voor visualisering en verbinding 
met de rest van de digitale wereld. 
U bent misschien verbaasd dat Bentley bereid 
is zijn meest innovatieve en nieuwe technolo-
gie te gebruiken en beschikbaar te maken als 
open source? We hebben dit gedaan omdat 
we er fundamenteel in geloven dat een open 
systeem, op de lange termijn, het meest suc-
cesvol zal zijn in het creëren van een bloei-
end digitale tweelingecosysteem voor infra-
structuur. 

Transparant
Complexe infrastructuurprojecten profiteren 
van een bloeiend, open en onderling verbon-
den data-ecosysteem. De data moeten vrij de 
digitale tweelinginfrastructuur in en uit kun-
nen stromen, en moeten transparant en ge-
makkelijk te begrijpen zijn voor gebruikers. 
Het moet ook eenvoudig zijn om workflows 
te ontwikkelen die toegang hebben tot, en 
gebruikmaken van de data in digitale twee-
lingen.
De mogelijkheden voor digitale tweelinginfra-
structuren zijn werkelijk onbeperkt en open-
heid is een vereiste voor het realiseren van di-
gitale tweelingen. Hierdoor zal onze branche 
verder ontwikkelen dan met BIM. Zo kunnen 
we meer inzichten krijgen tijdens het ontwerp 
en de constructie, en uiteindelijk een duurza-
mere en veerkrachtige infrastructuur realise-
ren tijdens onze activiteiten. Bij digitale twee-
lingen is openheid de grote winnaar. n 
 

Bhupinder Singh is chief product officer bij Bentley Systems. 

Voor meer informatie, zie www.bentley.com. 

Open source-platform
In juni 2019 heeft Bentley Systems versie 1.0 
van het iModel.js-platform op GitHub uitge-
bracht. iModel.js is een open source-platform 
voor het maken, visualiseren en analyseren 
van digitale tweelingen in de infrastructuur. 
iModel.js is open, flexibel en ontwikkeld voor 
de cloud, internet en de mobiele wereld waar-
in we nu leven. Dit creëert een open platform 
voor eindgebruikers en hun toeleveringsketen 
om voort te bouwen op, verbinding te maken 
met en waarde te kunnen halen uit de digi-
tale tweelingen van de infrastructuur in al uw 
workflows. iModel.js is geschreven met mo-
derne cloud- en webtechnologieën en is be-
schikbaar voor het ontwikkelen van uw eigen 

Hexagon, Trimble of Aveva. Het systeem 
moet al deze informatie kunnen extraheren 
en beschikbaar maken in een open context.
Ten tweede moet het systeem open zijn voor 
waar de bestanden zich bevinden. Het is niet 
zo dat alle data waarmee u werkt in één ho-
mogene, gestructureerde ruimte of monolithi-
sche database zullen staan. Connectors kun-
nen worden gebouwd om de data te vinden 
waar de data zich bevinden. Ten derde moet 
het systeem open zijn wat de semantiek van 
de data betreft, met de mogelijkheid om data 
in de eigen indeling in een open standaard 
te openen, waarover u query’s kunt stellen, 
dit kunt onderzoeken en informatie kunt inte-
greren.

Het automatiseringsdoel van vandaag is om data te combineren die afkomstig zijn uit engineeringtechnologie, informatietechnologie en operationele technologie en zo totaalover-
zicht te krijgen van de status van bijvoorbeeld een fabriek.
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Onder leiding van ISO komt er een internationale standaard voor uitwisseling van databestanden en digitale 
documenten, ICDD, verdeeld in twee delen. 

ICDD is een standaard voor de uitwisseling 
van databestanden en digitale documenten 
tussen projectpartners door middel van 

zogenaamde ‘datacontainers’. Dat zijn een 
soort zip-bestanden die databestanden en 
documenten van verschillende aard kunnen 
bevatten, zoals GIS-data, 2D en/of 3D 
CAD-bestanden, alfanumerieke data in een 
database, spreadsheets en documentatie in 
pdf. ICDD voorziet in het management van de 
metadata van de bestanden en documenten 
binnen een container en in het definiëren van 
relaties tussen die bestanden en documenten.

Eenvoudiger dan COINS
Het Nederlandse COINS 2.0 was een belang-
rijk uitgangspunt voor ICDD. Finland, Duitsland 
en buildingSMART International hebben verge-
lijkbare initiatieven ingebracht. Mede naar aan-
leiding van praktijkervaringen met COINS 2.0 
in ons land, wordt ICDD echter aanzienlijk een-
voudiger dan COINS. In de eerste plaats wordt 
de standaard verdeeld in ‘Part 1’ en ‘Part 2’. 
Part 1 beschrijft het containerprincipe en bevat 
een beperkt datamodel voor het vastleggen van 
de metadata over de inhoud van een container. 
Met behulp van Part 2 kan desgewenst meer ‘se-
mantiek’ worden toegevoegd: dit deel geeft aan 
hoe betekenisvolle links kunnen worden gelegd 
tussen de verschillende bestanden en/of docu-
menten in een container. Maar het belangrijkste 
verschil met COINS 2.0 is misschien wel dat 
ICDD niet voorschrijft hoe uit te wisselen databe-
standen moeten worden opgebouwd. Afspraken 
dáárover worden in Nederland vastgelegd in 
de nieuwe Nederlandse Technische Afspraak, 
bekend onder de naam NTA 8035.

Betekenisvol data uitwisselen
In februari 2020 verschijnt bij NEN de NTA 
8035 ‘Semantische gegevensmodellering en 
-integratie’. Deze bevat afspraken over een uni-
forme opbouw van uit te wisselen databestan-

den en daarmee moet het eenvoudiger worden 
om betekenisvol data uit te wisselen of te delen 
tussen gegevensbestanden van verschillende 
bouwpartners in een project. De NTA gaat uit 
van de inzet van Linked Data-technologie (W3C-
standaarden als RDF(S), OWL en SHACL) voor 
de opbouw van de datamodellen. Dit is volgens 
de uitgangspunten die de Bouw Informatie Raad 
daarover al in 2014 heeft vastgelegd.
Ondernemingen die gegevens willen of moeten 
uitwisselen of delen, hebben verschillende vol-
wassenheidsniveaus en behoeften. 
Om daaraan tegemoet te komen definieert de 
NTA drie ambitieniveaus van toenemende se-
mantische complexiteit. Hiermee wordt de ‘in-
stapdrempel’ voor semantisch modelleren met 
behulp van W3C-standaarden laag gehouden.
 
Toekomst
Tussen ISO en de Europese normcommissie 
voor BIM, de CEN/TC 442, is afgespro-
ken dat ICDD ook als Europese Norm (EN) 
zal worden uitgebracht. Dat betekent dat 
de norm op den duur ook door NEN moet 

worden overgenomen. De Beheercommissie 
VISI/COINS heeft daarnaast besloten dat 
de NTA 8035, samen met de ICDD-norm, uit-
gangspunt zal vormen voor de ontwikkeling 
van een eventuele COINS 3.0. n

www.bimloket.nl

Sinds 2016 werkt een groep internationale experts onder de vlag van ISO aan een 
nieuwe internationale norm ‘Information Container for Data Delivery’ (ICDD), een 
internationale opvolger van het in Nederland bekende COINS. Naar verwachting 
worden de delen 1 en 2 in respectievelijk maart en oktober 2020 gepubliceerd.Door de redactie

Internationale opvolger 
COINS bijna klaar

Norm uitwisselingsstandaard ICDD in 2020 verwacht
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Elementeigenschappen in ARES Commander 2020.

Marktonderzoek laat zien dat BIM 
nog lang geen gemeengoed is; 
wie meent dat hij achterloopt om-

dat hij nog geen BIM toepast is in goed, of 
in ieder geval in groot gezelschap, want het 
overgrote deel van de bouwwereld moet nog 
‘om’. Voor wie de overstap nog moet maken, 
is het goed te weten dat er een toenemend 
aantal keuzemogelijkheden is voor de in te 
zetten software. De getallen qua BIM-pene-
tratiegraad verschillen natuurlijk per regio en 
onderzoeker, maar de Duitse softwareprodu-
cent Graebert bijvoorbeeld gaat ervan uit dat 
nog slechts twintig procent van de potentiële 
gebruikers ook inderdaad van BIM gebruik-
maakt. Voor de resterende tachtig procent 
liggen er dus nog genoeg mogelijkheden; 
de nieuwe spelers laten steeds meer van 
zich horen. Het zojuist genoemde Graebert 
kondigde in november tijdens hun jaarlijkse 
evenement in Berlijn aan, eind januari een 
nieuwe versie van hun producten uit te bren-
gen waarin veel nieuwe BIM-functionaliteit is 
opgenomen. 

Azië
Het in Berlijn gevestigde Graebert is in Neder-
land nauwelijks bekend en behoeft dus enige in-
troductie. Het is een familiebedrijf dat in 1977 
door Wilfried Graebert is opgericht, en waarin 
ook zoons werkzaam zijn. Zoon Robert speelt 
als CTO een belangrijke rol in de richting waar-
in de producten zich ontwikkelen. Opvallend is 
het grote succes, en de aanwezigheid, in Azië. 
Er zijn ontwikkelcentra in Duitsland, Rusland en 
India, en daarnaast dochtermaatschappijen in 
India en Japan. Het belangrijkste product is 
ARES Commander, een AutoCAD-kloon op ba-
sis van de ODA-technologie. De Open Design 
Alliance (ODA) biedt zijn leden ontwikkeltools 
voor het maken van programmatuur die compa-
tibel is met het (AutoCAD-)DWG-formaat. ARES 
Commander werkt onder Windows, macOS en 
Linux. Er is ook een browserversie, ARES Kudo 
geheten en een mobiele app, ARES Toch voor 
Android en iOS. Die drie producten samen vor-
men het concept The Trinity of CAD (Trinity = 
drie-eenheid). Interessant is dat de licentie erg 
flexibel werkt, waardoor een gebruiker zijn 

Het belang van BIM is inmiddels voor niemand meer een onderwerp van discussie 
en het lijkt door de jarenlange aandacht in de pers wel alsof BIM de norm is. BIM 
is ook onlosmakelijk verbonden met ontwerpsoftware; het aanvankelijk bredere 
begrip BIM concentreert zich inmiddels rond het 3D-model van een bouwwerk. 
De markt voor BIM-software lijkt beheerst te worden door enkele grote (CAD-)
leveranciers. Dat gaat beslist veranderen.Door Rob Sman

Grote onbekende komt met 
BIM-pakket

Graebert ARES Commander 2020

Een IFC-model in de BIM-omgeving van Graebert. 
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De BIM-elementenboom. 

kracht bijgezet door de conclusies in de in 
een white-paper gepubliceerde vergelijking 
tussen AutoCAD Web van Autodesk en ARES 
Kudo van Graebert. Dit white-paper is te vin-
den op Graeberts website.

Status
Graebert is na Bricsys de tweede softwarele-
verancier die zich de afgelopen tijd nadruk-
kelijk op de BIM-markt heeft gemeld. Beide 
bedrijven zijn ODA-leden. Interessant is dat 
Graebert op zijn beurt ook technologie be-
schikbaar stelt aan OEM-partners zoals Das-
sault, Corel, PTC en vele andere, die de soft-
ware ook kunnen aanpassen. Ook voor de 
OEM-versie van ARES Commander komt de 
BIM-functionaliteit beschikbaar, in de vorm 
van een add-on die BIMflow heet. Het is niet 
ondenkbaar dat op basis hiervan binnen af-
zienbare tijd nog meer nieuwe pakketten op 
de markt verschijnen. Dat zou een prettige 
verhoging van de keuzemogelijkheden bete-
kenen voor hen die nog met BIM moeten be-
ginnen. Op de website van Graebert is een 
30-dagen probeerversie beschikbaar. Versie 
2020, met de BIM-functies, is eind januari 
uitgebracht. n

www.graebert.com

meer om details toe te voegen; de kwaliteit 
van de tekeningen die door BIM-software van 
het model gegenereerd worden, laat vaak te 
wensen over. Ook worden er in bepaalde 
gevallen tekeningen gemaakt om tegenover 
derden het intellectueel eigendom te bescher-
men. Tegenover iedere BIM-gebruiker in een 
organisatie staan volgens Graebert drie tot 
tien CAD-tekenaars en met de nieuwe functio-
naliteit in ARES Commander wil het bedrijf de 
kloof dichten die tussen de BIM- en de CAD-
gebruiker gaapt.

Toekomst 
Vooralsnog werkt de koppeling tussen het 
BIM-model en ARES Commander slechts in 
één richting en ‘handmatig’. Bij wijzigingen 
in het BIM-model moet dat opnieuw in ARES 
Commander worden geïmporteerd om de 
tekeningen bij te werken of opnieuw een Da-
taExtraction uit te voeren. De plannen voor 
automatisch updaten en tweerichtingsverkeer 
tussen BIM en CAD liggen wel klaar, zodat 
in ARES gegevens kunnen worden aange-
past die naar het BIM-model worden overge-
bracht en er wordt naar gestreefd zelfs ook 
.rvt (Revit)-bestanden te kunnen opslaan. De 
voortgang van dat project is mede afhanke-
lijk van de vorderingen die de ODA boekt bij 
het bouwen van de tools die daarvoor nodig 
zijn. Overigens kan er al wel naar IFC ge-
exporteerd worden. Uiteindelijk moet ook al 
deze functionaliteit beschikbaar worden over 
de volle breedte van The Trinity of CAD, dus 
naast Ares Commander ook in de browser-
versie ARES Kudo, en mobiel in ARES Touch. 
Op de browserversie van ARES, Kudo, is 
Graebert bijzonder trots. Daar waar andere 
softwareleveranciers ooit het voortouw heb-
ben genomen op dit terrein zijn er vrijwel 
geen CAD-programma’s die volledige functi-
onaliteit in een browser, je kunt ook zeggen 
‘in de cloud’, bieden. De claim dat Kudo de 
enige volledig functionele online CAD-oplos-
sing is voor het DWG- en DXF-formaat wordt 

ARES Commander op verschillende werkplek-
ken, ook onder verschillende operating-systems, 
kan gebruiken. Subscription is mogelijk, maar 
ook permanente licenties zijn verkrijgbaar. De 
prijsverhouding ten opzichte van AutoCAD ligt 
in de orde van grootte van 1:5.
Voor wat betreft het aantal (2D-)gebruikers, is 
Graebert de op één na grootste leverancier ter 
wereld; een succes dat voor een groot deel op 
het conto komt van Draftsight, een OEM-versie 
van ARES, dat tot voor kort gratis uitgegeven 
werd door Dassault Systèmes SOLIDWORKS, 
maar waar inmiddels voor betaald moet wor-
den. Ook Corel CAD is een OEM-versie van 
ARES. In Onshape, dat kortgeleden door PTC 
is overgenomen, wordt ook Graeberts techno-
logie gebruikt voor het aanmaken van tekenin-
gen. De aantallen die Graebert onder eigen 
naam verkoopt vallen, althans in Europa, in het 
niet bij de OEM-versies.

ARES Commander 
Hoewel ARES Commander volledig 3D is 
wordt het toch (met name in de varianten 
zoals Draftsight) heel veel ingezet voor ‘tra-
ditioneel’ 2D-tekenen. De eerste stap waar-
mee Graebert het BIM-pad betreedt zet die 
traditie een beetje voort; ARES Commander 
2020, dat eind januari gelanceerd is, is de 
eerste versie waarin functionaliteit zit die pri-
mair bedoeld is als gereedschap om in een 
bestaande BIM-omgeving te worden ingezet 
als documentatie-tool. Hiermee kunnen IFC- 
en Revit-bestanden worden geïmporteerd, 
waarna op elke gewenste locatie van dat 
model doorsnedes kunnen worden gemaakt 
en als aanzichten worden uitgetekend. Maar 
het blijft niet bij geometrie, ook de IFC (BIM)- 
objecten zijn te benaderen, en met de Data-
Extraction Wizard kunnen stuklijsten en rap-
portages worden geëxporteerd. De gedachte 
achter deze eerste versie is dat er volgens 
Graebert overal waar met BIM wordt ge-
werkt toch ook nog heel veel (DWG-)tekenin-
gen worden aangemaakt. Dit gebeurt onder 

Een Revit-model in ARES Commander 2020.
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“HiCAD is ons CAD-systeem voor 
het ontwerpen, detailleren en 
productie gereedmaken van een 

gebouw, met een sterke focus op de gevel”, 
zegt Willem van Kreij, sales consultant bij 
ISD Benelux. ”Binnen de gevelbouw zijn we 
actief in drie soorten branches. Als eerste de 
ramen-, deuren-, en kozijnensector, waar ook 
vliesgevels en elementgevels worden toege-
past. Als tweede de dak- en wandbeplating. 
Tot slot de cassettes die met een ondercon-
structie aan gevels gemonteerd worden. In 
alle drie de segmenten zijn we specialist op 
het gebied van engineering en aansturing 
van de productie met behulp van onze soft-
ware.”

Specifieke modules
Voor elke branche heeft ISD specifieke modu-
les ontwikkeld. Van Kreij: “De klanten in de 
ramen-, deuren-, en kozijnenbranche zijn bij-
zonder te spreken over de koppeling tussen 
HiCAD en Logikal (Orgadata), omdat de vol-
ledige bibliotheek aan profielen van verschil-
lende profielleveranciers wordt overgeheveld 
naar HiCAD, inclusief de bewerkingen. Voor 
de dak- en wandbeplating bevat HiCAD func-
ties voor het verdelen van gevel-dakbeplating 
en het modelleren van bijvoorbeeld wind-
veren, muuraansluitingen en buitenhoeken 
bij deuren of hoeken van de gevel. HiCAD 
bevat uiteenlopende mogelijkheden voor be-
plating en kan in allerlei situaties oplossingen 
bieden. Ook biedt ISD een module die tech-
nieken en oplossingen biedt, specifiek voor 
verwerking van alle soorten en materialen 
gevelelementen, zoals Alucobond. Klanten 
kiezen voor onze software vanwege deze 
specifieke functionaliteiten én het feit dat ze 

Digitalisering is in de hedendaagse bouw een belangrijk thema. ISD Benelux, 
al meer dan veertig jaar actief in 2D en 3D CAD-systemen, richt zich met haar 
softwareoplossingen op het optimaliseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen 
van producerende bedrijven. Het bekendste pakket in het assortiment van de 
onderneming is daarbij HiCAD. Een gesprek met Willem van Kreij, sales consultant 
bij ISD Benelux, en drie eindgebruikers van de software. Door Susan Peek 

Functionaliteiten HiCAD 
ontwikkeld met eindgebruikers

Modules ontwikkeld voor specifieke doelgroepen

Helix Wageningen, een project van Jonkers Bouwmetaal. Foto: Arjen Klein
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Blok 1 Veste Zutphen, een project van Compal Composites. Foto: Compal Composites

Cassettes
Specifiek voor cassettes, ontwikkelde ISD een 
Alucobond-module. Dit sluit goed aan bij de 
werkzaamheden van de firma Compal Com-
posites, die al sinds een jaar of twee met de 
software van ISD werkt. Dennis Meijer, direc-
teur van deze onderneming, vertelt hierover: 
“De grootste toegevoegde waarde van de 
ISD-software voor ons is de manier waarop 
het 3D-uitwerken en uitwisselen van projec-
ten mogelijk is. Dit wordt immers steeds meer 
gevraagd in de bouwsector. Het goed uitwis-
selen van informatie is efficiënt en vermindert 
faalkosten. Als jong innovatief bedrijf willen 
we graag mee met de huidige technieken en 
ontwikkelingen voor de bouwbranche.” 
Meijer is een van de eindgebruikers die de 
voordelen ziet van het door Van Kreij al ge-
noemde gelijktijdig 3D-modelleren en in 2D-
werken. “Met één druk op de knop heb ik 
een 2D-aanzicht of een doorsnede van het 
3D-model. In beide kan ik verder modelleren 
omdat de wijzigingen overal worden doorge-
voerd.” 
ISD biedt als enige de Alucobond-module 
die technieken en oplossingen specifiek voor 
verwerking van aluminium gevelcomposiet-
elementen biedt. “Een goede zaak”, vindt 
Meijer. “Daar is namelijk een totaal andere 
techniek voor nodig dan bij de andere bran-
ches. Voor ons als specialist in cassettes is het 
heel nuttig wanneer we door 3D-visualisatie 
een duidelijk beeld krijgen van datgene wat 
we aan het bouwen zijn en of dit correct is. 
Er zijn tenslotte tal van onderdelen die niet 
mogen ontbreken bij het uitwerken van een 
gevel. Met de ISD-software worden alle on-
derdelen automatisch gegenereerd. Dat be-
spaart ons tijd tijdens de voorbereiding van 
een project.” n

www.isdgroup.com/nl

Jonkers is met name te spreken over de kop-
peling tussen HiCAD en Logikal. ”Daarnaast 
is het brede scala aan mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld het plaatwerk, de ronde delen 
en het tekenen van glas van belang voor 
ons”, aldus Jonkers.

