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BIGnieuws sprak hierover met vertegenwoordigers
van KAAN Architecten, architect van de uitbreiding
en renovatie museum Paleis Het Loo, en Powered
by EGM, BIM-expert, die samen optrekken bij de
uitbreiding en renovatie van museum Paleis Het Loo.
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Opinie

BIM werkt niet. Tenminste, niet voor de eigenaar van
het fysieke object. Om eens een voorbeeld te geven;
de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een nieuw appartementencomplex – een complex dat bij de bouw
nota bene een prijs gewonnen heeft als beste BIM-project – wil graag de BIM-documentatie van het gebouw
hebben en vraagt deze op bij de aannemer.

Het overal en altijd kunnen beschikken over
projectdocumentatie is al lang niets bijzonders
meer. Tekeningen, 3D-modellen, materiaallijsten,
planningen zijn ook op telefoons en tablets op
de bouwplaats in te zien. Mobiele toegankelijkheid tot de metadata in een BIM-model is echter
nog altijd problematisch. Unity Reflect biedt hiervoor een laagdrempelige en zeer betaalbare
oplossing, met eindeloze mogelijkheden.

Software

28

50

SCIA Engineer heeft veel verborgen parels, ook
wel de Hidden Gems genoemd. Dit zijn functionaliteiten die voornamelijk tijd- en kostenbesparend zijn. Ze zijn meestal niet bekend bij zowel
beginnende gebruikers van de software als
engineers die het pakket al enige tijd gebruiken.
In dit artikel komen de mogelijkheden op het
gebied van rapportage en staalvezelgewapend
beton (SFRC) aan bod.

52

Tips & Tricks

Geometriek

De grondmechanica of geotechniek is van
oudsher een vakgebied van specialisten. Maar
dit vakgebied staat ook bekend als ‘conventioneel’. Veranderingen en technologische
ontwikkelingen gaan vaak niet zo snel als
in andere vakgebieden. En de geotechniek
heeft een ander probleem: de processen in de
ondergrond zijn weinig zichtbaar.
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Uitbreiding en renovatie museum Paleis Het Loo

Het belang van BIM tijdens
ontwerp en uitvoering
Door Lambert-Jan Koops

Alhoewel er bijna geen bouwer in Nederland is die nog nooit van BIM heeft gehoord, zijn er nog genoeg vragen over deze techniek. Hoe kan BIM het beste
worden ingezet bij projecten en welke afspraken moeten samenwerkende partijen maken om allemaal optimaal te kunnen profiteren van de inspanningen die
moeten worden geleverd om een compleet model te maken? BIGnieuws sprak
hierover met vertegenwoordigers van KAAN Architecten, architect van de uitbreiding en renovatie museum Paleis Het Loo, en Powered by EGM, BIM-expert, die
samen optrekken bij de uitbreiding en renovatie van museum Paleis Het Loo.

P

aleis Het Loo heeft een lange geschiedenis: het paleis was de zomerresidentie
van de Nederlandse stadhouders en koningen van 1686 tot 1975 en sinds 1984 is
het paleis ingericht als museum, maar daarvoor vond van 1977 tot en met 1984 een
ingrijpende restauratie plaats van het paleis
en de tuinen, waarbij beide zoveel mogelijk werden teruggebracht in de 17e-eeuwse
toestand. Ruim dertig jaar na deze eerste
renovatie bleek het nodig om een nieuwe
onderhoudsronde te plannen. Dit keer om de
technische installaties te vervangen en asbestsanering uit te voeren. Met de vernieuwing en
verbouwing van het paleis verbetert en breidt
het museum daarnaast ook de faciliteiten uit
om het groeiend aantal bezoekers te kunnen
ontvangen.
Voor de huidige renovatie, die zal duren tot
medio 2021, heeft de architectenselectiecommissie van Paleis Het Loo gekozen voor
het ontwerp van KAAN Architecten. Het toegankelijke ontwerp, geïnspireerd op de plattegrond en de maatvoering van het paleis,
geeft volgens de commissie een logische plek
aan alle functies en ruimtes, en heeft de grandeur die van een toonaangevend museum
mag worden verwacht. Antony Laurijsen,
architect bij KAAN Architecten, vertelt hoe
het bureau betrokken raakte bij het renovatieproject: “In 2016 heeft KAAN ingeschreven
op de EDU-aanbesteding voor ondergrondse
uitbreiding en renovatie van museum Paleis
Het Loo. Een complexe opdracht waar een
belangrijk rijksmonument en nieuwbouw
nauw samenkomen. Op basis van ons schets-
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De visualisatie van de nieuwe grand foyer van Paleis Het Loo.

