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Zoals u weet is BIGnieuws een blad met interviews, achtergrondverhalen, opiniestukken en verdiepende artikelen. Het snelle nieuws kunt u vinden op onze (en andere) websites en een overzicht
van onze online berichten krijgt u met enige regelmaat in de vorm van de BIGnieuws-nieuwsbrief
in de digitale brievenbus. Het voordeel van een blad dat acht keer per jaar verschijnt, is dat we
wat diepgang kunnen bieden, het nadeel is natuurlijk dat we in tijden van snelle ontwikkelingen
niet de laatste stand van zaken mee kunnen nemen.
Het zal u dan ook niet verbazen dat in dit nummer bijzonder weinig valt te lezen over de digitale
kant van de coronacrisis. Het nieuws daarover gaat zo razendsnel, dat het achterhaald is nog
voor dit blad bij de drukker ligt, laat staan dat het bij onze abonnees op de leestafel verschijnt.
Zelfs een overzichtsartikel bleek geen haalbare kaart. Ondergetekende was op 7 april – ver na
alle deadlines, maar nog net voor het aanleveren bij de drukker – nog wel begonnen aan een
overzichtsartikel van het gebruik van GIS bij het in kaart brengen en registreren van corona,
maar zag diezelfde avond tijdens de persconferentie van minister-president Rutte hoe weinig
zinvol het zou zijn om iets dergelijks op dit moment te publiceren in dit blad. Wellicht weet u het
nog: zowel Rutte als minister De Jonge bespraken de mogelijkheid om eventuele corona-apps te
introduceren en daarmee was het mij wel duidelijk dat een overzichtsartikel over deze techniek
nu op zijn best nog info kon bevatten die iedereen in de dagen na de persconferentie al gehoord
of gelezen zou hebben.
Niet in dit nummer dus, een artikel over de digitale kant van de coronacrisis. Wellicht in een
volgend nummer, als we een verdiepend achtergrondartikel kunnen schrijven over deze kant van
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het verhaal. Dat duurt dan misschien iets langer, maar dan leest u er hopelijk wel iets over wat
u nog niet wist.
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Praktijk

Uitstootvrije bevoorrading van onze binnensteden
is de toekomst. Maar hoe bepaal je als gemeente
de grens van zo’n zero-emissiezone? Een complexe
uitdaging waarin ook branchevereniging Transport
en Logistiek Nederland (TLN) haar verantwoordelijkheid neemt. Samen met Geodan ontwikkelde TLN
een kaartviewer die de lokale situatie inzichtelijk
maakt, en zo het gesprek en het besluitvormingsproces ondersteunt.
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Software

ArchitectDirect uit Breda is als architectenbureau
gespecialiseerd in de nieuwbouw en verbouw van
particuliere woningen. Het heeft daarbij de visie dat
bouwprojecten goedkoper kunnen worden uitgevoerd
wanneer tijdens de ontwerpfase meer ruimte en tijd
wordt gereserveerd voor de architect, zodat later in het
proces kosten kunnen worden vermeden met behulp
van automatisering.

Bas Reedijk werd eerder dit jaar verkozen tot
Ingenieur van het Jaar 2020. Het hoofd van de
afdeling Water van BAM Infraconsult ontving
de daarbij horende Prins Friso Ingenieursprijs
van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs.
Reedijk ontving deze prijs onder andere voor
de ontwikkeling van het Xbloc, een golfbrekerblok waarvan er wereldwijd al meer dan een
half miljoen zijn geplaatst.

Interview

18

52

60

Sinds 25 maart is AutoCAD 2021 beschikbaar.
In dit artikel ga ik kort in op de nieuwe mogelijkheden in deze versie. Uiteraard zijn er allerlei
toevoegingen te vinden die elke AutoCADgebruiker direct kan toepassen in zijn of haar
werk.

Tips & Tricks

Opinie

In dit laatste deel wil ik mij richten op u, de
mens. Want net als bij elke innovatie draait het
bij het 3D-stadsmodel uiteindelijk om de manier
waarop deze wordt ingezet door de eindgebruiker en dus om de mens binnen het systeem.
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Transport en Logistiek Nederland wil duidelijkheid over data

Besluitvorming zero-emissiezone
ondersteund met kaartviewer
Door de redactie

Uitstootvrije bevoorrading van onze binnensteden is de toekomst. Maar hoe bepaal
je als gemeente de grens van zo’n zero-emissiezone? Een complexe uitdaging waarin
ook branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) haar verantwoordelijkheid neemt. Samen met Geodan ontwikkelde TLN een kaartviewer die de lokale situatie inzichtelijk maakt, en zo het gesprek en het besluitvormingsproces ondersteunt.

De milieuzone in ’s-Hertogenbosch in de viewer van Transport en Logistiek Nederland.

V

ooruitlopend op de Europese wetgeving
is in het Nederlandse klimaatakkoord
vastgesteld dat vanaf 2025 alleen nog
emissievrije voertuigen de binnenstad in mogen. Alleen zo kan de emissie van CO2, NOx
en fijnstof als gevolg van stadslogistiek tot nul
worden teruggebracht. Voor de sector transport
en logistiek van groot belang dus, om snel duidelijkheid te krijgen over de afbakening van
de ‘zero-emissiezone’. Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale overheid ligt,
zijn verschillende stakeholders betrokken bij de
besluitvorming. Branchevereniging TLN is één
van de partijen aan tafel en wil graag zo vroeg
mogelijk de plek en impact van de invoering
ervan voor haar leden in kaart brengen. Winkeliers, groothandels- en transportbedrijven kunnen dan ook hun plannen daarop baseren.

Praktijk

Verschillende belangen

Investeringen

De complexiteit van de zero-emissie-uitdaging
en het afwegen van alle verschillende belangen vragen om een slimme manier van
werken. Fijke Duijnhouwer, consultant bij
Geodan, schetst waarom de aanpak van de
zero-emissiezones zo’n ingewikkeld verhaal is.
“De meest voor de hand liggende oplossing is
natuurlijk om in te zetten op elektrisch vervoer
en fietskoeriers binnen de zero-emissiezone,
maar met het antwoord elektrisch vervoer
is dit vraagstuk nog niet gelijk opgelost. Het
brengt namelijk nieuwe uitdagingen met zich
mee, en dan hebben we het niet over kleine
aanpassingen maar over een herinrichting van
de stadslogistiek. Dit zijn structurele veranderingen die veel impact hebben op netwerken,
plannen, en niet te vergeten samenwerking.”

Belangrijk bij de vorming van zero-emissiezones is de vraag hoe de winkels in het gebied
moeten worden bevoorraad. Duijnhouwer
schreef hierover al een uitgebreid artikel op
LinkedIn met de titel ‘Tikkende tijdbom stadslogistiek: zero-emissie zones’, zie ook tinyurl.
com/um9zk7k. Hierin bespreekt ze onder andere de voor de hand liggende oplossing om
hubs te vormen waar nog wel regulier vrachtverkeer mag komen, zodat vanuit deze plek de
verdere distributie kan plaatsvinden met elektrische vervoersmiddelen. Dat is haalbaar, zo
stelt Duijnhouwer in haar artikel, alhoewel dat
wel de nodige investeringen zal vragen: “Er is
onderzoek gedaan naar de laadinfrastructuur
voor elektrische voertuigen in stadslogistiek. In
dit onderzoek werd er stilgestaan bij vragen
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Een groot deel van de data die worden gebruikt voor de viewer van Transport en Logistiek Nederland is openbaar beschikbaar.

zoals: wat is de beste laadtechniek, waar komen de laadpalen te staan en wie wordt de
eigenaar? Uit het onderzoek blijkt dat de beste
laadtechniek afhankelijk is van de sector, de
grootte van de accu, of het transport gekoeld
moet zijn, het gewicht van de belading en hoe
lang een truck stilstaat op een adres. De conclusie was echter positief: elektrisch vervoer is
haalbaar, mits de juiste laadtechnieken worden toegepast. De kanttekening is echter dat
er momenteel nog lang niet genoeg laadpalen
zijn om al het vervoer in steden met elektrische
voertuigen uit te voeren.”
Voor zero-emissiezones is het dus belangrijk
dat er extra laadpalen komen. Dat veroorzaakt echter een ander netwerkprobleem,
dat van het energienetwerk. Duijnhouwer legt
ook dat uit in haar publicatie: “Het huidige
elektriciteitsnetwerk is niet geschikt voor de
toenemende elektriciteitsconsumptie van al
die elektrische voertuigen. De belasting van
het energienetwerk zal enorm toenemen en er
moet daarom genoeg capaciteit zijn om bijvoorbeeld de grootste piekmomenten tussen
vijf en acht ‘s avonds op te vangen, het moment dat alle voertuigen worden opgeladen.
Daarbij is het bovendien belangrijk dat deze
elektriciteit ook op een duurzame manier ge-

wonnen is, anders draagt dit zero-emisseplan
alsnog niets bij aan de verduurzaming.”

Transportnetwerk
Het is dus nodig om te investeren in laadpalen en het elektriciteitsnetwerk willen de
zero-emissiezones haalbaar zijn. De leden van TLN kunnen echter ook hun borst
nat maken voor aanpassingen in hun bedrijfsvoering, zo valt af te leiden uit het
achtergrondverhaal van Duijnhouwer: “De
transportnetwerken zelf zullen ook moeten
veranderen. Het huidige transportnetwerk
in Nederland is ingericht op basis van de
limiterende factoren die gangbare vrachtwagens en dieselbestelbusjes met zich meebrengen. Wanneer elektrisch rijden de norm
wordt, zullen hier beperkingen aan worden
toegevoegd. Een grote uitdaging bij elektrische voertuigen is de kleinere actieradius.
Een voorbeeld hiervan is de Jumbo e-truck
van DAF en VDL met een actieradius van
ongeveer honderd kilometer. Hiermee is
de regio rondom een specifieke stad wel te
beleveren maar daarmee zijn geen grotere
afstanden af te leggen. Een bezorger kan
hierdoor veel minder adressen bereiken vergeleken met een voertuig dat op diesel rijdt.

Transport en Logistiek Nederland
Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een Nederlandse ondernemersorganisatie voor
wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. De organisatie behartigt de belangen
van en levert diensten aan leden op sociaal, economisch, juridisch, technisch, informatiserings- en onderwijsgebied. TLN heeft ongeveer 5.500 leden en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere
maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport
in het bijzonder.

Bovendien duurt het volledig opladen van
een bestelbus ongeveer drie keer zo lang
als het tanken van brandstof.”

Integratie van data
Om de zero-emissiezones vast te kunnen stellen en lokale variabelen mee te nemen moeten per gemeente alle relevante data worden
verzameld, geanalyseerd, geïntegreerd en
gevisualiseerd. Relevant daarbij zijn gegevens
over gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid (vaak ook tegelijk autoluwe zone), historische binnensteden, winkelgebieden, milieuzones tot bedrijventerreinen en ringwegen.
Duijnhouwer en haar collega’s voegden al
deze open data samen en maakte deze voor
TLN inzichtelijk met een viewer, die werkt op
het GeodanMaps cloudplatform van Geodan.
“Ons platform bevat standaard al de postcodegrenzen en uiteenlopende functies voor het
bekijken van kaarten, zodat we enkel kaartlagen hoefden toe te voegen met de informatie
waarvan TLN had aangegeven dat het voor
hen relevant was binnen de zero-emissiegesprekken. Het grote voordeel van de viewer
is voor TLN dat deze een compleet overzicht
geeft. Bij het overleg tussen de verschillende
partijen bracht elke stakeholder zijn eigen informatie in. Niet alleen werd die info aangeleverd in verschillende formaten, van papieren
kaarten tot printscreens en Shape-files, maar
het kwam ook nog wel eens voor dat de gegevens van partij A van een heel andere datum
waren dan die van partij B. De discussies bij
de bijeenkomsten gingen dan bijvoorbeeld
over de kwaliteit van de data en niet over het
oplossen van het probleem zelf. Dat veranderde dankzij de gecombineerde database en
een bijbehorende viewer.”
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Analyses
Een groot deel van de data die worden gebruikt voor de viewer is openbaar beschikbaar. Zo bevat de database de gegevens
van de milieuzones, die te downloaden
zijn op postcode 6-niveau van mileuzones.nl. Daarnaast zijn bedrijventerreinen
als shape-bestanden beschikbaar en worden de leeftijden van gebouwen onttrokken aan de BAG, zodat de historische
kernen zichtbaar zijn. “Met het in kaart
brengen van de huidige situatie, zijn de
randvoorwaarden duidelijk voor het maken van analyses”, zo zegt Duijnhouwer,
die uitlegt dat de analyses met name gericht waren op het in kaart brengen van
de verwachte distributiedruk aan de hand
van de bevolkingsdichtheid. “Als het inwoneraantal per vierkante kilometer hoog is,
is er ook meer verkeer te verwachten. Meer
inwoners betekent immers meer bestellingen
en die moeten allemaal worden afgeleverd,
of het nu postpakketten betreft of complete
koelvriesinstallaties. Daarbij is het overigens
met name deze laatste soort leveringen van
grote en zware objecten die een uitdaging
zijn in het geheel.”

Gezamenlijk beeld
Door het combineren van informatie bevat de
kaartviewer concrete handvatten en inzichten, bij het maken van de juiste afwegingen
en keuzes in het complexe besluitvormingsproces. TLN maakt dan ook volop gebruik
van de software. “Geodan’s kaartviewer
maakt het gesprek over de zero-emissiezone
een stuk gemakkelijker”, zegt Anne-Marie

Zero-emissie vs milieuzone
Alhoewel ze beide iets anders betekenen, worden in de praktijk de termen ‘zero-emissiezone’ en ‘milieuzone’ nogal eens door elkaar gebruikt. Dat komt de duidelijkheid over het
onderwerp niet ten goede, dus hier nog even het verschil.
Een milieuzone is in Nederland een gebied in een stedelijke omgeving waar vervuilende
voertuigen worden geweerd. De milieuzones zijn al te vinden in diverse grote steden in
Nederland en dienen vooral om de omgeving te vrijwaren van fijnstof en roet die voorkomen in de uitlaatgassen van de geweigerde voertuigen, waarbij zowel personenauto’s als
vrachtverkeer worden geweigerd. Andere voertuigen met een verbrandingsmotor zijn dus
nog wel toegestaan in deze zones.
In tegenstelling tot de milieuzones zijn er momenteel nog geen zero-emissiezones ingesteld. Voor deze nieuwe zones geldt specifiek dat alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s
deze straks nog mogen bezoeken. Daarbij gaat het er dus om dat deze voertuigen niet
alleen geen fijnstof en roet mogen uitstoten, maar ook geen CO2 mogen produceren, iets
wat bijvoorbeeld mogelijk is met elektrische aandrijving.

Nelck, expert stedelijke distributie van TLN.
“Onze regionale belangenbehartigers gaan
samen met gemeenten in gesprek over waar
de zero-emissiezone moet komen. De TLNkaartviewer is met behulp van een instructie ook beschikbaar voor derden en wordt
gebruikt door adviseurs, lokale overheden
en TLN-leden. En dat doen we sinds medio
2019 met behulp van Geodan’s kaartviewer, op een interactieve manier. Een hulpmiddel dat inzicht geeft en ervoor zorgt dat
discussies op feitelijke argumenten zijn gebaseerd. Maar die het ook mogelijk maakt
om over de eigen gemeentegrenzen heen te
kijken. Zo kan een situatie vanuit een regionaal perspectief worden beoordeeld. En dat
is in het licht van de essentiële samenwerking erg waardevol.”

Toekomst
Gewapend met de viewer gaat TLN dus de
problematiek rondom de invulling van de
emissievrije zones te lijf. Afhankelijk van
de ontwikkelingen zal Geodan de software
nog aanpassen aan de wensen van de ondernemersorganisatie. “Concreet kijken we
momenteel naar een manier om de logistieke
stadhubs op te nemen in de viewer.
Ook verkennen we de mogelijkheid om de
viewer binnenkort online beschikbaar te stellen voor alle leden van TLN”, zo sluit Duijnhouwer af. n
www.geodan.nl

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

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

aanbieders van hoog geïntegreerde CAD- en PDM-oplossingen.

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

ISD Benelux BV
Het Zuiderkruis 33 | 5215 MV ‘s Hertogenbosch | +31 73 6153 888
Grote Voort 293a | 8041 BL Zwolle | + 31 73 6153 888
info@isdgroup.nl | www.isdgroup.com
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ENTER OUR
VIRTUAL
CLASSROOM
Op afstand een Autodesk training volgen en uw certificaat
behalen? Dat kan met onze Virtual Classroom Trainingen.
Dankzij onze innovatieve leeromgeving ervaart u nauwelijks
verschil met een training in ons Training Center!
Een Virtual Classroom Training is veel meer dan een online training: het is een echte
interactieve training zoals u van ons gewend bent. Het enige verschil is dat u niet fysiek in
ons Training Center aanwezig bent. Via elke willekeurige computer kunt u op afstand
inloggen op een krachtig workstation in ons Training Center en zo deelnemen aan
de training. Nu als introductie met gratis JBL Live 400 Bluetooth-headset.

Benieuwd hoe dit werkt? check het op cadaccent.nl/virtual-classroom

Cursisten waarderen onze trainingen gemiddeld met een 9,3.
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ArchitectDirect versnelt communicatie

Minder iteraties dankzij
interactieve visualisatie
Door de redactie

ArchitectDirect uit Breda is als architectenbureau gespecialiseerd in de nieuwbouw
en verbouw van particuliere woningen. Het heeft daarbij de visie dat bouwprojecten goedkoper kunnen worden uitgevoerd wanneer tijdens de ontwerpfase meer
ruimte en tijd wordt gereserveerd voor de architect, zodat later in het proces
kosten kunnen worden vermeden met behulp van automatisering. BIGnieuws
sprak hierover met architect Nick Matulessy van ArchitectDirect uit Breda en ging
daarbij in op wat de rol van visualisatie kan zijn bij het besparen van kosten.

M

atulessy is een groot voorstander
van het zoeken naar manieren om
de productiviteit te verbeteren door
processen te versnellen en, en passant de
kwaliteit van het geleverde werk te verhogen.
Met betrekking tot de architectuur is het hem
opgevallen dat met name de communicatie
met derden een enorme urenvreter is. “Het is
belangrijk om er elke keer weer voor te zorgen dat met alle stakeholders over dezelfde
dingen wordt gesproken. Omdat het lastig is
om een gebouw goed uit te leggen in woorden, maken we voor de technische communicatie natuurlijk 2D-tekeningen, maar dit is
een abstractie van wat er wordt gerealiseerd
en dus niet geschikt voor communicatie met
niet-ingewijden. Een 3D-visualisatie is al een
betere weergave van deze abstractie, komt
dichter bij de realiteit en biedt daarmee al
meer inzicht, maar een interactieve visualisatie waar een klant doorheen kan lopen, is
natuurlijk de ultieme oplossing voor communicatie. Dat biedt de mogelijkheid om echt alles
te controleren en dat is heel gunstig voor het
proces.“
“We maken samen met de klant een plan en
een vertaling van de wensen die hij heeft. Als
er concessies gedaan moeten worden, moeten we de klant kunnen uitleggen waarom die
concessies moeten worden gedaan en wat
voor invloed deze hebben. Sommige klanten
hebben blind vertrouwen en geloven het wel,
maar anderen willen zelf wat meer controle
hebben. Hoe minder we aan hen laten zien,
of kunnen laten zien, hoe meer we hen moeten overtuigen door middel van gesprekken.
Als we uit moeten leggen wat voor effect een
wijziging heeft, zijn daar enorm veel woor-

Software

De nieuwbouwwoning in het Brabantse Rucphen in de XUVER-omgeving.

den voor nodig en heeft de klant nog steeds
geen goed beeld van wat hij kan verwachten.
Wanneer deze virtueel door het huis kan lopen, is het direct duidelijk wat wij precies bedoelen. Omdat de klant een duidelijk beeld
heeft, krijgen we ook veel minder onnodige
vragen. Ze hebben veel meer houvast om de
juiste keuze te maken, wat resulteert in snellere besluitvorming, waardoor tijdwinst gemaakt wordt.”

Uitdaging in communicatie
Jaarlijks werken de medewerkers van ArchitectDirect aan zo’n vijfhonderd bouw en
verbouwprojecten. De meeste projecten worden daarbij uitgevoerd in de Randstad, met
name in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en
Rotterdam. Het bureau bedient echter ook de

rest van Nederland en een van de projecten
waarbij Matulessy de mogelijkheden van een
interactieve visualisatie gebruikte, was de
bouw van een nieuwbouwwoning in het Brabantse Rucphen. Bij het ontwerp van dit gebouw moest rekening worden gehouden met
de plaatsing van een monumentale houtconstructie, die in de vorm van een pointcloud digitaal beschikbaar was voor de architect. “De
uitdaging in de communicatie rondom deze
woning was dat deze veel bijzondere ruimten bevatte. De open trap naar de overloop
die in verbinding staat met de leefkeuken en
meerdere niveaus heeft, was daarbij een specifiek punt van aandacht. Het was dan ook
heel handig om samen met de klant virtueel
en ieder vanaf onze eigen werkplek door
het huis te kunnen wandelen en echt alle
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Met een avatar kon de klant van ArchitectDirect rondlopen in het huis en controleren of het ontwerp aansluit bij zijn wensen.

aspecten van de woning te bespreken.”
Als voorbeeld van dergelijke aspecten noemt
Matulessy de verhouding tussen de spanten
en de rest van het huis. “Die verhouding was
erg belangrijk bij deze woning omdat dat de
uitstraling van het huis bepaalde. Voor ons,
en voor de klant was het erg fijn dat we dat in
een oogopslag konden zien in XUVER. Hierdoor konden we ontwerpvraagstukken snel
en makkelijk uitleggen.”

Avatar
Voor het maken van de interactieve visualisatie maakte Matulessy gebruik van XUVER,
een platform waarmee 3D-modellen uit onder
andere SketchUp, Revit en ARCHICAD om
zijn te zetten naar een interactieve visualisatie. De rendering is real-time en is te delen
door middel van een URL. Door het gebruik
van een avatar krijgt de gebruiker een gevoel
van de ruimte. De interactieve visualisatie
werd echter pas in tweede instantie ingezet.
Matulessy: “In de eerste fase van het ontwerp
hebben we een ontwerp in Revit gemaakt
en op vrij klassieke wijze met PDF-prints van
plattegronden/gevels enkele isometrieën aan
de klant getoond. We zagen al snel in dat
deze manier van werken heel veel communicatie-inspanning vergde, op het gebied van
toelichting, feedback en wijzigingen. Dat is
natuurlijk voor niemand fijn, vandaar dat we
ook snel zijn overgegaan op een andere methode. De interactieve visualisatie van XUVER
werd dus pas toegepast na V2 van het schetsontwerp. Achteraf gezien denk ik dat we dat

vanaf het allereerste moment hadden moeten
doen, dat had vast nog meer tijd bespaard.
Ik weet wel zeker dat als we XUVER niet hadden toegepast vanaf V2, dan hadden we de
iteraties niet zo kort op elkaar kunnen doen
en ook het aantal niet kunnen reduceren.”
Matulessy merkt op dat hij met name de optie
om tegelijkertijd met de klant door een huis
heen te lopen, als nuttig beschouwt. “Omdat
beide partijen met een avatar in de XUVERomgeving aanwezig zijn, is het eenvoudig
om iets aan te geven. De klant loopt bijvoorbeeld even naar het raam en wijst het aan,
waardoor direct duidelijk is waar we over
praten. Ik zou bijvoorbeeld ook alleen zelf
in het XUVER-model kunnen stappen en mijn
scherm delen met de klant, maar dan is het
toch weer lastiger. Als de klant het dan heeft
over ‘die tweede balk van boven’ dan moet ik
nog steeds bedenken wat hij bedoelt. Dat we
beiden in het model aanwezig kunnen zijn,
had dus echt meerwaarde.”