Dak- en wandbeplating
De firma Rakon, specialist in dak- en wand-
beplating, werkt nog niet zo lang met de 
software van ISD. Zij focussen zich op het 
voornamelijk creatievere onderdeel van de 
markt qua wandbeplating. Dennis van Riet, 
eigenaar en consultant bij Rakon: “Belangrijk 
voor ons in de ISD-software is de mogelijk-
heid om een onderdeel te modelleren, zoals 
de aansluitstukken bij een deur of aan de zij-
kant bij de gevel. Het programma heeft, net 
als andere programma’s, veel standaard on-
derdelen die automatisch in te delen of te ver-
plaatsen zijn of waar een gebruiker ‘stukjes 
uit kan happen’. Wanneer het standaardwerk 
is gedaan en we aanvullende onderdelen wil-
len maken, zoals de aansluitonderdelen voor 
de afwerking van een gevel, dan kan dat 
goed in de software.” 
Van Riet vervolgt: “HiCAD biedt meer mo-
gelijkheden om te tekenen en te bewerken. 
Na het ontwerpen gaat de uitdraai met één 
druk op de knop naar onze metaalzetterij die 
de uitslagen vervolgens uitdraait. Dankzij de 
software van ISD is er een goede communica-
tie mogelijk tussen het bouwdeel van Rakon 
en de metaalzetterij. Bovendien is ISD bereid 
samen met ons als gebruiker te kijken hoe de 
software verder ontwikkeld kan worden om 
de uitdagingen bij specifieke toepassingen te 
tackelen. Het is nuttig dat we door het delen 
van kennis samen een programma technisch 
beter kunnen maken.” 

inspraak hebben in de ontwikkeling van onze 
toekomstige oplossingen. Onze interactie tus-
sen gebruikers en ontwikkelaars wordt dan 
ook weerspiegeld in het constant doorontwik-
kelen van onze producten”, besluit Van Kreij. 

BIM
ISD levert niet alleen verschillende modules 
maar focust ook op de informatie-uitwisseling 
tussen architect en (gevel)bouwer. Zo levert 
HiCAD functionaliteiten om snel modellen te 
realiseren. Van het CAD-model tot de output 
van productiedocumenten. “Op het aange-
leverde BIM- of IFC-model kan de klant zijn 
eigen producten gaan engineeren, kunnen 
bouwkundige details gegenereerd worden en 
aanzichten en werkplaatstekeningen worden 
gemaakt. Allemaal in één model”, legt Van 
Kreij uit. Een andere eigenschap van HiCAD 
is dat het pakket gelijktijdig 3D-modelleren 
en in 2D-werken mogelijk maakt. “Met één 
druk op de knop is er een 2D-aanzicht of een 
doorsnede van het 3D-model beschikbaar. In 
beide kan de gebruiker verder modelleren. 
Omdat alles aan elkaar gekoppeld zit, wij-
zigt alles overal automatisch mee en zijn de 
aanpassingen meteen overal doorgevoerd. 
Verder zijn er verschillende tools om bouw-
kundige detailleringen uit te voeren”, zo be-
sluit Van Kreij. 

Ramen, deuren en kozijnen
Een van de bedrijven die gebruikmaakt van 
HiCAD is Jonkers Bouwmetaal, specialist in 
ramen, deuren en kozijnen. “De software 
sluit aan op onze werkzaamheden”, zegt Jan 
Hendrik Jonkers, hoofd tekenkamer bij dit be-
drijf. “Wij gebruiken de software over de ge-
hele breedte, wat ook nodig is om de wensen 
van de opdrachtgevers te kunnen realiseren.” 
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Op de 2.787 hectare van het complex onderhoudt Schiphol Airport meer dan 80 duizend assets. 

Amsterdam Schiphol Airport imple-
menteerde het eerste GIS-systeem in 
1985. Momenteel is ArcGIS Enter-

prise een kerntechnologie voor de bedrijfs-
processen van de organisatie. In 2017 startte 
Schiphol Airport met een groot onderhouds-
programma dat enkele jaren in beslag zou 
nemen. De verbeteringen binnen dit program-
ma betreffen de renovatie van bestaande en 
de constructie van nieuwe faciliteiten. Om te 
kunnen profiteren van de verschillende digi-
tale assets die werden gecreëerd voor het on-
derhoudsprogramma, heeft Schiphol Airport 
een digitale asset tweeling gemaakt van de 
luchthaven.

Common Data Environment
“De digitale tweeling van het vliegveld biedt 
de mogelijkheid om simulaties te creëren, 
waardoor we fouten in de nieuwe processen 
al vroegtijdig kunnen opsporen en verhelpen 
door het hele complex. Dit scheelt ons een 
hoop tijd en geld”, zegt Kees van ‘t Hoog, 
productowner GIS/BIM van Schiphol. 
De digitale tweeling, bekend onder de naam 
Common Data Environment (CDE), brengt 
data samen uit een groot aantal bronnen en 
bevat Bouw Informatie Modellen (BIM)-data, 
GIS-data en real-time data over projectver-
anderingen en incidenten, net als financiële 
informatie, documenten en projectportfolio’s. 
CDE verzameld en verwerkt data van 
sensoren op de luchthaven die worden 
gebruikt voor onderhoudsvoorspellingen. 
Op de 2.787 hectare van het complex 
onderhoudt de luchthaven meer dan 80 
duizend assets – zowel in- als outdoor – 
variërend van netwerken, landingsbanen en 
verlichtingssystemen tot informatiebalies en 
brandblussers. 
De aannemers van Schiphol leveren construc-
tiedata in het Industry Foundation Classes 
(IFC)-formaat, een platform-neutraal, open 

file-formaat voor het standaardiseren van 
data die wordt gebruikt voor BIM. Elk detail 
van een gebouw – zowel geometrische als 
niet-geometrische ontwerpelementen alsook 
constructie-informatie – is opgenomen in het 
BIM. Dit informatierijke model wordt gebruikt 
voor het analyseren van ontwerpopties en het 
maken van visualisaties. 

Gedetailleerd beeld
De BIM-data van Schiphol worden verwerkt 
met behulp van de ArcGIS Data Interoperabili-
ty-extensie. Dit is een geïntegreerde spatial ETL 
(extract, transform, and load) toolset die werkt 
binnen het geoprocessing framework van Safe 
Software’s FME technology. Tijdens de verwer-
king worden de BIM-data geconverteerd naar 
zogenaamde scene layers die te bekijken zijn 
met de ArcGIS API for JavaScript. Web scene 
layers zijn daarbij gecachete web layers die 
geoptimaliseerd zijn voor het weergeven van 
grote volumes van 3D-data in een browser.

De 3D Schiphol Urban View is een web scene 
die is gegenereerd met behulp van het hier-
voor genoemde proces en geeft managers, 
technici, aannemers en andere stakeholders 
een gedetailleerd beeld van de huidige status 
van de bouwwerkzaamheden. De web scene 
functioneert bovendien als een dashboard voor 
het assetmanagementproces. Als onderdeel 
van Schiphol’s CDE, kan het attribute data van 
andere systemen gebruiken en real-time asset 
data weergeven. In de toekomst wil Schiphol’s 
Development Operations-team historische en 
geplande bouwviews maken, zodat betrokken 
partijen het volledige ontwikkelingsproces van 
de luchthaven kunnen volgen. 

Systeemmonitoring 
Airport Schiphol is voorzien van slimme com-
ponenten die in staat zijn om interactie te heb-
ben met elkaar en hun operationele status real-
time rapporteren, zodat een verandering in 
één component kan worden opgemerkt door 

Amsterdam Airport Schiphol is wereldwijd de op tien na drukste luchthaven en 
de één na grootste hub. Het vliegveld is daarbij een belangrijke speler bij het 
vervoer van zowel passagiers als vracht van en naar Nederland en de rest van 
Europa. Door Jim Baumann

GIS en BIM ingezet voor onderhoud 
en beheer Schiphol Airport

Digitale tweeling helpt bij optimaliseren werkzaamheden



De Schiphol Airport 3D basemap. 

Bewegingspatronen
Schiphol gebruikt Veovo’s BlipTrack als het mo-
nitoringsysteem voor indoor verkeer. BlipTrack-
sensoren detecteren daarbij versleuteld het 
aantal mobiele telefoons. Terwijl het apparaat 
de verschillende sensoren passeert, slaat het 
systeem reistijden en bewegingspatronen op. 
Het biedt daarmee zowel real-time als histo-
rische informatie over wachtrijtijden, bezet-
tingsgraden en verspreidingspatronen voor 
het luchthavenbeheer, waarmee het bijdraagt 
aan het behouden van een veilige omgeving.
“Nu de digitale tweeling van Schiphol Airport 
zich blijft ontwikkelen, kijken we uit naar de 
mogelijkheid om meer gebruik te maken van 
de [ArcGIS] GeoEvent Server voor het analy-
seren van onze streaming sensordata”, conclu-
deert Van ’t Hoog. “Omdat het is ontworpen 
om real-time grote datasets te verwerken en 
analyseren, zou het bijvoorbeeld erg nuttig 
kunnen zijn voor het verbeteren van onze ap-
plicatie voor vogelcontrole.” n

Jim Baumann is werkzaam bij Esri. 

Voor meer informatie zie www.esri.nl. 

andere en ze elkaar kunnen beïnvloeden. Ge-
automatiseerde passagiers- en vrachtsystemen 
op de luchthaven, zoals liften, bagagebanden 
en ticketautomaten, worden gemonitord met 
een Asset Control Signaling and Monitoring 
(ACSM)-implementatie binnen Schiphol’s 
Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA)-systeem. Samen controleren deze 
twee onderdelen de status van een grote hoe-
veelheid aan servomotoren, circuitboards en 
mechanische componenten van het systeem, 
terwijl ze ook de onderhoudshistorie opslaan 
en de programmeerbare logische controllers 
van het systeem monitoren. Schiphol gebruikt 
tevens IBM Maximo-assetmanagementsoftware 
voor het registreren van assets en onderhoud. 
“Het ACSM maakt het voor ons mogelijk om 
in een dashboard alle assets binnen deze sys-
temen real-time te monitoren en beheren”, stelt 
Van ’t Hoog. “Als een van de onderdelen bin-
nen het systeem, zoals een band of een motor, 
niet naar behoren functioneert, kunnen we de 
betreffende apparaten uitzetten, automatisch 
een onderhoudsorder formuleren en de repa-
ratie aan een onderhoudsteam toekennen.”

Column
Boomers 

Eigenlijk had ik de titel Oud & Nieuw in ge-
dachten. Dat roept wel emoties op, maar daar 
zou het vervolgens dan niet over gaan. Op 
een gegeven moment zijn de lezers wel klaar 
met het onderwerp en beginnen ze niet eens 
meer met lezen en dat is commercieel niet 
handig. Vandaar dat het de titel is geworden 
zoals die nu bovenaan de column prijkt. Boo-
mers dus. Zoals u weet hét woord van 2019 
volgens Van Dale en wellicht ook van de ko-
mende jaren, want we hebben in de nabije 
toekomst nog veel last van deze gasten als we 
de media mogen geloven. 

Onze babyboomers zijn geboren tussen 1945 
en 1960 en snelle rekenwonders onder ons 
weten dus dat deze werkenden binnenkort met 
pensioen (beginnen te) gaan. Tot die tijd blok-
keren ze de doorstroming van de volgende ge-
neratie, het ontwikkelen van talent en de verse 
instroom. Jammer genoeg beschikken de boo-
mers wel over veel kennis en kunde en zitten 
op cruciale posities in het bedrijf zodat ze niet 
zomaar aan de kant kunnen worden gescho-
ven. O ja, ze zouden ook nog erg conservatief 
zijn. U herkent het vast wel en misschien heeft 
u er ook wel last van. Over dit fenomeen wordt 
veelvuldig geschreven, dus is het een serieus 
probleem uit de praktijk. 

Tot zover het zwart-wit kijken. Ik zie alleen 
maar kansen. Ik zie mogelijkheden om leren 
op een andere manier vorm te geven. De ou-
deren zijn geworden wat ze nu zijn met cursus-
sen en hard op hun bek gaan. Zij hebben van 
fouten geleerd. Een harde leerschool gevolgd. 
Die tegelwijsheden kunnen wat mij betreft naar 
het Nationaal Historisch Museum. De komen-
de jaren groeien wij van persoonlijk leren naar 
organisatieleren. Hierin leert iemand niet meer 
door vallen en opstaan, maar door goed te 
luisteren en ervaringen, goed en minder goed, 
uit het verleden te omarmen. Alleen dan kan 
iemand tot het beste ontwerp komen. Die rol 
oppakken, is weggelegd voor de jongere ge-
neratie. Misschien gaat het carrièrepad min-
der stijl omhoog, maar het fundament wordt 
ijzersterk en uiteindelijk wint kwaliteit het altijd!

Schrijf een comment op de site of e-mail 
naar redactie@bignieuws.nl. 
 
De altijd lerende ingenieur W. Barendsz 

De binnenkant van Terminal C in de digitale tweeling van  
Schiphol Airport.
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Het Dynamo-script berekent ook het rendement per zonnepaneel. 

Van der Sloep houdt van zijn vak. Dat 
blijkt niet alleen uit zijn woorden, maar 
ook uit de verschillende functies die hij 

bij BDM bekleedt: naast projectcoördinator 
(bouw en infra) is hij ook maatvoerder/land-
meter, civil engineer en drone operator. Wie 
zo veel petten op heeft, zoekt naar manieren 
om het werk slimmer te kunnen doen. Van der 
Sloep: “Neem het tekenwerk dat we doen 
voor leveranciers en installateurs van zonne-
panelen. We ontwerpen geregeld installaties 
op stallen van boerderijen. Mooi werk, maar 
tegelijk begin je bij ieder project weer op nul. 
Oppervlaktes, obstakels, hoogteverschillen, 
het verloop van de zon, schaduwfactoren… 
Zulke factoren zijn op iedere locatie anders. 
Ik liep al een tijdje met een gevoel rond: er 
móet een manier zijn om niet steeds met een 
leeg vel te beginnen. Die vraag heb ik neer-
gelegd bij CAD Accent|Arkance Systems.”

Positionering zonnepanelen
Samen met Coen Sijm (Revit/Dynamo-specia-
list) onderzocht Van der Sloep hoe ze het ont-
werpproces voor zonnepanelen-installaties 

(PV-installaties) konden automatiseren. Medio 
2019 leidde dat tot een Dynamo-script, dat 
binnen Revit verschillende parameters aan 
elkaar knoopt. Dynamo is een visuele pro-
grammeeromgeving die herhalende werk-
zaamheden automatiseert, acties analyseert 
en daarmee het ontwerpen efficiënter maakt. 
Daarnaast is het een tool die helpt om com-
plexe geometrische vraagstukken op te los-
sen. Dankzij voorgedefinieerde functies in de 
visuele programmeeromgeving is het moge-
lijk om delen gedetailleerde objectinformatie 
met elkaar te verbinden.
“Ik gebruik het script bij veel nieuwe projec-
ten”, vertelt de projectmanager. “Ik voer sim-
pelweg steeds de projectspecifieke variabelen 
in en laat Dynamo de optimale positionering 
van de zonnepanelen op het dak berekenen. 
Normaal zou ik daar een paar uur mee bezig 
zijn, nu is het een kwestie van minuten. En 
kiest de klant toch voor een ander type zonne-
panelen? Dan pas ik de eigenschappen aan 
en laat ik Dynamo de berekening gewoon 
opnieuw maken. Dat is dan vervolgens zelfs 
binnen enkele seconden geregeld.” 

Met de plug-in bespaart Van der Sloep veel 
tijd, verkleint hij de kans op ontwerpfouten én 
maakt hij zijn werk aangenamer. “Ik ken teke-
naars die de héle dag hetzelfde werk doen, 
maar dat is niet mijn ding. En dat hoeft ook 
niet meer, want dankzij Dynamo kan ik veel 
repeterende handelingen automatisch laten 
uitvoeren. Neem het project dat we onlangs 
bij een agrarisch bedrijf in Oudehaske heb-
ben opgeleverd. We hebben er een kleine 
duizend zonnepanelen geplaatst op de da-
ken van meerdere gebouwen. Dankzij Dyna-
mo was het ontwerp hiervoor in relatief korte 
tijd gerealiseerd. Wel hechten we er bij BDM 
aan om alle ontwerpen te blijven controleren. 
Een check met het menselijk oog én gezond 
verstand blijft nodig, vinden we. Maar dan 
nog besparen we een heleboel tijd.”

Breder inzetten
“Dynamo is een plug-in die echt iets toevoegt 
aan mijn werk”, besluit Van der Sloep, die 
zelfs mogelijkheden ziet om Dynamo breder 
in te zetten. “Denk aan het bepalen van coör-
dinaten voor bouwprojecten, natuurcompen-

Roel van der Sloep is projectcoördinator bij Brandsma Digitaal Meten (BDM), een 
landmeetkundig bureau in het Friese Bolsward. Bij CAD Accent uit Oss (tegen-
woordig onderdeel van Arkance Systems) maakte hij kennis met Dynamo, een 
plug-in binnen Revit en Civil 3D. Hij besloot deze tool in te zetten bij zijn werk: 
“Het automatiseren van repeterende handelingen levert veel tijd op, terwijl ik 
daarnaast de kans op fouten in mijn werk verklein.”Door de redactie

BDM automatiseert ontwerp 
zonnepanelen-installaties

Plug-in Dynamo berekent optimale positionering 

Resultaat van Dynamo-script in Revit.
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Resultaat na realisatie.
BDM - Brandsma Digitaal Meten is een landmeetkundig 

bureau, gevestigd in Bolsward (Friesland), dat actief is in 

meerdere sectoren. De focus ligt daarbij op Bouw, Infra 

en Industrie. BDM is zowel in Nederland als buiten onze 

landsgrenzen actief. Er werken 26 specialisten om de 

kernwaarden innovatief, betrouwbaar en flexibel te vertalen 

in klantgerichte oplossingen. 

www.bdm.nl 

www.cadaccent.nl

werk doen. Op die manier is ook in de we-
genbouw veel dubbel werk te voorkomen. Zo 
kan Dynamo een verrijking zijn voor meer-
dere branches en disciplines.” n

satieprojecten, revisietekenwerk… Of aan 
ontwerpen voor grondwerken of in de we-
genbouw. Iedere nieuw aan te leggen weg 
is anders, maar veel dingen zijn in de basis 
grotendeels hetzelfde, zoals de hoeveelheid 
zand en puin onder de asfaltlaag. Ik kan 
me een standaard Dynamo-script voorstel-
len waarin dat soort vaste parameters zijn 
verwerkt. Vervolgens voert de gebruiker de 
verschillen in bijvoorbeeld wegbreedte en 
hellingen in, en laat hij Dynamo het reken-

CADKOOP, BEST IN CAD EN SERVICE!

Check jouw
ValentijnsCADeau

cadkoop.nl/valentijn

Dynamo-script.