ontwerp, dat onder leiding van partner prof.
Dikkie Scipio tot stand kwam, kregen wij de
opdracht; die we daarna hebben uitgewerkt
in verschillende fases. Met ondersteuning van
Van Hoogevest architecten als restauratieadviseurs van het monument, is in dit traject
− en binnen het beschikbare budget − aan
een paleiswaardige uitbreiding en renovatie
gewerkt, waarbij alle respect voor het monument is gewaarborgd.”

Bijzondere samenwerking
Voor de realisatie van de plannen werkte
KAAN Architecten nauw samen met Powered by EGM, onderdeel van EGM architecten, uit Dordrecht. Powered by EGM (PbE)
combineert kennis van BIM met kennis van
bouwtechniek en met ervaring van integrale

processen en complexe vraagstukken. PbE
nam, als BIM-partner, de BIM-begeleiding
van voorlopig ontwerp tot en met het technisch ontwerp voor zijn rekening.
Laurijsen, KAAN Architecten: “Wij zijn vaker
betrokken bij het ontwerp en de renovatie van
publieke en complexe gebouwen, bijvoorbeeld het Koninklijke Museum van Schone
Kunsten KMSKA in Antwerpen, de rechtbank
Amsterdam en de nieuwe terminal voor Koninklijke Luchthaven Schiphol − terminal A.
Die opdrachten voeren we uit met een multicultureel team van architecten binnen ons
bureau in Rotterdam en diverse (externe) partners van verschillende disciplines. Bij grote en
complexe opgaves is het echter belangrijk om
extra aandacht te besteden aan de BIM-coördinatie, een taak die vaak is toevertrouwd
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Foto museum Paleis Het Loo – KAAN Architecten.

aan Powered by EGM. PbE kwam aan boord
nadat het schetsontwerp was goedgekeurd.
Toen is in een tender gekozen voor het adviseursteam en de constructie- en installatiepartners. Met dat team zijn we verder gegaan en
hebben we de route doorlopen van voorlopig
ontwerp tot technisch ontwerp, bestek en aanbesteding.”

BIM-model
In eerste instantie was met betrekking tot de
BIM-coördinatie van het project afgesproken
dat KAAN, met steun van Powered by EGM,
verantwoordelijk zou zijn voor de ontwerpmodellen tot en met het technisch ontwerp.
Die afspraak werd uitgebreid en daarbij
kreeg PbE de taak om het model op te werken van technisch ontwerpmodel naar een
uitvoeringsmodel onder de ontwerpleiding
van KAAN Architecten. Niels de Hart, BIMcoördinator bij EGM, vertelt hierover: “Wij
ontzorgen partijen in ontwerpend en bouwend Nederland op het gebied van BIM −
van voorlopig ontwerp tot de as-built fase en
het beheer en onderhoud hiervan. Tijdens het
voortraject bij dit project was het belangrijk
dat alle betrokkenen samenwerkten in dezelfde Revit-modellen. Deze modellen hebben we
vervolgens samengevoegd met de ontwerpen
van de installateur, de constructeur en de architect. De uitwisseling van de ontwerpgegevens vond daarbij plaats via IFC en NavisWorks, waarbij wij ervoor gezorgd hebben
dat het uiteindelijke technisch ontwerpmodel
voldeed aan de RVB BIM Specificatie, ofwel
RBS. Dit laatste is de BIM-richtlijn van het
Rijksvastgoedbedrijf die door de opdrachtgever was opgelegd voor dit project.” Emiel
Hofman, technisch ontwerper bij EGM, vult