Aha-moment
Het gebruik van een interactief 3D-model
bij het Rucphense project is Matulessy goed
bevallen en op basis van de reacties van de
klant durft hij te stellen dat deze ook tevreden
was over deze manier van communiceren.
“Wanneer de klant de interactieve visualisatie eenmaal onder ogen heeft, zorgt dat echt
voor een aha-moment. Dan wordt voor hem
ineens duidelijk hoe het ontwerp in elkaar zit
en kan hij precies duiden wat hij niet wil en
hoe het dan wel zou moeten. Dat zorgt dan

soms voor harde feedback, maar het is wel
fijn dat alles duidelijk is. XUVER heeft voor
ons dus echt een meerwaarde en zie ik het
vooral als een versneller van communicatie
en verminderaar van iteraties.
We merken daarnaast ook bij klanten dat ze
dankzij interactieve visualisatie alles beter en
vooral ook sneller begrijpen. Hierdoor kunnen klanten veel sneller keuzes maken en komen we sneller tot een definitief ontwerp.” n
www.architectdirect.nl
www.xuver.com
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Cyclomedia ontwikkelt zich van inwinning naar analyse

Smart Cities zijn de toekomst
voor Cyclomedia
Door Lambert-Jan Koops

Cyclomedia is bekend van het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van
Mobile Mapping-systemen, waarmee het met een combinatie van sensoren dichte
stedelijke gebieden in kaart brengt in Europa en Noord-Amerika. Buitenstaanders
zullen het bedrijf dan ook vooral identificeren met panoramafoto’s. Daar zou
echter wel eens verandering in kunnen komen, want alhoewel de panoramafoto’s
een belangrijk basisingrediënt blijven, is de onderneming zich daarnaast meer
gaan richten op dataverwerking en analyse. BIGnieuws sprak hierover met Joeri
Keijzers, global product strategy director bij Cyclomedia.

“D

e meeste mensen zullen ons kennen van de plaatjes, de panoramafoto’s die met name gebruikt
worden bij registratie-achtige processen,
zoals bijvoorbeeld het herbepalen van de
WOZ-waarde van panden. De inzet van die
foto’s is heel nuttig gebleken, want het scheelt
gemeenten enorm veel tijd als een beoordeling niet meer hoeft te worden gedaan door
het pand fysiek te bezoeken. Dit was dan
ook de eerste toepassing van onze foto’s en
tegenwoordig werken heel veel overheden
op deze manier voor het bijhouden van registraties. Doordat we tegenwoordig Artificial
Intelligence inzetten voor de analyse, kan het
analyseren van data bovendien allemaal nog
veel sneller dan voorheen. Dit sluit goed aan
bij de wens van Cyclomedia’s klanten om de
technologie in te zetten ter ondersteuning van
de operatie van haar klanten.”

Hoeveelheid data
Ingegeven door ontwikkelingen als verregaande verstedelijking en de reeds in gang
gezette vergrijzing, moeten organisaties
steeds meer datagedreven werken, heeft
Keijzers gemerkt. Dit vraagt om een andere
aanpak en visie waardoor deze organisaties
voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Om
te beginnen is de hoeveelheid data die wordt
ingewonnen voor operationele werkzaamheden vele malen groter dan de hoeveelheid
die nodig was voor registratiedoeleinden.
“Die hoeveelheid data vraagt niet alleen om
een andere manier van opslaan, maar vereist
ook een geautomatiseerde verwerking. Met

Interview

Als de privacy van gegevens kan worden gewaarborgd, is er geen enkele reden om niet in te zetten op Smart Cities.

name de analyse van de data moet daarbij
automatisch plaatsvinden, want alleen dan
kan het snel en nauwkeurig gebeuren. De afgelopen tien jaar heeft Cyclomedia dan ook
veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Smart City-platform dat alle relevante data kan verwerken, inclusief gegevens
van andere marktpartijen, zoals foto’s die met
een ander type camera zijn gemaakt. Daarnaast hebben we ook de voorkant (het data
ophalen) van ons ecosysteem open gemaakt,
zodat we ook met derden kunnen samenwerken op het gebied van analyses. Een goed
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling die we
samen hebben ingezet met onze partner Arcadis voor het ontwikkelen van software voor
automatische schadedetectie van wegen.”

Visualisatie en analyse
Cyclomedia is dus voorbereid op een wereld
waarin organisaties nog veel meer data zullen verzamelen en ook meer analyses zullen

uitvoeren. Om te kunnen investeren in de ontwikkeling van diensten en software nam het
bedrijf in 2019 nog het in de VS gevestigde
bedrijf Floating Point FX over, een onderneming die gespecialiseerd is in platforms-asa-service voor datavisualisatie en analyse.
“Floating Point FX is inmiddels volledig geïntegreerd binnen Cyclomedia en de kennis van
het bedrijf wordt dan ook al volop ingezet
bij onze data-analyse-oplossingen”, vertelt
Keijzers. Wij zetten daarbij sterk in op AI en
Machine Learning. Het is duidelijk dat daarmee data op een snelle wijze correct kunnen
worden geïnterpreteerd als daarvoor de juiste algoritmes worden gebruikt en dat is dan
ook iets waar we heel veel tijd en moeite in
steken. De AI-tools die we ontwikkelen kunnen
op die manier een bijdrage leveren aan een
homogeen en transparant belastingbeleid,
het implementeren van mobiliteitsplannen
en het beheren van de infrastructuur met een
maximale beschikbaarheidsscore.”

BIGnieuws | april-mei 2020
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Real data, true understanding, big impact
Cyclomedia managet de hele keten: startend bij data-inwinning
en verwerking, de tussenliggende analyse en het uiteindelijk
uitleveren en koppelen van de resultaten aan de systemen van
klanten. Dit levert grote voordelen op in het maken van de data
insights oplossingen. Zaken als de nauwkeurigheid van de
brondata, de manier waarop de beeld- en lidar-data verwerkt
en gecorrigeerd zijn en de technische architectuur waarop alle
services gebaseerd zijn, stellen de onderneming in staat om
snel nauwkeurige en betrouwbare analyses aan haar klanten
te leveren.
Deze combinatie en de mate van vertrouwen die dit geeft bij
Cyclomedia’s klanten, komt goed tot uiting in een aantal van de
voorbeelden die Keijzers aanhaalt. Zo ondersteunt de organisatie de in Californië gevestigde elektriciteits-netwerkbeheerder
PG&E met het detecteren van gevaarlijke situaties rondom het
netwerk. Dit is van essentieel belang voor de klant die momenteel verantwoordelijk gehouden wordt voor de bosbranden uit
2018 en 2019 die meerdere mensen het leven hebben gekost
en tot miljardenclaims hebben geleid.

Een ander aansprekend voorbeeld dat Keijzers aanhaalt is de
oplossing die de organisatie heeft gebouwd voor de stad New
York. Hier ontstonden door matig onderhoud problemen met
de toegankelijkheid voor mindervaliden in de stad. Nadat de
stad verzandde in verschillende rechtszaken was het zaak dit
probleem snel te lijf te gaan. Initieel zou enkel de inventarisatie
en kwaliteitsbepaling van de invalidenopgangen ruim vijf jaar
in beslag nemen. De door Cyclomedia uitgerolde oplossing
heeft deze ingewikkelde klus uiteindelijk in negen maanden
voor elkaar gekregen en werd als basis gebruikt om verdere
rechtszaken te voorkomen en de verbeteracties in gang te zetten. Keijzers benadrukt hierin het belang van de hoogwaardige
data als uitgangspunt: “Zonder de hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze data was dit ons nooit gelukt.”
Ook in Nederland timmert de organisatie nu hard aan de weg.
Met ingang van 2020 wordt er met extra aandacht gewerkt aan
het creëren van nieuwe oplossingen in deze lijn. Mobiliteit, belastingen en beheer zijn de huidige speer- en aandachtspunten
voor de organisatie.

Laat
anderen
zien wat
jij bedoelt!
VR/AR rendering voor:

BEST IN CAD EN SERVICE!
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AI en privacy
Met het grootschalige gebruik van data en
de inzet van AI ontstaan er automatisch vragen over de manier waarop de privacy van
inwoners wordt gewaarborgd. Keijzers merkt
daarom op dat bij de opzet van Smart Citysystemen drie zaken van groot belang zijn:
het systeem moet betrouwbaar zijn, goed
beveiligd en een bijzonder algemeen nut dienen. “Als er aan die zaken wordt voldaan,
vinden veel stedelijke bewoners de inzet van
AI wel acceptabel. Daarnaast kunnen we
natuurlijk ook op verzoek van onze klanten
extra stappen nemen om de anonimiteit van
data verder te garanderen.”
Als de privacy van gegevens kan worden gewaarborgd, is er geen enkele reden om niet
in te zetten op Smart Cities, denkt Keijzers,
die ervan overtuigd is dat Smart Cities de
toekomst hebben. “De complexiteit van de
huidige samenleving en de bijbehorende processen is enorm toegenomen. Neem bijvoorbeeld de afweging of een gemeente autoruimte en parkeerplekken moet inleveren voor

fietspaden. Dat klinkt heel eenvoudig, maar
wie daar de beste beslissing wil nemen, moet
eerst de basissituatie goed in kaart hebben
gebracht en alle data over de relevante verkeersstromen hebben verzameld. Alleen dan
zijn de verschillende opties te simuleren en is
het mogelijk om de beste keuze te maken.”
De complexiteit van de moderne stad komt
volgens Keijzers ook tot uiting in het feit dat
een Smart City niet stopt bij de assets van
de stad zelf: ook de informatie en processen
van netwerkbeheerders, telecombedrijven en
grote ingenieurs- en planbureaus zijn relevant voor de stedelijke context. “Uiteindelijk
geldt dat hoe breder een dergelijk systeem
wordt opgezet, hoe nuttiger het wordt. Er
zijn inmiddels ook al verschillende steden die
goede resultaten hebben geboekt met hun
Smart City-opzet. Bijvoorbeeld Parijs, waar
het stadsbestuur data gebruikt om helder en
snel te communiceren met bewoners en de
beschikbare gegevens analyseert om zo plannen te kunnen maken voor het beheersbaar
houden van de stad.”

Focus van R&D
Voor Cyclomedia is het concept Smart City
sterk verbonden met de toekomst van het
bedrijf. Dat betekent echter niet dat de bekende diensten van de onderneming zullen
verdwijnen. “De Cyclomedia-auto zal nog
steeds te zien blijven, omdat het belangrijk
blijft om data in te winnen; voor goede analyses is het immers noodzakelijk om van start
te gaan met correcte brongegevens. De focus
van onze R&D ligt echter op het ontwikkelen
van algoritmes en AI-tools, omdat daar heel
veel winst te behalen valt”, sluit Keijzers af. n
https://smartcities.cyclomedia.com

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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Omgevingsplan in 3D

Visualiseer uw plannen in 3D

Interesse?

Het Omgevingsplan is twee dimensionaal terwijl alles buiten drie dimensionaal
is. Met geometrie uit bijvoorbeeld NedOmgeving of de BGT en aanvullende
tooling is het mogelijk om een 3D weergave te maken van de werkelijkheid en
de toekomstige ontwikkelingen.

Vraag nu een
uitgebreide demo
NedOmgeving aan
via onze website
www.nedgraphics.nl

Hiermee kunt u uw plannen op een andere manier visualiseren en beoordelen.
Bovendien kunt u een 3D weergave ook gebruiken om alle betrokkenen beter
te informeren over toekomstige ontwikkelingen in uw gemeente of provincie.

NedGraphics. Enabling digital.
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“NLCS geeft ons veel tekenvrijheid”

Jan-Willem Oude Bos over de
Nederlandse CAD Standaard
Door de redactie

Sinds de medewerkers van LBA Groep de NLCS als tekenstandaard gebruiken,
werken ze efficiënter, is het aantal fouten gedaald en het werkplezier juist gestegen. Kortom: de stap die LBA Groep een kleine tien jaar geleden zette, was
de juiste. Jan-Willem Oude Bos, projectmanager Civiel: “We hebben onze oude
tekenstandaard nog geen seconde gemist.”

O

ude Bos herinnert zich dat het onderwerp ‘Nederlandse CAD Standaard’
voor het eerst op de vergadertafel
kwam. “Dat was in 2011. Een van onze civieltechnische tekenaars was KLIC-meldingen aan
het omzetten om ze bewerkbaar te maken in
AutoCAD-bestanden. De software die we daarvoor gebruiken, is InfraCAD, een programma
dat geschikt is om conform de NLCS te tekenen.
We hadden tot op dat moment een eigen tekenstandaard, maar we waren al op zoek naar een
manier om nog meer eenduidigheid in ons tekenwerk aan te brengen. De NLCS bleek zoveel
tekenvrijheid te geven dat we zijn overgestapt.”

Eenduidigheid in tekenwerk
De tekenvrijheid zit ’m bijvoorbeeld in de royaal
geoutilleerde bibliotheek, en in de ruime keuze
aan lijntypes, kleuren en lettertypes, zo geeft
Oude Bos aan. Maar de voornaamste reden om
voor de NLCS te kiezen, was de eenduidigheid.
“De NLCS is een uniform communicatiemiddel:

LBA Groep
De LBA Groep is thuis op vele vlakken
van de geodesie, bouw en civiele techniek. Als specialist voor civiel ontwerpen
verzorgt de LBA Groep het ontwerp,
bestek en aanbestedingstraject voor gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers in de GWW. Daarnaast biedt de
LBA Groep specialismen op het gebied
van (bouw)maatvoering, geodesie, GISen scanwerkzaamheden. Opererend
vanuit Groenlo is de LBA Groep partner
voor onder andere gemeentelijke organisaties, (semi-)overheden, aannemers in
de bouw en de GWW, projectontwikkelaars, NUTS-bedrijven en particulieren.

Praktijk

Jan-Willem Oude Bos, projectmanager Civiel bij LBA Civiel: “We bevelen NLCS zeker aan, aan partijen die de
standaard nog niet gebruiken.”

snel te interpreteren, helder van opbouw en
iedereen spreekt dezelfde taal. Dat maakt bestanden eenvoudig uitwisselbaar. Daardoor
wordt ons werk efficiënter, minder foutgevoelig
en plezieriger. Je kunt immers veel gemakkelijker de structuur van een tekening herleiden.
Voorheen moesten we bijvoorbeeld alle lijnen
omzetten als we een tekening van derden wilden vertalen naar onze eigen laagopbouw.

Dat kostte iedere keer aardig wat tijd. Of neem
het verwerken van metingen: wat vroeger een
dag kostte, doen we nu in ruim een halve dag.
De tijd die overblijft, kunnen we weer in andere
werkzaamheden steken.”

Unaniem oordeel
Sinds LBA Groep overstapte op de NLCS, hebben Oude Bos en zijn collega’s de oude stan-
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Werken tijdens
de coronacrisis

Het nieuwbouwproject Steenbrugge te Deventer, een van de projecten waar de LBA Groep aan werkt, zal in totaal
vierhonderd woningen opleveren.

daard niet meer gemist. “Daar is het oordeel
unaniem in. Ook het wennen aan de NLCS is
ons erg meegevallen. Net als het leren werken
met InfraCAD, de software-plugin die we gebruiken om conform de NLCS te tekenen. InfraCAD is
een basisset om tekeningen mee op te bouwen.
We hadden al snel de bibliotheek uitgebreid
met specifieke symbolen die we veel gebruiken,
zodat we ons tekenwerk kunnen aanpassen op
wat de klant van ons verwacht. Asfalteringen,
plantsoenaanduidingen, bepaalde lijntypes hebben we alllemaal toegevoegd. En wanneer de
symbolen vervolgens worden gebruikt, worden
ze automatisch weergegeven in NLCS-formaat.”
Ook maakt Oude Bos gebruik van toepassingen
als het downloaden van BGT-kaarten via InfraCAD Map, het maken van volumeberekeningen
via InfraCAD CE, het genereren van profielen en
het aanmaken van oppervlakteservices. “Er zijn
er natuurlijk meer. Als de structuur van de NLCS
en InfraCAD eenmaal duidelijk zijn, werkt het
heel fijn. We hebben een cursus gevolgd en zijn
gewoon aan de slag gegaan. En doordat we de
meerwaarde gemakkelijk konden uitleggen aan
onze andere collega’s, kregen we iedereen heel
snel mee. De voordelen spreken voor zich.”

dat de kraanmachinisten helemaal GPS-gestuurd
kunnen graven, zonder piketten dus. Ook voor
hen zijn de gegevens in één oogopslag duidelijk. Dat werkt niet alleen prettig, maar het voorkomt ook de kans op fouten. En wat voor Thuis in
Steenbrugge geldt, is eigenlijk op alle projecten
van toepassing.”

NLCS onmisbaar
Oude Bos en zijn collega’s verwachten dat de
NLCS toekomstbestendig is. “Er zijn steeds meer
opdrachtgevers die specifiek vragen of we het
werk in NLCS-formaat kunnen opleveren. Voor
ons is het allang gemeengoed, we denken
standaard in NLCS. Daardoor kunnen we snel
schakelen en meteen aan de slag. Of we de
NLCS zouden aanbevelen aan partijen die de
standaard nog niet gebruiken? Zeker weten. Uniformiteit, overdraagbaarheid, minder kans op
fouten en meer werkplezier, dat zijn voordelen
die je gemakkelijk kunt uitleggen. Voor ons is er
geen praktijk meer denkbaar zonder NLCS.” n
www.gww-nlcs.nl
www.infracad.nl/nlcs
www.lbaprojectbureau.nl

Minder kans op fouten
LBA Groep werkt voortdurend aan verschillende
aansprekende projecten. Zoals ‘Thuis in Steenbrugge’, een nieuwbouwproject in Deventer
waarbij BPD Ontwikkeling samen met Bemog
Projektontwikkeling, Le Clercq Planontwikkeling
en Woonbedrijf Ieder1 in totaal vierhonderd
woningen realiseert. Oude Bos: “We hebben in
dat project verschillende werkzaamheden voor
onze rekening genomen: het bouw- en woonrijp
maken van het terrein, nulmetingen uitvoeren,
kadastrale splitsingen maken, woningen uitzetten, BGT-mutaties verwerken… Daarnaast hebben we een directieve en toezichthoudende rol.
In alles speelt de NLCS een positieve rol. Neem
de kraanmodellen die we voor de aannemer maken: we leveren de documenten zodanig aan,

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

De wereld ziet er sinds een aantal weken anders uit. Het coronavirus heeft greep gekregen
op ons dagelijks leven. Verschrikkelijk om te
zien wat voor gevolgen dit heeft. Menselijk leed
door ziekte en overlijden van naasten, de gevolgen van medische behandelingen, maar ook financiële onzekerheden: er is geen ontsnappen
aan, iedereen heeft hiermee te maken en de
gevolgen zijn overal voelbaar.
Vorige week maandag hebben wij als bureau
besloten om vanuit huis te gaan werken. Wij als
werkgevers vonden het niet verantwoord om bij
elkaar te zitten, ook al was de onderlinge afstand al vergroot. Bovendien wilden we graag
gehoor geven aan de oproep van de overheid
om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een deel
van onze collega’s was al op die manier aan
het werk, maar vanaf dat moment dus het hele
bureau. Deze column schrijf ik dan ook op mijn
werkplek vanaf huis.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet had verwacht dat thuiswerken zo snel doorgevoerd
kon worden en dat iedereen zo snel gewend
zou zijn aan de nieuwe situatie. Natuurlijk
ligt er een hele goede voorbereiding aan ten
grondslag van onze ICT- en andere stafafdelingen, maar het is toch ook zeer zeker te danken
aan de flexibele houding van onze medewerkers. Trots ben ik op alle collega’s, omdat wij
onze opdrachtgevers gewoon kunnen blijven
bedienen. Er wordt vergaderd via Microsoft
Teams, Zoom en Skype en op vrijdagmiddag
is er een virtuele Vrijmibo waaraan rond de
honderd collega’s deelnemen. Dat is knap,
want het is niet voor iedereen even makkelijk.
Collega’s met schoolgaande kinderen of jonger
hebben uiteraard de nodige uitdagingen om
thuis geconcentreerd te werken en hun kinderen
bezig te houden, helemaal als beide partners
samen thuis werken.
Ik hoop dat we deze verschrikkelijke periode
snel achter ons kunnen laten, we elkaar gewoon weer kunnen treffen op werk, school,
sportvereniging en noem maar op. Laten we
dan niet vergeten dat niet alles vanzelfsprekend
is en laten we vooral ook leren van de huidige
situatie. Technologie en ons aanpassingsvermogen bieden veel meer kansen, voor veel meer
mensen dan we vooraf dachten. Om met de
legendarische woorden van Churchill te eindigen: “Never let a good crisis go to waste!”

Dordrecht, 30 maart 2020
Vincent Ketting, Powered by EGM
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Bas Reedijk vertelt over de ontwikkeling van Xbloc

Innovatieve golfbrekerblokken
maken dijken klimaatbestendig
Door Lambert-Jan Koops

Bas Reedijk werd eerder dit jaar verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2020. Het
hoofd van de afdeling Water van BAM Infraconsult ontving de daarbij horende
Prins Friso Ingenieursprijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Reedijk
ontving deze prijs onder andere voor de ontwikkeling van het Xbloc, een golfbrekerblok waarvan er wereldwijd al meer dan een half miljoen zijn geplaatst.

Op de Afsluitdijk wordt XblocPlus toegepast onder de naam Levvel-bloc, genoemd naar het consortium dat het project uitvoert.

A

ls afdelingshoofd Water bij BAM Infraconsult geeft Reedijk leiding aan
een groep van twintig mensen die
werken aan projecten die over de hele wereld worden uitgevoerd. De werkzaamheden
lopen daarbij uiteen van de aanleg van kribben in rivieren en de versterking van dijken
en zee-keringen. Grote en opvallende projecten waar Reedijk en zijn collega’s de afgelopen jaren aan hebben gewerkt, zijn de
vernieuwing van de Afsluitdijk en de aanleg
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van een haven in Antarctica voor de Engelse
overheid. “We doen vaak hele uitdagende
projecten,” zo omschrijft Reedijk zijn werk,
“en dat is ook de reden dat we eigenlijk altijd
bezig zijn met innovatie. Omdat we slimme
concepten weten te bedenken, kunnen we
de opdracht voor dergelijke projecten binnenhalen. Eigenlijk kijken we dus altijd naar
manieren om processen en ontwerpen te verbeteren door ze technisch beter of duurzamer
te maken. De ontwikkeling van het Xbloc en

het XblocPlus zijn dan ook voortgevloeid uit
die werkwijze.”