Point cloud omgezet naar Revit-objecten.
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Jesús Balado Frías is de nieuwe postdoc 
GIS-technology op de faculteit Bouw-
kunde. Hij promoveerde in 2019 aan de 
Universiteit van Vigo, in Spanje. Zijn 
proefschrift was gericht op het ontwerpen 
van methoden om stedelijke omgevingen 
te classificeren en te modelleren vanuit 
puntenwolken om fysieke toegankelijk-
heid te analyseren en voetgangersroutes te 
berekenen. Het laatste hoofdstuk/artikel 
in het proefschrift, ‘Point clouds for direct 
pedestrian pathfinding in urban environment’, zal de te 
volgen koers in zijn onderzoek in Delft markeren met 
twee sleutelconcepten: het gebruik van een puntenwolk 
als model en de studie naar het dichten van gaten, ver-

oorzaakt door occlusies om puntenwolken 
completer te maken. Deze onderzoekslijnen 
worden gecombineerd met ‘deep-learning-
technieken’ die weliswaar wijdverbreid 
worden toegepast in beeldverwerking, maar 
bij puntenwolken nog nauwelijks worden 
toegepast. Hij heeft een postdoctorale subsi-
die van de regering van Galicië gekregen om 
een jaar bij de TU Delft te blijven. 
Jesús Balado Frías behaalde eerder zijn 
Bachelor in industriële elektronica en auto-

matiseringstechniek en zijn Master in Geo-informatica 
aan dezelfde universiteit. Tijdens zijn studie heeft hij 
onderzoeksprojecten gedaan bij het KIT in Duitsland en 
UMinho en INESCTEC in Portugal.

Ruimtelijke planning voor duurzame 
ontwikkeling visualiseren

“Steden moeten niet zich alleen baseren op standaard 
Smart City ICT, maar bij het maken van plannen ook 
profiteren van betere uitwisseling van ruimtelijke gege-
vens. Daarmee kunnen ze ook beter toezicht houden op 
stedelijke ontwikkelingen”, stelt GIS-technologie PhD 
Agung Indrajit halverwege zijn promotietraject aan de 
TU Delft. “Vooral ruimtelijke informatie in 3D wint aan 
belangstelling om de fysieke vorm van een stad weer te 
geven als Digital Twin. Stedelijke overheden kunnen zo 
beleid beter visualiseren, zoals in geval van ruimtelijke 
planning voor duurzame ontwikkeling.” 
Indrajit komt tot de voorlopige conclusie dat de geo-
informatie infrastructuur voor ruimtelijke gegevens de 
principes van open data zou moeten volgen en daarmee 
participatie van de samenleving zo groot mogelijk moet 
maken. Ter ondersteuning van deze principes heeft hij 
een ruimtelijk planningsinformatie model ontwikkeld 

(als onderdeel van de revi-
sie van ISO 19152 ‘Land 
Administration Domain 
Models’). Steden kunnen 
dit model gebruiken bij het 
vergelijken van de plannen 
en de werkelijke ontwikkelingen. Indrajits onderzoek 
leverde tot nu toe twee wetenschappelijke tijdschriftarti-
kelen op en een prijs voor beste paper op de 6de FIG 3D 
Cadastres workshop. Zijn studie heeft de belangstelling 
van lokale overheden in Indonesië en van wereldwijd 
opererende organisaties zoals UN-GGIM Asia Pacific en 
de Wereldbank, en beïnvloedt de huidige implementatie 
van de ‘One map and one data policy’ ter ondersteuning 
van de implementatie van duurzame ontwikkelings-
doelstellingen (Sustainability Development Goals) op 
stedelijk niveau in Indonesië.
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“Steden moeten niet zich alleen baseren op standaard 
Smart City ICT, maar bij het maken van plannen ook 
profiteren van betere uitwisseling van ruimtelijke gege-
vens. Daarmee kunnen ze ook beter toezicht houden op 
stedelijke ontwikkelingen”, stelt GIS-technologie PhD 
Agung Indrajit halverwege zijn promotietraject aan de 
TU Delft. “Vooral ruimtelijke informatie in 3D wint aan 
belangstelling om de fysieke vorm van een stad weer te 
geven als Digital Twin. Stedelijke overheden kunnen zo 
beleid beter visualiseren, zoals in geval van ruimtelijke 
planning voor duurzame ontwikkeling.” 
Indrajit komt tot de voorlopige conclusie dat de geo-
informatie infrastructuur voor ruimtelijke gegevens de 
principes van open data zou moeten volgen en daarmee 
participatie van de samenleving zo groot mogelijk moet 
maken. Ter ondersteuning van deze principes heeft hij 
een ruimtelijk planningsinformatie model ontwikkeld 

(als onderdeel van de revi-
sie van ISO 19152 ‘Land 
Administration Domain 
Models’). Steden kunnen 
dit model gebruiken bij het 
vergelijken van de plannen 
en de werkelijke ontwikkelingen. Indrajits onderzoek 
leverde tot nu toe twee wetenschappelijke tijdschriftarti-
kelen op en een prijs voor beste paper op de 6de FIG 3D 
Cadastres workshop. Zijn studie heeft de belangstelling 
van lokale overheden in Indonesië en van wereldwijd 
opererende organisaties zoals UN-GGIM Asia Pacific en 
de Wereldbank, en beïnvloedt de huidige implementatie 
van de ‘One map and one data policy’ ter ondersteuning 
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Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl) 
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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.

Paneldiscussie Geomatics-onderwijs TU Delft 
 
Op 15 november vond aan de TU Delft 
een symposium inclusief paneldiscus-
sie plaats ter gelegenheid van het 
afscheid van Tjeu Lemmens, geo-
maticsspecialist en tot zijn pensioen 
de opleidingsdirecteur van de MSc 
Geomatics (zie ook de nieuwsbrief 
van december 2019). Tjeu had vier 
panelleden uitgenodigd en gevraagd 
te reageren op vier stellingen aan de 
hand van de geo-informatie-keten, 
een belangrijke bouwsteen waarop 
de MSc Geomatics aan de TU Delft is 
gebaseerd en die hij zo’n dertig jaar 
geleden heeft ontwikkeld. Tjeu wilde 
vooral geomatics-praktijkdeskundigen 
aan het woord laten. Dat waren Peter 
Joosten (Cyclomedia), Martin Kodde 
(Geodelta) en Robert Voute (CGI en 
gastdocent). Het vierde panellid, Me-
lika Sajadianjaghargh, onlangs cum 
laude afgestudeerd aan de TU Delft, 
en met een Geomatics BSc behaald 
in Iran, voegde een internationaal 
perspectief toe aan de discussie. De 
presentaties van elke ca. vijf minu-
ten leidden tot een zeer inhoudelijke 
discussie, zowel tussen de panelleden 
onderling als met de zaal. Het gemis 
van een Geomatics BSc speelde een 
belangrijke rol in de paneldiscussie en 

het advies was dan ook om te onder-
zoeken hoe een BSc in de toekomst 
te realiseren (mogelijk via nationale 
samenwerking). Als afsluiting van het 
seminar presenteerde Tjeu zijn nieuw-
ste boek, Points on the Landscape 
- Twenty Years of Geomatics Develop-
ments in a Globalizing Society, een 
selectie van geredigeerde columns die 
hij sinds 2000 heeft gepubliceerd in 
GIM International. Hij overhandigde 
het eerste exemplaar aan prof. Dick 
van Gameren, decaan van Bouwkun-
de. Voorts ontvingen alle deelnemers 
een gesigneerd exemplaar. 

Programma NCG-seminar Point 
Cloud
De NCG-commissie Ruimtelijke 
Basisbestanden (RB) organiseert op 27 
maart 2020 het seminar Point Clouds 
bij de Universiteit Twente (gebouw De 
Waaier). Het voorlopige programma 
ziet er als volgt uit:
•09:00 aankomst/koffie
• 09:30 Pierre Alliez (INRIA), Robust 

shape reconstruction from point 
clouds

• 09:50 Robert Voûte (CGI), From the 
Pointless algorithm to IndoorGML, 
point clouds deliver fast methods 

for indoor mapping and navigation 
networks

• 10:10 Uwe Stilla (TUM), Change 
detection of urban objects using 3D 
point clouds

•10:30 Pauze
• 10:50 Markus Schütz (TUW), Conti-

nuous and Progressive Point Cloud 
Rendering Methods

• 11:10 Jesús Balado Frías (TUD/U 
Vigo), Mathematical morphology in 
point clouds to detect horizontal surf-
aces in indoor environments

•11:30 Florent Poux (U Liege), Auto-
matic extraction and management of 
semantics within point cloud data
• 11:50 Einde seminar
Na afloop van het seminar kunnen 
de deelnemers op dezelfde locatie 
een lunch nuttigen (op eigen kosten) 
en daarna de verdediging bijwonen 
van het proefschrift over “Indoor 3D 
Reconstruction of Buildings from Point 
Clouds” van Shayan Nikoohemat 
(promotoren George Vosselman en 
Sander Oude Elberink). Deelname aan 
het NCG-seminar is gratis, maar aan-
melden is wel verplicht vóór 20 maart 
2020 (naam en organisatie mailen naar 
s.j.oudeelberink@utwente.nl).

Landmetingen met Galileo-satellieten verbeteren 

De TU Delft neemt deel in een Horizon2020-project ‘Galileo 
improved services for cadastral augmentation development 
on-field validation’ (GISCAD-OV) dat de hoge nauwkeurig-
heidsservice (HAS: High Accuracy Service) van Galileo verder 
moet onderzoeken en integratie van kadastermetingen moet 
garanderen. Met een totale ontwikkelingsperiode van meer dan 
twintig jaar is Galileo een van de grootste en duurste projecten 
van Europa. 
Met dit nieuwe Europese Global Satellite Navigation System 
kunnen kadastermetingen direct in het veld worden uitge-
voerd. Dankzij de mogelijkheid om grenzen op locatie accuraat 
te bepalen wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om directe ka-
dastrale metingen uit te voeren. Met de nieuwe hoge nauwkeu-
righeid kan Galileo HAS nauwkeurigheden tot vijf centimeter 
creëren, met snelle meettijden van twee tot vijf minuten. 

Onderzoeker Edward Verbree legt uit: “Elk systeem heeft 
zijn eigen nauwkeurigheid. Voor de meeste toepassingen is 
een nauwkeurigheid van een paar meter acceptabel, maar bij 
kadastrale toepassingen telt elke centimeter. Dat kan met dit 
nieuwe systeem, en ook nog snel.” 
Het aandeel van de TU Delft in het onderzoek richt zich op 
standaardisatie en regulering van de codering van meetgege-
vens en de workflow van het Kadaster. Onderzoekers Peter 
van Oosterom en Edward Verbree streven ernaar om Galileo 
landmeten bij de revisie van Land Administratie Domein Mo-
del (LADM, ISO-norm 19152) in het project te integreren zodat 
kadastrale landmeting niet alleen aanzienlijk wordt verbeterd, 
maar ook tegen lage kosten in heel Europa beschikbaar kan 
komen.
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Het team van Arkance Systems in Ede blijft zich focussen op de maakindustrie. 

CAD Accent en Greenock zijn in 
Nederland bekende namen in de 
wereld van CAD-oplossingen. De 

Arkance Group en het bijbehorende Arkance 
Systems behoeven daarentegen wel enige 
introductie. Dit van oorsprong Franse bedrijf 
is onderdeel van Groupe Monnoyeur, 
een familiebedrijf met ruim zesduizend 
medewerkers dat in 2018 een jaaromzet 
had van bijna twee miljard euro. De Arkance 
Group is dus al een partij om rekening mee 
te houden, zeker ook omdat ze vergaande 
partnerships heeft met fabrikanten als 
Autodesk en Trimble. De organisatie heeft de 
ambitie om verder te groeien en wil binnen 
vier jaar een Europese topspeler zijn. Een 
plan waar de overnames van CAD Accent en 
Greenock volledig bij aansluiten. 
Met CAD Accent heeft Arkance Systems een 
bedrijf ingelijfd dat zich met name richt op 
de bouw en infra, terwijl Greenock vooral 
actief is in de maakindustrie. Daarmee lijken 
de overnames misschien wat willekeurig, 
maar Peter van Houwelingen, directeur van 
CAD Accent, legt uit dat er een duidelijke 
visie achter zit. “Arkance Systems is pas 
kortgeleden opgericht, in 2018, dus 
om de achterliggende motivatie van het 
bedrijf te begrijpen moeten we denk ik wat 
verder terugkijken. Sinds 1906 is Groupe 
Monnoyeur altijd actief geweest in de 
bouw en infra, waarbij ze in een vroeg 
stadium distributeur zijn geworden van 
Caterpillar en daarmee machines gingen 
verkopen die zorgden voor een revolutie 
in bouw- en infraprojecten. Later werden 
de werkzaamheden van de groep verder 
uitgebreid met dienstverlening, iets waar 
ze heel erg groot mee zijn geworden. Dus 
hardware en uiteenlopende services namen 
allebei al lange tijd een belangrijke plek in 

binnen het bedrijf. Via een partnership met 
Trimble is de groep zich in 2011 ook gaan 
richten op robotisering van de uitvoerende 
werkzaamheden, waarbij bijvoorbeeld 
graafmachines worden aangestuurd via GPS. 
Met de ontwikkelingen rondom BIM wordt de 
relatie tussen ontwerp en uitvoering steeds 
belangrijker en om deze reden heeft Groupe 
Monnoyeur een belangrijke strategische 
keuze gemaakt om zich te gaan richten 
op de digitale transformatie in de bouw en 
industrie. Het is immers de informatie uit de 
ontwerppakketten die gebruikt kan worden 
door de GPS-gestuurde machines in het veld. 
En daarmee is de grote gedachte achter 
alle overnames en de uitbreiding van de 
activiteiten duidelijk: Groupe Monnoyeur wil 
de bouw- en infrasector in zijn volledigheid 
kunnen bedienen, van ontwerp tot en met 
uitvoering, en hiermee haar expertise in de 
hele keten voelbaar maken.” 

Kennis en mensen
Grégoire Arranz, managing director van 
Arkance, is enthousiast over de overnames van 
Greenock en CAD Accent: “De maakindustrie zit 
middenin een revolutie van digitale transformatie 
en ook bij de bouw staan we aan de vooravond 
van een enorme digitaliseringsslag. Arkance 
wil dé partij zijn waar organisaties aankloppen 
voor hulp bij die verandering. Dat vraagt om 
specialistische kennis, maar ook om de juiste 
mensen. Greenock en CAD Accent voegen 
een schat aan ervaring toe aan ons bedrijf. De 
bundeling van krachten biedt alles om onze 
positie als Europees kenniscentrum nog verder 
uit te bouwen.” 
De toetreding van CAD Accent en Greenock 
tot de Arkance Group sluit niet alleen aan 
bij de toekomstverwachting van deze laatste 
onderneming, ook de beide Nederlandse 
organisaties zien de voordelen van de 
samengang. 

In november 2019 werd bekendgemaakt dat CAD Accent en Greenock onder-
deel zijn geworden van Arkance Systems. Deze laatste is onderdeel van Arkance 
Group, een gespecialiseerde dienstverlener voor bouw, infrastructuur en indus-
trie. BIGnieuws sprak met de betrokkenen van alle drie de bedrijven over de 
overnames en de toekomstplannen. Door Lambert-Jan Koops

CAD Accent en Greenock sluiten 
aan bij Arkance Systems

Overnames passen bij langetermijnvisie voor bouw en infra
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Het team van Arkance Systems in Oss blijft zich focussen op bouw en infra. 

Veranderde markt
Voor Jitte Huitema van Greenock is de over-
stap naar Arkance een andere beleving dan 
het voor Van Houwelingen is. Hij is zelf geen 
eigenaar van Greenock geweest, dat voor 
overname in handen was van een Belgische 
investeerder, maar was verantwoordelijk 
voor de Nederlandse tak van het bedrijf. De 
overwegingen van Van Houwelingen komen 
Huitema echter wel bekend voor: “De markt 
is echt heel duidelijk veranderd de afgelo-
pen decennia en kleinere spelers zullen de 
capaciteit missen om hun plannen en ambi-
ties waar te maken. Twintig jaar geleden wil-
den bedrijven nog het verschil maken door 
software goedkoper aan te bieden dan de 
concurrent, maar daar valt tegenwoordig 
niets meer mee te halen. Ook het idee dat 
een onderneming meerwaarde kan bieden 
door een implementatie te begeleiden en trai-
ningen te verzorgen is al bijna achterhaald, 
aangezien alle resellers dat tegenwoordig 
doen. Wie nog iets bijzonders wil betekenen, 
moet dus een beter plan hebben en wij den-
ken bij Greenock dat dit kan door klanten te 
ondersteunen bij de digitale transformatie die 
ze ondergaan. Veel bedrijven hebben voor 
allerlei onderdelen in hun organisatie wel 
een systeem. Ze hebben software voor de 
sales, software voor de engineering en soft-
ware voor productie, maar de vastgelegde 
data worden niet bedrijfsbreed gedeeld en 
blijven in elke silo hangen. Er valt heel veel 
winst te behalen door data te ontsluiten en de 
bedrijfsprocessen in samenhang te optimali-
seren. Dat is dan ook waar we als Greenock 
de laatste jaren nadruk op hebben gelegd. 
Het grote voordeel van de samengang met 
Arkance Systems op dit gebied is dat hier-
mee extra mogelijkheden ontstaan voor eigen 
software-ontwikkeling, zoals de koppeling 
van het Autodesk-platform met verschillende 
ERP-toepassingen. Snelle technologie-ontwik-
kelingen vragen om schaalvergroting én spe-
cialisatie, en met deze stap is dat mogelijk. 
De ambitie van Arkance Systems past bij de 
visie van Greenock op procesintegratie.” 
Huitema en Van Houwelingen gaan hun 
beide organisaties integreren tot Arkance 
Systems Nederland waarmee de namen 
Greenock en CAD Accent in de toekomst zul-
len gaan verdwijnen. n

www.greenock.eu

www.cadaccent.nl

http://arkance-systems.com 

zegt Van Houwelingen specifiek gezocht te 
hebben naar een bedrijf dat op persoon-
lijk gebied en qua bedrijfscultuur bij hem 
paste. Een organisatie die dezelfde normen 
en waarden zou delen. “Ik vind het erg be-
langrijk dat het management binnen een 
bedrijf op een goede manier omgaat met 
zijn medewerkers, ook omdat ik zelf altijd 
met een relatief klein team heb gewerkt. 
Met Arkance had ik echt een klik op dat ge-
bied. Het is misschien wel een grote club, 
maar het is nog steeds een familiebedrijf en 
dat zie ik terug in de manier van werken. 
Wat me daarnaast ook aansprak was de 
langetermijnbenadering van Arkance bij 
het uitwerken van de strategische plannen. 
Ze geloven niet in het kwartaalgedreven 
prestatiedenken van beursgenoteerde on-
dernemingen maar nemen de tijd, zoals 
bijvoorbeeld ook blijkt uit de termijn die ze 
stellen van vier jaar om uit te groeien tot 
een Europese topspeler.”

Peter van Houwelingen, oprichter van CAD 
Accent, licht toe waarom hij met CAD Accent 
een toekomst bij Arkance ziet zitten: “De 
technologische ontwikkelingen gaan in een 
razend tempo en de complexiteit neemt alleen 
maar toe. Scheidingen tussen verschillende 
disciplines vervagen en op alle gebieden 
moet je kennis in huis hebben. Wanneer je als 
Autodesk-specialist je klanten op de juiste manier 
wil blijven bedienen, dan ben je verplicht om te 
groeien. Dat is namelijk de enige manier om 
gespecialiseerde kennis te borgen en je klanten 
goed te kunnen helpen. CAD Accent was met 
een team van 17 medewerkers te klein om deze 
snelle groei aan te kunnen. Daarnaast heb ik 
ook niet de ambitie om een bedrijf te leiden 
van bijvoorbeeld honderd medewerkers. Met 
het oog op de toekomst bleef er dus eigenlijk 
maar één verstandige keuze over en dat was 
samengaan met een andere partij en op deze 
manier gezamenlijk alle kennis in huis hebben.”
Bij zijn zoektocht naar een geschikte partner 

Ook InfraCAD en de NLCS blijven kernactiviteiten van Arkance Systems.
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Op de Dalux Summit 2019 werden de plannen voor 2020 besproken: eenvoudiger mobiel BIM, gebruik van  
AR en samenwerken op basis van ontwerpinformatie.