Poreuze buitenlaag
Het Xbloc is een golfbrekerblok dat door
Reedijk en zijn collega’s is ontwikkeld uit
onvrede over een bestaande oplossing. “We
deden een project in de Seychellen waarvoor
we golfbrekerblokken nodig hadden en vonden daarbij dat de blokken van een Franse
leverancier die we gebruikten eigenlijk maar
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lastig te plaatsen waren. Omdat we dachten
dat het handiger en beter zou kunnen, zijn
we begonnen met het nadenken over ons
eigen blok. Het ontwikkelingstraject duurde
van 2001 tot en met 2003 en uiteindelijk
rolde daar het Xbloc uit. Het bijzondere van
dit blok is dat het een zeer poreuze beschermingslaag vormt, waardoor de energie van
de inkomende golven grotendeels wordt
geabsorbeerd. Dit biedt niet alleen extra bescherming van de kustlijn, maar bespaart ook
nog eens materiaal. De holle ruimtes tussen
de Xblocs zijn bovendien heel erg gunstig
voor het zeeleven, aangezien dit een leefgebied biedt voor zowel flora als fauna.”
Om te garanderen dat het Xbloc niet zou
breken tijdens het schudden door de golfbelasting zijn eindige-elementenberekeningen
gemaakt en valproeven op ware grootte
uitgevoerd. Geen kleinigheid, want de standaard Xblocs variëren in grootte tussen de
0,75 en 20 kubieke meter. Vervolgens werden de blokken in de praktijk getest, onder
andere in de haven van IJmuiden en uiteindelijk werden ze in 2015 in Nederland ingezet
voor de kustversterking bij Cadzand, een van
de projecten binnen het zogeheten Zwakke
Schakels-programma.

Golfbelasting
Het Zwakke Schakels-programma waar
Reedijk op doelt werd door de Nederlandse
overheid opgezet toen uit onderzoek aan het
begin van deze eeuw bleek dat de golfbelasting op de kust sterker is dan daarvoor werd
aangenomen. Om te voldoen aan de eis dat
de kust een storm van eens in de vierduizend
jaar, in het Zeeuwse gebied, tot eens in de
tienduizend jaar, aan de Hollandse kust,
kan weerstaan, werd een omvangrijk kustversterkingsprogramma gestart, waarmee
zo’n achthonderd miljoen euro is gemoeid.

Het project staat niet op zichzelf, want er is
in Nederland veel aandacht voor water, zo
merkt Reedijk op. “Er zijn de afgelopen jaren
al de nodige projecten uitgevoerd, maar er
is ook duidelijk aandacht voor datgene wat
er nog moet gebeuren om ons land veilig te
houden. Een goede zaak, want die maatregelen zijn echt nodig om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen. Het is ook
niet alleen in Nederland een aandachtspunt,
al onze opdrachtgevers wereldwijd worden
zich meer en meer bewust van de gevolgen
van klimaatverandering en nemen bijpassende maatregelen.”

Renovatie Afsluitdijk
Met het gebruik van het Xbloc bij de kustversterking van Cadzand, had het golfbrekerblok van BAM zijn eerste commerciële succes
in Nederland. Voor een tweede project waar
het blok goed zou kunnen worden ingezet,
opende Rijkswaterstaat in 2016 de aanbesteding: de versterking van de Afsluitdijk, zie
kader. Ook de Waddenzee-kant van de dijk
wordt overslagbestendig gemaakt, verhoogd
en krijgt een nieuwe toplaag. De komende
jaren maakt Rijkswaterstaat de waterkering
weer klaar voor de toekomst. Reedijk legt uit
waarom dit nodig was: “De Afsluitdijk is gerealiseerd in 1932 en voor de bescherming
van de dijk zijn destijds basaltzuilen gebruikt
van zo’n zestig kilo per stuk. Dat is volgens
de moderne inzichten wel erg licht en in de
afgelopen decennia zijn er dan ook al verschillende delen van de dijk hersteld omdat
ze aangetast waren. Met de versterking van
de Afsluitdijk wil Rijkswaterstaat de situatie
dan ook serieus verbeteren, iets wat goed zou
kunnen met ons Xbloc. Naast de kwaliteitseisen van de oplossing stelde de opdrachtgever
ook nog enkele esthetische voorwaarden op
en daar voldeed ons blok niet aan. Het ge-

Afsluitdijk op de schop
Innovatieve betonnen blokken. Spuien als het kan, pompen als het moet. Een vismigratierivier. En nieuwe wandelroutes. Slechts een greep uit de vernieuwingen die de Afsluitdijk de
komende jaren ondergaat. Eind 2018 is in opdracht van Rijkswaterstaat bouwconsortium
Levvel – gevormd door BAM, Van Oord en Rebel – begonnen met de werkzaamheden.
Naast de extra bescherming van de Waddenzee-kant met de Levvel-blocs, komen er nieuwe spuisluizen in de tusseneilanden van de dijk voor de afvoer van water richting de Waddenzee. Bij een hoge stand van de Waddenzee is spuien niet mogelijk. Daarom komen er
bij Den Oever twee grote pompgemalen. Met een laag energieverbruik en visvriendelijk.
De energie komt van een 2,7 hectare groot zonnepanelenpark bij Den Oever.
Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te herstellen voor trekvissen legt
De Nieuwe Afsluitdijk (een samenwerking tussen de provincies Fryslân en Noord-Holland
en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen) een vismigratierivier
aan, een vispassage met daaromheen een ecologisch gebied.

bruik van Xblocs levert een dijk op met een
onregelmatig uiterlijk, waar Rijkswaterstaat
een eenvoudige en strakke uitstraling over de
volle lengte van de dijk wenste. We waren
zelf in 2015 al begonnen met het nadenken
over een blok met regelmatige plaatsing,
maar dankzij het project bij de Afsluitdijk
kwam er wat meer druk op en zodoende hebben we de opvolger van het Xbloc al in 2017
kunnen presenteren. Dit nieuwe blok is het
XblocPlus, dat als voordeel heeft ten opzichte
van het Xbloc dat het door het regelmatige
legpatroon, vergelijkbaar met dakpannen,
sneller en efficiënter te leggen is. Ook is het
blok veiliger te leggen dan de voorloper, omdat er niemand meer bij hoeft te staan tijdens
het plaatsen en er geen duikers nodig zijn die
onder water hoeven te controleren of de interlocking aanwezig is.” Op de Afsluitdijk wordt
XblocPlus toegepast onder de naam Levvelbloc, genoemd naar het consortium dat het
project uitvoert. Het consortium bestaat uit
BAM, Van Oord en Rebel.

Productiefaciliteit
Omdat het Xbloc en de XblocPlus zo zwaar
zijn en transport van de blokken daarmee
duur is, is het efficiënter om de fabricage van
de blokken zo dicht mogelijk in te richten bij
de plek waar ze moeten worden geïnstalleerd. “Voor het project bij de Afsluitdijk is
inmiddels een tijdelijke productiefaciliteit gebouwd in Harlingen, waar momenteel de benodigde 75 duizend blokken van zesduizend
kilo per stuk worden gefabriceerd en vervolgens geladen op pontons en vervoerd via het
water naar de plaats van verwerking langs
de Afsluitdijk. Naar verwachting worden ze
vanaf begin mei dit jaar geplaatst en daarmee ligt dit onderdeel van het project mooi
op schema. Als de andere delen van de versterking ook goed verlopen, zal de Afsluitdijk
dan in 2023 weer zo goed als nieuw zijn, en
volledig bestand zijn tegen het klimaat van
de toekomst”, zo sluit Reedijk af. n
https://infraconsult.baminfra.nl
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Cloud, Maps en G Suite

Google Maps als platform
Door Remco Takken

Als locatieplatform voor consumenten is Google Maps (nog steeds) ongeëvenaard.
Iedereen kent het en weet hoe het werkt. Ook steeds meer organisaties die werken met locatie-informatie onderkennen dat hun medewerkers graag werken
met apps die aansluiten op hun alledaagse kaartbeleving. En dan is er nog de
Google Cloud.

Erwin Angelier, leader public sector bij Google, hier te zien tijdens een Kenniskring van Ruimteschepper.

“B

innen Google heerst een breed
gedragen sfeer van innovatie. Het
is voor ons heel gewoon om een
bestaand product tien keer zo goed te willen maken. En dat is iets anders dan het met
10 procent te verbeteren. Aan het woord is
Erwin Angelier van Google Nederland. Hij
is verantwoordelijk voor de klanten uit de publieke sector. “We delen data op een open
manier, huren de juiste mensen in, lanceren
producten en blijven tegelijkertijd luisteren
naar onze gebruikers. Wat veel mensen aanspreekt die werken met data: ook wij stellen
data boven meningen.”

buiten het reguliere referentiekader betrekt bij
idee- en besluitvorming, ziet dat de mogelijke
oplossingen anders worden ingevuld.”

Google Maps-platform
Hoewel de meeste mensen Google Maps nog
altijd zien als een navigatie-tool voor consumen-

ten, groeit het besef dat ook de professionele toepassingen van Google interessante meerwaarde
bieden. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie
met telefoongegevens. Het veelgebruikte smartphone-platform Android is immers van Google.
De beschikbare actuele telefoondata bieden
een enorme meerwaarde voor een nieuw soort
analyses. In Nederland biedt Google-partner Localyse producten aan voor de lokale markt. Die
zijn onder meer gestoeld op route-optimalisatie,
navigatie binnenshuis, locatiefraudedetectie en
adresvalidatie. Google Maps business developer Jelle Draijer zegt: “Wij doen onder andere
consultancy-werk bij verschillende Nederlandse
gemeenten. Dan gaat het om Google Maps
API’s, locatiedata, producten en diensten, zoals
het updaten van Google Maps, het geven van
Google My Business-workshops, StreetView inwinnen en GIS-analyse.”

Overheidsklanten
Google neemt overheidsklanten serieus. Volgens
onderzoeksbureau Forrester was Google in
2018 marktleider in ‘public cloud native security’. Veiligheid van gegevens is van groot belang voor overheden, die immers een publieke

Neo-geo
Een jaar of tien geleden werd Google nog
betiteld als ‘neo-geo’ en ‘nieuwe speler op de
markt’. Nog altijd kijkt Google op een andere
manier naar oplossingen dan traditionele spelers. Angelier stelt: “Inmiddels zitten we bij alle
belangrijke spelers aan tafel. Vanuit Google
zien we dat het perspectief van traditionele
organisaties in de GWW-sector van oudsher
is opgebouwd vanuit de asfalt- en cementindustrie. Zulke ontmoetingen leiden tot constructieve samenwerkingen. Wie partijen van

Evenement

Google Maps business developer Jelle Draijer van Localyse.
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Werkzaamheden op de Ceintuurbaan bij luchthaven Schiphol door BAM. Vanaf 21.00 uur neemt de snelheid af in
verband met de verlaagde maximumsnelheid. Dus doorstroming verliep verder goed. Horizontale as: tijd. Verticale
as: afstand op de gemonitorde route. Kleuren: de gemeten snelheid.

taak dienen waarbij privacygevoelige gegevens
van burgers worden gebruikt. Angelier legt uit:
“Overheidsklanten hebben specifieke vragen en
eisen met betrekking tot data, verantwoording,
transparantie en beveiliging. Daarnaast denkt
de overheid, net als iedere organisatie die werkt
met data, goed na over de modernisering van
de digitale infrastructuur. Gaan we naar de multicloud?” Overheden voeren wettelijke taken uit,
met daarbij horende verplichtingen. Bovendien
moet de cloud-capaciteit goed worden ‘bemeten’ voor specifieke toepassingen.

Cloud readiness
Ook de menselijke kant verdient aandacht. Angelier: “Organisaties kijken vooruit: hoe ziet de
workforce van de toekomst eruit? Tegelijkertijd
moet je je realiseren wat op dit moment het niveau is op de werkvloer. Dan gaat het niet alleen
om de ‘cloud readiness’ van de collega’s. Maar
het gaat breder dan collega’s − het raakt processen, wijze van samenwerken, applicaties.”

Spoorweb
ProRail zet een combinatie in van traditioneel
GIS en Google-functionaliteit. Het SpoorWebplatform, dat al enige jaren draait, wordt
ingezet in de operationele sturing bij incidenten. Hier werken belangrijke elementen van
Esri’s ArcGIS gebroederlijk samen met typische
Google-toepassingen. De ‘en-en situatie’ betreft
bijvoorbeeld de zoekfuncties (binnen het Google
Maps-platform) en de kaartfunctionaliteit van Esri
(en OpenStreetMap). Is er geen adres maar wel
een winkelnaam bij een calamiteitenmelding of
nabij het spoor? De Google Places API biedt hier
uitkomst.

ParkBee
ParkBee is een scale-up die je het beste kunt omschrijven als een Digital Car Park Operator. Het

bedrijf ontwikkelt slimme technologie waarmee
ze het gebruik van publieke en private parkeerlocaties optimaliseren. Zowel in publieke als
private parkeergarages. Dit doen ze met verschillende oplossingen. Enerzijds biedt ParkBee
front-end integraties op boekingsplatformen,
een online reserveringssysteem en parkeerabonnementen. Anderzijds beschikt het bedrijf over
koppelingen met de grootste parkeerapps van
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dit alles
om het vinden van een parkeerplek eenvoudiger
te maken. Gebruikmakend van de expertise van
Google, Google-partner Localyse en Uberall
werkt ParkBee aan ‘hyper-local integrated marketing’. Commercial director Wouter de Bruijne
werkt hard aan verdere groei: “Onze volgende
stap? Integratie in het Google Maps-platform!”

Google Cloud
Dat werken in de Cloud ook voor GIS-afdelingen
voordelen biedt, lijdt geen twijfel. Het kunnen
doen van ‘big queries’ is een van de kerntaken
van een ruimtelijk analist. De naadloze integratie van beeldmateriaal (Duo, Photos), G-mail,
kalenderdata, Google Docs, Google Drive helpt
daarbij. Ook relatief nieuwe cloud-toepassingen, zoals de Machine Learning Services API’s
(waaronder Dialogflow voor chatbots of videointelligence) komen binnen bereik van de GIS’er.
Angelier: “Hier zit de aansluiting tussen Google
en GIS.” n
Remco Takken remco@geospatialmedia.net is senior associate editor bij Geospatial Media. De presentaties van
Google, Localyse, ProRail en ParkBee waren te zien tijdens
de Ruimteschepper Kenniskring van 27 februari jongstleden
bij Google in Amsterdam.
www.localyse.eu
www.parkbee.com
www.ruimteschepper.nl

Nul doden per jaar op de bouwplaats, dat is 2.0.
Next Level. 3.0. Style 2020. Allemaal mooie
duidingen voor de volgende versie van onze
wereld, onze toekomst. We weten helemaal niet
wat de toekomst brengt en dat is ook het mooie
daaraan. Ik wil helemaal niet weten hoe versie
2025 van AutoCAD eruitziet. Dan moet ik nu al
het commentaar van de betweters aanhoren. Het
niet weten is juist het prachtige aan deze casus.
Wat ik wél wil weten, is het geschetste vergezicht van onze CAD-omgeving over tig jaar. Het
mooie daaraan is dat je snapt dat het geen werkelijkheid is, maar wel helpt om ruim te denken
in de wereld waarin wij dan leven.
Ik heb het misschien nog niet duidelijk gezegd,
maar ik wil 1 (lees: één) vergezicht en niet van
elk zelfrespecterend bedrijf afzonderlijk. Dat illustreert naar mijn bescheiden mening de verdeeldheid in de toekomst, maar zo is het nu ook al?
What’s new! Vakgebied verenigt U! Maar dat
terzijde. Nee, één beeld van de FutureLevel is er
nog niet. Ik heb gezocht, maar niet gevonden.
Dan moet je het zelf maar doen, riep een stemmetje in mijn hoofd.
Chips, fles wodka, luxe stoel, alle jaargangen
CAD-Magazine en BIGnieuws, schetsblok en
een inspirerende ruimte. Ik settel mijzelf en roep
een beeld op van de digitale tekenkamer van
de toekomst en wacht tot er iets gebeurt. Niets.
Nog even wachten dan maar. Nog steeds niets.
Ook de fles rum sla ik aan en wacht geduldig.
Ik raak beneveld, ga door een tunnel maar zie
het witte licht opkomen en hoor een stem……
je moet niet denken wat je niet weet maar wat
wel. Van daaruit bepaal je welke bijdrage dat
geeft of welke impact dat zal hebben. Te noemen zijn: hyperloop, modulair circulair bouwen,
vergrijzing, wind- en zonne-energie in huis, VR
is uit, holistische projectie van het gebied, 3Dprinten, Cloudtechnieken, 7G, houten wolkenkrabbers, tiny houses, nieuwe materialen, Smart
Cities. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat
de wereld gaat veranderen en wij hebben dat
ontworpen. Maar hoe?
Ik propageer nadrukkelijk geen alcohol te gebruiken, dit was slechts tekstueel bedoeld om
een beeld neer te zetten. De beste goede ideeën
komen op het toilet, tijdens het hardlopen, in de
sluimerperiode net voor het wakker worden of in
de groep met fijne ruimdenkende collega’s. Over
dat laatste doe ik nu een oproep:
wie doet er mee om de schets
van de toekomst te maken? Reageer via: redactie@bignieuws.
nl of plaats een comment op de
site.
ing. toekomstigheden W. Barendsz
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“We richten ons op ontsluiten van intelligentie”

Thinkproject komt met DESITE
BIM het MKB tegemoet
Door Rob Sman

Bij het realiseren van grote projecten is heel wat meer informatie betrokken dan
de gegevens die in het bijbehorende BIM-model kunnen worden opgenomen. Het
productportfolio van thinkproject biedt oplossingen voor het beheer van gegevens
voor projecten van elke schaal. Dat wil echter niet zeggen dat die oplossingen niet
toepasbaar zijn op kleinere projecten, of niet haalbaar zouden zijn voor kleinere
ondernemingen; naast kwantiteit is immers ook kwaliteit van het grootste belang.

I

n een profielschets presenteert thinkproject zich nadrukkelijk als het onlosmakelijk
geheel van producten en mensen (‘professionals’). Het is tevens de naam van het
kernproduct ‘thinkproject CDE’ (tpCDE).
Regionaal manager voor de Benelux Jules
van der Weide vat bij de aanvang van ons
gesprek met hem in één zin duidelijk samen
waar thinkproject voor staat: “Wij richten ons
op het voor de bouwsector ontsluiten van de
intelligentie in de tot een project behorende
digitale informatie.” Een kort historisch overzicht maakt vervolgens meer duidelijk: “Vanaf
de start in 2000 (in München) was het doel,
het leveren van een bijdrage aan mogelijkheden voor samenwerking tussen partijen in
de bouw. Aanvankelijk bestond dat uit niet
veel meer dan een platform voor het uitwisselen en de kwaliteitsborging van tekeningen,
maar dat is uitgegroeid tot een volledig informatiemanagementplatform, dat mensen,
processen, systemen en informatie bij elkaar
brengt. Dit door de overname van een aantal
bedrijven met producten die goed pasten in
onze visie om onze klanten een totaalpakket
aan te kunnen bieden voor de toenemende
behoefte aan een informatiemanagementsysteem voor de gehele life-cycle van projecten
in zowel bouw als infra; 6D BIM. Denk bij die
overnames aan oplossingen voor contractmanagement, en planning en kostenbeheersing;
de 4D en 5D van BIM. Onze CDE (Common
Data Environment)-producten vormen een solide basis voor ieder type project.”

Niche
De naam thinkproject klinkt wellicht niet iedereen bekend in de oren. Wat is jullie positie
in de markt? “Er is sinds 2011 een vestiging
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staan wereldwijd op de tweede plaats. Onze
grootste concurrenten zijn voornamelijk actief
in het VK, de VS en Azië. We zien veel potentieel in geografieën waar men qua ‘moderne
bouwcultuur’ nog niet zo ver ontwikkeld is;
onze oplossingen zijn prima schaalbaar,
want je moét niet alle mogelijkheden per se
benutten. Daardoor ligt dus ook lokaal nog
een groeimarkt voor ons open.”

Coördinatiemodel

Regionaal manager voor de Benelux Jules van der
Weide bij thinkproject: “Wij hebben ons voorgenomen
de mogelijkheden voor het aangaan van een partnerschap met een lokale partner dit jaar te verkennen, zodat
we DESITE BIM ook naar het MKB kunnen brengen.”

in Nederland en we mogen een aantal van
de grootste bouwbedrijven en -consortiums tot
onze klanten rekenen. Een actuele referentie
is bijvoorbeeld de bouw van de Nieuwe Zeesluis in IJmuiden, maar ook werkzaamheden
aan de Afsluitdijk en de A15 bij Rotterdam.
Een internationaal project dat ik nog graag
noem is de 18 kilometer lange Fehmarnbelttunnel, die een verbinding gaat vormen
tussen Duitsland en Denemarken in de snelwegverbinding Hamburg-Kopenhagen. Wij
opereren inderdaad in een niche, maar we
zijn op ons terrein de grootste in Europa, en

De meest recente toevoeging aan het productportfolio is DESITE BIM, een applicatie waarin 3D-, 4D- en 5D-functionaliteit geïntegreerd
wordt aangeboden. De productnaam zal
door het woordje BIM al gauw de aandacht
krijgen van een breder publiek. Waar past dit
in het geheel? “DESITE BIM is afgelopen jaar
door overname van het Duitse Caepoint AEC
technologies aan onze productrange toegevoegd. Wij stellen voorop dat het een open
BIM-omgeving is waarin modellen en data uit
vele bronnen kunnen worden bijeengebracht
in een coördinatiemodel, waarin ook data
kunnen worden toegevoegd en bewerkt. Met
ondersteuning voor IFC en een veertigtal native bestandsformaten, waaronder ook puntenwolken en GIS-data, kunnen zowel bouw-,
civiele- als infratechnische projecten worden
gemodelleerd. Er zijn uitgebreide controlemogelijkheden op de juistheid van model en
data, ook bij voortgang en wijzigingen van
het project. Aan de hand van het model wordt
een planning gemaakt die door 4D-simulaties
gevisualiseerd kan worden, en er zijn tools
aanwezig voor voortgangscontrole tijdens het
bouwproces. Overigens is DESITE BIM er in
een zestal varianten met uiteenlopende functionaliteit, waaronder een versie voor tablets.”
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Het kernproduct van thinkproject voor het ontsluiten van intelligentie uit digitale informatie is tpCDE.

Communicatie
Hoewel DESITE BIM op zichzelf al een zeer
goed functionerende BIM-omgeving vormt

voor BIM-management, wijst Van der Weide
ook nog op het belang van de CDE-producten.
“In een Common Data Environment faciliteren

we gestructureerde communicatie en uitwisselen van data. Hier bevinden zich ook alle
gegevens die niet in het BIM-model zijn onder
te brengen: contracten, certificaten, vergunningen, controleformulieren, foto’s, rapporten
en nog veel meer. Een heel interessant aspect
is ook dat alle revisies van elk document, ook
als het vervalt, én de communicatie betreffende wijzigingen en besluiten worden opgeslagen; niet onbelangrijk bij het oplossen van
geschillen of het opsporen van onverhoopte
gebreken. Al deze informatie is op vele wijzen doorzoekbaar. In veel gevallen zal DESITE BIM met één van de CDE-producten een
ideale oplossing vormen, maar zoals gezegd
kan DESITE BIM ook autonoom werken, en
ook geïntegreerd worden met andere managementomgevingen. Tot voor kort hebben
wij ons altijd gericht op grote projecten, maar
het blijkt dat we met DESITE BIM ook een veel
bredere markt van minder grote projecten en
bedrijven kunnen bestrijken. Om die reden
is thinkproject recent een partnerschap aangegaan met Mensch und Maschine Software

NU RUIMTE VOOR
ONTWIKKELING
STRAKS DE STAP NAAR
ORDINA GEO-ICT
Ontdek jouw mogelijkheden
bij Ordina GEO-ICT!
www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict
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SE, dat nu in een aantal Europese landen de
verkoop en ondersteuning van DESITE BIM
verzorgt. In Nederland zijn we daar nog niet
aan toe, maar wij hebben ons voorgenomen
de mogelijkheden voor het aangaan van een
partnerschap met een lokale partner nog wel
dit jaar te verkennen, zodat we DESITE BIM
ook naar het MKB kunnen brengen.”

Standaardoplossing
Het is bijna vanzelfsprekend dat de producten van thinkproject cloudgebaseerd zijn,
dus Software as a Service. “Wij hebben
onze eigen datacenters en servers, en richten
daarop voor onze klanten een omgeving in.
Daarvoor werkt ons ‘delivery team’ samen
met de klant. Voor veel bedrijven of projecten
volstaat een min of meer standaard oplossing
die binnen een dag operationeel kan zijn.
Het kan ook de wens van de klant zijn een
oplossing geheel op maat te ontwikkelen, hetgeen natuurlijk langer duurt en ook kostbaar
kan zijn, maar wat bij ‘superprojecten’ als de

sluizen van IJmuiden of de Fehmarnbelttunnel
volkomen te rechtvaardigen is. De klanten betalen een subscription-fee per gebruiker per
maand; zo is het ook mogelijk dat bepaalde
deelnemers slechts tijdelijk van de dienst gebruikmaken, en anderzijds onmiddellijk kan
worden opgeschaald als dat wenselijk is.
Wanneer een project wordt afgesloten, kan
de ‘tijdelijke’ klant besluiten de data, vaak
vele terabytes groot, aan de betreffende stakeholders te laten overdragen. Deze kunnen
dan met die data eventueel weer een volgende fase opstarten, bijvoorbeeld voor beheer.
Ook wanneer de data niet meer in een actief
project zitten, kunnen wij die natuurlijk wel
blijven hosten.”

als DESITE BIM uitstekend begeleiden. Dat
thinkproject naadloos aansluitende CDE-oplossingen biedt met een bewezen uitstekende
track-record, maakt DESITE BIM beslist een
interessant alternatief met ongekende doorgroeimogelijkheden. n
www.thinkproject.com

Conclusie
De aan het begin van dit artikel genoemde
‘professionals’ zijn allen mensen met een stevige IT-kennis en uitgebreide kennis van de
werkprocessen in de bouwwereld. Zij kunnen
daarmee de implementatie van een product

“De enige manier om geweldig
werk te doen is door te houden
van wat je doet”

“Het is nooit te laat om te zijn,
wat je had kunnen zijn”
George Eliot

Steve Jobs

“Plezier in je baan zorgt voor perfectie in je werk”

“Zeventig procent van succes is
een kwestie van opdagen”

Aristoteles

Woody Allen

Project

BIGnieuws | april-mei 2020

ACCENT
OP DE
TOEKOMST
CAD ACCENT WORDT
ARKANCE SYSTEMS

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!
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Roadmap houdt opties open voor toekomst

Smart city Hilversum
volledig open ecosysteem
Door Lambert-Jan Koops

In Hilversum is de kogel door de kerk: de stad zet in op de transformatie naar een
smart city. Een consortium van bedrijven zal de overgang mogelijk maken door een
open smart-cityplatform te bieden waarmee de gemeente Hilversum haar smartcityvraagstukken kan aanpakken. Atos, VodafoneZiggo, ViNotion, Sustainder, Sorama, Dynniq en Esri zijn de partijen die de mediastad smart zullen maken. BIGnieuws
sprak hierover met Maarten Welmers, business developer bij Esri Nederland.

“E

en bijzonder positief kenmerk
van de smart-city-opzet waar de
gemeente Hilversum voor heeft
gekozen, is dat de gemeente inzet op een
open ecosysteem, waarop iedereen kan
aansluiten”, stelt Welmers als hem gevraagd
wordt waarom hij zo enthousiast is over het
project. “Er is een roadmap gemaakt waarbij
de verschillende onderdelen zijn vastgelegd,
maar een deel nog niet contractueel ingevuld,
zodat er flexibiliteit is naar de toekomst om
vraagstukken op te pakken. Een dergelijke
opzet houdt alle partijen scherp en maakt het
mogelijk om gebruik te maken van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen die nu
nog niet te voorspellen zijn. Ik denk dan ook
dat deze flexibele insteek uiteindelijk heel
gunstig zal blijken te zijn voor de resultaten
van het smart-cityproject.”

Maatschappelijke vraagstukken
Inmiddels zijn de eerste voornemens op de
roadmap naar smart city Hilversum omgezet
in daden en daarbij is ervoor gekozen om
MyCity van Atos en het ArcGIS-platform van
Esri de basis te laten vormen van het Smart
City Platform Hilversum. “Het hoofddoel bij
het creëren van een smart city is dat maatschappelijke vraagstukken dankzij het gebruik van data worden opgelost en daar is
specifieke technologie voor nodig”, zo stelt
Welmers. “MyCity is hierbij het platform dat
alle beschikbare data op één plek samenbrengt en dus de input verzamelt van de
diverse sensoren die in de stad worden aangebracht. ArcGIS biedt de functionaliteit om
(real-time) data over de leefomgeving samen
te brengen, te visualiseren, te analyseren, en
breed toegankelijk en bruikbaar te maken.”

Praktijk

Datagedreven diensten zullen dankzij Smart City Platform een positieve impuls geven aan de mobiliteit en
duurzaamheid in Hilversum.
BIGnieuws | april-mei 2020

27

Via een virtueel en fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners van Hilversum óók een bijdrage leveren aan slimme
oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun gemeente.

De bedoeling is dat datagedreven diensten
dankzij Smart City Platform een positieve impuls zullen geven aan de mobiliteit en duurzaamheid in de stad. De verwerking van data
die voor dit doel nodig zijn, voldoen aan de
uitgangspunten van de gemeente Hilversum
op het gebied van privacy, open dataprincipes en toegankelijkheid. Via een virtueel en
fysiek ‘Smart City Lab’ kunnen de bewoners,
bedrijven, scholen en instellingen van de
gemeente Hilversum tijdens informatiebijeenkomsten, workshops en inspiratiesessies óók
een bijdrage leveren aan slimme oplossingen
voor het verbeteren van de leefbaarheid in
hun gemeente.
Het feit dat burgers betrokken worden bij
de opzet en invulling van de smart city, is
volgens Welmers essentieel. “Technisch is
er heel veel mogelijk, op het gebied van
inwinning en verwerking, maar dat is geen
doel op zich. Waar het om gaat is dat data
laagdrempelig beschikbaar zijn voor zowel
de gemeentelijke organisatie als de burgers.
Dat betekent dus geen website waar geïnteresseerden Excel-bestanden met informatie
kunnen downloaden die ze eerst moeten
bewerken voordat ze de gegevens kunnen
gebruiken, maar een platform dat niet alleen
de data levert maar waarmee ook eenvoudig
applicaties te configureren zijn die deze data
inzichtelijk maken.”

Data analyseren
De manier die Welmers voorstaat voor het
laagdrempelig beschikbaar stellen van data

binnen een smart city, sluit uiteraard aan bij
de mogelijkheden die het Hilversumse Smart
City Platform biedt. Dit platform bevat data uit
tal van (open) databronnen, en lokale datasets en biedt de mogelijkheid voor gebruikers
om zelf data toe te voegen, en eenvoudig
apps, interactieve kaarten en dashboards
te maken of configureren. De integratie tussen MyCity van Atos en ArcGIS van Esri is
bovendien zo geregeld dat alle (real-time)
gegevens breed en eenvoudig toepasbaar
zijn. Welmers: “Het ArcGIS-platform biedt de
basis om echt alle beschikbare data over de
leefomgeving samen te brengen en te analyseren. De betrokken partijen krijgen zo meer
inzicht in allerlei thema’s, waaronder veiligheid en de energietransitie. Ook kunnen gebruikers van het platform initiatieven starten
voor hun straat, buurt of stad om samen een
lokaal vraagstuk aan te pakken en dat is uiteindelijk een belangrijk doel van smart city.
De kracht van ArcGIS is dat er al veel data
(landelijke open data en basisregistraties) met
één klik bruikbaar zijn in tal van standaard
configuraties. Een geïnformeerde burger kan
er dan ook al snel mee uit de voeten en zelf
een app maken die hem of haar nuttig lijkt.
Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om
via open API’s en SDK’s als developer aan de
slag te gaan.”

Buurtapp
De claim van Welmers dat een geïnteresseerde gebruiker van ArcGIS snel een eigen
app moet kunnen configureren, licht hij toe

door enkele voorbeelden te geven: “Met het
ArcGIS-platform zijn zowel uitgebreide oplossingen, als ook eenvoudige apps te maken.
De aandacht gaat vaak uit naar grote en
ingewikkelde zaken, maar de kracht is juist
dat een buurtappje zonder programmeren zo
in elkaar te zetten is. Wie bijvoorbeeld een
monumentenroute wil maken, of een app wil
maken voor het inventariseren van bomen,
heeft dat snel genoeg voor elkaar. Het enige
wat nodig is om als burger met ArcGIS aan
de slag te gaan, is contact opnemen met het
smart city lab van de gemeente.”
Het gebruik van de smart-citymogelijkheden
is niet zozeer afhankelijk van de beschikbaarheid van technologie, techniek en data, maar
meer in hoeverre mensen, organisaties en
processen worden geholpen deze in te zetten
bij vraagstukken/problemen, denkt Welmers.
“Het is ook de bedoeling dat het aantal apps
langzaam maar zeker toeneemt door natuurlijke groei. De gemeente kan dit natuurlijk
aanmoedigen en zelf ook opdrachten voor
apps uitzetten, maar daarnaast is het idee
dat gebruikers zelf dingen kunnen maken
die ze nuttig achten, zodat er apps ontstaan
waar zeker vraag naar is.”

Praktijkrichtlijn
Met de opzet waar de gemeente Hilversum
voor heeft gekozen, is de smart-citybenadering van de stad toekomstbestendig volgens
Welmers. “Het is weliswaar de eerste keer
dat een integraal platform als dit is uitgerold
in een open ecosysteem, maar er is van tevoren duidelijk goed nagedacht over de toekomst. Het project voldoet dan ook aan de
NEN-richtlijn voor Open Urban Platforms,
oftewel NPR-OUP’s en dat juich ik van harte
toe. Niet alleen omdat ik zelf nauw betrokken ben bij de ontwikkeling van deze standaard, maar vooral omdat die voortborduurt
op eerdere aanzetten tot standaardisatie
vanuit het European Innovation Partnership
Smart Cities & Communities en het DIN
SPEC 91357 (Reference Architecture Model
“Open Urban Platform”) uit 2017. Met inzet
van expert Nederlandse steden, kennisinstellingen en bedrijven die zich met smart cities
bezighouden, zijn voornoemde standaarden
op basis van ervaringen verder uitgewerkt
en praktisch toepasbaar gemaakt. Daarmee
is de NPR-OUP’s dus volledig toegesneden
op onze nationale situatie en biedt deze het
juiste houvast voor smart cities van nu en van
de toekomst.” n
www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-82842020-nl.htm
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Samenvoegen data noodzakelijk

De missing link voor
compleet inzicht
Door Bryn Fosburgh

Eén enkele versie van de werkelijkheid; gebaseerd op echte gegevens, dat is in
heel veel gevallen de missing link als het gaat om het bereiken van meer productiviteit, kwaliteit, transparantie, veiligheid en duurzaamheid. Een van de grootste
uitdagingen is het op de juiste manier verbinden van platforms en bouwgerelateerde data, zodat deze de maximale waarde vertegenwoordigen voor iedereen
binnen een organisatie en daarbuiten.

T

ot voor kort zochten de meeste
aannemers
productiviteitsverhoging in schaalvergroting. Grotere
machines zetten nu eenmaal meer weg.
De volgende stap was technologie, zowel op de machine als erbuiten. De acceptatie en adoptie van die technologie
is enorm gestegen, zeker de afgelopen
vijf jaar. En met succes: de toepassing
in de bouw heeft gezorgd voor een 130
procent hogere productiviteit en 50 procent minder herstelwerk. Technologische
ontwikkelingen zijn echter voornamelijk
gericht geweest op het digitaliseren van
bepaalde specifieke workflows voor
specifieke gebruikers. Ze leverden dan
ook heel specialistische gegevens op.
Op hun beurt waren die afgebakende
systemen en datastromen weer slecht te
integreren.

Schakelen tussen systemen
Op dit moment moeten opzichters en
projectmanagers dus nog schakelen tusBryn Fosburgh, executive vice president bij Trimble: “Compleet inzicht
sen verschillende systemen om zaken als vraagt om het samenvoegen van data uit bronnen als machinebesturing
en diverse statusupdates uit assets.”
de dagproductie, werk- en draaiuren en
onderhoudsschema’s in de gaten te houden. Al die data zijn wel voorhanden, ze hebdie een beeld geven van de voortgang van
ben alleen niet één enkel dashboard waarin een project en die bepalen of het op schema
alles samenkomt om zo real-time inzicht te
ligt.
houden in de voortgang op de bouwplaats en
Connected Construction
de gevolgen voor de planning en de kosten.
Een bouwproces dat steeds verder geïnteDit terwijl de druk om de kosten onder congreerd raakt en de opkomst van open datatrole te houden en de winstmarge te vergroten
standaarden hebben bijgedragen aan het feit
steeds groter wordt. Er is steeds meer behoefte
dat een bedrijf als Trimble die volgende grote
aan complexe informatie zoals live gegevens
uitdaging nu aan kan pakken. Want compleet
rond dagelijkse volumes, cijfers rond verdichinzicht, over al die afzonderlijke workflows
tingskwaliteit en inzicht in welke machines het
heen, vraagt om het samenvoegen van data
meeste werk verzetten. Allemaal meetpunten

Opinie

uit bronnen als machinebesturing en diverse statusupdates uit assets. Om daarmee de zo noodzakelijke dynamische
projectmanagementtools te bouwen.
En door die apps weer beschikbaar te
stellen aan een steeds mobieler team
krijgt iedereen een schat aan informatie en analysemogelijkheden, waar en
wanneer ze die maar nodig hebben.
Die informatie moet dan wel relevant
zijn voor en toegesneden op specifieke
workflows en rollen. Door gegevens te
combineren uit systemen als ERP, BIM,
machinebesturing,
landmeetkundige
systemen en weersvoorspellingen zijn
de juiste combinaties te maken. Bouwdata en échte samenwerking gaan ervoor zorgen dat elke functie, elke fase
en elk proces naadloos samenwerkt
– van kantoor tot op de bouwplaats.
Om zo de hele lifecycle te optimaliseren, van planning, concept, bouw tot
gebruik. Alleen een dergelijke, doelgerichte aanpak gaat werken, een aanpak die uitgaat van één versie van de
werkelijkheid. n
Bryn Fosburgh is executive vice president bij Trimble.
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Voor meer informatie, zie www.trimble.com.

TRIMBLE
MONITORING

Meten en monitoren
met één toestel

Trimble 0,5” of 1” Robotic Total Station
Altijd en overal realtime inzicht in data
Alle sensoren in één softwarepakket

geometius.nl/monitoring

088 4366 300
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Landbouwregistratie via ‘Land Parcel Identification System’

Snelle luchtfotoservice voor ministerie
Economische Zaken en Klimaat

Door de redactie

Het landbouwbeleid in de Europese Unie (EU) omvat een van de grootste financiële transacties in de jaarlijkse begroting. Hiervoor is een zorgvuldige en
nauwkeurige registratie nodig van alle boeren die in aanmerking komen voor
subsidies, met daarbij de juiste vergoeding waar zij recht op hebben. Om deze
registratie soepel te laten verlopen, is er een ‘Land Parcel Identification System’
(LPIS) ontwikkeld. Elke lidstaat van de EU beheert en werkt met zijn eigen LPIS.
In Nederland wordt dit uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat, waaronder het voormalige ministerie van Landbouw valt.

E

lk jaar moeten de 60 duizend Nederlandse boeren inloggen in het systeem
om de Gecombineerde opgave te doen.
Hierin moeten zij aangeven welke percelen
zij hebben gebruikt, wat zij hebben verbouwd, en, indien nodig, hun perceelsgrenzen wijzigen. Daarnaast moeten veehouders
aangeven welke dieren en hoeveel dieren
zij houden. Daarbij komt ook de huisvesting
van deze dieren, de soorten staltypes. De
aangifteperiode is beperkt tot zes weken en
veel boeren wachten tot het laatste weekend
van deze periode om hun gegevens in te dienen. Tijdens deze laatste dagen leidt dit tot
piekgebruik op het systeem. Vanwege deze
drukte moet de applicatie voor de aangifte
altijd snel en betrouwbaar zijn. Het systeem
dat het LPIS ondersteunt in Nederland werd
oorspronkelijk in 2008 opgezet. Het bevatte
een complexe architectuur van onderling verbonden databases en geospatial servers. Het
was een uitdaging om de prestaties en betrouwbaarheid constant te houden, met name
tijdens de piekuren. Hierbij is een groot deel
van de belasting afkomstig van het onderliggende beeldmateriaal. Daarom benaderde
het ministerie IMAGEM, Diamond Partner van
Hexagon’s Geospatial-divisie in de Benelux.

Bestaande architectuur
IMAGEM had al veel ervaring met het opzetten van krachtige services voor beeldmateriaal, gebaseerd op ERDAS APOLLO. Deze
software biedt tools voor datamanagement
en overdracht. Ook biedt het mogelijkheden
voor het organiseren van geografische en organisatorische data in een gecentraliseerde
bibliotheek en het distribueren van die data
vanaf de cloud of ter plekke. Met een geïm-
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Elk jaar moeten 60 duizend boeren de Gecombineerde opgave invullen en aangeven wat er met hun
percelen gebeurt.

plementeerde out-of-the-box ‘Service-Oriented
Architecture’ kan ERDAS APOLLO aangepast
en uitgebreid worden om aan zowel specifieke geografische als organisatorische wensen
te voldoen.
Bij de opdracht voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was er een extra
uitdaging, die eruit bestond om de service te
implementeren binnen een bestaande architectuur, gebaseerd op Esri-technologie. Hierin
was geen ruimte om de front- en backend-architectuur te veranderen. Bovendien moest de
oplossing niet alleen netjes worden opgezet,
maar ook snel. Toen de aanvraag binnenkwam, was er slechts vier weken tot het begin
van de Gecombineerde opgave.
Bij aankomst was het basissysteem binnen anderhalf uur klaar voor gebruik. De mogelijkheid voor ERDAS APOLLO om een natief Esri

Geoservices-protocol in te zetten betekende
dat het front-end direct in de nieuwe service
geplaatst kon worden, zonder aanpassingen.
Daarnaast kon het testen vrijwel meteen na
de installatie beginnen. Na de implementatie
verscheen het beeldmateriaal sneller op het
scherm dan de vectoren. Dit was nog nooit
eerder het geval geweest.

100 GB per uur
Toen het systeem klaar was voor gebruik en
boeren begonnen met het invullen van de
Gecombineerde opgave, bleek de oplossing
niet alleen erg snel te zijn, maar ook veel
stabieler dan de vorige architectuur. Zelfs op
piekmomenten, met meer dan 8 miljoen paginaweergaven en 100 GB aan gegevens die
elk uur werden opgevraagd, ondervonden
de CPU’s (Central Processing Unit) niet meer
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lucht- en satellietfoto’s. De grote fotobestanden worden zodanig aangepast dat ze minder ruimte in beslag nemen, maar de kwaliteit
wel wordt behouden.

Het IMAGEM-systeem, gebaseerd op ERDAS APOLLO, bleek de piekbelasting van de Gecombineerde opgave
makkelijk aan te kunnen.

dan 25 procent van hun maximale belasting.
Bovendien waren de gegevens nu afkomstig
van een aantal grote ‘Enhanced Compression

Wavelet’ (ECW)-mozaïeken. ECW-mozaïeken zijn gecomprimeerde bestandsformaten
die geoptimaliseerd zijn voor de opslag van

De ECW-mozaïeken hebben de vorige, minder efficiënte oplossing vervangen die originele, in volledige grootte beelden uit een
database leverde. Dit betekende dat naast
de winst in snelheid en stabiliteit, databeheer
aanzienlijk verminderde, evenals de hoeveelheid opslagruimte die nodig was.
Het ministerie is zeer tevreden over de oplossing en het gemak waarmee deze is geïmplementeerd. Bovendien maakt deze succesvolle LPIS-implementatie de weg vrij om
de architectuur ook voor andere systemen te
gebruiken. Het bewijst ook dat het aannemen
van een gecombineerde, ‘best of breed’benadering van uw systeemarchitectuur een
vele malen beter rendement oplevert dan het
standaardiseren op een enkel platform. n
Zie voor meer informatie over de Gecombineerde opgave
www.rvo.nl en voor meer informatie over IMAGEM
www.imagem.nl.
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Met in deze editie
Gevolgen coronavirus – Vooraankondiging 3 events:
NCG-symposium, Geocongres 2020 en ICA-workshop
kaartgeneralisatie

Gevolgen coronavirus COVID-19
De wereld kampt met het coronavirus. Zo zijn er vele
ingrijpende gevolgen voor onderwijs en onderzoek: campussen zijn dicht voor studenten, seminars, promoties,
intree- en afscheidsredes zijn uitgesteld, buitenlandse
gastonderzoekers worden niet ontvangen en dienstreizen worden uitgesteld (zie bijvoorbeeld www.tudelft.
nl/2020/tu-delft/coronavirus voor de maatregelen die
door de TU Delft zijn genomen). Het in de vorige GeoTGnieuwsbrief aangekondigde NCG-seminar Point Clouds
dat op 27 maart in Enschede zou plaatsvinden is tot nader order uitgesteld en het is ook zeer onwaarschijnlijk
dat de FIG working week van 10-14 mei in Amsterdam
kan doorgaan. Het onderwijs wordt inmiddels online
verzorgd, van colleges en het begeleiden van studenten
tot afstudeerpresentaties aan toe. Ook zit nog steeds een
behoorlijk aantal studenten en medewerkers vast in het
buitenland.
Het begon allemaal in Wuhan in december 2019 en het
virus werd begin 2020 wereldnieuws toen deze hele stad
met 11 miljoen mensen in quarantaine ging, net rond
het Chinees nieuwjaar. Door de samenwerking in het
Joint Research Centre Wuhan-Delft zijn er zeer nauwe
contacten, maar gelukkig bleek dat geen van onze

Het historisch deel van de Wuhan campus.

partners in Wuhan was besmet. Vanwege het Chinees
nieuwjaar waren Chinese studenten en medewerkers
vanuit Nederland naar China gereisd. Een aantal
van de Geomatics-studenten zit nog steeds in China,
waarvan één in Wuhan. Eén van onze postdocs slaagde
er nog in om een vlucht naar Nederland te boeken. Nagenoeg de hele vakantie in China zat hij in thuisquarantaine en moest bij aankomst in Nederland opnieuw in
thuisquarantaine. Na een korte periode weer bij de TU
Delft te hebben kunnen werken, ging ook in Nederland
het virus dermate heftig rond dat de universiteiten niet
anders konden besluiten dan hun deuren te sluiten (en
moest onze postdoc voor de derde keer in quarantaine).
Inmiddels hebben we allemaal met dit virus te maken.
Iedereen veel sterkte in deze bijzondere periode.