Dalux is in 2005 gestart door de broers 
Torben en Bent Dalgaard, respectie-
velijk CEO en CTO, met als doel de 

bouwsector digitaal te transformeren. Inmid-
dels hebben ze 110 medewerkers en tien 
kantoren in Europa en werken er ruim hon-
derdduizend mensen met de applicaties van 
deze Deense softwareleverancier. In 2018 
werd de Dalux Summit nog door 250 gebrui-
kers bezocht, dit jaar al door zo’n 550. Deze 
gebruiken de BIM Viewer van het bedrijf voor 
het delen en raadplegen van BIM-modellen 
en Dalux Box voor het mobiel digitaal wer-
ken met alle beschikbare documenten op de 
bouwplaats. Opvallende aspecten zijn het 
feit dat de beide broers de groei van hun 
bedrijf nog steeds zelf financieren en als 
doelstelling hebben om een geavanceerde en 
gebruiksvriendelijke tool voor bedrijven in de 
bouwsector te ontwikkelen. 

Roadmap 2020 
Een belangrijk onderdeel van de internatio-
nale gebruikersconferentie van Dalux was de 
presentatie van de roadmap voor 2020. De 
afgelopen twaalf maanden is volgens Torben 
Dalgaard negentig procent van de geplande 
roadmap voor 2019 ontwikkeld en beschik-
baar gesteld. In 2020 ligt het accent op het 
verder vereenvoudigen van mobiel BIMmen 
en gebruik van AR op de bouwplaats, en 
daarmee ook het samenwerken op basis van 
ontwerpinformatie. Onder andere door het 
integreren en uitwisselen van digitale infor-
matie met andere bouwpartners nog beter te 
faciliteren. Maar ook door de informatievoor-
ziening vanaf idee- en ontwerpfase tot en met 
de exploitatiefase verder te stroomlijnen en 
functionaliteit toe te voegen om de datakwali-
teit bij het uitwisselen en importeren automa-
tisch te controleren.

Spin in het web 
Hoewel er meer BIM-viewers en oplossingen voor 
document-/informatiemanagement tijdens bouw-
projecten op de markt zijn, is Dalux bij steeds 
meer bedrijven aanwezig. Uit de presentaties 
van gebruikers uit verschillende landen bleek dat 
het gebruiksgemak en snel kunnen werken met 
grote bestanden belangrijke redenen zijn om 
software van Dalux in te zetten. Dankzij plug-ins 
voor de meest gangbare ontwerpsoftware bin-
nen de Nederlandse bouwsector, zijn de Dalux-
applicaties ook in ons land te gebruiken voor het 
verbeteren van de coördinatie en communicatie 
in projecten. De applicaties ondersteunen tevens 
Microsoft’s Active Directory voor toegang tot de 
beschikbare informatie voor meerdere projecten. 
Alle gebruikte data blijven eigendom van de 
betreffende klanten en worden opgeslagen in 
Europese datacenters in Denemarken, Duitsland 
en Ierland, waarmee de gebruikers ook voldoen 
aan Europese regelgeving.

Strukton Worksphere
Jeroen Mackaij en Jonas Norrby, respec-
tievelijk manager BIM en BIM-coördinator 
van Strukton Worksphere, presenteerden 
hun ervaringen met de Dalux-software in 
de MEET-bouwcombinatie, voor het NIBP/
MEB-gebouw in Utrecht. Bij dit DBFMO-
project is Strukton verantwoordelijk voor het 
ontwerpen, bouwen en 25 jaar onderhou-
den van het gebouw, inclusief diverse faci-
litaire services. Daarbij gebruikt het bedrijf 
Dalux Box als documentmanagementoplos-
sing en viewer voor zowel het toegankelijk 
maken van alle data en 3D-modellen, als 
het toekennen en opvolgen van alle taken 
met behulp van Dalux Field. Voor Mackaij 
en Norrby zijn het centraal kunnen opleg-
gen van documentstromen, het beheren van 
de ‘single source of truth’ voor alle betrok-
kenen en rapportages belangrijke functio-
naliteiten van Dalux Box.

Onlangs organiseerde Dalux de jaarlijkse internationale gebruikersconferentie 
in Kopenhagen. Daar presenteerde deze softwareleverancier de roadmap voor 
2020, terwijl bedrijven als Strukton Worksphere vertelden over de manier waar-
op projectinformatie digitaal op de bouwplaats te gebruiken is met Dalux Box en 
de BIM Viewer.Door de redactie

Dalux presenteert plannen 
voor 2020

Roadmap gepresenteerd op conferentie
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In 2019 trok de Dalux Summit ruim twee keer zo 
veel bezoekers als het jaar ervoor. 

Faalkosten reduceren 
Een andere Nederlandse gebruiker is de Pran-
ger-Rosier Groep. “Het grootste voordeel van 
BIMmen en Dalux Field is voor ons het reduce-
ren van de faalkosten, door een betere voor-
bereiding en communicatie”, stelde tekenaar/
engineer Wybren de Boer. “Als er een BIM 
beschikbaar is, kan iedereen vooraf al virtueel 
door het project lopen en mogelijke fouten ont-
dekken. Verder leidt visueel communiceren via 
een BIM tot beter inzicht bij onze opdrachtge-
vers, waardoor er tijdens de werkvoorbereiding 
en uitvoering minder wijzigingen nodig zijn. Op 
de bouw hebben onze leidinggevende monteurs 
via Dalux Field op een iPad snel toegang tot het 
meest actuele BIM, benodigde detailleringen en 
andere projectinformatie. Daardoor verloopt 
zowel de communicatie met hun monteurs als 
het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden 
sneller.” n

www.dalux.com/nl

www.strukton.com

www.pranger-rosier.nl

Vertegenwoordigers van Strukton vertelden over het 
gebruik van de Dalux-software in de MEET-bouw-

combinatie voor het NIBP/MEB-gebouw in Utrecht. 
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Meetbouten, wanneer zijn deze verplicht geworden? Vanaf de jaren zestig werd het gebruik van waterpassingen voor zettingsmetingen door RWS ingevoerd.

Bodemdaling en verzakkingen zijn een 
bekend verschijnsel in grote delen van 
Nederland, en RWS monitort al tiental-

len jaren de infrastructuur om ongewenste 
verzakkingen tijdig in beeld te hebben voor-
dat schade optreedt aan de weg of aan de 
kunstwerken. Dit wordt traditioneel gedaan 
door landmeters die de zettingen van ob-
jecten (vaste en beweegbare bruggen, vi-
aducten, duikers en tunnels) vaststellen en 
vervolgens door specialistisch adviseurs die 
hierover rapporteren.
RWS heeft zijn handen vol aan het monito-
ren van meer dan zesduizend kunstwerken. 

Circa twaalfhonderd daarvan worden nauw-
lettend gemonitord op zettingen. Andere ob-
jecten zijn in de jaren ’30, ’40 en ’50 zonder 
meetbouten gebouwd. De afwezigheid van 
de meetbouten maakt dat traditionele defor-
matiemonitoring niet mogelijk is. Wanneer 
inspectie uitwijst dat in deze objecten toch 
deformaties optreden, kan besloten worden 
om alsnog meetbouten aan te brengen. 

Traditionele en moderne 
meetmethoden
Rijkswaterstaat wil om meerdere redenen al-
ternatieven voor veldonderzoek voorhanden 

hebben. Veiligheid, minder hinder en het jaar-
lijks meten van meer dan 200 kunstwerken is 
een kostbare zaak. Met satellieten wordt een 
grote hoeveelheid data ingewonnen. Deze 
data gebruiken we nu al om bijvoorbeeld het 
NAP-meetnetwerk, de infrastructuur en water-
kwaliteit in de gaten te houden. Dat geeft ons 
als beheerder een goed en actueel inzicht in 
de staat van het areaal. Omdat we veel se-
cuurder informatie krijgen over de stand van 
zaken, kunnen we ook nauwkeuriger plannen. 
Dit is in potentie enorm efficiënt; er zal min-
der verkeersoverlast zijn doordat we minder 
afzettingen hebben op autosnelwegen, en het 

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) vervormen altijd een beet-
je. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het 
kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige 
monitoring nodig. Rijkswaterstaat (RWS) gebruikt hiervoor niet alleen visuele 
inspecties, maar ook deformatiemetingen.Door Yashita Arora

Technologie laat verkeer doorstromen 
en garandeert veiligheid

Rijkswaterstaat zoekt het hogerop
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Bodemdaling en verzakkingen zijn een bekend verschijnsel in grote delen van Nederland. RWS monitort al tiental-
len jaren de infrastructuur om ongewenste verzakkingen tijdig in beeld te hebben voordat schade optreedt.

“Daarbij is de voorkeur gegeven aan techno-
logie als een service (Eng.: TaaS) of als bruik-
bare informatie door de behoefte aan techni-
sche knowhow te verminderen”, legt Patrick 
de Groot uit, sales director bij IMAGEM. “Zo 
kan de technologie achter de schermen wer-
ken zonder de gebruiker lastig te vallen met 
de details. Managers en beleidsmakers kun-
nen beschikken over waardevolle sturingsin-
formatie voor de onderbouwing van hun be-
slissingen.”

De weg voorwaarts
Het Rijkswaterstaat-team verwacht het aantal 
traditionele metingen te verminderen en het 
proces van deformatiemonitoring verder te 
kunnen automatiseren. Naar verwachting be-
tekent dit dat een groot deel van de fysieke 
metingen straks niet langer nodig zal zijn, 
tenzij de InSAR-monitoringoplossing anders 
aangeeft.
“Rijkswaterstaat transformeert naar een infor-
matiegestuurde organisatie. We zijn constant 
op zoek naar niet-traditionele informatie- en 
inspectiebronnen zoals drones en satellieten. 
Dit willen we graag samen met de markt ver-
kennen.” Volgens Sander sluit deze nieuwe 
methode voor deformatiemetingen goed aan 
bij de koers van Rijkswaterstaat. n

Yashita Arora is marketing director bij IMAGEM. Voor meer 

informatie over deformatiemetingen bij RWS, 

zie http://bit.ly/2lIUMNO. Voor meer informatie over 

IMAGEM, zie www.imagem.nl. 

niveau zit als het fysiek meten van de bouten, 
geeft het wel een snel (en constant) overzicht 
van elke verandering. Dit is iets dat we kun-
nen gebruiken op een dagelijkse basis”, al-
dus Borghuis.
“Omdat InSAR wekelijks een nieuwe meting 
biedt, kan een gebied vrijwel constant wor-
den gemonitord en verslechtering dan wel 
verbetering op de voet worden gevolgd. Met 
hulp van InSAR kunnen we trends afleiden 
die ons helpen bij het plannen en budgette-
ren van nieuwe gedetailleerde metingen op 
de grond.”

De ‘Safeway’
Het gebruik van InSAR-gegevens vereist ge-
specialiseerde technische knowhow. Sander 
wilde de vastgelegde gegevens en informatie 
delen met besluitvormers en niet-technische 
collega’s. Er is een intuïtief dashboard ge-
maakt, Rheticus Safeway, om geïdentificeer-
de objecten automatisch te analyseren en 
tegelijkertijd de complexiteit van interferome-
trie-analyse te minimaliseren.
De gebruikersinterface vereenvoudigt de 
toegang tot radargegevens met behulp van 
filters en dashboards. De Safeway biedt een 
helikopterview over de toestand van hun as-
sets. Terwijl de meetoplossing met InSAR de 
bodemdaling direct meet, combineert het 
dashboard gegevens uit meerdere bronnen 
met locatie en analytics om snel een overzicht 
te bieden voor de besluitvorming. Dit helpt 
Rijkswaterstaat bij het prioriteren van objec-
ten. 

verlaagt de kosten voor beheer en onderhoud. 
Sander Borghuis is een consultant voor Tech-
nisch Beheer & Onderhoud bij Rijkswaterstaat. 
Hij heeft een achtergrond in Fysische Geogra-
fie, GIS en Remote Sensing, en werkte al enige 
tijd samen met IMAGEM. Hij besloot om de 
kracht van InSAR-satellietmetingen in te zetten 
bij het monitoren van assets, en samen met 
IMAGEM met behulp van geospatial-techno-
logie de monitoring verder te automatiseren.

Data-automatisering
IMAGEM heeft een op maat gemaakte op-
lossing ontworpen, gebaseerd op Rheticus-
technologie van Planetek Italia. Een continu 
monitoringssysteem is gemaakt met behulp 
van Interferometric Synthetic Aperture Radar 
(InSAR) om objecten te isoleren en gegevens 
te meten. De Zeeburgerbrug bij Amsterdam 
werd gekozen als pilot, omdat deze brug 
groot genoeg is om in de satellietbeelden 
het dek en de landhoofden te kunnen on-
derscheiden; en om eventuele deformaties 
te ontdekken. Bovendien was er een goede 
reeks traditionele meetdata beschikbaar om 
te vergelijken.
“De oplossing van IMAGEM zorgt ervoor 
dat je plaatselijk de snelheid en versnelling 
van verzakkingen in de gaten kunt houden. 
We zien deze oplossing steeds vaker als een 
middel om onderscheid te maken tussen loca-
ties waar bodemdaling problematisch is en 
waar niet. Alles wat je nodig hebt als input 
zijn satellietbeelden met een goede resolutie. 
Hoewel de nauwkeurigheid niet op hetzelfde 
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Twee manieren van inmeten op Circuit Zandvoort: statisch en met de Streetmapper-360. 

Geomaat is een landmeetkundig ingeni-
eursbureau, opgericht in januari 2002. 
Met zo’n negentig medewerkers be-

dient het tegenwoordig niet alleen de Neder-
landse markt, maar is het ook werkzaam in ver-
schillende andere Europese landen. Daarbij is 
het bedrijf actief op vier gebieden: landmeten & 
geodetische informatie, Mobile Mapping, maat-
voering in de infrastructuur en de bouw. Boven-
dien werkt Geomaat nauw samen met het zus-
terbedrijf Eyefly voor het inwinnen van data met 
drones (Drone Mapping). Voor de werkzaam-
heden aan het circuit van Zandvoort werd Geo-
maat gevraagd omdat het een ruime ervaring 
heeft op het gebied van het inmeten van wegen, 
zo stelt Marcel Kuipers, commercieel manager 
bij Geomaat. “We hebben veel inmeetopdrach-
ten gedaan voor gemeenten, provincies en aan-
nemers, en hebben daarbij verschillende innova-
tieve technieken ontwikkeld om het meetwerk en 
de verwerking van de ingewonnen gegevens te 
optimaliseren. Deze technieken maken het mo-
gelijk om snel en nauwkeurig situaties in kaart te 
brengen en in september 2019 zijn we dan ook 
door Circuit Zandvoort benaderd om de baan in 
te meten, zodat het voor de organisatie mogelijk 
zou zijn om deze aan te passen aan de Formule 
1-wensen.”

Snel, sneller, snelst
Een belangrijk punt van aandacht bij het inme-
ten van het circuit was dat er telkens maar wei-
nig tijd beschikbaar zou zijn, zowel voor het 
inmeten als voor het verwerken van de data. 
“Het circuit in Zandvoort heeft een behoorlijk 
volle agenda met allerlei races, dus de metin-
gen moesten telkens in de beperkt beschikbare 
tijd tussen de wedstrijden in worden gepland. 
Vervolgens moesten de data ook weer heel snel 

worden verwerkt. Binnen drie weken na het in-
meten moesten we de gegevens al kant-en-klaar 
aanleveren bij Studio Dromo.” Dit is een Itali-
aans architectenbureau dat gespecialiseerd is 
in circuitontwerp en de opdracht had gekregen 
om de baan in Zandvoort te herontwerpen. Dat 
laatste was absoluut noodzakelijk omdat de 
snelheden in de Formule 1 een stuk hoger lig-
gen dan die in andere wedstrijden die op het 
circuit worden verreden en daarmee gelden er 
ook andere eisen voor de baan. “Belangrijk 
onderdeel voor het ontwerp was ook dat het 
specifieke karakter van het circuit in de duinen 
gehandhaafd moest worden. Om een voor-
beeld te geven: enkele bochten van het circuit 
lagen al op een oor, maar de hellingen zijn in 
het nieuwe ontwerp behoorlijk steiler gemaakt, 
zodat de F1-coureurs ook vol gas door deze 
bochten kunnen rijden”, zo legt Kuipers uit. 

Rijksdriehoekstelsel
Om de metingen binnen de vastgestelde tijd 
te kunnen doen, besloten Kuipers en zijn 
collega’s voor een aanpak waarbij het ‘ou-
derwets’ landmeten met het geavanceerd 
3D-scannen gecombineerd wordt. Hiervoor 
hebben ze het Mobile Mapping-systeem in-
gezet. Met dit mobiele 3D-laserscansysteem 
is een nauwkeurigheid te bereiken van 5 
millimeter, terwijl tijdens het meten geo-ge-
refereerde 360 graden kleurenfoto’s worden 
gemaakt en GPS-data worden opgeslagen. 
Na het scannen van een traject is er zo een 
complete 3D-dataset van de omgeving be-
schikbaar: een puntenwolk in combinatie met 
locatiegegevens en 360 graden kleuren- en 
panoramafoto’s. Kuipers: “Omdat we de op-
dracht kregen om ons model te laten aanslui-
ten bij het Rijksdriehoekstelsel hebben we ook 

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: de Formule 1 komt naar Nederland. Op zondag 
3 mei 2020 zal in Zandvoort voor het eerst in 35 jaar het startsein worden gegeven 
voor een heuse Grand Prix, waarbij het droomscenario natuurlijk een Nederlandse 
winnaar zal opleveren. Voordat de start plaatsvindt, dient het circuit echter wel in 
topconditie te worden gebracht en te voldoen aan alle F1-eisen. Een klus waar het in 
Groningen en Amersfoort gevestigde Geomaat een belangrijke rol bij speelt. Door Lambert-Jan Koops

Meten en verwerken op hoge 
snelheid voor Circuit Zandvoort

Geomaat zet Mobile Mapping in om deadlines te halen
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De puntenwolk van de baan en de directe omgeving. 

nier 2 miljard punten ingemeten. Dat vereiste 
meteen ook een nieuwe verwerkingsaanpak, 
want al die punten moesten worden gecor-
rigeerd en geschikt worden gemaakt voor 
plaatsing binnen het Rijksdriehoekstelsel. 
Normaal gesproken worden de ingemeten 
punten gecorrigeerd op een pc, maar met 
een dergelijke hoeveelheid zou dat weken 
in beslag nemen. Vandaar dat we speciaal 
voor dit project een tool hebben ontwikkeld 
waarmee de correcties parallel konden wor-
den uitgevoerd op verschillende processors, 
zodat we toch de opgewerkte data binnen 
de vereiste tijd konden aanleveren. Geomaat 
heeft al enkele jaren een systeem waarbij gro-
te bewerkingen van data over meerdere com-
puters worden uitgevoerd. Voor dit project 
hebben we dit verder uitgebreid. We hebben 
dan ook meteen bij aanvang van de opdracht 
een team samengesteld om de juiste tools te 
ontwikkelen voor het optimaliseren van de 
workflow van deze klus.” 