Vooraankondiging 3 events
Door een samenloop van omstandigheden kwamen van
verschillende kanten ideeën bij elkaar om in het najaar
op de TU Delft een aantal geo-events te organiseren.
Dit zijn respectievelijk het NCG-symposium 2020, het
Geocongres 2020 en de 23ste ICA Workshop on Map
Generalisation and Multiple Representation. Heel verschillende wetenschappelijke en beroepspraktijkgerichte nationale en internationale bijeenkomsten. Het was
wel even puzzelen voor de eindverantwoordelijken, resp.
Herman Tjesse de Haan (Geocongres/gemeente Delft),
Martijn Meijers (ICA/TU Delft) en Peter van Oosterom
(NCG/TU Delft), maar de meerwaarde voor de bezoekers om ook laagdrempelig aan de andere events te

kunnen deelnemen gaf de doorslag. Op 5 (en voor de ICA
ook 6) november zullen op de faculteit Bouwkunde deze
drie events plaatvinden met als overkoepelend thema
’Theory meets Practice’.

TU Delft faculteit Bouwkunde.

April/Mei 2020
NCG-symposium

Op donderdag 5 november organiseert het Nederlands Centrum
voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG) haar jaarlijks symposium. Het symposium is gratis en bedoeld voor alle onderzoekers
en studenten van Nederlandse universiteiten en professionals
uit de beroepspraktijk, werkzaam bij bedrijven, overheden en
instituten die actief zijn op het gebied van geodesie en geo-informatica. Pas afgestudeerde MSc-studenten zijn ook welkom om
een bijdrage te leveren met een presentatie.
Dit jaar zijn zowel de Baarda-lezing als de Tienstra-onderzoeksprijs opgenomen in het plenaire programma. Korte samenvattingen (ongeveer 5-10 regels met 1 of 2 illustraties) voor presentaties kunnen tot uiterlijk 24 augustus worden ingediend. Dit jaar
is er ook de mogelijkheid om een demo te geven als onderdeel
van een presentatie, om zo de kloof tussen theorie en praktijk
te dichten. De ontvangen bijdragen worden beoordeeld door de
programmacommissie en bij aanvaarding worden de auteurs
voor 25 september geïnformeerd over het toegewezen tijdvak
voor hun presentatie.
Het symposium omvat alle actieve onderzoeksactiviteiten op
het gebied van de geodesie en geo-informatica. Details over het
indienen van voorstellen, het aanmelden en de opzet van het programma zijn te vinden op www.gdmc.nl/events/NCGSymp2020/.

Geocongres 2020

In de Metropool Rotterdam-Den Haag wordt door de gemeenten jaarlijks een congres op het gebied van de geo-informatie
georganiseerd. Dit jaar is het de beurt aan de gemeente Delft om
het event te organiseren. Het event is bedoeld voor geïnteresseerden en collega’s uit het vakgebied om elkaar op de hoogte te
brengen van de dilemma’s, uitdagingen, ambities, voortgang en
ontwikkelingen. Al snel was de link met de TU Delft gelegd en

werd besloten om op 5 november het Geocongres 2020 (gezamenlijk) te organiseren met de NCG en ICA. Behalve in de vorm van
gewone sessies zal het Geocongres ook worden vormgegeven met
presentaties, discussies, hands-on tutorials (bijvoorbeeld met de
laatste apparatuur op het gebied van het 3D-laserscannen) en
mogelijk ook een paneldiscussie.
Meer informatie op www.geocongresmrdh.nl.

ICA-workshop kaartgeneralisatie

De International Cartographic Association (ICA) ‘Workshop
on Map Generalisation and Multiple Representation’ wordt
op 5 en 6 november gezamenlijk georganiseerd met het NCGsymposium en het Geocongres, met een gedeelde sessie op de
eerste dag en specifieke workshopsessies op de tweede dag. In
navolging van de recente ontwikkelingen in de cartografie, zal
de 23ste editie van deze workshop voorstellen belichten voor
kaartgeneralisatie en meervoudige representatiemethoden en
voor toepassingen voor interactieve multi-scale visualisaties van
ruimtelijke gegevens. Interessante onderwerpen zijn onder meer
generalisatie, vereenvoudiging of op enigerlei wijze samenvoeging van cartografische of geografische gegevens (2D of 3D) op
thematische basis of referentiebasis.
Eenieder wordt uitgenodigd om voor 24 augustus een voorstel
van 1500 woorden in te dienen volgens de richtlijnen voor
abstracts van de ICA. Alle inzendingen worden dubbelblind
beoordeeld door vakgenoten. Geaccepteerde papers worden
gepresenteerd tijdens de workshop en gepubliceerd op de website
van de ICA-commissie.
Meer informatie is te vinden op varioscale.bk.tudelft.nl/events/
icagen2020/.

Deelnemers aan een ICA-generalisatieworkshop in 2016.

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

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

www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.nl
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Heden, verleden en toekomst van de softwaremarkt volgens Itannex

“De mix tussen mensen, processen
en techniek zal centraal staan”

Door de redactie

De afgelopen twintig jaar is de softwaremarkt duidelijk veranderd. Waar het aan
het begin van deze eeuw nog nodig was om een doos met daarin een bijbehorende cd af te leveren bij de eindgebruikers van ontwerpsoftware, daar kan
deze laatste groep tegenwoordig met een druk op de knop de gewenste software
downloaden of zelfs online gebruiken. Dit heeft directe gevolgen gehad voor de
bedrijfsvoering van de betrokken dealers, omdat daarmee één van hun kerntaken, het distribueren van software, nagenoeg volledig is verdwenen. BIGnieuws
ging in gesprek met resellers en distributeurs, en vroeg ze hoe ze zich in de
afgelopen jaren hebben aangepast aan de veranderende softwaremarkt en wat
hun plannen zijn voor de toekomst.

E

llis van Bun is als marketingmanager
werkzaam bij Itannex. Haar organisatie
begeleidt al bijna 25 jaar de digitale
transitie in de bouwkolom. Hierbij streeft het
bedrijf ernaar om per klantsituatie de ontwikkeling van mens, proces en techniek optimaal
op elkaar aan te laten sluiten.

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Onze core-business is om bedrijven in de
bouwsector te begeleiden in de digitale transitie. Dit doen we samen met de klant met een
juiste mix van software, diensten, trainingen
en opleidingen.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“Als we puur kijken naar techniek, dan kunnen wij vertrouwen op de kracht van Autodesk. Autodesk is wereldleider in 3D-ontwerpsoftware en stopt veel tijd, expertise en
financiële middelen in productontwikkeling.
Daardoor kunnen wij op technisch gebied
dus vaak het beste product leveren. Onze ervaring in de praktijk is echter dat de techniek
niet het grootste struikelblok is. Dat is vaak
de mens die de techniek op de juiste manier
moet gebruiken, of de processen die geoptimaliseerd moeten worden. Een van onze

Interview

Ellis van Bun, marketingmanager bij Itannex: “De trend
dat techniek niet langer centraal staat, maar juist datgene
wat je ermee gaat oplossen of verbeteren, zal verder
doorzetten.”

USP’s naast software is dat wij juist verder
kijken dan alleen de techniek.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,
al dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket in de eigen bedrijfsvoering of
de samenwerking met derden binnen BIM-verband? Welke rol spelen
jullie als reseller bij de advisering
over deze laatste twee zaken?

“We worden in de meeste gevallen niet
meer als reseller en alleen softwareleverancier gezien. We zijn gesprekspartner van
alle medewerkers tot en met de directie als
trusted advisor. Dat maakt ook dat ik onszelf eigenlijk niet meer zie als reseller in
de oorspronkelijke vorm, als het dan toch
moet zouden we liever spreken over VAR;
Value Added Reseller. Wat we de laatste
jaren steeds meer zien is dat keuzes voor
software niet meer gemaakt worden vanuit
een technische gedachte, maar vanuit de
gedachte hoe het kan bijdragen aan de bedrijfsvoering. Uiteindelijk kun je keuzes om
te investeren in bepaalde technologie altijd
terugbrengen op bedrijfsmatige doelen, zoals het verlagen van kosten, terugbrengen
van projecttijd of het maximaliseren van de
winst. De digitale transitie en BIM spelen
hierin een belangrijke rol. Door de juiste
techniek in te zetten bij procesoptimalisatie kunnen deze bedrijfsmatige doelen behaald worden. We schuwen het ook niet
om gedragsverandering mee te nemen in
ons takenpakket. Uiteindelijk zijn het de
mensen die het moeten doen.”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van eigen producten aan?
“Met Autodesk-software bieden wij onze relaties een volledige set aan benodigde tech-
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Itannex zet voor de digitale transitie in op een mix van software, diensten, trainingen en opleidingen.

niek. Onze primaire focus is om onze klanten
hier zo optimaal mogelijk gebruik van te laten
maken. Aanvullend aan de standaard software bieden wij nog een aantal branchespecifieke add-ons en een eigen werkmethodiek
voor Revit; SmartRevit. Dit is bedoeld om Revit

geschikt te maken voor de Nederlandse manier van ontwerpen en bouwen. Hiermee kunnen onze relaties een efficiencyslag maken
en handmatig of tijdrovend werk besparen.
SmartRevit is een voortdurend evoluerende
ontwikkeling, gebaseerd op onze jarenlange

praktijkervaring. Ons eigen ontwikkelteam,
aangevuld met externe partners hanteren
agile en scrumtechnieken, om efficiënt en
effectief kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen. Voor een aantal klanten ontwikkelen
we ook maatwerkapplicaties die afgestemd
zijn op hun specifieke uitdagingen en processen.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?
“De trend dat techniek niet langer centraal
staat, maar juist datgene wat je ermee gaat
oplossen of verbeteren, zal verder doorzetten. Bedrijven uit andere sectoren zullen toetreden tot de bouwsector, wat de bouwsector
op zijn kop kan zetten. Ook daar hebben we
oog voor en zijn we gesprekspartner. Digitalisatie zal hieraan ten grondslag liggen en de
juiste mix tussen mensen, processen en techniek zal hierbij centraal staan.” n
www.itannex.nl

Het Itannex-ontwikkelteam hanteert agile en scrumtechnieken om oplossingen te ontwikkelen, waaronder
maatwerkapplicaties.
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Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens The People Group

“Doorontwikkeling eigen
software en tools blijft prioriteit”
V

iktor de Haan is als directeur werkzaam bij The People Group | Software
& Trainingen, verkoper van onder andere KLIC-WIN service, Optimize Suite (CAD
tooling) en GeoSmartDesign (SaaS).

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Onze core-business is het ontwikkelen van
innovatieve software. Uiteraard vloeien daaruit voort consultancy en andere dienstverlening, maar het grootste deel van onze medewerkers zijn softwareontwikkelaars.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“Elk groot ontwerppakket heeft zijn voor- en nadelen. Dat blijf je houden en het is aan de organisatie en bestaande kennis van medewerkers
in hoeverre het pakket aansluit bij haar wensen.
Waar wij vooral naar kijken is met welk doel de
software wordt gebruikt. Dan kijken we of wij
daarvoor slimme en handige tools hebben om de
bestaande werkprocessen te optimaliseren. Zo is
onze Optimize Suite ontstaan, een verzameling
van applicaties en plug-ins voor het versnellen en
vereenvoudigen van CAD-ontwerpen. Hiermee
wordt meer eenheid en structuur gebracht in de
organisatie, zoals consequente ontwerpen conform de Nederlandse CAD Standaard. Zo zorgen onze tools voor een optimaal ontwerp- en
tekenproces, wat tijd en dubbel werk bespaart.”
“Vanuit de gedachte van slimmer ontwerpen
en procesoptimalisatie hebben wij in samenwerking met onze klanten zelf ontwerpsoftware
voor ondergrondse infrastructuur ontwikkeld,
GeoSmartDesign. Dit hebben wij op dit moment
al voor de telecomsector en voor de watersector ontwikkeld, met respectievelijk, GeoFiber en
GeoWater. Dit webgebaseerde GIS hebben wij
vanwege snelheid en flexibiliteit zelf ontwikkeld.
Voor een groot deel gaat het namelijk om flexibel en snel softwaretoepassingen kunnen ontwik-

Interview

In GeoWater, het webgebaseerde GIS van The People Group, zijn verschillende ontwerpscenario’s met elkaar te
vergelijken.

kelen, aangezien de time to market belangrijk is,
en dit wilden wij zelf in de hand houden.”
“Eén van de unique selling points van GeoSmartDesign is dat het een applicatie is die erg
workflow gestuurd is. Daardoor voelt het niet
aan als een ‘groot pakket’, maar doet een gebruiker alleen dat wat hij echt nodig heeft in de
betreffende stap van het proces.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,

al dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?
“Uiteraard speelt legacy een rol in de besluitvorming bij de keuze voor nieuwe ontwerpsoft-
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GeoFiber is de GeoSmartDesign-variant die is bedoeld voor de telecomsector.

ware. Wij merken ook dat organisaties kijken
wat het beste past binnen hun huidige en
toekomstige IT-architectuur. Wat betreft onze
Optimize Suite is het relatief eenvoudig: elke
organisatie die werkt met Bentley Software,
zoals MicroStation, PowerDraft of OpenRoads,
heeft baat bij onze tooling en hiervoor is de
installatie geen beperkende factor. Wordt er bij
een organisatie gekozen voor een ander groot
ontwerppakket dan waar Optimize Suite op
draait, dan is de keuze ook voor onze tooling
gemaakt. Vanuit onze jarenlange ervaring als
Bentley Partner adviseren wij organisaties ook
bij de migratie en installatie van deze software,
ook in relatie tot integratie met bestaande BIMpakketten en samenwerkingsverbanden, wij
zijn dan ook op die manier betrokken bij het
BIM Loket.”
“Wat onze SaaS-oplossing GeoSmartDesign
betreft, deze past vaak prima in de IT-architectuur vanwege de voor de hand liggende
voordelen die een SaaS biedt. Daar zien wij
geen beperkingen. Organisaties kiezen vooral
voor onze ontwerptool omdat het gebruik van
GeoSmartDesign bij ontwerpen tijdwinst met
zich meebrengt en tegelijkertijd de consistentie,
nauwkeurigheid en kwaliteit van het ontwerp
enorm verhoogt. Ons ontwikkelde algoritme
kan namelijk automatisch nieuwe netwerkverbindingen genereren op basis van relevante
contextuele ruimtelijke factoren, zoals info van

de BAG, BGT, kadastrale kaart, bomen en bodemvervuiling. Met het gebruik van GeoSmartDesign wordt de kans op een ‘first time right’
verhoogd, terwijl het de overhead verlaagt.”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van deze eigen
producten aan?
“Wij verkopen zelf geen derde-partijsoftware,
wij hebben daar wel een adviserende rol in.
Voor onze CAD tooling geldt dat wij deze
ontwikkelen boven op de bestaande CADsoftwarepakketten. Wat betreft GeoSmartDesign kunnen wij complementair zijn aan
bestaande grotere ontwerppakketten, maar
deze kan ook op zichzelf staan. Door de modulaire opbouw en door naadloze communicatie met in- en externe klant-, netwerk- en
beheersystemen kan GeoSmartDesign relatief
eenvoudig in bestaande werkprocessen worden geïntegreerd en waar nodig realiseren
we maatwerkkoppelingen.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke

diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?
“We zullen zeker de bestaande Optimize
Suite blijven uitbreiden met nieuwe slimme
en handige tools om de gebruikers en organisaties te blijven bedienen. Hier verwachten
wij zeker de komende jaren groei, ook buiten
Nederland. Voor GeoSmartDesign hebben
wij de ambitie om de standaard neer te zetten als het gaat om het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur. Hierin verwachten wij
een sterke vraag in binnen- en buitenland.” n
www.thepeoplegroup.nl
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Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens Construsoft

“Het is de trend om steeds
flexibeler te kunnen werken”
J

os Obbink is als marketing manager
werkzaam bij Construsoft, verkoper
van Tekla Structures, Trimble Connect,
SketchUp Pro, ProjectSight en Construsoft
Window.

in het eerste contact met de toekomstige klant.
Daarom gaan we normaalgesproken ook altijd
eerst in gesprek om dit soort zaken te bespreken
en om vervolgens pas een bepaalde softwareoplossing te bespreken of te demonstreren. De
eindgebruiker moet echt zelf voor onze oplossing kiezen. Op het gebied van integratie en
BIM is het eigenlijk heel makkelijk. Al onze software is open, dat betekent een open interface,
zodat er van buiten aan geprogrammeerd kan
worden. Dat bevordert de integratie met andere systemen en bovendien is de software open
voor open BIM-samenwerking.”

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Als core-business ondersteunt Construsoft de
bouwsector met het delen van kennis en de ontwikkeling van BIM- en VDC-oplossingen, met als
doel het stimuleren van de digitalisering in de
bouwsector. Als kennispartner streven we naar
de maximale optimalisatie van de productiviteit
van onze klanten en stroomlijnen we processen door efficiënte digitale, modelgebaseerde
bouwoplossingen te implementeren.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“Beide denk ik. De grote ontwerpsoftwarepakketten hebben een bewezen staat van
dienst en worden over het algemeen succesvol in de praktijk ingezet. Echter heeft
niet elke gebruiker dezelfde opdracht. Pak ik
SketchUp Pro als voorbeeld, dan blinkt die
software uit in intuïtiviteit en ontwerpsnelheid,
gecombineerd met de prijs, maar is vooral
geschikt voor een principe-ontwerp en visualisatie. SketchUp is breed georiënteerd, heeft
tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd en
wordt in de bouw vooral veel gebruikt door
architecten. Kijken we naar Tekla Structures
dan vinden we de kracht in de mogelijkheden
om complexe ontwerpen technisch uitvoerbaar en maakbaar te maken. De software
wordt veel gebruikt door ingenieursbureaus
en onderaannemers. Het derde ontwerppakket dat we leveren is Construsoft Window,
een totaalpakket om kozijnen in 3D te modelleren en de volledige werkvoorbereiding
en machineaansturing te regelen. Deze software wordt gebruikt door timmerfabrieken.

Interview

Jos Obbink, marketing manager bij Construsoft:
“Het werken in de cloud gebeurt steeds meer en
daarom verwacht ik veel van cloudoplossingen
waarmee snel BIM-data zijn te raadplegen op de
smartphone, tablet of desktop.”

Alleen al in ons portfolio hebben we dus al
drie verschillende werelden qua ontwerpsoftware. Onze taak is om in de huid te kruipen
van de verschillende doelgroepen om zo het
juiste product aan te bieden en daarnaast te
zorgen voor de juiste ondersteuning.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,
al dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?
“Eerst even het eerste deel van de vraag: ook
hier zijn eigenlijk beide antwoorden van toepassing. Soms kiezen ze zelf – dat is vanzelfsprekend wat mijn voorkeur heeft – en soms
zijn ze gebonden. Onze taak is in dat geval
om zoveel mogelijk eisen en wensen, huidige
problematiek et cetera boven tafel te krijgen

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van deze eigen
producten aan?
“Toen Construsoft 25 jaar geleden werd opgericht, begonnen we met de verkoop van een internationaal georiënteerd ontwerpsoftwarepakket met een zeer hoge automatiseringsgraad.
Bij automatisering is handwerk zeer onwenselijk,
maar de output en werkwijze sloot destijds nog
niet aan bij de Nederlandse manier van denken
en werken. Al heel gauw werd dus duidelijk dat
lokalisatie en lokale ondersteuning van de software noodzakelijk was om klanten goed te bedienen. Die werkwijze zit nog altijd in ons bloed.
Ook vandaag ontwikkelen we met een team van
programmeurs nog eigen tools en handigheden
rondom onze software. Deze ontwikkelingen
worden overigens aan al onze klanten als service vrij beschikbaar gesteld, maar het komt ook
voor dat de ontwikkelaar (Trimble) ontwikkelingen van ons overneemt. Daarom stellen we weleens dat we mede-ontwikkelaar zijn. Construsoft
is ondertussen in ruim dertig landen actief en ook
daar lokaliseren we.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?

BIGnieuws | april-mei 2020

39

Construsoft Window is een pakket om kozijnen in 3D te modelleren en de volledige werkvoorbereiding en machineaansturing te regelen.

“Als je kijkt naar verkoopmodellen dan zie
je dat verkoop in elke branche eigenlijk wel
ontwikkelt. Denk aan webshops, films huren,
muziek kopen, booking sites, huizen verkopen enzovoort. Mijn verwachting is dat dit in
de bouw ook gebeurt: we zien al de trend om
steeds flexibeler te kunnen werken, waardoor
de populariteit van subscription toeneemt.
Ook het werken in de cloud gebeurt steeds
meer en daarom verwacht ik veel van een
cloudoplossing zoals Trimble Connect, waarmee iemand makkelijk en snel BIM-data kan

raadplegen op de smartphone, tablet of desktop.”
“Op het gebied van ondersteuning verwacht
ik dat het breder wordt. Persoonlijke ondersteuning door telefonisch contact is op werkdagen nog steeds erg veel gevraagd, maar
we zien ook dat we steeds meer naar een
24-uursservice gaan. Om buiten werktijden
ondersteuning te bieden, investeren we veel
in online documentatie, e-learning en een
webshop. Een ander puntje van ondersteuning is dat we zeer actief zijn in de educa-

tieve sector. Hierdoor komt er jonge aanwas
van medewerkers en stagiaires die in korte
tijd operationeel kunnen zijn.” n

Tekla Structures wordt met name gebruikt door ingenieursbureaus en onderaannemers.

www.construsoft.nl

40

Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens ISD Benelux

“Meer doen, minder fouten en
snellere doorlooptijden, is het motto”

Element Installation in het ontwerppakket HiCAD van ISD Benelux.

C

hristian Everhardus is als managing
director werkzaam bij ISD Benelux,
oplossingaanbieder rondom HiCAD
(CAD) en HELiOS (PDM).

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Wij geloven in het leveren van een positieve bijdrage met een substantiële impact
bij onze klanten. Deze bijdragen leveren we
met ervaren medewerkers, zelfontwikkelde
software en overbrenging van onze kennis.
Dit doen we door klanten als sterke partner
terzijde te staan, processen zo goed mogelijk
te ondersteunen en ondernemingen succesvoller te maken. Sinds de oprichting in 1977
heeft ISD zich ontwikkeld tot een veilige en
betrouwbare partner op dit gebied. Dit doen
wij door het leveren van branchespecifieke
kennis, trainingen en software. Op deze manier wordt er waarde toegevoegd aan bedrij-

Interview

ven om projecten sneller en eenvoudiger te
kunnen ontwikkelen, produceren, monteren
en service te leveren op uitgeleverde werkzaamheden.”
“ISD biedt drie hoofdzaken: software, service
en kennis. Het leveren van zelfontwikkelde
software aan engineers, die hen in staat stelt
om meer afdelingen te betrekken en beter
samen te werken. De software wordt ontwikkeld op basis van klant- en branchespecifieke
wensen. Voor de service geldt dat onze medewerkers veel kennis hebben van bedrijven
uit de verschillende branches. Naast onze
standaardsoftware leveren we ook maatwerk.
Dit zijn functies of automatiseringen specifiek
ontwikkeld voor een klant. Met betrekking tot
kennis is het zo dat we de ervaring hebben
van meer dan veertig jaar ondernemen in de
engineeringsector – met name binnen de softwarebranche. De kennis van onze consultants
en trainingen zijn afgestemd op de branche
en worden onderhouden door het bezoeken

van externe seminars en het houden van interne kennissessies.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“Afhankelijk van de branche waarin een
bedrijf opereert, is er nog veel functionaliteit die ISD met HiCAD en HELiOS als extra
toegevoegde waarde kan leveren. De kracht
van ISD Group zit hem in het inspelen op de
wensen van de klant, de branche en de ontwikkelingen in de branche en deze te gebruiken voor de ontwikkeling van de software. Zo
organiseert ISD regelmatig een meeting in de
vorm van een special interest group of kennissessies. Hierbij gaan we in overleg met onze
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klant/bedrijfsproces. In mijn beleving kunnen
we in de branche ‘bouw’ een onderscheid
aanbrengen tussen drie verschillende toepassingen: designsoftware, BIM-management
en manufacturing. Met name voor manufacturing komen de oplossingen van ISD goed
tot hun recht. Bedrijven hebben immers nog
altijd tekeningen en documenten nodig om de
productie aan te sturen. Natuurlijk is daarbij
de trend al lang ingezet naar digitalisering,
waarbij deze documenten digitaal worden
verstuurd naar productie of naar de montageplaats. De mate waarin het digitaal gaat,
is weer afhankelijk van de ‘maturity’ van een
klant, project of omgeving waarin onze klant
opereert.”