Drie uur
Nadat het circuit een eerste keer was ingeme-
ten, hield Geomaat ook de vordering van de 
werkzaamheden aan Circuit Zandvoort bij. 
Kuipers vertelt over de vervolgmetingen: “Aan 
de hand van het ontwerp van Studio Dromo 
is de baan in verschillende fases gefreesd en 
geasfalteerd door de aannemer. Binnen drie 
uur na elke frees- of asfalteerbeurt wilde de 
architect vervolgens de gegevens hebben van 
het opgeleverde werk, zodat deze kon con-
troleren of ze juist waren uitgevoerd. Dat be-
tekende dus dat we ook hier weer van onze 
normale werkwijze moesten afwijken. Waar 
we normaal met een landmeter controleren of 
alles er ongeveer bij ligt zoals het gepland 
is, moest ook hier alles weer heel snel en met 
een bijzonder hoge nauwkeurigheid worden 
ingemeten. Als de aannemer om vijf uur ’s 
middags klaar was, gingen wij dus direct 
de baan op zodat we alles om acht uur ’s 
avonds konden inleveren en de architect ’s 
nachts aan het werk kon. Alleen in het ge-
val van bijzondere omstandigheden, bijvoor-
beeld als het weer heel erg tegenzat, hadden 
we de ruimte om de volgende ochtend om 
zeven uur in te meten. In alle gevallen waren 
er echter heel duidelijke afspraken over de 
snelheid waarmee de gegevens beschikbaar 
moesten komen.” n

www.geomaat.nl

www.dutchgp.com

keurigheid en de korte tijd die beschikbaar 
was voor zowel het inmeten als het opleve-
ren, moesten we ook een veel hogere punt-
dichtheid aanhouden dan normaal het geval 
is. De ontwerper wilde voor civieltechnische 
begrippen een extreem vlak wegdek creëren 
en gaf ons daarom de opdracht om één meet-
punt per twee vierkante centimeter in te me-
ten. Daarvoor was het noodzakelijk om onze 
Streetmapper-360 langzamer te laten rijden. 
Bij standaard opdrachten rijdt hij met het ver-
keer mee en gaat hij dus tachtig tot honderd 
kilometer per uur, in dit geval reden we tien 
tot vijftien kilometer per uur met de Streetmap-
per-360. Uiteindelijk hebben we op die ma-

nog landmeters ingezet voor metingen, zodat 
we de data naar een nog hoger niveau kon-
den tillen. Uiteindelijk hebben we op die ma-
nier het hele circuit en de directe omgeving 
van de baan ingemeten. Studio Dromo wilde 
die gegevens namelijk ook hebben, zodat ze 
bijvoorbeeld ook aanpassingen konden door-
voeren bij de plaatsing van grindbakken en 
andere circuitelementen.”

Extreem vlak
Jolle Jelle de Vries, directeur van Geomaat, 
benadrukt dat de opleveringseisen van het 
inmeten van Circuit Zandvoort veel hoger 
lagen dan normaal. “Naast de hoge nauw-

Circuit Zandvoort
 
Sinds de eerste autorace 
in Zandvoort in 1939 
is het circuit meerdere 
malen veranderd. Te-
genwoordig is het 4300 
meter lang – een van de 
kortste circuits op de hui-
dige Formule 1-kalender 
– bevat het dertien boch-
ten en kent het 15 meter 
hoogteverschil.
Alhoewel de Hans Ernst-
bocht de scherpste bocht 
is, wordt de Scheivlak 
beschouwd als de lastig-
ste bocht van het circuit. 
Deze bocht kan weliswaar in principe snel worden genomen, maar ligt verscholen achter 
een duin zodat de coureurs de bocht blind moeten insturen. Ook daalt de baan sterk na de 
bocht, waardoor de moeilijkheidsgraad ook oploopt. In dit project is er vooral veel werk 
verricht aan de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht. 
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De klok tikt onverbiddelijk door. De mi-
nister kan nog besluiten om bepaalde 
onderdelen van de wet even uit te stel-

len en er zijn overgangsclausules, maar over 
minder dan een jaar is het zover en wordt 
de Wet kwaliteitsborging, kortweg Wkb, van 
kracht. Met of zonder uitstel, de bouwwereld 
moet zich opmaken voor een ingrijpende ver-
andering en niet elke aannemer of bouwbe-
drijf is daar blij mee, om het voorzichtig uit te 
drukken. “Integendeel”, zegt Leen van Dijke, 
oud-parlementariër voor de Christen Unie, 
gewezen lid van de concernstaf van bouwbe-
drijf VolkerWessels en nu kartrekker van De 
Stroomversnelling, een non-profitorganisatie 
die zich inzet voor versnelling van de energie-
transitie met name waar het om de bestaande 
woningvoorraad gaat. “Bij Stroomversnelling 
zien we vooral de voordelen en we doen 
er alles aan om bedrijven in de sector te in-
formeren over de Wkb. Eertijds werden we 
nog net niet met rotte eieren en tomaten be-
kogeld, bij wijze van spreken. De bouw is 
niet spontaan in voor veranderingen. Niet 
vreemd, de bouw is nu eenmaal traditioneel, 
gedomineerd vooral door gedreven mensen 
die hard werken, trots zijn op hun werk en ui-
termate belangrijk zijn voor ons land. Wonen 
immers is de basis van ons bestaan. Ik hou 
van de sector, maar verandering is nodig. De 
faalkosten zijn te hoog, de productie te laag. 
Industrieel ontwerpen en produceren komen 
te langzaam van de grond. Ik denk dat de 
Wkb innovatie een zetje geeft.”
Jeroen Leeuw, senior accountmanager bij 
de Cadac Group, gespecialiseerd in onder 
meer ontwerpsoftware en het digitaliseren 

van processen en actief met de Wkb, knikt 
bevestigend. “De bouwwereld is inderdaad 
een traditionele wereld. Toch zie ik de bewe-
ging. Digitalisering en automatisering winnen 
terrein. Steeds meer ondernemers maken de 
slag naar digitaal ontwerpen of oriënteren 
zich daarop. Ze begrijpen heel goed dat 
Building Information Modeling, BIM, een on-
misbaar instrument wordt om aan de bouw-
opgave te voldoen. In Nederland alleen al 
komen we één miljoen woningen te kort, met 
de verwachte bevolkingsgroei de komende 
jaren wordt de opgave alleen maar groter. En 
dan is er nog de verduurzamingsslag. Miljoe-
nen woningen moeten energiezuiniger en van 

het gas af. Dat gaat niet op de ouderwetse 
manier. De digitale slag maken is echter niet 
eenvoudig. Gelukkig kunnen wij met steeds 
slimmere en betere software een belangrijke 
rol spelen.”

Systeem
Nu knikt Van Dijke. Hij wil vooral niet katten 
op de sector waarin hij vele jaren zelf zijn 
brood verdiende. “Er is heel lang geen reden 
geweest om te veranderen. Het systeem liet 
ook weinig ruimte voor innovatie. De ontwik-
kelaar kocht grond, zette een architect aan 
het werk en schreef een aanbesteding uit. De 
aannemer die de beste prijs neerlegde, ging 

Met het van kracht worden van de Wet kwaliteitsborging moet de bouwwereld zich opmaken voor een ingrijpende 
verandering.

Afgelopen voorjaar passeerde de Wet kwaliteitsborging de Eerste Kamer. Een wet 
die in de eerste plaats meer verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid op het 
bord legt van de aannemer. Daarnaast verandert de controle ingrijpend: kwali-
teitstoetsing van gebouwen is niet langer een taak van de gemeente, maar van 
onafhankelijke kwaliteitsborgers. Oud-politicus en tegenwoordig aanjager van 
duurzaam bouwen Leen van Dijke kijkt met Cadac-specialist Jeroen Leeuw voor-
uit naar 2021 als de wet van kracht wordt. Beiden zien overwegend positieve 
effecten. ‘Het dwingt de bouwsector verder te innoveren en te verduurzamen.”Door Jos Cortenraad

Wet kwaliteitsborging: 
stimulans of last voor de bouw? 

Leen van Dijke: “Zet in op industrieel bouwen!”
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In Nederland komen we één miljoen woningen te kort en met de verwachte bevolkingsgroei de komende jaren 
wordt de bouwopgave alleen maar groter.

Fabrieken
Van Dijke gelooft in een toekomst van digitaal 
ontwerpen en modulair bouwen. “Dat geldt 
ook voor renovatie. We weten dat we een wo-
ning goed kunnen verduurzamen door er een 
schil overheen te zetten. Zowel met nieuwe 
woningen als in renovatie worden leidingen 
vooraf in de bouwfabriek gemonteerd, senso-
ren aangebracht voor domotica, enzovoort. 
Het Nieuwe Bouwen komt eraan. Trouwens 
ook goed voor het terugdringen van stik- 
stofemissies. Bouwen in de fabriek is schoner, 
stoffen worden afgevangen en op de bouw-
plaats zijn veel minder vervuilende activitei-
ten. Ideaal. Daarin past de Wkb naadloos. 
Juist omdat je in het digitale ontwerp alle 
eisen en voorwaarden verwerkt, aansluitend 
bij bijvoorbeeld de eisen van NOM Keur of 
een ander keurmerk. Uiteindelijk is het na 
aflevering een kwestie van prestaties monito-
ren. En ja, voor diversiteit is voldoende ruim-
te. Er zijn grote en kleine woningen met veel 
of weinig snufjes. Met materialen en kleuren 
kun je variëren. Uiteindelijk is het aan de op-
drachtgever om specs te geven waaraan de 
aannemer moet voldoen.”
Net als in de maakindustrie, vult Leeuw aan. 
“Die heeft de slag naar digitaal ontwerpen 
en produceren al lang gemaakt. Als Cadac 
hebben we daarvoor speciale software ont-
worpen en met succes in de markt gezet. 
De bouw is weliswaar geen industrie, maar 
kan wel degelijk standaardiseren op basis 
van model based design. Best practises ver-
talen we naar de bouwomgeving. We heb-
ben inmiddels uitstekende BIM-software waar 
grote bedrijven als BAM, VolkerWessels en 
Dura mee werken. Dit zijn de voorlopers die 
het pad effenen. En inderdaad, ook voor de 
renovatiebouw zijn er uitstekende digitale 
oplossingen. De aannemer scant in een flat-
gebouw of rijtje huizen één woning en leest 
de resultaten in in een model. Vervolgens kan 
seriematig gepland en gerenoveerd worden. 
Goed controleerbaar en toetsbaar, aanslui-
tend op de eisen in de Wkb.”

Digitaal
Het klinkt allemaal als erg makkelijk. Van 
Dijke glimlacht. “Natuurlijk is de omslag 
nog niet gemaakt. BIMmen staat nog in de 
kinderschoenen. Grote aannemers zijn de 
kwartiermakers, zij zetten de trends. Maar 
onderschat veel MKB-bedrijven niet. Installa-
teurs en andere toeleveranciers moeten mee 
in het digitaal ontwerpen, in dataverwerking, 
mee in de eisen van duurzaamheid, enginee-
ren op prestaties. Conceptueel denken, niet 
meer elk project als een uniek project zien 
maar in een serie. Dat kost tijd, zeker. Maar 
het is noodzakelijk. Voor wie niet meedoet 

besluit én of de aannemer de afspraken met 
de opdrachtgever nakomt. In een afgespro-
ken garantietermijn. Van Dijke: “Nu nog 
wordt een deel van de aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid doorgeschoven naar 
onderaannemers en toeleveranciers. Met de 
Wkb kan dat niet meer. De aannemer wordt 
verantwoordelijk én aansprakelijk voor het 
complete project. Vergelijk het met een auto. 
Als jij die bij een garage koopt, dan ga je 
daar ook heen als er een storing is. Doet de 
airco het niet, dan laat je je niet naar de air-
cofabrikant sturen. Dat gaat ook gelden voor 
gebouwen. Ik denk dat op deze manier inder-
daad de kwaliteit verbetert. Opdrachtgever 
en bouwer maken afspraken om te toetsen, 
óók door de gebruiker. Op het gebied van 
brandveiligheid, isolatie, gewenste warmte, 
de relatie met de omgeving, gebruikte mate-
rialen, et cetera. Ook op de langere termijn, 
in de garantieperiode. Het is dan ook in het 
belang van de aannemer om hoge kwaliteit 
af te leveren.”
“Dat klopt”, zegt Leeuw. “Er moeten zo’n 
achthonderd onafhankelijke kwaliteitsbor-
gers opgeleid worden. Die toetsen tijdens 
het bouwproces en bij oplevering of aan 
alle kwaliteits-, veiligheids- en omgevingsei-
sen is voldaan. Objectief en deskundig. Dat 
kan het beste als het bouwproject digitaal is 
opgezet. Bij digitaal ontwerpen is de kans 
op fouten en dus faalkosten veel kleiner. De 
processen zijn honderd procent traceerbaar. 
In de prefab-fabrieken, bij de installateurs 
en toeleveranciers is exact duidelijk wat er 
gemaakt moet worden en hoe. Digitale con-
trole is dan logisch. Ik kan me ook niet voor-
stellen dat de borgers nog alleen visuele en 
fysieke controles doen.”

met de opdracht aan de haal. Vaak tegen 
een hele lage marge, soms zelfs tegen een 
ingecalculeerd verlies. Met matige kwaliteit 
en veel faalkosten tot gevolg. Die tijden zijn 
voorbij. De crisis heeft de urgentie van indus-
trieel ontwerpen en bouwen helder gemaakt. 
We zien steeds meer aandacht voor industri-
ele productie, BIMmen wint terrein. Er wordt 
sneller gebouwd. Zo zet mijn oude werkgever 
VolkerWessels met succes huizen die in de fa-
briek zijn gemaakt binnen één dag neer. Op 
de bouwplaats is het een kwestie van monte-
ren. Minder belastend voor het milieu en de 
omgeving en uiteraard veel sneller. Precies 
waar grote behoefte aan is. En dan is er in-
derdaad de energietransitie. De maatschap-
pelijke druk om als bouwer bij te dragen aan 
een beter milieu is opeens actueel. Door de 
recente discussies over PFAS en stikstof, maar 
vooral omdat we van de fossiele CO2-uit-
stotende brandstoffen af moeten. Duurzaam 
bouwen is hot. De grote uitdagingen kunnen 
we alleen het hoofd bieden door anders, in-
dustrieel, te bouwen. En de consument moet 
beter beschermd worden; daartoe gaat de 
overheid duurzaamheids- en kwaliteitseisen 
stellen – ook als het om renovaties van be-
staande woningen gaat – waarvoor bouwers 
garanties moeten afgeven. De Wkb is daar 
één onderdeel van.”

Kwaliteitsborgers
De gemeente doet in de Wkb een forse stap 
terug. Vergunningsaanvragen worden nog 
wel getoetst aan het Bouwbesluit, maar de 
traditionele inspectie van Bouw- en Woning-
toezicht verdwijnt. Onafhankelijke kwaliteits-
borgers komen bij oplevering controleren of 
voldaan is aan de vergunning en het Bouw-
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De bouwwereld staat bekend als een traditionele wereld, maar is wel degelijk in beweging: digitalisering en automatisering winnen terrein.

Praktijk

orde, ga BIMmen. Kom in actie. Tegen over-
heden en faciliterende bedrijven zoals Cadac 
Group zou ik zeggen: werk samen, investeer 
en deel samen risico’s.”
“Dat doen we al”, reageert Leeuw. “We zijn 
kartrekker bij de standaardisatieslag in de 
installatiewereld en werken daarbij samen 
met concurrenten, brancheorganisaties en de 
business. De door ons ontwikkelde software 
bieden we aan ‘as a service’. Zo zijn de 
initiële kosten beperkt en de gebruikskosten 
beheersbaar. Kijken we naar de Wkb, dan 
gaan we een standaardpakket aanbieden 
waarmee de bouwer/installateur betrekkelijk 
eenvoudig invulling kan geven aan de toet-
sing door de kwaliteitsborger. Wij willen ons 
steentje aan de bouwopgave graag bijdra-
gen.” n

Jos Cortenraad is tekstschrijver.

www.stroomversnelling.nl 

www.cadac.com 

Keur. Dat garandeert een duurzame woning 
die aan alle eisen voldoet.”

Draagkracht
Van Dijke realiseert zich dat de tijd dringt. 
“Zeker weten. Een jaar is kort. Toch is het ook 
geen hogere wiskunde. Oriënteer je, ga aan 
tafel met andere partijen, breng je ICT op 

rest een kleine ambachtelijke nichemarkt. 
De Wkb kan functioneren als hefboom om te 
veranderen. Vanzelfsprekend helpen we bij 
de Stroomversnelling ondernemers die mee 
willen met de ontwikkelingen. Er staat een 
uitgebreid netwerk met kennis en expertise, 
en we helpen bouwers en bijvoorbeeld cor-
poraties om te selecteren op basis van NOM 

De gemeente doet in de Wkb een forse stap terug. Vergunningsaanvragen worden nog wel getoetst aan het 
Bouwbesluit, maar de traditionele inspectie van Bouw- en Woningtoezicht verdwijnt.
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Op het Meet & Weet Event komen alle vormen van meten aan bod: vanaf de grond, op het water en vanuit de lucht. 

Evenement

Meetmethoden en slimme combinaties 
Op deze dag is er ook veel aandacht voor 
nieuwe meetmethoden die ontstaan door het 
combineren van technieken. Trimble Catalyst 
is er hier één van. Met deze GNSS-software 
ontstaat er een nieuwe oplossing voor het 
nauwkeurig meten met een smartphone of 
tablet. Het is niet meer noodzakelijk om een 
compleet systeem aan te schaffen en een 
abonnement voor correctiesignalen. Gebrui-
kers kunnen metingen uitvoeren met hun eigen 
smartphone of tablet en betalen per keer dat 
ze het systeem inzetten. Ideaal voor profes-
sionals die incidenteel punten moeten meten. 

Voor iedereen
Iedereen is welkom op het Meet & Weet 
Event, onafhankelijk van de vraag of hij/zij 
wel of niet werkt met één van de genoemde 

merken, student is of zich gewoon wil ori-
enteren. Deelname is kosteloos en de dag 
is geheel verzorgd. Ook dit jaar wordt het 
event op traditionele wijze afgesloten met 
een barbecue. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via de website van Geometius. n 

www.geometius.nl/meetweet2020

De naamsverandering van het evene-
ment spreekt voor zich. Tijdens het 
Meet & Weet Event komen bezoekers 

alles te weten over meten. Of dit nu vanaf 
de grond, op het water, of vanuit de lucht 
is, het komt allemaal aan bod op donder-
dag 4 juni 2020. Ondanks dat de naam 
veranderd is, spelen de Trimble-meetop-
lossingen hierin uiteraard nog steeds een 
prominente rol. Daarnaast is er aandacht 
voor merken die toegespitst zijn op onder 
andere kabel- en leidingdetectie (IDS), 
luchtfotogrammetrie (Parrot en Pix4D) en 
hydrografie (CEE HydroSystems en Echo-
logger). Dit jaar is het thema ‘oog voor 
detail’. Het maakt niet uit wat er gebeurt, 
of het nu gaat om uitzetten, data verwer-
ken of luchtfoto’s maken, de kleine details 
maken het verschil. Op het evenement is te 
ervaren hoe belangrijk deze details zijn. 
Nauwkeurigheid, gebruiksgemak en het 
samenvoegen van verschillende technie-
ken, het komt allemaal aan bod. 

Ervaringen staan centraal 
Het Geometius Meet & Weet Event is laag-
drempelig en informatief, en brengt bezoe-
kers in contact met professionals vanuit heel 
Nederland. De presentaties worden gege-
ven door de gebruikers. Zij delen ervaringen 
en vertellen over het dagelijkse gebruik van 
de apparatuur en software, maar ook de in-
zet bij speciale projecten. Vanuit Geometius 
worden er diverse technische sessies georga-
niseerd, waarbij dieper wordt ingegaan op 
verschillende onderwerpen. Ontwikkelingen 
in de markt, zoals Augmented Reality, da-
taverwerking en toegenomen precisie, zijn 
hierin leidend. Op de locatie is een speciale 
zone ingericht voor de verschillende fabri-
kanten en demonstraties, en ook specialisten 
van Geometius zijn hier aanwezig. 

Sinds 2001 organiseert Geometius de Trimble Gebruikersdag, een informatief 
evenement dat door de jaren heen populair en bekend is geworden bij vele  
professionals uit de branche. Sinds de start van de Trimble Gebruikersdag is 
er veel veranderd in de markt en bij Geometius, dat inmiddels alweer 25 jaar  
bestaat. De activiteiten van Geometius zijn door de jaren heen uitgebreid en het 
bedrijf vertegenwoordigt naast Trimble ook een aantal andere merken. Het wordt 
dus tijd voor een nieuwe naam: het Geometius Meet & Weet Event. Door de redactie

Opvolger Trimble Gebruikersdag

Geometius Meet & Weet Event
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Leer innovatieve technologieën en draag 
bij aan een duurzame wereld!

Een Geomatics MSc biedt 
uitstekende carrière-
perspectieven.