“Samenwerking met andere systemen is belangrijk, of dit nu intern is met een koppeling met ERP of CAM, of extern
in een BIM-project.”

klanten en vragen wij hen welke functionaliteit
goed gaat, maar vooral waar zij nog verbeterkansen zien. Op deze manier blijven wij
software ontwikkelen die aansluit bij de vragen vanuit de markt en onze klanten. Een bijkomstig voordeel voor de klant is dat klanten
ook onderling van elkaar kunnen leren. Een
andere inspiratiebron zijn brancheverenigingen zoals de VMRG en BIM Loket.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers
de aanschaf van ontwerpsoftware
nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket, al
dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?
“Er zijn inderdaad verschillende redenen
waarop bedrijven een keuze maken voor
een CAD-systeem. De technische mogelijkheden overtreffen vaak de andere argumenten,
maar het kan ook zijn dat software reeds bij
de moedermaatschappij in gebruik is en de
rest moet volgen. Dit is vaak het geval bij
overnames. Tenslotte wordt er bij de keuze
voor een systeem ook wel gekeken naar welke software met elkaar kan communiceren.
Op dit punt speelt ISD in door het aanbieden
van datakoppelingen en/of conversies.”
“In mijn visie gaat het steeds meer om een
partnership en relatie die we met de klanten

opbouwen. Het gaat om het goed kunnen
vertalen van de wensen van de klant naar
functionaliteit in de software. Uiteindelijk
gaat het beslist niet alleen om het leveren van
een pakketje software, maar zijn ook vele andere factoren van invloed op de uiteindelijke
aanschaf. Denk hierbij aan zaken zoals de
kwaliteit en kennis van de sales- en technische consultants, de helpdesk en de complete
backoffice. Het goed kunnen adviseren en het
verbeteren van de bedrijfsprocessen staat bij
ISD hoog in het vaandel. Dat zien we ook terug in het aannamebeleid van onze sales en
technische consultants, vele hebben dan ook
een bedrijfskundige achtergrond.”
“Een ander belangrijk punt is natuurlijk de
samenwerking met andere systemen. Deze
kunnen intern zijn, zoals een koppeling met
ERP of CAM, maar ook extern. Vanuit HiCAD
worden vaak de 3D-modellen aangeleverd in
de vorm van IFC-bestanden. Deze bestanden
worden dan toegepast in een BIM-omgeving.
Ook hier zien we dan weer het voordeel van
het hebben van een eigen ontwikkelomgeving
of automatisering. Korte lijnen naar product
development maakt het mogelijk om snel aan
te sluiten bij de diversiteit aan BIM-software.”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van deze eigen
producten aan?
“Onze software stelt ons in staat om generieke als ook specifieke software te ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van branche/

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?
“We zien met name dat bedrijven slimmer
gaan werken en de tekenaars/engineers inzetten daar waar ze goed en uniek in zijn.
En proberen zoveel mogelijk repeterende
handelingen uit te bannen. Deze trend zie je
niet alleen op de tekenkamer, maar in het gehele bedrijf. Het motto is daarbij ‘Meer doen
met dezelfde mensen, minder fouten maken
en een snellere doorlooptijd realiseren’. Met
onze flexibele schil om onze producten heen,
kunnen wij precies daar onze toegevoegde
waarde kwijt. En zien dan ook een groei in
de komende jaren. Die zal niet alleen toenemen op basis van de software die we leveren,
maar ook dankzij advisering en begeleiding
van onze klanten naar een hoger automatiseringsniveau.” n
www.isdgroup.com/nl

42

Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens Design8

“Lokaal zakendoen blijft zeker de
komende tien jaar nog belangrijk”
O

rlando Sardaro is als directeur
werkzaam bij Design8, verkoper van 3D design & visualisatiesoftware zoals SketchUp Pro, Altair
Inspire, ViaCAD, SharkCAD, Rhino, VRay, Twinmotion, Enscape en Artlantis.

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?

bepaald door externe factoren,
zoals legacy, de integratie van een
pakket in de eigen bedrijfsvoering
of de samenwerking met derden
binnen BIM-verband? Welke rol
spelen jullie als reseller bij de advisering over deze laatste twee
zaken?

“Wij krijgen regelmatig de vraag welk
softwarepakket iemand zou moeten aan“Wij vormen een brug tussen leveranschaffen. Ik ben heel blij met dat soort
cier en markt. Software wordt meestal
vragen, want elke branche vraagt om
ontwikkeld en vermarkt op één locatie
andere software en binnen een branop aarde en van daaruit is het lastig
che kun je weer specifieke toepassingen
om de internationale markt te overzien:
wensen. Dat stelt eisen aan de software,
hoe is de werkcultuur, aankoopcultuur,
en niemand kent alles van alle 3D-pakbetaalcultuur, wat zijn trends en ontwikketten om te weten wat die (goed) kunkelingen in een gebied, hoe bereik je
nen. Wij ook niet, daar zijn we altijd
de gebruikers, welke boodschap breng
eerlijk in, maar we weten wel precies
je ze en hoe verpak je die? Zomaar
wat de software die wij verkopen wel
een aantal vragen waarop wij de antén niet kan. En met name dat laatste is
woorden hebben. Wij communiceren
heel belangrijk om een eerlijk advies te
twee kanten op. We brengen de markt
kunnen geven waar klanten voor terugin contact met goede software en we
komen.”
vertellen de leveranciers graag wat de
“Als je als softwareleverancier zegt dat
wensen van onze lokale gebruikers zijn.
jouw software alles kan, dan ben je in
Neem nou BIM, dat is in Nederland veel
mijn ogen niet goed bezig. Dat bestaat
verder ontwikkeld dan in Amerika. Met
namelijk niet. Je hebt toch in je schuur
onze kennis hierover kan een leveranook niet éen stuk gereedschap liggen,
Orlando Sardaro, directeur bij Design8: “Een directe webshop waarcier zoals Trimble zijn voordeel doen.”
of wel soms? Eén van de vragen die ik
mee gebruikers het verkoopkanaal kunnen vermijden, werkt niet: de
verkochte aantallen zijn er lager dan via het lokale kanaal.”
terugstel aan potentiële klanten is wat
Valt er iets voor te zeggen dat
de gewenste output moet zijn. Een 2Dde grote pakketten eigenlijk alzelfs ik een snelle render maken! Altair Inspire
tekening, met maten, of een 3D-model?
lemaal goed genoeg zijn om mee te is een mooi tweede voorbeeld. Zij hebben Ook is het belangrijk te weten wat het doel
werken of is er toch nog een unique een suite van producten ontwikkeld en ze al- van het 3D-model moet zijn: presentatie, proselling point bij ontwerpsoftware? lemaal dezelfde, zeer intuïtieve interface ge- ductie, allebei? Ik zie dat niet altijd de goede
Zo ja, wat is dat dan bij de software geven. Echt innovatief, en dat is nodig. Maar tools worden gebruikt, helaas. Kijk, je krijgt
die jullie leveren?
voor het overgrote deel van de pakketten die heus wel een schroef met een hamer de muur
wij verkopen geldt dat als je het twintig jaar in. Maar ziet dat er fraai uit? Belangrijker:
“Wat mij opvalt is dat de ontwikkeling van
geleden een lastig programma vond, dat je er werkt dat ook op de lange termijn? Of is er
pakketten eigenlijk altijd dezelfde kant op
dan nu nog steeds moeite mee hebt.”
een betere manier?”
gaat: meer functies. Dat het gebruiksgemak
In hoeverre staat voor eindgebruiMaken jullie zelf ook software ter
daar soms onder te lijden heeft en dat een
kers de aanschaf van ontwerpsoftondersteuning van de ontwerppakpakket zich juist ook daarop zou moeten ontware nog op zichzelf? Kiezen eindgeketten die jullie verkopen? Zo ja,
wikkelen, wordt niet genoeg opgepikt door
bruikers voor een specifiek pakket,
op welke manier vult dit de grotere
de leveranciers. V-Ray is een mooie uitzonal dan niet op basis van dit hiervoor
ontwerppakketten aan en hoe sturen
dering hierop. Vroeger had ik altijd het gegenoemde unique selling point, of
jullie de ontwikkeling van deze eigen
voel in een cockpit te stappen wanneer ik het
wordt de keuze voor software meer
producten aan?
programma opende, maar tegenwoordig kan

Interview
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Visualisatie van een 3D-geprinte pen in Altair Inspire Studio door Francesco Di Giuseppe.

“Wij ontwikkelen geen software zelf. Sommige softwarepakketten die we voeren zijn
open en stellen derde partijen in staat om zogenaamde extensies te ontwikkelen om zo de
functionaliteit van een pakket uit te breiden of
branche-specifiek te maken. Van veel van die
extensies zijn wij op de hoogte zodat we de
klanten ook hier goed op kunnen adviseren.
En veel van die extensies verkopen we, eventueel op verzoek.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?
“De markt gaat verschuiven naar online,
maar lokaal zakendoen blijft zeker de komende tien jaar nog belangrijk. Wij verkopen zelf al heel lang online trainingen, maar
dat kende tot nu toe geen gretige aftrek. Mensen willen kennelijk liever ‘s morgens in de
file staan, hun jas in ons kantoor ophangen,
kopje koffie krijgen, beetje chatten en dan les
krijgen. Broodje of, in België, een pintje bij
de lunch… En begrijpelijk hoor: deze hele
Corona-crisis laat ons weer beseffen hoe belangrijk persoonlijk contact is. Maar gelukkig
ontdekken we dankzij deze crisis ook het leven online en hoe efficiënt dat kan zijn. Ik
hoop dat dit ertoe bijdraagt dat we meer training online kunnen gaan geven.”

“Qua licentieverkoop… Een paar jaar geleden twijfelde ik nog over de levensvatbaarheid van lokale softwareverkoop op de korte
termijn, maar tegenwoordig denk ik dat het
zo’n vaart niet zal lopen. Dat is mede te danken aan de complexiteit van het medium computer en de software. Veel gebruikers raken in
paniek als er een foutmelding op het scherm
verschijnt. Of eigenlijk niet eens, want ze lézen die melding gewoonweg niet, klikken het
weg. Het moet werken, of niet. En dus is het
nog steeds heel fijn dat je je lokale softwareboer even kunt contacteren.”
“Eén van de ontwikkelingen de afgelopen
tien jaar is dat leveranciers een directe webshop openen en zo de klant de kans geven
om het kanaal te vermijden. Vreemd eigenlijk, als je ziet dat leveranciers tegelijkertijd
meer eisen gaan stellen aan hun verkopende
partijen. Maar: het werkt ook niet. De verkoopaantallen zijn er lager dan via het lokale
kanaal en het brengt de leveranciers in een
lastig parket. Ineens moeten ze hun supporten administratie-afdeling gaan uitbreiden om
klanten uit alle uithoeken van de wereld bij te
staan. Wat je ziet is dat ze daar niet goed toe
in staat zijn, het is lastig te managen voor ze.
En dat brengt mij terug op de opening van dit
interview: dat doen wij namelijk voor ze.” n
www.design8.eu
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Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens CAD & Company

“Digitale organisaties hebben
digitale processen nodig”

Rob Oud, CEO bij NTI CAD & Company: “CAD & Company is een volledig digitaal bedrijf dat tijdens de coronacrisis overnacht is omgeschakeld van één naar zestig kantoren,
zonder enige verstoring van de bedrijfsprocessen.”

R

ob Oud is als CEO werkzaam bij NTI
CAD & Company, adviseur van Autodesk- en Microsoft-software.

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Onze rol bij CAD & Company is om onze
klanten te coachen in hun ontwerpprocessen, zodat zij maximaal resultaat behalen.
Dat betekent dat wij onze klanten helpen met
het constant opleiden van hun mensen en het
verbeteren van hun processen door de inzet
van technologie. Daarbij geven wij ook als
bedrijf het goede voorbeeld. CAD & Company is een volledig digitaal bedrijf dat tijdens
de coronacrisis overnacht is omgeschakeld
van één naar zestig kantoren, zonder enige
verstoring van de bedrijfsprocessen. Hoe wij
dat gedaan hebben, leggen wij graag aan
onze klanten uit.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal

Interview

goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?

cessen. Zo hebben wij NLCS-software ontwikkeld voor de Infrasector (GWW-CAD), een
uniek platform voor de Bouw en vastgoedsector (BLDNG360) en de CAD-ERP Connector
voor de industrie.”

“Een vrachtwagen is ook groot en goed genoeg om mee te rijden, toch stappen de meeste mensen daar niet zomaar in. Zeker niet
om deze achteruit in een garage te zetten.
Kortom, het gaat niet over de technologie,
maar het gaat over het toepassen van deze
technologie bij een bedrijf. Een onderneming
heeft dus goede en vooral praktische adviseurs nodig die het bedrijf ondersteunen bij
de digitale transformatie. Onze unieke kennis
is de kracht van het team van vakmensen bij
CAD & Company. Wij hebben mensen die
zowel de werkvloer kennen als de software
en daarmee onze opdrachtgevers snel productiever maken. Ook hebben wij vormgevers en developers in dienst om software te
maken waarmee wij de standaard software
pasklaar maken voor de klanten en hun pro-

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,
al dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?
“Ieder bedrijf is onderdeel van een bedrijfsketen en daarmee een schakel in een
goed gesmeerde ketting. Om deze ketting

BIGnieuws | april-mei 2020

45

goed te laten lopen, zijn een aantal zaken
noodzakelijk, er is als eerste goede software
nodig, de technologie. Maar daarbij zijn
ook goede afspraken nodig en standaarden
waarmee gewerkt gaat worden in de keten.
Om deze afspraken na te komen moet daar
ook op worden gecontroleerd. En wellicht het
allerbelangrijkste, er zijn ook mensen nodig,
goed opgeleide mensen, die de software en
standaarden toepassen.”
“Een organisatie of bedrijf heeft al deze
schakels nodig om een goede ketting te realiseren. Daarbij dient de ketting gesmeerd
te worden, kortom, deze moet onderhouden
worden. Mensen moeten worden opgeleid,
software vernieuwd en uitgebreid, standaarden worden herzien en processen gecontroleerd. Hoe beter dit gaat, des te mooier loopt
het proces. Bij het selecteren van software
en adviseur kiest een klant dus voor een ecosysteem dat voldoende groot is, dat gebruikt
wordt in de bedrijfstak waar het bedrijf in
werkt en waarin voldoende mensen worden
opgeleid. Uiteraard dient de software aan te
sluiten bij de behoeftes van de organisatie,
maar dat is vaak niet meer het probleem. Het
probleem is eerder: hoe krijgen we mensen
snel en goed genoeg opgeleid zodat ze met
behulp van software de processen optimaal
kunnen laten verlopen?”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van deze eigen
producten aan?
“Wij maken heel veel software voor onze
klanten, om de eenvoudige reden dat Amerikaanse software niet altijd de Europese of Nederlandse manier van werken ondersteund.
Zo hebben wij een set van tools van Auto-

desk Inventor en Autodesk Revit om het werk
voor onze klanten te versnellen. Ook hebben
we heel veel gereedschap geschreven voor
Autodesk Vault. Een van de mooiste toepassingen is een koppeling tussen Autodesk Vault
en de administratieve processen van onze
klanten die in ERP-systemen gevat zijn. Onze
klanten kunnen zonder extra handelingen hun
ontwerpstuklijst gebruiken in ISAH- of Ridder
IQ-software.”
“Verder hebben wij een extensie gemaakt
voor AutoCAD om NLCS-tekeningen te maken. Dit programma, GWW-CAD, maakt het
voor ontwerpers en tekenaars in de infratechniek snel en makkelijk om een tekening te maken aan de hand van Publieke Data Op de
Kaart (PDOK). Ook hebben wij BLDNG360
gemaakt, een platform voor de Bouw en Vastgoed. Op dit platform kunnen bedrijven met
hun BIM-modellen samenwerken, de BIM-modellen controleren op basis van de BIM Basis
ILS, BCF Issues met elkaar delen en deze data
vervolgens gebruiken in Microsoft Teams, PowerBI of in Excel. Dit platform wordt intensief gebruikt door Dura Vermeer, Koopmans
Bouw, Era Contour, Bouwbedrijf Vrolijk en de
gemeente Amsterdam.”
“Ten slotte hebben wij de BIM-modellen voorzien van IoT-sensoren, zodat wij gebouwen
slim (smart) maken en letterlijk inzicht creëren in het gebruik van een gebouw. Bij Dura
Vermeer heeft deze combinatie van BIM en
IoT ervoor gezorgd dat zij veel beter weten
hoe de ontwerpen die zij bouwen gebruikt
worden. Hierdoor creëren ze niet alleen hele
goede gebouwen, maar besparen ze ook
energie.”

“Een digitale organisatie heeft digitale processen nodig. Om dit te realiseren moeten er
bruggen worden geslagen, data-snelwegen
worden gebouwd, processen veranderd worden en vooral mensen meegenomen en opgeleid worden. Producten gaan online geconfigureerd worden, controles van standaarden
gaan geautomatiseerd plaatsvinden, gebouwen en apparaten gaan heel veel meer data
genereren. Deze data zullen ook worden gebruikt om de kwaliteit van het proces verder
te verbeteren.”
“Bezoekers aan ons bedrijf zijn altijd verbaasd dat wij geen papier gebruiken. Wij
zijn altijd verbaasd als bedrijven papier
gebruiken. Door letterlijk de focus te leggen
op het altijd en overal kunnen werken, wat
essentieel is in een digitaal proces, zorg je
ervoor dat het papier verdwijnt. Maar dan
moet je natuurlijk wel de processen digitaal
maken: processen tussen ontwerp en maken,
en processen tussen engineering, inkoop en
productie. Data moeten dus gaan stromen,
machines (AI) moeten gaan controleren en
gebruikers moeten dit mogelijk maken. Wij
gaan bedrijven daarbij coachen, want ze
moeten het tenslotte zelf willen en doen.” n

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?

CAD & Company heeft BIM-modellen voorzien van IoT-sensoren zodat inzicht ontstaat in het gebruik van een gebouw.

www.cadcompany.nl
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Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens Arkance Systems

“Samenwerking met derden
wordt steeds belangrijker”
P

eter van Houwelingen en Jitte Huitema
zijn beiden werkzaam als business unit
director bij Arkance Systems in Nederland, leverancier van Autodesk-gebaseerde
oplossingen. Peter van Houwelingen is
daarbij verantwoordelijk voor Bouw en Infra
(AEC) en Jitte Huitema voor Industrie (MFG).

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Hoe efficiënt een organisatie kan werken, wordt
in steeds grotere mate bepaald door technologie. ICT-systemen gaan het verschil maken en bedrijven zullen zich hierop moeten voorbereiden.
Hier zien wij ook de grootste kansen. Het leveren
van oplossingen om onze klanten te helpen met
digitale transformatie zien wij dan ook als onze
core-business. Deze oplossingen bestaan hoofdzakelijk uit software en diensten. Doel hierbij is
om de primaire processen van de klant te verbeteren, waarbij het ontwerpproces van de klant
steeds als uitgangspunt wordt genomen.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“Daar is zeker wat voor te zeggen. Ontwerpsoftware van de grote, wereldwijd opererende softwareontwikkelaars is functioneel vergelijkbaar.
Ze vinden het geen van allen fijn om te horen,
maar het is nou eenmaal zo dat de verrijking
van functionaliteit in belangrijke mate wordt gedicteerd door de gebruiker en in de pas loopt
met algemeen beschikbare technologie. De opkomst van het internet heeft samenwerken revolutionair veranderd. Developmentmethodieken
zijn gigantisch verbeterd en maken integratie
van oplossingen steeds eenvoudiger. De snelheid van chips in de computers die we gebruiken
stelt ons tot steeds meer in staat. Mobiele devices
maken informatie ‘anytime-anyplace-anywhere’
toegankelijk.”
“Natuurlijk zijn er per oplossing van de grote ont-

Interview

Jitte Huitema, business unit director MFG bij Arkance Systems: “Digitale transformatie vraagt om integratie en efficiënt
gebruik van beschikbare digitale ontwerpinformatie in de hele keten, van commercie tot en met onderhoud.”

wikkelaars verschillen in gebruik en ook wel in
beschikbare features. Maar ze kijken goed naar
elkaar en er is al jaren sprake van ‘haasje-over’
bij het ontwikkelen van nieuwe functies. Aan de
gebruikerskant zie je vaak dat gewenning aan
een bepaalde oplossing mede het enthousiasme
bepaalt. Toch durven wij te stellen dat we als Autodesk Platinum Partner een unique selling point
hebben. Dat ligt niet zozeer in de functionaliteit
van de individuele pakketten, maar vooral in het
totale portfolio.”
“Vroeger liepen we de tekenkamer of de engineeringafdeling plat, en volstond het om
daar het deelproces zo goed mogelijk in te
richten. De echte winst is daar nu niet meer
te halen. Digitale transformatie vraagt om integratie en efficiënt gebruik van beschikbare
digitale ontwerpinformatie in de hele keten,

van commercie tot en met onderhoud. Als
Autodesk Platinum Partner beschikken we over
een enorm breed portfolio aan software én de
nodige expertise om onze klanten succesvol te
laten zijn. En de breedte waarin wij dit met Autodesk kunnen, wordt door geen enkele andere
grote softwareontwikkelaar geëvenaard.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,
al dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de sa-
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Hoe zal de toekomst van de verkoop en
ondersteuning van ontwerpsoftware
eruit gaan zien? Van welke diensten
en producten verwachten jullie de
komende jaren dat ze zullen groeien
binnen de organisatie?
“Een deel van de verkoop van ontwerpsoftware
is al aan het opschuiven van persoonlijk advies
naar de webshop. De eenvoudiger hulpmiddelen zijn commodity geworden en laagdrempelig
toegankelijk voor onze klanten. Bestellen, leveren
en ingebruikname is volledig digitaal en geautomatiseerd. Dat proces zet zich de komende tien
jaar steeds verder door.”
“Arkance Systems groeit het hardst op het snijvlak
van proceskennis, toolingkennis en kennis van
het product van de klant. Het mooie hiervan is
dat dit de interactie met de klant bijna dwingend
oplegt. De tijd dat wij blind uitvoeren wat de klant
ons vraagt, is voorbij. En ook de klant dwingend
‘best-practices’ voorschrijven raakt snel uit de
mode. Het verschil gaat gemaakt worden door
de bundeling van kennis van de klant, van zijn
eigen product en organisatie, en onze eigen expertise op het gebied van proces, ketenintegratie
en ondersteunende software.” n
Peter van Houwelingen, business unit director AEC bij Arkance Systems: “Bestellen, leveren en ingebruikname van
software is volledig digitaal en geautomatiseerd. Dat proces zet zich de komende tien jaar steeds verder door.”

menwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?
“In onze beleving staat die aanschaf steeds minder op zichzelf. Alles draait om de integratie.
Kennis van partners zoals Arkance Systems om
mee te denken om het hele proces te verbeteren
wordt daarin steeds belangrijker. Het merkwaardige is dat legacy data het vroeger nagenoeg
onmogelijk maakte voor klanten om te switchen
van platform, maar dat is aan het schuiven.
Wanneer een klant meer kan verdienen door
het hele proces efficiënter in te richten, dan gelden andere wetten bij het maken van de keuze.
Daardoor is bijvoorbeeld het 3D-ontwerpmiddel
in het geheel opeens een kleinere component geworden en makkelijker vervangbaar.”
“Wij noemen Arkance Systems ook eigenlijk liever geen reseller meer. Daar kleeft te veel iets aan
van ‘de club die ons de software levert’. Onze rol
is verschoven van software reseller naar consultant en expertisecentrum voor procesverbetering.
In die hoedanigheid is ook de samenwerking
met derden steeds belangrijker. Partnerships met
bijvoorbeeld ERP-leveranciers worden door onze
klanten ook erkend als meerwaarde – we kijken
verder dan het ontwerpproces.”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten
die jullie verkopen? Zo ja, op welke manier vult dit de grotere ontwerppakketten aan en hoe sturen jullie de ontwikkeling van deze eigen producten aan?
“Binnen Arkance Systems is een groot development team over meerdere landen continu bezig
met ontwikkeling van eigen software. Het gaat
dan meestal over software die geïntegreerd met
de Autodesk-software werkt en zaken stroomlijnt
in het proces bij de klant. Zo hebben we bijvoorbeeld standaard connectoren voor verschillende
ERP-platforms en Publisher-applicaties die onze
klanten inzetten om via een gecontroleerd proces om te gaan met documentuitgifte. Een ander voorbeeld is natuurlijk onze InfraCAD Suite,
waarmee we in Nederland marktleider zijn voor
het werken met de NLCS, KLIC en PDOK-data zoals BGT en Kadastrale kaart.”
“Filosofie van Arkance Systems is om samen met
onze klanten te bepalen waar we de meeste
waarde kunnen toevoegen aan de processen
van onze klanten. De combinatie van het Autodesk-platform, de toegevoegde waarde van onze
applicaties en de juiste opleidingen en ondersteuning zorgen ervoor dat onze klanten maximaal
rendement halen uit hun investeringen.”

www.arkance-systems.be/nl
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Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens CADkoop

“Er zullen zowel meer horizontale
als niche-oplossingen komen”
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?

BricsCAD biedt − net als SketchUp − nog steeds kooplicenties en deze zijn dan ook nog zeer gewild.

F

rans Klerx is als marketing manager
werkzaam bij CADkoop Nederland,
verkoper van onder andere BricsCAD,
SketchUp en AutoCAD.

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Het toegankelijk maken van CAD-software.
Toegankelijk is daarbij op meerdere manieren op te vatten: op de eerste plaats hebben
we een informatiefunctie richting onze klanten. We geven graag aan welke innovaties
en ontwikkelingen er zijn op het gebied van
CAD-software. Zo is er steeds meer vraag
naar AR- en VR-oplossingen zoals Enscape
en Kubity. Het visuele aspect wordt ook
steeds belangrijker bij aanbestedingen, dus
we zien dat steeds meer aannemers aan de
slag gaan met het renderen van hun ontwerpen.”
“Naast het geven van informatie bieden we
trainingen om ook het maximale uit de software te kunnen halen. Veel CAD-gebruikers
leunen op de kennis die ze opgedaan hebben bij hun beroepsopleiding en dat is vaak
al even geleden. Zeker in een wereld die
snel verandert, is een geregelde kennisupdate cruciaal.”
“Tot slot maken we software toegankelijk
door aantrekkelijke prijzen en licentiemodellen. Zo bieden we naast abonnementen en

Interview

netwerklicenties als één van de weinige softwareleveranciers ook kooplicenties aan.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“Er zitten zeker unique selling points bij de
software die wij leveren. Zo bieden BricsCAD en SketchUp nog steeds kooplicenties
en die zijn zeer gewild bij onze klanten.
Verder biedt bijvoorbeeld BricsCAD Ultimate één CAD-platform waar iemand zowel
bouwkundig als werktuigbouwkundig in kan
werken. En dat alles in het bekende .dwgformaat. SketchUp daarentegen is een heel
laagdrempelig pakket dat voor veel ontwerpers, architecten en doe-het-zelvers een soort
Zwitsers zakmes is op het gebied van CADsoftware. Zelfs zonder training kun je daar
heel snel al heel behoorlijke ontwerpen mee
maken.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoftware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,
al dan niet op basis van dit hiervoor

“De keuze voor een pakket verschilt zeer sterk
per situatie en zeker bij het overstappen van
software. Als iemand veel libraries en routines in een specifiek pakket heeft, dan zijn de
switching costs in tijd en geld vaak te hoog.
Aan de andere kant merken we dat er steeds
meer met bepaalde standaarden wordt gewerkt die door meerdere pakketten worden
ondersteund, zoals IFC, .dwg en .dxf. Dat
vergemakkelijkt het eventueel overstappen
weer. Wanneer de software makkelijk is in
gebruik, en aantrekkelijk geprijsd, dan staan
bedrijven zeker nog open voor nieuwe pakketten.”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van deze eigen
producten aan?
“Incidenteel leveren wij ook maatwerkoplossingen. Dat is op dit moment bij ons vraaggestuurd. Dat wil zeggen: een klant vraagt om
een oplossing en wij maken die dan. Als dit
maatwerk een universeel probleem oplost dan
maken we er soms een losse oplossing van. Zo
hebben we recent voor een klant een plaatuitslagenroutine voor BricsCAD gemaakt. Deze
routine is ook prima door andere bedrijven
te gebruiken. Naast het maatwerk bieden we
natuurlijk algemene ondersteunende software
zoals rendersoftware en software/platformen
voor Virtual, Augmented en Mixed Reality.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
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“SketchUp zien we als een laagdrempelig pakket dat voor veel ontwerpers, architecten en doe-het-zelvers een soort Zwitsers zakmes is.”

jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?
“We denken dat het aantal horizontale oplossingen zal gaan groeien en dat er tegelijk steeds meer niche-oplossingen gaan
ontstaan. Dus aan de ene kant steeds meer
standaardisatie en aan de andere kant een
‘best of breed’-ontwikkeling in de vorm van
add-ons en plug-ins. Voor ons als reseller na-

tuurlijk ideaal, want dat biedt mogelijkheden
in verschillende richtingen.”
“In trainingen zien we ook een evolutie:
voorheen zagen we voornamelijk klassikale
trainingen, maar veel bedrijven hebben daar
te weinig tijd voor en bovendien zijn veel algemene zaken al online te vinden. Daarom
bieden we steeds vaker maatwerktraining.
CAD-gebruikers gaan eerst zelf zoveel mogelijk online aan de slag, en willen vervolgens

een training voor enkel dat specifieke stuk dat
voor hen van belang is. Kortom, genoeg ontwikkelingen. We kijken ernaar uit!” n
www.cadkoop.nl

Frans Klerx: “Aan de ene kant komt er steeds meer standaardisatie dankzij horizontale oplossingen en aan de andere kant een ‘best of breed’-ontwikkeling in de vorm van add-ons
en plug-ins.”

50

Heden, verleden en toekomst softwaremarkt volgens Cadac

“We gaan van Engineering To
Order naar Configure To Order”
J

an Baggen is oprichter en CEO van de
Cadac Group. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ontwerpsoftware van Autodesk
en sinds de oprichting in 1986 uitgegroeid
tot een automatiseerder voor de proces- en
maakindustrie, bouw, infra en overheden.

Wat beschouwen jullie zelf tegenwoordig als jullie core-business?
“Tot pakweg 2015 verdienden we ons geld
met de verkoop van softwarepakketten en de
daarbij behorende dienstverlening zoals installatie, training en onderhoud. Het internet heeft
de wereld compleet op zijn kop gezet. Software en tekenpakketten worden online besteld
en geïnstalleerd. Klanten kopen geen software
meer, ze huren of leasen precies de systemen
die ze nodig hebben. Tegen de beste condities,
want het internet heeft ook de wereld transparant gemaakt. We hebben deze disruptie op
tijd onderkend en in korte tijd een grote omslag
gemaakt. We hebben alle kaarten gezet op de
volledige digitalisering van Cadac om vervolgens onze klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun eigen digitale agenda. Enabling
digital, dat is nu onze corebusiness.”

Valt er iets voor te zeggen dat de
grote pakketten eigenlijk allemaal
goed genoeg zijn om mee te werken
of is er toch nog een unique selling
point bij ontwerpsoftware? Zo ja,
wat is dat dan bij de software die
jullie leveren?
“In het wereldwijde aanbod van CAD-engines
hebben wij heel bewust de keuze gemaakt
voor Autodesk. Omdat de software van Autodesk het complete wordingsproces bestrijkt,
van schets tot en met productie (sluit direct
aan op de additive en subtractive manufacturingmogelijkheden van het Cadac Lab), maar
ook omdat het een open programma is. Uitermate geschikt om verder op te bouwen en te
innoveren. Autodesk is marktleider en wordt
heel breed gebruikt door het midden- en kleinbedrijf, onze belangrijkste doelgroep. Het
partnernetwerk is enorm en door het grote

Interview

Jan Baggen, oprichter en CEO van de Cadac Group: “Visualisatie in de maakindustrie is duidelijk een trend; de
processen worden er effectiever door en minder foutgevoelig.”

aantal gebruikers blijven de opleidingskosten voor onze klanten beperkt. Wij kunnen
als Platinum Partner van Autodesk de meest
uiteenlopende diensten aanbieden. Daarnaast is de software van Autodesk in staat
vrijwel alle bestandsformaten te lezen en te
verwerken, van welk softwaremerk dan ook.
De open Autodesk-software kan in principe
alles aan. Je zou dat een unique selling point
kunnen noemen, want niet elke andere CADengine is zo breed te gebruiken. Autodesk is
zowel een uitstekend fundament alsook een
platform dat absoluut toekomstbestendig is.”

In hoeverre staat voor eindgebruikers de aanschaf van ontwerpsoft-

ware nog op zichzelf? Kiezen eindgebruikers voor een specifiek pakket,
al dan niet op basis van dit hiervoor
genoemde unique selling point, of
wordt de keuze voor software meer
bepaald door externe factoren, zoals
legacy, de integratie van een pakket
in de eigen bedrijfsvoering of de samenwerking met derden binnen BIMverband? Welke rol spelen jullie als
reseller bij de advisering over deze
laatste twee zaken?
“Als Autodesk-partner beschikken wij enerzijds over de beste online winkel voor Autodesk-producten en -diensten, anderzijds
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Cadac zet onder andere in op Autodesk Forge, een ontwikkelplatform waarmee softwareontwikkelaars
cloudgebaseerde applicaties kunnen bouwen.

leveren wij als innovatiepartner onze toegevoegde waarde. Ter illustratie: een van
de specialismen van Cadac is het toepassen van Autodesk Forge. Dit is een ontwikkelplatform bestaande uit een set API’s en
services waarmee softwareontwikkelaars innovatieve, cloudgebaseerde applicaties kunnen bouwen. Voor onze consultants en softwareontwikkelaars is een ‘complexe’ vraag
van een klant altijd een aanleiding om een
nieuw ontwikkeltraject te starten. Zo hebben
we voor een fabrikant afgelopen jaar een
3D-visualisatie van het complete productieproces gebouwd. Waar eerst alle data in het
systeem zichtbaar waren in de vorm van talloze codes, zien de operators nu elk product
op de band virtueel voorbijschuiven. Storingen worden direct gemeld, uit te voeren aanpassingen direct centraal geregistreerd. Met
het Autodesk Forge-platform hadden we dat
prototype binnen enkele weken voor elkaar.
Visualisatie in de maakindustrie is duidelijk
een trend; de processen worden er effectiever
door en minder foutgevoelig.”

Maken jullie zelf ook software ter
ondersteuning van de ontwerppakketten die jullie verkopen? Zo ja,
op welke manier vult dit de grotere
ontwerppakketten aan en hoe sturen
jullie de ontwikkeling van deze eigen
producten aan?
“We ontwikkelen eigen producten en diensten voor elk marktsegment waarin we actief zijn. We hebben ruim 150 consultants
en circa 35 ontwikkelaars in vaste dienst

die dagelijks met de klanten zoeken naar
verdere optimalisatiemogelijkheden. Zoals
reeds eerder aangegeven, samenwerken is
cruciaal. Het hele traject wordt samen met
de klant doorlopen, inclusief testen en implementatie. Dat is de beste garantie voor succes. Wij ontwikkelen geen software die we
zomaar op de markt brengen, de vraag is
leidend. Geslaagde innovaties verwerken we
vervolgens in onze Cadac-applicaties zodat
andere (potentiële) klanten daar weer profijt
van hebben. Vorig jaar zijn we ook gestart
met een Expert-platform. Daarin werken we
in heel Europa samen met 150 ontwerp- en
softwareprofessionals die elk eigen specialismes hebben, hierdoor kunnen wij ook makkelijker relaties buiten de landsgrenzen van
dienst zijn.”

Hoe zal de toekomst van de verkoop
en ondersteuning van ontwerpsoftware eruit gaan zien? Van welke
diensten en producten verwachten
jullie de komende jaren dat ze zullen
groeien binnen de organisatie?
“Met Cadac verwacht ik eigenlijk in elk
marktsegment groei. De digitalisering zet verder door met voor Cadac als meest belangrijke thema’s: de transitie van Engineering To
Order (ETO) naar Configure To Order (CTO).
Product Data Management en Product Lifecycle Management worden ook ongetwijfeld
nog belangrijker, evenals Configure Price
Quote (CPQ)-oplossingen. Ik verwacht niet
dat de huidige coronacrisis daar veel aan
verandert. We zien dat bijvoorbeeld heel

sterk in de bouw waar momenteel de slag
wordt gemaakt naar digitaal ontwerpen en
fabrieksmatig produceren (industrialisatie in
de bouw). Grote bouwondernemingen richten zich op prefabricage van complete gevels
en elementen waarin leidingen en kabels al
zijn verwerkt. Toeleveranciers en uitvoerders
moeten daarin volgen. Uiteraard hebben we
met Cadac op het gebied van BIM de laatste
jaren fors geïnvesteerd in softwareontwikkeling. Data-integratie, -beheer en -visualisatie
zijn van eminent belang. Een van de uitdagingen is het bouwen van software waarin producten, apparatuur en materiaal dusdanig
opgeslagen zijn dat ze door de engineers en
tekenaars makkelijk verwerkt kunnen worden.
Waar de producten ook vandaan komen en
hoe ze ook zijn gecodeerd. Goed voorbeeld
hiervan is de installatiebranche en de lancering van de Uniforme Objecten Bibliotheek.
De gekozen pomp moet gewoon passen in
het digitale ontwerp en niet in de fabriek of
op de bouwplaats voor problemen zorgen
omdat de verkeerde CAD-modellen zijn gebruikt. Dit onderstreept nog maar eens het
belang van ketenintegratie, een van de unique selling points van Autodesk en Cadac
Group.” n
www.cadac.com

52

Deel 4: de mens en het model

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

In dit laatste deel wil ik mij richten op u, de mens. Want net als bij elke innovatie
draait het bij het 3D-stadsmodel uiteindelijk om de manier waarop deze wordt
ingezet door de eindgebruiker en dus om de mens binnen het systeem.

Actoren verrichten Acties en die leiden tot Assets.

A

l eerder heb ik geageerd tegen het
te pas en te onpas gebruiken van het
woord smart. In mijn ogen kunnen alleen levende wezens smart zijn, en zit er geen
echte intelligentie in dode dingen. Ik kan me
tenminste niet voorstellen dat uw smartphone
recentelijk nog een proefschrift heeft gepubliceerd. Het is dan ook geen smart voorwerp,
maar gewoon een apparaat. Een apparaat
met weliswaar handige functies, maar geen
echt brein. Datzelfde geldt ook voor het 3Dstadsmodel en ook daarvoor geldt dus dat het
niet de software of de gereedschappen zijn
die smart moeten zijn, maar u, de gebruiker.
In het verlengde van mijn constatering dat de
gebruiker intelligent moet zijn, is het voor mij
duidelijk dat het bij het maken en het gebruik
van een 3D-stadsmodel niet primair gaat om
techniek en standaarden. Wie pragmatiek

Opinie

hoog in het vaandel heeft staan, zal inzien
dat er voldoende technische mogelijkheden
zijn om een 3D-stadsmodel te bouwen en te
onderhouden. Het enige wat ervoor nodig
is, is een intelligente gebruiker, die begrijpt
dat hij en zijn organisatie er belang bij hebben en het 3D-stadsmodel ook echt wil! En
vergeef mij mijn wellicht wat negatieve visie,
maar ik heb de indruk dat wij in Nederland
niet echt willen.

Circulaire economie
Waarom ben ik zo negatief over het Nederlandse willen? Dat illustreer ik graag met een
voorbeeld uit de praktijk en dat is de opzet
van de circulaire economie. Zelf ben ik geen
echt milieumens, maar ik geloof wel echt in
een circulaire economie. Voor mij is het opzetten van deze economie ook interessanter
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en belangrijker dan het beperken van CO2uitstoot… Ik weet het, het is een controversieel standpunt. Waarom heb ik dat dan toch
ingenomen? Om te beginnen omdat ik dat
simpelweg zo vind, maar daarnaast ook,
en dat is eigenlijk nog belangrijker, omdat
ik stelling wil nemen en tot actie over wil
gaan en zie hoe dit kan met betrekking tot
het circulaire principe. Met name de bereidheid om tot actie over te gaan is in mijn ogen
de ontbrekende schakel. Als er een nieuwe
ontwikkeling komt, bijvoorbeeld circulair
bouwen, dan stort de BV Nederland zich op
het oprichten van commissies en het schrijven
van rapporten om onderzoek te doen naar de
mogelijkheden en de moeilijkheden van deze
nieuwe aanpak. Er wordt vergaderd en er
verschijnen tussenrapporten, nota´s en eindverslagen tot de hele bureaucratische molen
is doorlopen. Uiteindelijk worden er dan conclusies getrokken die soms zo ontzettend voor
de hand liggen dat deze ook wel op dag één
hadden kunnen worden geformuleerd… En
zo zijn we voor je het weet twee jaar verder

en is er eigenlijk nog steeds niets gebeurd. En
dat terwijl we ook meteen al hadden kunnen
beginnen met circulair bouwen.

Missiewerk
Als u gelooft dat uw organisatie voordeel kan
halen uit een 3D-stadsmodel, ga dan op pad
om het ‘ja’ te krijgen. Lobby met medestanders, volg de ontwikkelingen, gebruik omstandigheden en ga over tot actie. Dit is niet
makkelijk, want het is missiewerk en dus kost
het tijd en energie. Toch is het belangrijk om
die te investeren, want innovatie wordt niet
gecreëerd in commissies; innovatie wordt gecreëerd door gelovigen: mensen die het licht
hebben gezien en geloven in de voordelen
van een nieuwe aanpak. Innovatie gebeurt
dan ook niet ergens tussen 9 en 5, voor een
echte innovator speelt tijd geen rol.
Een tip: als u gelooft in het 3D-stadsmodel
en echt wíl innoveren, moet u bij innovatie ook denken aan de verhouding met uw
leverancier(s). Als zij echt overtuigd zijn van
hun product, of dit nu software of kennis is,

zijn zij bereid mede risico te dragen bij uw
3D-stadsmodelproject. Zijn zij ook bereid samen te werken. Bedrijven praten graag over
hun klanten in de sfeer van partnerschap.
Mooi, maar dit wordt pas realiteit als uw
succes hun succes wordt, dan wel en onverhoopt, uw falen hun falen.

Conclusie
Het is makkelijk dit alles op te schrijven, dat
weet ik. Het uitvoeren vereist vooral vasthoudendheid. Het kost moeite, tijd en waarschijnlijk ook geld. Het vereist van u dat u ‘nee’
niet accepteert als antwoord. Doorgaan tot
het ‘ja’ klinkt is tijdrovend, lastig en soms om
wanhopig van te worden. En toch… met betrekking tot de opzet van 3D-stadsmodellen
en het invoeren van circulair bouwen gebruik
ik graag een uitspraak van een voormalig
Amerikaanse president: “Yes we can.” De
vraag is alleen: wilt u ook? n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

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

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

Hittestress:
In de gebieden
met bomen is het
koeler dan in
de gebieden
zonder bomen

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

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

NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700
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Leer innovatieve technologieën en draag
bij aan een duurzame wereld!
Een Geomatics MSc biedt
uitstekende carrièreperspectieven.
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www.nedgraphics.nl

Cursussen

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

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

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

www.CADCollege.nl

Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

www.cadcollege.nl

www.msc-gima.nl

Advertentie Big magazine trainingswijzer 2020.1.indd 1

Opleidingen

Geo-informatie & GIS

9-1-2020 15:34:02

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

FME TRAININGEN
Avondopleiding Post-HBO Geo-informatievoorziening
start 22 september 2020

2-daagse cursus QGIS Basic
3 en 5 juni 2020
!
UW cursus QGIS Advanced I
NIE
29 juni en 1 juli 2020

www.opleidingengeo.nl
www.opleidingengeo.nl

Trainingswijzer

11/05 &12/05

FME Desktop Basis Training

25/05 & 26/05

FME Server Authoring Training

08/06 & 09/06

FME Desktop Basis Training

10/06 & 12/06

FME Desktop Advanced Training

29/06

FME Server Authoring Advanced Training

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

Trainingen in mei nu slechts €749 excl. BTW!
Onze trainingen vinden i.v.m. Corona
maatregelen online plaats.
www.vicrea.nl

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

ONTWERPEN IN NLCS?
KIES OOK VOOR
SNELHEID EN KWALITEIT

NIEUW!
MAP VERSIE 7

WWW.INFRACAD.NL
DOWNLOAD TRIAL
ONLINE DEMO
GRATIS WORKSHOP

INFRACAD MAP

INFRACAD

INFRACAD CE

Geo-informatie (PDOK)

#1 NLCS applicatie voor

Landmeetkundige software

en KLIC-WIN verwerken

ontwerpen en toetsen

voor professionals

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
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·

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

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

Geschikt voor alle merken apparatuur
Dwars- en lengteprofielen verwerken
Uitzetbestanden maken en bijhouden
Werken met eigen meetcodes
Verwerking volledig conform NLCS
Krachtige Civil 3D gereedschappen
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Uitwisseling met Trimble Connect verder uitgebreid

Integratie voert de boventoon in
nieuwe Tekla Structures 2020
Door de redactie

Sinds maart is de nieuwe versie van Tekla Structures beschikbaar, waarbij ontwikkelaar Trimble de groeiende integratie tussen de diverse software uit het Trimbleportfolio functioneel en visueel terug laat komen. Diverse functionaliteitsverbeteringen in de 3D-modelleersoftware voor beton-, staal- en houtbouw zorgen voor meer
efficiëntie en mogelijkheden bij gebruikers, waarbij een belangrijke vooruitgang
zichtbaar is in de verbeterde uitwisseling met cloudoplossing Trimble Connect. Opvallend is dat Tekla Structures in deze versie afscheid heeft genomen van het herkenbare rode logo en in een nieuwe frisse Trimble-blauwe uitstraling voor de dag komt.