Meer weten?
Kom naar het Master 
Event op 26 maart 2020, 
14:00, Aula TU Delft, 
Mekelweg 5, 2628 CC Delft.

www.geomatics.tudelft.nl
Geomatics@tudelft.nl
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Cursussen 
- Revit (BIM)
- AutoCAD
- 3ds Max
- Inventor
- Fusion 360

Incl. Nederlandstalig leerboek, 
symbolen/families

 Officieel Certificaat Autodesk
 Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl

Advertentie Big magazine trainingswijzer 2020.1.indd   1 9-1-2020   15:34:02

www.nedgraphics.nl

www.cadcollege.nl

Master of Science programma GIMA

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

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

onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
•   Voor Bachelorstudenten en professionals  

uit binnen- en buitenland

Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

www.geomatics.tudelft.nl 

Opleidingen
Geo-informatie & GIS

 Dagopleiding Basis Geo-informatie
start: 2 maart 2020

www.opleidingengeo.nl

NIEUW!

Avondopleiding Post-HBO Geo-informatievoorziening
start 3 maart 2020

2-daagse cursus QGIS Advanced
10 en 12 februari 2020

2-daagse cursus QGIS Basic
3 en 5 februari 2020

www.opleidingengeo.nl

Uw trainingen een heel jaar lang in 

BIGnieuws en op www.bignieuws.nl 

voor slechts 

€ 1.400,– 

Meer info? yvonne@bignieuws.nl

Trainingswijzer



Avineon neemt Tensing 
International over
Karlu Rambhala, chief executive officer van Avineon, kondigde op 27 januari de overname aan van Tensing International. Als GIS-
consultancybedrijf helpt Tensing klanten om gebruik te maken van Esri’s ArcGIS en Safe Software’s FME-technologie. Hierbij biedt 
Tensing adviesdiensten, applicatiebeheer, implementatie- en integratiediensten, software-ontwikkeling en projectmanagement voor 
klanten in heel Nederland en daarbuiten. 

Tensing is zowel Esri Gold Partner als 
Safe Software Silver Partner, en voegt 
ruim zestig gekwalificeerde en gecerti-

ficeerde Geo-ICT-consultants toe aan het ser-
viceteam van Avineon. Vanuit een gemeen-
schappelijke filosofie rondom het leveren 
van kwalitatieve diensten zullen Avineon en 
Tensing hun ervaringen bundelen en nieuwe 
initiatieven ondernemen. Aanvullend op de 
mogelijkheden van Avineon, biedt Tensing 
technologische innovaties, zoals toepas-
singen met geodata die 3D BIM en GIS 
gebruiken, of chatbots met geografische 
taalverwerking en geavanceerde technieken 
op basis van kunstmatige intelligentie voor 
objectherkenning in luchtfoto’s en satelliet-
beelden. 
Avineon biedt locatie-informatieproducten en 
diensten aan tal van industrieën, waaronder 
nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water), 
lokale, regionale en nationale overheidsin-

stanties en telecommunicatie-bedrijven. Avi-
neon’s hoofdkantoor bevindt zich in McLean, 
Virginia (USA). Het bedrijf heeft lokale ves-
tigingen wereldwijd in onder andere Cana-
da, België, Frankrijk, Nederland, Verenigd 
Koninkrijk, India en het Midden-Oosten. 

Ondersteuning
“De toevoeging van het toptalent, de eigen 
bedrijfscultuur, en het managementteam aan 
de kracht van het bestaande data-engineering 
en diensten-team van Avineon, levert één van 
‘s werelds grootste bronnen van expertise op 
het gebied van zowel Esri’s ArcGIS en Safe 
Sofware’s FME-technologie. Dit ondersteunt 
en versterkt ons aanbod aan nutsbedrijven, 
telecom en overheidsklanten”, aldus Peter van 
Es, managing director, Avineon Europe. 
“We zijn er trots op deel uit te mogen maken 
van het wereldwijde netwerk van Avineon. 
Avineon erkent Tensing als leider en innovator 

op het gebied van dienstverlening in de markt 
van locatie-informatie. We maken daarbij bei-
de gebruik van de technologieplatformen van 
Esri en Safe Software”, merkt Dave Laurier, 
managing director Tensing, op. “De overna-
me van Tensing is het bewijs van de sterke 
motivatie van Avineon om waarde toe te voe-
gen voor onze groeiende groep klanten. Dit 
vanuit een rol als wereldleider op het gebied 
van Geo-ICT”, voegt Anand Subramani, pre-
sident Commercial Systems, toe. n

www.tensing.com 

www.avineon.com

www.avineonlab.com

Kort nieuws

Tensing levert technologie zoals de Tensing 3D GeoViewer, die 3D-gebouwmodellen integreert in een digitale, bebouwde 
of natuurlijke omgeving.
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NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700

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

U vindt op zonnepanelen.neo.nl een actueel 
(gratis) overzicht van zonnepanelen in 
Nederland. In een uitgebreide service 
leveren wij u:
• Locatie van zonnepanelen, zowel op daken, 

tuinen als in zonneparken 
• Koppeling met de basisregistraties
• De 3D-vorm en het oppervlak

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

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

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

Nieuwe webservice van NEO biedt 
realtime* inzicht in zonnepanelen

NEO ontwikkelt slimme oplossingen 
voor de energietransitie

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

zonnepanelen in Nederland

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

netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid

word lid! www.geobusiness.nl
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Evenement

Het regionale samenwerkingsverband 
ICC bestaat uit ongeveer zestig (semi)
overheidsorganisaties, waarvan 47 

gemeenten. De doelstelling van het ICC is 
het betrouwbaar beschikbaar krijgen van 
geo-informatie en de optimale inzet van de 
verkregen geo-informatie binnen de deelne-
mende organisaties. Het ICC coördineert en 
begeleidt het afstemmen van de behoeften en 
eisen, de verwerving, de kwaliteitscontrole en 
de levering van verticale luchtfoto’s en andere 
remote-sensingproducten en -diensten. Daarbij 
wordt proactief met alle belanghebbenden 
samengewerkt, met name met de deelnemers, 
de uitvoerende marktpartijen en LVNL (Lucht 
Verkeersleiding NL). Door nauw samen te 
werken en kennis en ervaring te bundelen, 
kan een gezamenlijk (Europese) aanbesteding 
in de markt gezet worden. De laatste jaren is 
ook het opbouwen en delen van kennis een 
belangrijke meerwaarde van het ICC gewor-
den. Om dit te realiseren ondersteunt het ICC 
kennis- en informatiecentrum de deelnemers bij 
een optimaal gebruik van de verkregen pro-
ducten en organiseert het ICC jaarlijks infor-
matiebijeenkomsten en een congres.

ICC-Gebied
Via een openbare Europese aanbestedings-
procedure is op 19 december 2019 de op-
dracht voor de uitvoering van perceel 2 bin-
nen regio Schiphol gegund aan Cyient. De 
contracten met BSF Swissphoto en Eurosense 
voor de andere Percelen zijn verlengd voor 
één jaar. In 2020 bedraagt het totale in te 
winnen projectoppervlakte van het ICC-ge-
bied ongeveer 2.800 vierkante kilometer. Af-
gelopen jaar was voor alle drie de percelen 
het eerste pilotjaar om vanuit het ICC de lucht-
foto’s beschikbaar te stellen aan het landelijk 
initiatief Beeldmateriaal (BM4). Terugkijkend, 
is afgelopen pilotjaar volgens het ICC succes-
vol verlopen. Dit is een belangrijke ontwikke-
ling om ervoor te zorgen dat het gebied voor 
de verticale luchtfoto slechts één keer wordt 
opgenomen met de gewenste resolutie en ge-
zamenlijk gebruikt kan worden. Het blijft bij-
zonder druk in het luchtruim boven Schiphol 
(in 2019 1.500 – 1.600 vliegbewegingen 
per dag) en op deze wijze wordt het lucht-
ruim zo min mogelijk belast met surveyvluch-
ten, hetgeen de uitvoerbaarheid en leverze-
kerheid van luchtfoto’s vergroot. 

Tiende ICC-aanbesteding Verticale 
Luchtfoto’s Regio Schiphol

Voor de tiende keer, sinds 2009 heeft een succesvolle ICC-aanbesteding Verticale 
Luchtfoto Regio Schiphol plaatsgevonden. Sinds 2009 werkt een groot aantal 
overheidsorganisaties in de regio Schiphol samen om jaarlijks met grote leverze-
kerheid actuele verticale luchtfoto’s te verkrijgen, en dat in een moeilijk toegan-
kelijk luchtruim.  Door de redactie

Opname projectgebied mogelijk dankzij samenwerking

Van links naar rechts: Harry Everts (voorzitter Begeleidingsgroep ICC) ondertekent namens het ICC samen met Emese Landtwing (sales manager, BSF Swissphoto) voor Perceel 1, 
Henk Lambers (solution manager Benelux, Cyient) voor Perceel 2 en Wout Velthoven (sales manager, Eurosense) voor Perceel 3. 
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huis namens BM4, het ICC-projectbureau 
en de uitvoerende bedrijven aanwezig. De 
voorzitter van de Begeleidingsgroep-ICC, 
Harry Everts van de gemeente Haarlemmer-
meer, opende de bijeenkomst, waarna Wil-
lem de Kock namens het ICC-projectbureau 
de bijeenkomst verder begeleidde over onder 
andere de ontwikkelingen van het vliegveld 
Lelystad. Leon Hendriks informeerde de aan-
wezigen over het succesvolle eerste pilotjaar 
van de samenwerking tussen het ICC en BM4 
en kijkt uit naar het vervolg van de pilot. Ver-
volgens presenteerden de vliegbedrijven de 
aanpak voor vliegjaar 2020. Interessant is 
de ontwikkeling van het toepassen van een 
medium-format camera in plaats van de ge-
bruikelijke large-format camera’s in Perceel 2.
De bijeenkomst werd afgesloten met de aan-
kondiging van het ICC-congres 2020, het 
tweede lustrum dat op 3 juni 2020 zal plaats-
vinden en de ondertekening van de contrac-
ten. n

www.iccregioschiphol.nl

registraties BAG, WOZ en BGT, waarvoor 
gemeenten bronhouder zijn. Ook ondersteu-
nen luchtfoto’s en de daarop gebaseerde 
kaarten processen zoals voorlichting, hand-
having, vergunningverleningen, openbare 
orde en veiligheid. Tevens is een toenemend 
gebruik te zien van luchtfoto’s in combinatie 
met machine-learningtechnieken bij thema’s 
als duurzaamheid. 

ICC-Verticale luchtfoto’s-2020
Op 22 januari 2020 werd in de raadzaal 
van de gemeente Heemstede het startsein ge-
geven voor de uitvoering van ‘ICC-Verticale 
luchtfoto’s-2020’. Bij de feestelijke bijeen-
komst waren vertegenwoordigers van de op-
drachtgevende gemeenten, het Waterschaps-

Succesvolle opname
De belangrijkste doelstelling van het ICC is 
om met een hoge leverzekerheid jaarlijks ac-
tuele luchtfoto’s van hoge kwaliteit voor het 
ICC-gebied te verkrijgen. Het ICC-projectbu-
reau verzorgt het totale traject vanaf de be-
hoeftebepaling, de aanbesteding, kwaliteits-
controles tot en met de levering. Ondanks de 
moeilijke opgave is het ook in 2019 weer 
gelukt om het projectgebied volledig op te 
nemen. De ieder jaar weer succesvolle op-
name van het ICC-gebied rondom Schiphol 
is gerealiseerd door de jarenlange effec-
tieve samenwerking. Actuele luchtfoto’s zijn 
van groot belang voor de ondersteuning van 
diverse primaire overheidstaken, zoals het 
actueel houden en beheren van de basis-

Van boven naar beneden: RGB-luchtfoto 4 centimeter. GSD - Gemeente Kaag en Braassem, RGB-luchtfoto 4 centi-
meter. GSD - Gemeente Diemen en CIR (‘false colour’) luchtfoto 4 centimeter. GSD - Gemeente Uitgeest. 
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Een schematische weergave van de inrichting van front-, mid- en backoffice voor een geo-model. 

Opinie

Pakweg zo´n zeven of acht jaar geleden 
ontwikkelden een aantal geïnteresseer-
den (waaronder ondergetekende) een 

visie rond het geo-model. Deze visie is sche-
matisch weergegeven in de afbeelding bij dit 
artikel en centraal hierin staat de Beheerdata-
base. In onze visie toen was dit een 3D spatial 
database.
Het sleutelwoord bij dit schema en de opzet 
is visie. Ooit was dit een land van visionairs: 
denk aan de molens die zagen aandrijven in 
de Zaanstreek, denk aan de Afsluitdijk, denk 
aan de Deltawerken, om maar wat voorbeel-
den te noemen. Anno 2020 lijkt visie een vies 
woord te zijn: alles moet snel en morgen geld 
opleveren… Als u er ook zo in zit, dan dank ik 

u voor uw tijd tot dusver en plaats ik alvast de 
disclaimer: verder lezen heeft voor u geen zin. 
Een 3D-stadsmodel is een investering in een 
(circulaire) toekomst, waarbij de kost nu een-
maal voor de baat uitgaat. Als ik om mij heen 
kijk, zie ik 3D-stadsmodellen ontstaan die 
primair een visueel doel dienen. Hoe nauw-
keurig zo’n model is, is daarbij vaak niet 
bekend. Zo’n model is voor veel zaken bruik-
baar. Ik betwijfel echter of het ook bruikbaar 
is in een wereld waar GIS en BIM naar elkaar 
toe moeten groeien… 

Nauwkeurigheid
Toen ik met werken begon, bestond GIS nog 
niet. Het bedrijf dat GIS groot zou maken, 

In deel 1 van deze reeks over de totstandkoming van een 3D-stadsmodel ging ik er-
van uit dat u budget gekregen hebt voor het maken van dit model. En dat dit budget 
verscheen als TAMO (Then A Miracle Occurs, met dank aan een oud-collega). Ik heb 
voor deze benadering gekozen omdat ik wilde laten zien dat het (laten) vervaardi-
gen van een 3D-stadsmodel technisch geen probleem is, om maar eens het thema 
uit een oude tv-serie te gebruiken: we have the technology, we can (re)build him! Door Jan Blaauboer

De vele wegen naar een 
3D-stadsmodel

Deel 2: de vijf vragen die het budget bepalen



onderhoudt met oplossingen van Autodesk, 
Bentley of Esri (gewoon in alfabetische volg-
orde…). Het wordt pas een probleem als u 
het resultaat, uw 3D-stadsmodel, wilt delen in 
bijvoorbeeld DWG- of DGN-formaat. Geluk-
kig is er een gegevensmodel voor 3D-objec-
ten in het city-domein dat dit oplost: CityGML. 
Wat ik belangrijk acht is dat het eenvoudig 
mogelijk moet zijn het leverancierseigen for-
maat te converteren naar CityGML. En niet 
alle leveranciers zijn hier gelijk…

Doordachte antwoorden
De antwoorden op de eerder gestelde vijf vra-
gen moeten uit uw organisatie komen, waar-
bij uw huidige leveranciers en adviseurs zo-
als ondergetekende u natuurlijk behulpzaam 
zijn op uw zoektocht naar antwoorden. Het 
is echter wel belangrijk dat de antwoorden 
goed doordacht zijn, want deze antwoorden 
gaan bepalen wat het budget moet worden.
Zelf denk ik dat het zwaartepunt van de kos-
ten ligt aan de kant van training en het inrich-
ten van processen. Ik geloof dat de meeste 
(gemeentelijke) organisaties de gereedschap-
pen al hebben om een 3D-stadsmodel te ver-
vaardigen en te onderhouden, en dat ze het 
model kunnen vervaardigen/onderhouden in 
een formaat dat past bij de softwarekeuzes 
die de organisatie reeds heeft gemaakt.
Ik hoop dat dit artikel u stof tot nadenken ge-
geven heeft. En dat dit alles u helpt te komen 
tot het vaststellen van een realistisch budget 
voor het maken en onderhouden van uw 3D-
stadsmodel. n

Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

bestond toen ook nog niet. Landmeten be-
stond wel en onnauwkeurig zijn was een 
doodzonde. Dat is het, in mijn ogen althans, 
nog altijd. BIM, in feite niets anders dan een 
evolutie van CAD, eist nauwkeurigheid. Een 
gebouw, brug of viaduct bouwen met een on-
nauwkeurige maatvoering levert nu eenmaal 
problemen op. Voor GIS gelden echter an-
dere regels en GIS is dan ook een ‘softe’ we-
reld. Voor veel analyses is absolute nauwkeu-
righeid niet van belang en GIS is ook primair 
bedoeld voor beleidsmakers, niet voor bou-
wers. Daar is absoluut niets mis mee, het is 
alleen wel belangrijk vast te stellen dat er een 
duidelijk verschil is tussen BIM en GIS. Iets 
wat minder nauwkeurig is, kun je nooit voor 
toepassingen gebruiken die nauwkeurigheid 
vereisen. Omgekeerd kan dat natuurlijk wel.

Vragen
Het voorafgaande zijn overpeinzingen die 
direct van belang zijn voor het budget dat 
vrijgemaakt moet worden voor de totstandko-
ming van het 3D-stadsmodel. Centraal daar-
bij staan vijf vragen:
1.  Waar wilt u het 3D-stadsmodel voor gaan 

gebruiken?
2.  Wordt het één model dat voor meerdere 

doeleinden geschikt moet zijn of is er maar 
één functie bedacht voor het model?

3.  Wanneer moet het model operationeel 
zijn?

4.  Is een gefaseerde benadering mogelijk?
5.  Hoe gaat het model/de modellen onder-

houden worden?

Wat mij betreft zijn al deze vragen absoluut 
cruciaal, maar wellicht is vraag 5 de meest 
belangrijke. Een 3D-stadsmodel zonder on-
derhoud verliest heel snel waarde, want ac-
tualiteit is belangrijk. Met betrekking hiertoe, 
wil ik u een paar vragen stellen: hoe actueel 
is uw (geo-)informatie nu? En hoe onderhoudt 
u deze informatie? Vragen die ongetwijfeld 
beantwoord kunnen worden. Mijn volgende, 
hier direct aan gerelateerde, vraag: kunt u 
deze handelswijze wellicht ook gebruiken 
voor een 3D-stadsmodel? Misschien kunt u 
dezelfde tools gebruiken, dat zou mooi zijn. 
Dit is een goed moment om mijn ideeën over 
(open) standaarden met u te delen. Ik heb 
steeds vaker het idee dat een open standaard 
een doel op zich aan het worden is. Dit kan 
en mag nooit de bedoeling zijn. Een (open) 
standaard is een middel om informatie te kun-
nen delen, niets meer en niets minder. Mijn 
visie: voor het vervaardigen en onderhouden 
is een (open) standaard van geen belang. 
De (open) standaard wordt belangrijk bij het 
delen/publiceren. In mijn ogen is het geen 
probleem als u uw 3D-stadsmodel maakt en 

Column
Super Revit 

Bieb 

Uren per dag op zoek naar geschikte Family-
elementen in Revit, de meeste modelleurs onder 
ons zullen het vast herkennen. Die ene goede 
deur of dat bijzondere hek dat je ooit gebruikt 
hebt in een ander project… Waar stond dat 
ook alweer? Een Super Revit Bibliotheek met 
alle mogelijke varianten van alle elementen, 
zou dat niet al je BIM-problemen oplossen? 
Ik denk van niet en zal uitleggen waarom. Ik 
krijg regelmatig bij andere bedrijven een kijkje 
in de keuken omdat ik daar kom ondersteunen 
op het gebied van BIM. Mijn ervaring is dan 
ook dat modelleurs erg blij worden van een 
goede Revit-bieb en passend template. Maar 
diezelfde medewerkers ervaren opeens lichte 
paniek wanneer er buiten de standaard moet 
worden gewerkt. Feit is dat een Revit-bieb de 
kennis bij de mensen weghaalt. Als modelleur 
dien je jouw kennis in een bibliotheek te stop-
pen om later te (her)gebruiken, maar ik merk 
dat er meestal maar een paar mensen binnen 
een bedrijf een betrouwbare bibliotheek kun-
nen bouwen en onderhouden, de rest is hiervan 
afhankelijk. 

Het lijkt mij dat een goed functionerende Revit 
Bibliotheek met passend template essentieel is 
voor een sterke basis, maar wat misschien nog 
wel belangrijker is, is vakkundig personeel! De 
winnende formule is dan ook: Bieb + template 
+ vakkundig personeel = Super BIM. 
Ik denk dat BIM niet mogelijk is zonder een mo-
delleur die ook weet hoe hij het moet creëren. 
Wanneer de focus van tools naar medewerkers 
gaat, is geen enkele uitdaging meer te groot. 
Mijn advies is dan ook: stop de kennis van de 
bieb ook in het personeel, want zij moeten het 
uiteindelijk gaan gebruiken. Niet iedereen zal 
dezelfde skills hebben, maar samen kunnen we 
ver komen. 

Oscar Picón Miranda
BIM-modelleur – Powered by EGM
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Met iedere pallet wordt hier een kamer opgebouwd; zonder afval!

Directeur Jaap Buijs jr. vertelt graag over 
de transformatie die Kwakman heeft 
doorgemaakt: “Wij hebben vanaf de 

oprichting van het bedrijf in 1992 een rede-
lijk succesvolle periode doorgemaakt met een 
gezonde groei. Aanvankelijk waren we veelal 
actief in binnenstedelijke kleinere renovatie-
projecten, met name in Amsterdam, en zijn 
vandaaruit ook grotere projecten gaan doen 
in de utiliteitsbouw; hotels en ziekenhuizen, en 
in 2006 zelfs het Rijksmuseum. Het afbouwen 
was al die tijd niet veranderd ten opzichte 
van de periode daarvoor; het is zoals zoveel 
processen in de bouw een traditionele aange-
legenheid. Toen rond 2008 de economische 
crisis uitbrak, had dat natuurlijk ook op ons 
zijn uitwerking. Dat was de aanleiding om 
de werkwijze en processen onder de loep te 
nemen, met als doel een verhoging van de effi-
ciency door het tegengaan van verspilling van 
tijd en middelen.”
“Het nut en de noodzaak van BIM was voor 
ons heel duidelijk”, stelt Buijs jr. “In tegenstel-
ling tot vele andere afbouwers zijn we dat al 
heel vroeg gaan doen en we hebben midden 
in de crisis volop geïnvesteerd in mensen en 
opleidingen, waarbij we streefden naar een 
BIM-niveau dat minstens gelijkwaardig zou 
zijn aan dat van de aannemer en als speci-
alist in ons vakgebied zelfs hoger. Het bleek 
een onderscheidende factor te zijn op grond 
waarvan ons bijvoorbeeld de afbouw van het 
in 2014 opgeleverde Militair Museum in Soes-
terberg werd gegund. Dat was het eerste door 
ons volledig in BIM gerealiseerde project.” 

Nieuwe uitdaging
Er is volgens Buijs sinds de crisis heel wat ver-
anderd in de rolverdeling bij de aanpak van 
een project: “Voor de crisis had de aannemer 
nog de (personeels)capaciteit om alles uit te 

werken en kregen we een pakket tekeningen 
waarmee we direct aan de slag konden. Vanaf 
ongeveer 2010 kregen we echter alleen een 
specificatie en moesten we zelf alles uitwer-
ken tot een ontwerp voor de afbouw. Na het 
succes van Soesterberg hebben we meerdere 
projecten met BIM uitgevoerd en onze sporen 
daarin duidelijk verdiend, maar met de aanbe-
stedingseisen voor het QO-hotel in Amsterdam 
werden we voor een nieuwe uitdaging ge-
plaatst: er moest daar, in het streven naar het 
behalen van een LEED Platinum-certificering, 
stof- en afvalvrij worden gewerkt.”
Hoewel in de eerste plaats natuurlijk de  
milieueisen leidend zijn, biedt met name het 
afvalvrij werken enorme commerciële kansen, 
legt Buijs jr. uit: “Met afvalvrij werken is het 
mogelijk om grondstoffen en materialen opti-
maal te gebruiken en ook te besparen op logis-
tieke (afvoer)handelingen. Bovendien neemt 
door het ontbreken van een afvalstroom ook 
de kwaliteit van de werkomgeving toe, waar-
door sneller gewerkt kan worden. Onder het 
motto ‘zie gips als glas’ hebben we gestreefd 
naar een oplossing waarbij alle benodigde 

materialen voor de afbouw kant-en-klaar als 
een ‘Ikea-pakket’ per ruimte aangeleverd kun-
nen worden. In het begin zijn die pakketten 
handmatig voorbereid en samengesteld, maar 
later hebben we hier een hoge mate van au-
tomatisering weten te bewerkstelligen. Al met 
al is hiermee het bouwen slimmer, sneller en 
leuker geworden.” 
Op de vraag of het werk inderdaad door de 
monteurs, van wie nu minder vakmanschap 
vereist lijkt te zijn, ook als leuker ervaren 
wordt, antwoordt projectleider Will Jonk: “Het 
werk is vooral lichter geworden, en een stuk 
schoner. Het uitzetten van de kamers is trou-
wens iets dat nog steeds handmatig gebeurt.” 
Buijs vult hierop aan dat hij ook een verschui-
ving van rollen ziet: “De ervaren vaklieden 
zijn nu meer betrokken bij het uitvoeringspro-
ces en de communicatie met andere partijen 
zoals de aannemer en installateurs.” 
Jonk vult aan: “Tegelijkertijd verschuift de 
benodigde kennis van de werkvloer naar 
‘kantoor’, waar deze ook volop aanwezig is 
en waar we volledig grip hebben op de pro-
jecten en de uitvoering. Daardoor kunnen we 

Kostenbeheersing, personeelsgebrek en milieueisen; dat zijn enkele van de as-
pecten die de industrialisering van de bouw aandrijven. Voor velen is de noodzaak 
van het veranderen van de bouwprocessen wel duidelijk, maar nog niet omgezet 
in daden. Het Volendamse afbouwbedrijf Kwakman heeft dat wel gedaan en biedt 
ook derden daarmee mogelijkheden voor procesverbetering.Door Rob Sman

Kwakman herdefinieert 
afbouwproces

Unieke werkwijze benut BIM volledig
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Optimale logistiek: de pallets worden geplaatst voordat de bouwlaag wordt gesloten.

aalbehoefte kunnen genereren. Die benodigde 
gegevens zijn de prestatie-eisen, die wij het 
liefst al door de architect aan het model zouden 
willen laten toevoegen. We hebben daartoe 
een gegevensbehoeftelijst opgesteld. Een deel 
van de montagevolgorde, per ruimte en per 
wand, geven we handmatig in het model aan. 
Zodoende kunnen we makkelijk rekening hou-
den met de wensen van installateurs die aan en 
in de wanden nog het nodige te monteren en 
te testen (afpersen bijvoorbeeld) hebben. Aan 
de hand van de indeling en montagevolgorde 
wordt een lijst met aantallen en afmetingen ge-
produceerd, ook van de bevestigingsmiddelen, 
en worden de onderdelen van een codering 
voorzien. Ook worden er montagetekeningen 
en -instructies gepubliceerd. Onze gipsleveran-
cier Gypro produceert aan de hand van de lijst 
de benodigde platen en stapelt deze per ruimte 
op een pallet. Die stapelvolgorde wordt door 
de plug-in op zeer slimme wijze bepaald. Het 
eerst te monteren deel komt uiteraard bovenop, 
maar waar nodig worden volgordes aangepast 
om bijvoorbeeld een aantal kleine of smalle 
delen op één laag te combineren. Dit gebeurt 
volledig automatisch! De pallets worden uitein-
delijk op het juiste moment op de bouwplaats 
afgeleverd.”

Zichtbaar 
Na het eerste succesvolle project zijn inmid-
dels nog een viertal projecten met deze me-
thode voltooid, en staan er twee op stapel. 
Opvallend is dat de verschillende opdracht-
gevers allemaal ook voor een tweede project 
met Kwakman in zee zijn gegaan. “Ik durf te 
stellen dat dat komt omdat direct zichtbaar is 
geworden dat deze aanpak zichzelf terugver-
dient in de totale voortgang van een project, 
en dat bovendien de kwaliteit hoger is”, zegt 
Buijs jr. hierover. 
”En ook, omdat gebleken is dat al die en-
gineering vooraf dat mogelijk maakt, zitten 
we inmiddels steeds vroeger aan tafel, zodat 
de afbouw beter kan integreren in het grote 
geheel. Bij de ophanden zijnde renovatie 
van de ‘beddentorens’ van het AMC in Am-
sterdam bijvoorbeeld, is dat ook het geval. 
Gelet op de enorme omvang van installaties 
in een ziekenhuis kan het niet anders of dit 
werpt zijn vruchten af. Ook andere partners 
zijn overtuigd; de gipsleverancier bijvoor-
beeld gaat de productie en het stapelen op 
de pallets robotiseren. Nu meerdere partijen 
aanhaken bij onze aanpak kan men steeds 
beter wederzijds van elkaar profiteren. Dat is 
in de bouwkolom een zeer welkome ontwik-
keling.” n

www.kwakmangroep.nl

www.itannex.com 

van wat we wilden bereiken, stond ons wel dui-
delijk voor de geest, maar we hadden een par-
tij nodig die dat kon omzetten in een werkende 
oplossing. Onze keuze is daarbij na uitgebrei-
de evaluaties op Itannex gevallen, dat een plug-
in voor Revit voor ons geprogrammeerd heeft; 
een project dat zo’n twee jaar geleden van start 
is gegaan. Gaande de ontwikkeling worden de 
doelen uiteraard weer bijgesteld. De stand van 
zaken is op dit moment dat we in principe van 
een project, mits het BIM-model is voorzien van 
de juiste gegevens, met één druk op de knop de 
verdeling van het materiaal en de totale materi-

meer risico’s uitsluiten. Door alle engineering 
die wij vooraf in BIM doen, is het mogelijk 
toch nog een gezonde marge te hebben op 
een gipsplaat/product dat twee á drie euro 
per vierkante meter kost. De kosten zitten im-
mers in de arbeid, die met onze unieke aan-
pak drastisch gereduceerd wordt.”

Plug-in 
Toen het werken volgens de nieuwe methode 
een succes bleek, lag het voor de hand een be-
gin te maken met de automatisering ervan. BIM-
coördinator Robert Kok: “Het functioneel model 

Samenwerking: in de wanden zijn reeds voorzieningen voor de diverse installaties opgenomen. 
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Women and GIS, door Esri Press (redactie), 
218 pagina’s, ISBN 978-1-58948-528-0.

Vrouwen die werkzaam zijn in een 
‘mannenwereld’ hebben vaak één 
ding gemeen. Zij hadden in hun jeugd 

of studietijd weinig of geen voorbeelden van 
andere vrouwen die hetzelfde deden of wil-
den. Zij waren afhankelijk van sympathieke 
mannen die hun talenten en interesses herken-
den en stimuleerden. Als het aan uitgeverij 
Esri Press ligt, komt daar nu verandering in. 
Uitgever Catherine Ortiz liet 23 vrouwen por-
tretteren die als rolmodel kunnen dienen voor 
alle vrouwen (en mannen) in de GIS-wereld. 

Universele kijk
Omdat niet per se is gekozen voor power-
vrouwen, typische tijgermoeders of ‘grrls’, 
biedt Women and GIS een universele kijk op 
de GIS-wereld. De Australische drone-innova-
tor Cathy Ball zag als klein meisje aan de 
keukentafel een loontabel van haar werkende 
moeder. Met verschillende schalen voor man-
nen en vrouwen. In de vijf start-ups die zij nu 
leidt in Australië, draagt zij er zorg voor dat 
dit soort discriminatie niet meer voorkomt. In 
2004 won Wangari Maathai de Nobelprijs 
voor de vrede voor The Green Belt Move-
ment, die op dat moment verantwoordelijk 
was voor het planten van 30 miljoen bomen 
in Afrika. Dat zijn er inmiddels nog veel meer. 
Ruimtelijk planner Deirdre Bishop adviseert 
aankomende professionals om zichzelf te 
profileren met taken die buiten hun comfort-
zone liggen. Opvallend is dat zij ‘klusjes’ op-
noemt waar typische carrière-jagers (m/v) op 
neer zouden kijken. Gymnastiek in de lunch-
pauze bijvoorbeeld, of een extra handje bij 
administratieve drukte. 

Diversiteit
In Women and GIS komt een bonte verzame-
ling karakters aan het woord. Madison Vorva 
overtuigde Kellogg’s ervan om te stoppen 
met het gebruik van palmolie. Nancy Tosta 
is een van de pioniers van nationale ruimte-
lijke data-infrastructuren. Mary Spence is een 
beroemd cartograaf. Direct na de val van de 
muur werd entrepreneur Elena Shevchenko 
verantwoordelijk voor de distributie van Esri 
GIS in Rusland. Kathryn Sullivan is de eerste 

vrouw in de ruimte. Breece Robertson bedacht 
ParkScore en het wereldwijd gebruikte Park-
Serve, over de toegankelijkheid van parken 
en natuurgebieden. Miriam Olivares is GIS-
coördinator aan Yale University. We kunnen 
nog wel even doorgaan.

Jane Goodall
Verschillende vrouwen noemen chimpansee-
deskundige Jane Goodall als hét grote rolmodel 
uit hun jeugd. Madison Vorva: “Ik wilde haar 

worden als ik groot was: bedreigde dieren 
redden, net als Dr. Jane.” Bij Breece Robert-
son neemt de bewondering voor Jane Goodall 
welhaast messiaanse vormen aan. Op pagina 
164 valt te lezen: “Tot op de dag van vandaag 
vraagt Breece zich af als zij zich voor een di-
lemma gesteld ziet: wat zou Jane doen?”

Toepassingen
Het boek laat goed zien in welke velden GIS 
veel wordt toegepast: milieu-, omgevings- en 
natuurbehoud zijn goed vertegenwoordigd. 
Dat zegt iets over de toepassingen van geo-
grafische informatiesystemen, maar ook over 
het gebruik (m/v) van Esri’s ArcGIS. Met de 
opname van vrouwelijke Autodesk-, Bentley- 
en Smallworld-adepten waren de nutswereld 
en de bouw- en constructiesector ongetwijfeld 
iets beter belicht. Of marktanalisten, als was 
gekeken naar vrouwen met een Business In-
telligence/MapInfo-achtergrond. Ook zou de 
opname van open source-toepassingen mis-
schien weer een net iets ander mensentype 
boven water hebben gehaald.

Verdiensten op de werkvloer
Toen Sylvia Earle als een van de eerste vrou-
wen deelnam aan een wetenschappelijke 
diepzeeduikmissie, vroeg de lokale pers haar 
hoegenaamd niets over haar expertise. Men 
was enkel benieuwd of zij het niet eng vond, 
zo’n team vol mannen. En: of ze in de on-
derzeeboot ook lippenstift zou dragen? Alle 
goede bedoelingen ten spijt, ook het boek 
‘Women and GIS’ ademt onbedoeld deze 
sfeer. Totdat de tijd aanbreekt dat ook man-
nen in serieuze interviews over hun kinderen 
en hun gezinsleven worden bevraagd, zou-
den vrouwelijke professionals vooral moeten 
spreken over hun verdiensten op de werk-
vloer. Kennelijk is het nog niet zo ver. Sterker 
nog: in Women and GIS ligt er veel nadruk 
op biografische gebeurtenissen buiten het 
werk, strijdbaarheid, activisme en idealisme. 
Vrouwen zijn echter geen minderheid of be-
dreigde soort. Ze hebben misschien maar één 
echte handicap: dat zij constant, door zowel 
mannen als vrouwen, met de allerbeste man-
nen worden vergeleken. 

Een boek met persoonlijk getinte interviews en achtergronden van bekende en 
onbekende GIS-analisten. En: ze zijn allemaal vrouw.Door Remco Takken

“Wat zou Jane Goodall doen?”
Vrouwen en GIS

Een van de vrouwen in Women and GIS: de 
Colombiaanse ecologe Natalia Ocampo-Peñuela.
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worden dat ‘STEM’ moeilijk is en ‘niet voor 
meisjes’. Dat is natuurlijk een prima plan. Het 
moet echter ook gezegd worden dat vrij veel 
jongens afhaken wanneer er gekozen moet 
worden voor techniek. Het moment dat zij be-
seffen dat zij misschien vieze handen kunnen 
krijgen, een beschermende helm of bril op 
moeten zetten of abstracte formules moeten 
omzetten naar concrete plannen of produc-
ten. Gezien de huidige en ongetwijfeld ook 
toekomstige tekorten hebben we iedereen  
nodig. Zowel jongens als meisjes. n

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior  

associate editor bij Geospatial Media.

https://esripress.esri.com

STEM
Wat in de loop der jaren veranderd is, is dat 
de beschreven vrouwen niet meer de enige 
zijn. Zij hebben vrouwelijke collega’s, leerlin-
gen en studenten. Het zijn er alleen nog niet 
genoeg. Een van de belangrijkste boodschap-
pen van het boek is: stimuleer meisjes om te 
kiezen voor wetenschap, techniek, de inge-
nieurswereld en wiskunde. In Amerika noemt 
men dit STEM: ‘Science, Technology, Engi-
neering & Math’. Het idee moet doorbroken 

Het boek laat goed zien in welke velden GIS veel wordt toegepast: milieu-, omgevings- en natuurbehoud zijn goed 
vertegenwoordigd.

Vrouwelijke professionals uit de nutswereld en de bouw- en constructiesector bleven enigszins onderbelicht in Women 
and GIS. Multiplex’ digital manager Vicki Reynolds is een van de initiatiefnemers van Women in BIM.

Ook in Nederland leveren vrouwen hun bijdrage. 
Hier Willemijn Simon van Leeuwen (GeoFort).
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Connections and Content: Reflections on Networks and the History of Cartography, door Mark Monmonier. Esri Press, 
276 pagina’s, ISBN: 9781589485594.

In ‘Connections and Content’ deelt de beken-
de cartografisch essayist Mark Monmonier 
zijn inzichten over de relatie tussen netwer-

ken en kaarten. Monmonier beschrijft ze als 
‘verbindend concept’ voor het begrijpen en 
gebruiken van kaarten. Het meest bizarre aan 
deze uitgave van Esri Press is de aanleiding. 
Volgens de schrijver begint de Amerikaanse 

cartografie eigenlijk pas tijdens de industriële 
revolutie. Hij zegt zelfs (in ieder geval voor 
geologen) het onzegbare: ‘Amerika heeft ei-
genlijk geen geschiedenis’. De negentiende-
eeuwse ontwerpen van (geplande) spoor- en 
wegenkaarten liggen volgens Monmonier aan 
de basis van alle huidige netwerkkaarten. So 
far, so good. Ieder GIS ontleent zijn meer-

waarde inderdaad aan een onderliggend 
netwerk van gegevens. Eerdere Amerikaanse 
kaarten bestaan echter wel degelijk, ze zijn 
echter slecht toegankelijk. Die liggen verspreid 
in de archieven van Spanje en Mexico.
Hoe dan ook, technisch gesproken is het een 
gedegen boek geworden. Aan de hand van 
historische kaarten verkent Monmonier tra-

Door Remco Takken

Het nieuwe boek van Mark Monmonier heeft als volledige titel ‘Connections and 
Content: Reflections on Networks and the History of Cartography’ en is een ge-
degen historische uiteenzetting over de nauwe relatie tussen netwerken en land-
kaarten. Het is geen vervolg geworden op zijn beroemde ‘How To Lie With Maps’. 
Hoewel...

Cartografie en netwerken
Een geschiedenis van Amerika
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Mark Monmonier stelt dat topologische netwerken ten grondslag liggen aan de 
huidige satellietnavigatiesystemen. Voorbeeld: WAZE.

ditionele driehoekstelsels en hun meetpunten die de basislijnen hebben 
vastgesteld om de schaal van een kaart in te stellen. Verder legt hij uit 
hoe astronomische waarnemingen, ellipsoïden, geodetische bogen, tele-
graafnetwerken en GPS-constellaties helpen om lengte- en breedtegraden 
op de kaart te plaatsen. 