De kleur van Tekla Structures is in versie 2020 aangepast van rood naar blauw.

T

ekla Structures 2020 biedt diverse nieuwe
mogelijkheden op het gebied van modelleren, het gebruik en de inrichting van
tekeningen en de uitwisseling met andere software. Verdere optimalisaties zijn doorgevoerd
bij het modelleren van vrijgevormde platen,
waarbij meer complexere vormen ontworpen
kunnen worden en tevens de plaatuitslagen gecreëerd kunnen worden. De nieuwe versie biedt
bovendien interessante nieuwe mogelijkheden
voor het werken met puntenwolken.

Gratis Trimble Connect
Trimble werkt al jaren aan verbetering van integratie in de keten en daarmee ook onderling
met diverse software uit het eigen portfolio. Nadat Trimble Connect in november vorig jaar al te
zien was met een nieuw blauw logo, is nu ook
Tekla Structures in de blauwe huisstijl van Trimble

Software

In Tekla Structures 2020 is het mogelijk om 3D-modellen
direct te koppelen aan een project in Trimble Connect.

gehuld. Trimble Connect is het samenwerkingsplatform van Trimble dat verschillende disciplines
met elkaar verbindt en zorgt voor eenduidige
communicatie door alle projectdata beschikbaar
te maken in één centraal model in de cloud. Zo
is er één bron van waarheid en wordt de kans
op miscommunicatie tot een minimum beperkt.
Naast ingenieursbureaus, fabrikanten en scholen
wordt de software met name gebruikt door aannemers, zoals integraal gebeurt bij VolkerWessels in alle werkmaatschappijen. Een belangrijk
voordeel van Trimble Connect is dat gebruikers
zelf kunnen bepalen of zij willen werken op een
desktop, web of mobiele variant, waardoor informatie op iedere locatie en op elk apparaat
toegankelijk is, zowel op kantoor, als ook op de
bouwplaats.
In Tekla Structures 2020 is het nu mogelijk om
3D-modellen direct te koppelen aan een project

in Trimble Connect. Hiermee wordt het model direct gesynchroniseerd in de cloud, zodat het inzichtelijk is voor projectpartners en stakeholders.
In het menu van Tekla Structures zijn bovendien
een aantal nieuwe knoppen toegevoegd om
sneller en gemakkelijker bestanden uit te wisselen met Trimble Connect. Om de samenwerking
kracht bij te zetten, heeft elke gebruiker van Tekla
Structures sinds januari van dit jaar ook recht op
een gratis Trimble Connect-licentie.

Modelleren en tekeningen
Op het gebied van modelleren en tekeningen
zijn er diverse componenten, tools en plug-ins
verbeterd en uitgebreid. Tekla Structures beschikt
onder andere nu over een nieuwe plug-in om
complexe krommen te modelleren. Het maken
van vrijgevormde stalen en betonnen platen is
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De grootte en de dichtheid van de punten in een
puntenwolk zijn aanpasbaar, zodat de gebruiker de
gewenste weergave kan kiezen.

Vrijgevormde platen kunnen worden uitgeslagen in onderdeeltekeningen, inclusief CNC-data, die direct klaar zijn
voor de productie.

zodanig verbeterd dat met behulp van zogenaamde constructiepolybogen nog complexere,
gebogen vormen gemodelleerd kunnen worden.
Hierbij is de vorm van de vrijgevormde stalen
of betonnen plaat gebaseerd op de vorm van
de constructiepolybogen. Na het aanmaken van
de plaat kunnen uiteraard achteraf nog wijzigingen worden doorgevoerd, denk hierbij aan het
verbreden, verplaatsen en het veranderen van
de hoogte van de plaat. De vrijgevormde platen kunnen bovendien ook worden uitgeslagen
in onderdeeltekeningen, inclusief CNC-data, die
direct klaar zijn voor de productie. Een interessante oplossing bij het modelleren van bijvoorbeeld complexe onderdelen voor een brug of
‘twisted warped plates’.
Specifiek voor betonconstructies zijn verbeteringen doorgevoerd bij het modelleren van vloeren,
wapening en bekisting. De nieuwe versie biedt
voor beton-submerken nieuwe lijst-opties en de
template is aangepast en uitgebreid. Deze functionaliteit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het
modelleren van sandwichpanelen waarbij een
betonschil als submerk is toegevoegd of bij een
console die als submerk aan een betonkolom is
toegevoegd, omdat de console later aangestort
wordt. Nieuw is ook de standaardisatie van de
tools om verschillende soorten bekisting efficiënt
te modelleren, waarbij de componentendatabase is uitgebreid en de bekisting voor wanden
en platen direct beschikbaar is via het menu.
Voor het modelleren van betonnen vloeren zijn
diverse verbeteringen toegevoegd om de snelheid van het modelleren te verbeteren. Zo kunnen ruimten als trekbanden tussen kanaalplaten
direct vanuit CIP-vulonderdelen in vloeropmaak
worden opgevuld. Daarnaast zijn er opties toegevoegd om klassen (kleuren) te definiëren voor
onderdelen die kanaalplaten snijden en een bepaalde speling moeten krijgen.

Stavendatabase
Bij het modelleren van wapening wordt het
eenvoudiger om wijzigingen door te voeren
in de gegenereerde stavensets, waarbij opties
zijn toegevoegd om staven alleen of per groep
aan te passen in het 3D-model. Hierbij kunnen
direct de maatlijnlabels worden toegepast. De
gebruikersinterface van de stavendatabase heeft
een compleet nieuwe indeling, waardoor sneller wapeningsstaven toegevoegd, gewijzigd of
verwijderd worden.
Voor het modelleren van houtconstructies zijn
diverse bestaande componenten uitgebreid,
waaronder het aftekenen van balken op elkaar.
Daarnaast is het modelleren van pen- en gat-,
langs- en duivenstaartverbindingen verder geoptimaliseerd voor BVX-, BVN-, en BTL-exports.
Dankzij diverse snelheidsverbeteringen kunnen
tekeningen sneller worden geopend en bewerkt.
Hierdoor is het mogelijk om tekeningobjecten
en aanzichten nog sneller te verschuiven, in
en uit te zoomen en is het snappen verbeterd.
Tekeningaanzichten van geselecteerde tekeningen in modelvensters kunnen nu beter worden
weergegeven, zodat zichtbaar is waar het tekeningaanzicht zich in het 3D-model bevindt,
wat de richting is van het aanzicht en hoe groot
het aanzicht is. In het aanzicht van het model
kunnen nu bovendien allerlei wijzigingen worden doorgevoerd die vervolgens automatisch in
het tekeningaanzicht worden doorgevoerd. Handig is dat daarbij de opmaak van tekeningen
verbeterd is, waarbij nieuwe mogelijkheden zijn
toegevoegd en de opmaakwijzigingen real-time
worden weergegeven.

Puntenwolken
Steeds vaker wordt gemodelleerd aan de
hand van een puntenwolk, waarbij een scan
wordt gebruikt als basis waarvandaan gemo-

delleerd wordt. De kennis van Trimble in scanning apparatuur (onder andere Total Stations)
komt hier goed van pas in de verdere verwerking van een puntenwolk. In de nieuwe versie laat Tekla Structures zien dat het goed om
kan gaan met grote hoeveelheden data, maar
deze ook prima kan verwerken in het nut van
de gebruiker. Puntenwolken kunnen worden
geroteerd, verschaald of worden verplaatst via
een snelle bediening in een nieuw zijvenster.
Bij het inzoomen op een detail kan voor een
snelle bewerking enkel het benodigde deel
van de puntenwolk visueel gemaakt worden.
Een handige toevoeging is dat de grootte en
de dichtheid van de punten aangepast kunnen
worden met handige sliders, zodat de gebruiker de juiste weergave kan kiezen voor de
gewenste toepassing. Daarnaast is clashdetectie voor puntenwolken verbeterd en kunnen
knelpunten tussen een gemodelleerd object en
de puntenwolk in kleur worden aangegeven.
Hierbij kan de marge (tolerantie) zelf worden
bepaald en met diverse kleuren inzichtelijk
worden gemaakt.

Beschikbaarheid
Tekla Structures 2020 biedt diverse nieuwe
mogelijkheden op het gebied van modelleren
en het gebruik van tekeningen. De samenwerking met Trimble Connect is verbeterd,
de software waarmee projectleden samen
kunnen werken via één centraal model in de
cloud. Om de integratie kracht bij te zetten
wordt bij elke Tekla Structures-licentie een
gratis licentie Trimble Connect beschikbaar
gesteld. Tekla Structures is – net als Trimble
Connect – beschikbaar bij Construsoft, de lokale partner van Trimble in de Benelux. Op
de website van Construsoft zijn eveneens
webinars te vinden die de highlights van de
software tonen per segment. n
www.construsoft.nl
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Tips & Tricks SCIA Engineer

Automatisch wapeningsontwerp
uitvoeren
Door de redactie

Het ontwerpen van de wapening kan een vervelende taak zijn voor grote modellen. SCIA Engineer biedt een geautomatiseerde workflow om zowel langswapening als dwarskrachtwapening te ontwerpen. Lees dit artikel om te ontdekken
hoe het ongecompliceerde geautomatiseerde wapeningsontwerp van liggers, ribben en kolommen de efficiëntie van het werk kan verhogen.

Afbeelding 1: Interne krachten beoordelen is de eerste stap bij het ontwerpen van de
wapening.

Afbeelding 2: De verschillende types aanwezige wapening. As,bas = basiswapening;
As,add = bijlegwapening (additional reinforcement); As,add,req = bijkomende vereiste
wapening (additional required reinforcement).

V

oordat iemand begint met het ontwerpen van de wapening, is
het belangrijk om na te gaan dat de interne krachten, die zullen
gebruikt worden in de ontwerpprocedure, logisch zijn naar hun
grootte en verdeling toe en dat ze overeenkomen met de aannames in
het model. De eerste stap is dus het beoordelen van de interne krachten via Commando: Beton > Wapeningsontwerp (Ontwerp As) > 1D
elementen > Interne krachten.
De tweede stap bij het wapeningsontwerp is het definiëren van een
sjabloon van aanwezige wapening. Dit gaat met Commando: Beton
> Wapeningsontwerp (Ontwerp As) > Ontwerp standaardinstellingen.
Bij het ontwerp van de wapening dient de ontwerper eerst een geschikt wapeningssjabloon te selecteren. In het sjabloon wordt de basiswapening (in veel gevallen zijn dit de hoekstaven) gedefinieerd die
gebruikt zal worden over de volledige lengte van het element. Daarnaast dienen ook een aantal parameters te worden gespecificeerd
waarmee bijlegwapening geplaatst kan worden in de doorsnedes op
die plaatsen waar de basiswapening onvoldoende is om de interne
krachten op te nemen.

Afbeelding 3: Invoer van aanwezige wapening.

Tips & Tricks
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Afbeelding 4: Ontworpen hoeveelheid aanwezige wapening, weergegeven als een
aantal staven en hun diameter (bijvoorbeeld 2 ø 12 + 2 ø 16).

ten > Ontwerp As. Vervolgens gebruikt het programma het geselecteerde sjabloon om automatisch de wapening aan de individuele elementen toe te kennen en wordt er gecontroleerd of het geselecteerde
sjabloon voldoende is voor alle doorsnedes van deze elementen, zie
afbeelding 4.
Als het sjabloon onvoldoende is, bepaalt het programma de hoeveelheid wapening die in de kritieke zones moet worden bijgeplaatst (dit
wordt benoemd als As, add, req), zie afbeelding 5. In dat geval dient
de ontwerper het wapeningssjabloon aan te passen en het wapeningsontwerp-commando opnieuw uit te voeren.

Verhouding

Afbeelding 5: Berekende hoeveelheid bijkomende vereiste wapening.

Afbeelding 6: Controle van de toereikendheid van het sjabloon.

Het is ook mogelijk om te controleren of het sjabloon voldoet, oftewel of het de hoeveelheid vereiste wapening volledig dekt, via het
wapeningsontwerp-commando. Hierbij dient de ontwerper te kiezen
de waarde UC (As, req), waarmee de verhouding van de vereiste en
de aanwezige (sjabloon) wapening wordt berekend. De locaties waar
het sjabloon onvoldoende is, de plaatsen waar de hoeveelheid vereiste wapening groter is dan de hoeveelheid aanwezige wapening,
worden weergegeven in een rode kleur, zie afbeelding 6.
Daarnaast is het mogelijk om te controleren of de wapening, die
ontworpen is volgens het sjabloon, voldoet aan de normspecifieke
detailleringsregels. Hiervoor gebruikt de ontwerper als waarde UC
(As, max) bij het wapeningsontwerp-commando. Hiermee wordt de
aanwezige (sjabloon) wapening vergeleken met de maximale hoeveelheid wapening waarbij de normspecifieke detailleringsregels
worden nageleefd, zie afbeelding 7. Zoals reeds hierboven werd
aangehaald, is een gelijkaardige ontwerpprocedure geschikt voor de
dwarskrachtwapening.

Conversie

Afbeelding 7: Controle van de detailleringsregels.

Afbeelding 8: Conversie van de aanwezige wapening naar ‘werkelijke’
3D-wapeningsstaven.

In afbeelding 2 is te zien welke verschillende types bewapening aanwezig zijn. Voor de As, add, req, of de bijkomende vereiste wapening
geldt dat dit de wapening is die bijkomend nodig is, maar die niet
geplaatst kan worden met het geselecteerde sjabloon. De ontwerper
zal het sjabloon, oftewel de lay-out van de wapening, dus moeten
aanpassen.
In het wapeningssjabloon dient de diameter van de wapeningsstaven,
het maximaal aantal staven in één laag en de afstand tussen de beugels te worden gedefinieerd. De ontwerpprocedure is van toepassing
voor zowel de langswapening als de dwarskrachtwapening.

Controle
Inmiddels is het tijd voor de derde stap van het wapeningsontwerp:
het ontwerp en de controle van de aanwezige wapening. Dit met
Commando: Beton > Wapeningsontwerp (Ontwerp As) > 1D elemen-

De conversie van de aanwezige wapening naar ‘werkelijke´ 3D-wapeningsstaven is de vierde en laatste stap in dit proces. Dit gaat met
Commando: Beton > Wapeningsontwerp (Ontwerp As) > 1D elementen > Ontwerp As Actieknop: Conversie voor werkelijke staven.
Tot dit moment ging het over een specifiek aantal staven van een
specifieke diameter bij het bespreken van het wapeningsontwerp. Er
werden nog geen individuele wapeningsstaven weergegeven in het
3D-model. Na bestudering van de momentendiagrammen is af te lezen hoeveel staven van welke diameter nodig zijn op iedere positie
van de structuur, maar de ´werkelijke´ individuele wapeningsstaven
zijn nog niet zichtbaar. Hiervoor dient de aanwezige wapening te
worden geconverteerd naar 3D-wapeningsstaven (langswapening en
beugels). Deze conversie gebeurt automatisch en houdt rekening met
praktische eisen zoals symmetrie van de wapening boven steunpunten
en minimale lengte van staven.
Nadat de wapening is omgevormd, zijn enerzijds de wapeningsstaven op te vragen (zowel in het grafisch venster als in het Engineering
report) en anderzijds een hele reeks controles in uiterste grenstoestand
en gebruiksgrenstoestand uit te voeren. n
www.scia.net/nl

60

Tips & Tricks AutoCAD 2021

DWG-Formaat hetzelfde en
veel functies vernieuwd
Door Jean-Pierre van Gastel

Sinds 25 maart is AutoCAD 2021 beschikbaar. In dit artikel ga ik kort in op de
nieuwe mogelijkheden in deze versie. Uiteraard zijn er allerlei toevoegingen te
vinden die elke AutoCAD-gebruiker direct kan toepassen in zijn of haar werk.

D

e eerste vraag die de gemiddelde AutoCAD-gebruiker zal stellen bij de introductie van een nieuwe versie is of het AutoCAD-bestandsformaat .DWG is aangepast. Dat
is bij deze versie opnieuw niet het geval en het
formaat is concreet dus nog steeds gebaseerd
op het 2018-bestandsformaat. Voor AutoCADontwikkelaars is het wel belangrijk te weten dat
er een zogenaamde API-break heeft plaatsgevonden. Bestaande .ARX-routines zullen dus opnieuw moeten worden gecompileerd voordat ze
te gebruiken zijn in AutoCAD 2021.

Graphics Performance
Opnieuw heeft Autodesk een techniek gevonden
waardoor gebruikers nog sneller kunnen zoomen en pannen in een 2D-tekening. Door slim
gebruik te maken van het sorteren van objecten
met dezelfde eigenschappen en een soort Level
of Detail-techniek zijn deze snelheidsverbeteringen direct merkbaar. Zodra de gebruiker in een
2D-tekening gaat pannen en zoomen, voert AutoCAD automatisch een regeneratie door op de
tekening zonder dat de gebruiker dit direct zal
opmerken. Bij zeer grote tekeningen wordt dit
gedrag echter wel goed merkbaar en kan het
zelfs als storend worden ervaren, zie afbeelding
1. Met het uitzetten van de systeemvariabele
RTREGENAUTO is te voorkomen dat AutoCAD
automatisch de tekening zal regenereren.
Tijdens het werken met 3D-ontwerpen vraagt
het navigeren met een 3D-model de meeste rekenkracht. In AutoCAD 2021 profiteert het 3D
orbit-commando van eventueel aanwezige extra
processorkernen, iets wat een enorm verschil
maakt. Dit is vooral te merken als de gebruiker
een visual style inzet voor het inkleuren van de
geometrie.

Afbeelding 1: Bij grote bestanden kan regeneratie van de tekening als storend worden ervaren.

dus niet meer noodzakelijk om een grens aan te
geven of om direct op de Entertoets te drukken
om alles automatisch te selecteren. Het selecteren
van de af te knippen of te verlengen elementen is
mogelijk door gebruik te maken van een individuele selectie, een freehand-selectie of door gebruik te maken van een twee-punts fence-selectie.

Objecten die niet af te knippen of te verlengen
zijn, zullen automatisch worden verwijderd. Wie
dit nieuwe gedrag niet prettig vindt, kan dit uiteraard ook weer uitzetten door gebruik te maken
van de nieuwe systeemvariabele TRIMEXTENDMODE. Wanneer het Trim- of Extend-commando
wordt gebruikt bij een arcering die is geplaatst

Geoptimaliseerde Trim en Extend
Het Trim- en het Extend-commando zijn in AutoCAD 2021 een stuk prettiger in gebruik geworden. Zo zijn direct na het activeren van het Trimof Extend-commando de elementen aan te klikken
die moeten worden afgeknipt of verlengd. Het is

Tips & Tricks

Afbeelding 2: Quick Measure biedt de optie om direct de oppervlakte en omtrek van een gesloten gebied
weer te geven.
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Afbeelding 3: Het in AutoCAD 2020 geïntroduceerde Blocks-palet is verder geoptimaliseerd.

binnen een aangegeven grens, zal de arcering
genegeerd worden in AutoCAD 2021. Als dit
gedrag niet gewenst is, kan dit worden uitgezet
met de systeemvariabele TRIMEDGES.

Verbeteringen revisiewolk
De eerste keer dat de gebruiker een revisiewolk
plaatst in een AutoCAD 2021-tekening zal de
software de afmeting ervan baseren op een
percentage van de diagonaal van het huidige
beeld. Dit heeft tot gevolg dat deze eigenlijk
automatisch op een juiste weergave wordt aangemaakt. Daarnaast heeft de revisiewolk een
nieuwe mogelijkheid voor het instellen van de
afmetingen, gebaseerd op de koordelengte van
de revisiewolk. Deze is achteraf ook aan te passen via het Properties-palet, via het eigen snelmenu of via het nieuwe REVCLOUDPROPERTIEScommando. Dit commando is ook te gebruiken
voor het aanpassen van de kleur en laag van
een revisiewolk. Wanneer een revisiewolk wordt
geselecteerd in de tekening, wordt deze ook als
dusdanig weergeven in het Properties-palet en
niet meer als polyline.

gekleurd vlak weergeven met de daarbij behorende oppervlakte en omtrek. Zodra de gebruiker de muis beweegt, verdwijnt dit groene vlak
en de bijbehorende waardes automatisch, zie
afbeelding 2. Met de Shift-toets kan de gebruiker
eenvoudig het aantal gesloten gebieden uitbreiden of inkrimpen om zo een totale oppervlakte
en omtrek weer te geven.

Verbeteringen Blocks-palet
Het in AutoCAD 2020 geïntroduceerde Blockspalet is verder geoptimaliseerd in AutoCAD
2021, zie afbeelding 3. Blocks kunnen worden opgeslagen in een Cloud-omgeving zoals
Google Drive, Microsoft OneDrive, Box of Dropbox, zodat deze eenvoudig te delen zijn. Blocks
die zichtbaar zijn in het Recent-tabblad van het

Blocks-palet, kunnen volledig automatisch worden gesynchroniseerd met de door de Cloud
ingestelde omgeving van de gebruiker. Uiteraard dient de gebruiker hiervoor wel een Cloudlocatie op te geven en dient hij of zij ingelogd te
zijn met de Autodesk-account. Vervolgens is de
bibliotheek met Blocks te allen tijde te raadplegen via het web. Wanneer de optie voor het synchroniseren van Blocks niet zichtbaar is, dan kan
het betekenen dat er al recent gebruikte Blocks
aanwezig zijn in de huidige tekening of dat de
gebruiker niet is ingelogd. Via de nieuwe Blocks
Recent Folder Location, terug te vinden in het Files-tabblad van het Options-dialoogvenster, is in
het pad aan te geven in welke Cloud-omgeving
de Blocks mogen worden gesynchroniseerd, zie
afbeelding 4. Ditzelfde kan eventueel ook worden bereikt door het gebruik van de nieuwe systeemvariabele BLOCKSRECENTFOLDER.
Het in AutoCAD 2020 aanwezige tabblad
Other Drawings is hernoemd naar Libraries.
Door gebruik te maken van het Browse Block
Libraries-icoontje kan de gebruiker een folder of
tekening aanduiden waarin wordt gekeken naar
Blocks. In de beschikbare drop-downlijst is vervolgens de historie terug te vinden van de laatste
vijf aangegeven locaties van Blocks. Gebruikers
die Blocks oproepen op basis van scripts zullen
de toevoeging van het Explode- en Repeat-commando waarderen. Beide zijn namelijk toegevoegd aan het INSERT-commando. n
Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance
redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit
onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

Break-commando en Quick Measure
Het nieuwe BREAKATPOINT-commando, terug
te vinden in de ribbon, is te herhalen door simpelweg op de Entertoets te drukken. Dit nieuwe
commando stelt de gebruiker in staat om direct
een lijn, boog of open polyline op te delen in
twee stukken op een zelf te specificeren punt.
Dit resultaat kon in het verleden natuurlijk bereikt
worden door middel van het Break-commando,
maar had meer voeten in de aarde (lees meer
muiskliks).
Het in AutoCAD 2020 geïntroduceerde Quick
Measure-commando heeft in AutoCAD 2021
de optie erbij gekregen om ook direct de oppervlakte en omtrek van een gesloten gebied
weer te geven door er met de linkermuisknop in
te klikken. Vervolgens zal de software een groen

Afbeelding 4: Via de Blocks Recent Folder Location is in het pad aan te geven in welke Cloud-omgeving de Blocks
mogen worden gesynchroniseerd.
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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 kaartmateriaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

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

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

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