Uitleg en weetjes
Een belangrijke component van netwerkkaarten zijn de cartografi-
sche symbolen. In de legenda geven ze een breed scala aan net-
werkfuncties weer, van straattypes tot kabel- en leidingtypes. Bij 
verschaling treden ruimteproblemen op: wat moet de kaartlezer kun-
nen zien op welke schaal? Hoewel ieder hoofdstuk doorspekt is van 
wiskundige uitleg en verantwoordingen, staan er ook veel aardige  
weetjes in dit boek. Landmeetkundige netwerken werden al vroeg ge-
bruikt om kanalen, spoorwegen, wegen en hoogspanningslijnen te situe-
ren en te bouwen. De opkomende post- en elektronische netwerken maak-
ten en verspreidden op hun beurt al in de negentiende eeuw prachtige 
weerkaarten. Zo versterkten deze netwerken de cartografie!

Connectiviteitsprincipe
Monmonier stelt verder dat topologische netwerken niet alleen ten grondslag 
liggen aan moderne volkstellingen, maar ook aan satellietnavigatiesystemen. 
Het connectiviteitsprincipe van ‘nodes’ die van betekenis en eigenschappen 
kunnen worden voorzien, is van grote waarde voor file-voorspellingen. De 
koppeling met ‘tijd’ zorgt ervoor dat de optimale route tussen twee plaatsen 
in de spits kan verschillen van die tijdens daluren. 

Manipulatie
In het laatste hoofdstuk kan Monmonier het niet laten om op de valreep zijn 
visie te geven op kiesrechtgeografie (‘gerrymandering’) en de manipulatie 
van democratische verkiezingen. Hier laat hij zijn historische beschouwingen 
volledig los; wie meer wil weten over het ontstaan van de ‘Gerrymander’ kan 
beter even Wikipedia raadplegen. Waarschijnlijk speelde de verkiezing van 
Donald Trump in 2016 mee in Monmonier’s keuze om zijn boek over kaar-
ten en netwerken meer urgentie en actualiteit mee te geven. Het was echter 
logischer geweest om deze nu nogal los staande finale toe te voegen aan 
een nieuwe, herziene druk van ‘How To Lie With Maps’. n

Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior associate editor bij Geospatial Media.

https://esripress.esri.com

Utrecht International Comedy Festival 2020
6 en 7 maart TivoliVredenburg Utrecht

 
Arrangement inclusief drank, maaltijd en 

onbeperkt comedy!
 

SSpeciale kortingsaanbieding voor 
personeelsverenigingen en BIGNieuws-lezers.

 

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

Het perfecte bedrijfsuitje!
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Afbeelding 1: De kwaliteit van de ART-rendering is  
afhankelijk van het aantal decibel (dB) dat wordt 

ingesteld. 

Tips & Tricks

De standaard render engine in 3ds Max 
versie 2020 is de ART render engine, 
waarbij ART staat voor Autodesk Ray 

Tracer. De engine wordt niet alleen gebruikt 
in 3ds Max, maar is ook de standaard ren-
der engine in AutoCAD, Fusion 360, Inven-
tor en Revit. De ART render engine geeft al 
heel snel resultaat en is erg gemakkelijk om 
te gebruiken. De kwaliteit van de rendering 

is afhankelijk van het aantal decibel (dB) dat 
ingesteld wordt door middel van een schuif-
balkje in de Render Setup, zie afbeelding 1. 
Een veel gemaakte fout bij het instellen hier-
van is dat gebruikers het schuifbalkje op de 
meest hoge kwaliteit zetten (helemaal naar 
rechts). Daarmee zal het beeld op microsco-
pisch niveau geen ruis meer bevatten, maar 
kunnen de rendertijden direct oplopen tot en-
kele tienduizenden uren. Overigens is er een 
groot verschil tussen een exterieur- en een in-
terieurrendering. Een exterieur bestaat meest-
al uit veel direct licht en daardoor ontstaat 
er nauwelijks ruis (noise) in de rendering. Bij 
een interieurrendering met veel indirect licht 
bestaat er vaak veel ruis. Met ART kan de ruis 
alleen worden opgelost door simpelweg lan-
ger te renderen. 
Ruis kan in een rendering op tal van plaatsen 
voorkomen. Zo zit er ruis in indirecte reflecties, 
indirect licht en in transparantie. Met de ART 

render engine worden al deze verschillende 
ruissoorten van eenzelfde kwaliteit voorzien. 
Bij de Arnold render engine is het mogelijk 
om de kwaliteit van verschillende soorten ruis 
onafhankelijk van elkaar in te stellen, wat 
veel kortere rendertijden tot gevolg heeft. De 
Arnold render engine maakt sinds 3ds Max 
2018 standaard deel uit van de installatie. 
Arnold wordt als een plug-in geladen in 3ds 
Max en wordt regelmatig geüpdatet. Als er 
een update van Arnold beschikbaar is, wordt 
dit dan ook direct aangegeven in het Arnold 
render-tabblad in het dialoogvenster 3ds Max 
Render Setup. Na het downloaden en instal-
leren van de plug-in is direct de nieuwe versie 
van Arnold beschikbaar.

3ds Max Scene Converter
Nadat Arnold is ingesteld als render engine 
voor zowel de Production Rendering Mode 
als de ActiveShade Mode (viewport rende-

In het vorige nummer van BIGnieuws ben ik begonnen met het beschrijven van 
een typische workflow van Revit naar 3ds Max. Daarbij stelde ik onder andere 
dat er genoeg gebruikers zijn die hun Revit-ontwerp standaard renderen met 
3ds Max. Dus concreet de in het vorige artikel beschreven stappen volgen: eerst 
importeren of linken ze een Revit-bestand en vervolgens drukken ze op de  
Renderknop 3ds Max. De 3ds Max-rendering is van een veel hogere kwaliteit dan 
Revit kan halen en daarnaast zal de rendering sneller klaar zijn.Door Jean-Pierre van Gastel

Arnold render engine bij 
Revit-modellen

Tips & Tricks 3ds Max
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gaat. Op zich is dit een goede standaardin-
stelling voor de vergevorderde gebruiker, 
maar het is juist zeer storend voor beginners. 
Door de optie ‘Abort on Error’ uit te schake-
len in het Diagnostics-tabblad in de Render 
Setup, zal Arnold de scene altijd renderen en 
ziet de scene er verder gewoon goed uit, zie 
afbeelding 4. 

Golden hour
De Arnold render engine kan overweg met de 
lichtbronnen uit Revit. Tijdens het importeren 
van de Revit-scene wordt het Revit-daglichtsys-
teem automatisch omgezet naar de 3ds Max 
Sun Positioner. De Sun Positioner is volledig 
compatibel met de Arnold render engine en is 
de aangewezen manier van een scene uitlich-
ten als de gebruiker de tijd, datum en locatie 
nauwkeurig wil bepalen. Daarnaast komen 
vanuit Revit de fotometrische lichtbronnen 
mee. Dit zijn lichtbronnen die een zogenaam-
de IES-bestand gekoppeld hebben, waarmee 
het profiel van het licht wordt bepaald. Ook 
deze lichtbronnen zijn compatibel met Ar-
nold. Daarnaast heeft Arnold ook zijn eigen 
specifieke lichtbronnen waarover ik later een 
separaat artikel zal schrijven. 
Visueel is een rendering met volop zonlicht 
rond het middaguur vrij saai. Dit heeft ermee 
te maken dat de lucht dan lichtblauw is, wat 
koud licht geeft, en er verder weinig contrast 
is. Door de tijd aan te passen en te kiezen 
voor een uur na zonsopkomst of een uur 
voor zonsondergang ontstaan er al snel veel 
mooiere beelden, aangezien er een duidelijk 
warme kleur wordt toegevoegd door de op-
gaande of ondergaande zon in de rendering. 
In de wereld van fotografie wordt dit dan ook 
het zogenaamde ‘Golden Hour’ genoemd. In 
het volgende artikel zal ik verder ingaan op 
de renderinstellingen van de Arnold render 
engine. n

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

redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit 

onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

gangspunt en de standaard voor rendering 
in 3ds Max met diverse render engines. Na 
het converteren van de scene staat standaard 
weer wel de render engine op ART ingesteld 
en zal de gebruiker deze terug moeten zet-
ten op Arnold. Dit kan eventueel voorkomen 
worden door in de Scene Converter de optie 
‘Change Renderer to’ op Arnold in te stellen. 
Deze optie is terug te vinden in het Editor-
tabblad van de Scene Converter. Wanneer 
deze optie wordt aangepast, zal 3ds Max 
vragen om de aangepaste configuratie op 
te slaan, zodat bij een volgend gebruik van 
de Scene Converter dit niet meer aangepast 
hoeft te worden. 
Na het converteren met de Scene Converter 
kunnen er alsnog verschillende foutmeldingen 
naar voren komen wanneer de rendering 
wordt ingezet. Dit gebeurt met name als er 
bitmaptexturen zijn gebruikt die geen naam 
hebben. De Arnold render engine zal te allen 
tijde stoppen als er dan ook maar iets mis-

ring), dient een Revit-bestand voor gebruik 
eerst te worden omgezet met betrekking tot 
de geïmporteerde materialen en texturen. In 
tegenstelling tot de ART render engine kan de 
Arnold render engine namelijk niet omgaan 
met de Autodesk-materialen die worden ge-
importeerd uit Revit. Wie het toch probeert, 
zal merken dat er direct tal van waarschuwin-
gen tevoorschijn komen in het Render Mes-
sage Window. Daarnaast zullen de materi-
alen en texturen niet gerenderd worden en 
verschijnt er een grijs materiaal voor in de 
plaats, zie afbeelding 2. Het omzetten van de 
geïmporteerde Revit-materialen gaat snel en 
is vrij eenvoudig dankzij de 3ds Max Scene 
Converter die is terug te vinden in het 3ds 
Max Rendering-menu. De instellingen van de 
Scene Converter staan standaard al goed en 
het belangrijkste doel is om de Autodesk-ma-
terialen en bitmaps om te zetten naar zoge-
naamde Physical-materialen, zie afbeelding 
3. Het 3ds Max Physical-materiaal is het uit-

Afbeelding 3: Autodesk-materialen en bitmaps moeten worden omgezet naar Physical-materialen voor gebruik in de 
Arnold render engine. 

Afbeelding 4: Als de optie ‘Abort on Error’ is uitgeschakeld, zal Arnold de scene altijd renderen.
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Vanaf SCIA Engineer 19.1 kan je de 
schaal hiervoor gaan wijzigen binnen 
de eigenschappen van de afbeelding 

in het Engineering Report. Dit kan je terug-
vinden onder ‘Schalen voor modelgegevens’. 
Deze kan je zowel aangeven bij het invoegen 
van de afbeeldingen als later in het rapport 
zelf. Bij het invoegen van nieuwe afbeeldin-
gen wordt de schaal van de 3D-omgeving 
overgenomen. Deze kan uiteraard achteraf 
nog worden gewijzigd.
Hetzelfde principe is van toepassing voor 
de schaal van resultaten op afbeeldingen en 
kan ook toegepast worden voor de resultaten-
afbeeldingengenerator. Deze kan de gebrui-
ker wijzigen onder de eigenschap ‘Schalen 
voor resultaten’, zie afbeelding 1. Dit zijn nu 
twee kleine aanpassingen binnen het rapport, 
maar wel twee die voor de nodige tijdswinst 
kunnen zorgen.

Een documenttemplate
Het document in SCIA Engineer wordt 
gebruikt om een volledige rekennota op te 
maken.
Het streefdoel bij het opmaken van een reken-
nota zou moeten zijn dat de gebruiker hier 
zo weinig mogelijk tijd aan hoeft te besteden. 
Daarom dat SCIA Engineer de mogelijkheid 
biedt om templates aan te maken en deze in 
andere projecten te hergebruiken. De eerste 
keer dient de gebruiker een volledig docu-
ment op te stellen door alle documentonder-
delen zelf toe te voegen. Nadat eenmalig 
zo een document werd aangemaakt, kan dit 
opgeslagen worden als documenttemplate. 
Dit kan door met de muis bovenaan in de 
documentboom te gaan staan en dan via 
het actiemenu de actie ‘save template’ uit te 

voeren. Het document wordt dan opgeslagen 
als een TDO-bestand. Dit TDO-bestand bevat 
informatie over de inhoud van het document 
en desgewenst ook over de opmaak van het 
document.

Let op: Voor het meenemen van opmaak van 
tabellen en dergelijk in de documenttemplate, 
kan de gebruiker ervoor opteren om de optie 
‘embedded document templates’ aan te vin-
ken, zie afbeelding 2. 

Inhoud afstemmen
Nadat de template gecreëerd is, kan de 
gebruiker deze hergebruiken in andere pro-
jecten. Bij het openen van een nieuw (leeg) 
document, heeft hij in het actiemenu steeds 
de optie om een template in te laden. Nadat 
de template ingeladen is, volstaat het om het 
document te herlezen zodat de inhoud ervan 
wordt afgestemd op het bijhorende project.
Enkele tips bij een goed gebruik van docu-
menttemplates, zijn het werken met ingekap-
selde tabellen en het gebruik van de ‘zoom 
alles’-functie bij figuren. Hierdoor zal de 
template bijvoorbeeld een variabel aantal be-
lastingsgevallen of combinaties kunnen bevat-
ten en zullen de figuren steeds mooi centraal 
worden geplaatst. Alleen de detailfiguren zou 
de gebruiker dan nog extra achteraf moeten 
toevoegen. n

www.scia.net

Sinds SCIA Engineer 19.1 zijn er binnen het Engineering Report verschillende 
eigenschappen geïmplementeerd om een geoptimaliseerd gebruik te garanderen. 
Wie in oudere versies afbeeldingen wilde toevoegen aan het Engineering Report 
kon niet de modelgegevens – bijvoorbeeld steunpunten en scharnieren op 1D-
elementen – of de resultaten hierop verschalen. Hierdoor moest de ontwerper 
steeds zeer goed opletten of de schaal van deze gegevens niet te klein zou zijn en 
dat deze onvoldoende zichtbaar waren. Door de redactie

Afbeeldingen aanpassen en 
documenttemplate

Tips & Tricks SCIA Engineer

Afbeelding 1: Het wijzigen van de schaal van resultaten 
op afbeeldingen in een Engineering Report. 

Afbeelding 2: Voor het meenemen van opmaak van 
tabellen dient de gebruiker de optie ‘embedded 

document templates’ aan te vinken.
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Een Europees hyperloopnetwerk moet onderdeel worden van snel en duurzaam  
vervoer van de toekomst. 

Praktijk

Nieuw transportsysteem
Het Hardt Hyperloop-systeem is een duurzaam 
en betaalbaar alternatief voor de bestaande 
transportsystemen zoals korte afstandsvluchten 
en treinverkeer. Met het hyperloopsysteem is het 
mogelijk om een grote afstand af te leggen in 
een zeer korte tijd, waarbij hyperloop emissievrij 
is, veilig voor de passagiers en toegankelijk. 
SCIA zal haar software sponseren om ingenieurs 
te ondersteunen tijdens het project van Hardt 
Hyperloop. Pablo Furlan, lead infrastructure en-
gineer bij Hardt Hyperloop is ervan overtuigd 
dat de handen in elkaar slaan de juiste keuze 
is. “SCIA Engineer is een tool die ons helpt bij 
het ontwikkelen voor de infrastructuur van de 
hyperloop. Het zorgt ervoor dat we FE-modellen 
kunnen opmaken, verschillende load cases en 
gecombineerde en gedetailleerde analyses kun-
nen uitvoeren. Kortom, staat het ons toe om onze 
infrastructuur te optimaliseren.” 

Hyperloop Centre
SCIA Engineer en Allplan zijn niet de enige 
die bijdragen aan de innovaties bij Hardt Hy-
perloop. Het groene energieconcern Koolen 

Industries investeerde in de in Delft geves-
tigde hyperloopspecialist net als het Duitse 
fonds Freigeist Capital en meerdere Neder-
landse investeerders. Onder andere Tata 
Steel, Deutsche Bahn en NS staken eerder al 
geld in het bedrijf.
Ondertussen werkt Hardt Hyperloop in de 
provincie Groningen momenteel aan het op-
zetten van het European Hyperloop Centre, 
een testbaan van drie kilometer waarin hyper-
looptechnologie volledig kan worden getest 
op snelheden van meer dan 700 kilometer 
per uur. In het centrum zal worden gewerkt 
aan Europese standaardisatie, veiligheidsnor-
men en een prettige reisbeleving voor de pas-
sagiers. De bouw van het complex moet dit 
jaar beginnen en in 2022 klaar zijn. n

https://hardt.global

www.scia.net

SCIA Engineer en Allplan slaan bij het 
partnerschap met Hardt Hyperloop de 
handen ineen en creëren een uniek en 

duurzaam alternatief dat de toekomst van het 
transport ongetwijfeld zal veranderen. SCIA 
en Allplan zullen hun software sponsoren aan 
het project en een opmerkelijke rol spelen tij-
dens de testfase van de drie kilometer lange 
testbaan. 
Binnen de muren van SCIA werkt een team 
van ingenieurs aan software voor het optima-
liseren en analyseren van 3D-modellen. SCIA 
wil er zo voor zorgen dat de eindgebruikers 
van haar producten het vertrouwen vinden 
om letterlijk aan de toekomst te bouwen. Dit 
laatste doet het softwarebedrijf samen met 
Hardt Hyperloop, dat een revolutionair hyper-
loopnetwerk in Europa aan het ontwikkelen 
is. Ook Allplan, dat focust op het maken van 
tools voor het ontwerpen en managen van 
projecten, zal deelnemen aan het Hyperloop-
project. Deze samenwerking kan een cruciale 
stap zijn in het creëren van een toekomst zon-
der grenzen inclusief een duurzaam open-
baar en goederenvervoer. 

Bij SCIA staat innovatie en het bouwen aan de toekomst centraal. Deze toekomst 
vereist milieubewuste alternatieven voor de huidige transportsystemen. Korte 
vluchten en overvolle snelwegen zijn een bedreiging voor het milieu en vragen 
om een innovatieve oplossing. SCIA wil bijdragen aan deze ommekeer en gaat 
daarom een partnerschap aan met Hardt Hyperloop. Door de redactie

Partnerschap SCIA met Hardt Hyperloop 

De stap naar toekomstbestendig 
openbaar vervoer

Het European Hyperloop Centre in Groningen zal worden voorzien van een  
testbaan van drie kilometer voor het testen van hyperlooptechnologie. 
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

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

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

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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Sinds november 2019 is CAD Accent onderdeel van Arkance Systems, een Europees netwerk van specialisten die 

organisaties helpt met de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0. Technologische ontwikkelingen komen in een 

hoog tempo op ons af, waarbij verschillende vakdisciplines elkaar steeds vaker raken. Dit vraagt om meer specialisatie en 

als Arkance Systems hebben we die mogelijkheid! Wij blijven u met hetzelfde team en dezelfde passie ondersteunen op 

gebied van Bouw en Infrastructuur. Binnenkort als Arkance Systems.

Arkance Systems: klaar voor de toekomst!



CAD ACCENT WORDT
ARKANCE SYSTEMS

ACCENT 
OP DE 
TOEKOMST

Sinds november 2019 is CAD Accent onderdeel van Arkance Systems, een Europees netwerk van specialisten die 

organisaties helpt met de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0. Technologische ontwikkelingen komen in een 

hoog tempo op ons af, waarbij verschillende vakdisciplines elkaar steeds vaker raken. Dit vraagt om meer specialisatie en 

als Arkance Systems hebben we die mogelijkheid! Wij blijven u met hetzelfde team en dezelfde passie ondersteunen op 

gebied van Bouw en Infrastructuur. Binnenkort als Arkance Systems.

Arkance Systems: klaar voor de toekomst!



024 - 356 56 77
bel voor advies op maat

Info@cadcollege.nl
stel uw vraag per email

TEC CADCollege
Kerkenbos 1018 B   
6546 BA Nijmegen

Cursussen & 
HBO-opleidingen

TEC, het CAD College, is dé opleider tot 
CAD-specialist. Welk instapniveau u ook 
heeft, bij TEC leert u op een plezierige manier 
om te gaan met CAD. Naast het geven van 
kwalitatief hoogstaande cursussen, is het 
veelzijdige instituut uitgever van het standaard 
studieboek over CAD-tekenen en biedt haar 
website goede online support. 
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