aan: “Voor het uitvoeringsgereed ontwerp
heeft Powered by EGM gezorgd dat alle
geometrie in het model overeen komt met de
detaillering van KAAN. Dit houdt in dat alle
elementen in vorm, opbouw en positie zijn
gecontroleerd. Daarnaast zijn ook alle, vanuit het BIM-uitvoeringsplan van de aannemer,
gevraagde parameters en data door PbE in
het model verwerkt. Voor de aannemer is een
betrouwbaar BIM-model belangrijk, zodat
deze gebruikt kan worden in de werkvoorbereiding. Dit betekent onder andere dat families in Revit een logische benaming en NL/
SfB-codering moeten krijgen. Door PbE zijn
ook alle wand- en plafondtypes inzichtelijk
gemaakt en voorzien van een codering die
ook op de 2D-tekeningen zichtbaar zijn door
middel van tags.”
De Hart vervolgt: “Aardig om te vermelden is
nog wel dat KAAN en Powered by EGM momenteel via Revit Server in hetzelfde model

werken bij dit project. Dat is bijzonder omdat
het twee verschillende bedrijven betreft en Revit Server meestal alleen intern wordt gebruikt
door bedrijven. Wij kunnen dit echter doen
omdat we al zo´n vijf jaar met elkaar samenwerken en we van elkaar weten dat we de
andere partij kunnen vertrouwen.”

Esthetische component
Tijdens de BIM-samenwerking met Powered
by EGM hield KAAN zich vooral bezig met
de esthetische kant van het verhaal. “Het bewaken van de oorspronkelijke ontwerpdoelen
is voor ons altijd erg belangrijk bij projecten”, zo legt De Hart uit. Laurijsen vult aan:
“Het is makkelijk om je als organisatie binnen
BIM te verliezen in allerlei technische details
en daarbij wijzigingen door te voeren die
uiteindelijk een ongewenst effect hebben op
de uitstraling van een gebouw. De esthetische
component is voor ons echter leidend en BIM

RVB BIM Specificatie
De Rijksvastgoedbedrijf BIM Specificatie (RBS) beschrijft de specificaties waaraan bouwwerkinformatieproducten in de vorm van 3D-modellen in het open standaard formaat IFC
moeten voldoen. De RBS beschrijft de uniformiteitsvereisten aan de modellen met betrekking tot bestanden, modellen en elementen. Daarnaast bevat het eisen voor de bij de
modellen te leveren documenten.
De RBS beschrijft niet welke bouwwerkinformatieproducten geleverd moeten worden, beschrijft geen BIM-procesafspraken of juridische, contractuele voorwaarden. De RBS is ook
geen BIM-handleiding. Door de RBS toe te passen, worden drie basisaspecten concreet:
identificatie, locatie en specificatie van elementen. De elementen in het model hebben een
representatie met geometrie en zijn kapstok voor informatie die aanwezig kan zijn. Dat
kan in het model zelf, bijvoorbeeld als eigenschap van een element, of in een externe
informatiebron die aan het element gekoppeld is. De huidige RVB BIM Specificatie betreft
versie v1.1-c van april 2019.
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niet meer dan een tool om tot de realisatie
van een gebouw te komen. Wij interesseren
ons dan ook wat minder voor de technische
details.”
De communicatievalkuilen bij de renovatie
van Paleis Het Loo zijn vermeden dankzij de
gezamenlijke inspanningen. Laurijsen: “De
opdrachtgever, de architect en adviseurs hebben alle drie hun invloed kunnen laten gelden
bij het uitwerken van de plannen. Samen werden er hoge eisen gesteld, waar functionaliteit, esthetica, hoogwaardige detaillering en
materialisatie samenkomen. Voor alle aspecten kan BIM een platform zijn om dit doel te
bereiken. Niet zozeer door data, maar door
de geometrie van alle disciplines inzichtelijk
te maken in een centrale omgeving. Zo kunnen wij zorgen dat installaties, constructie en
overige disciplines ingepast worden in het
ontwerp conform onze visie. Het coördineren
van dit traject is een intensief proces waarbij
inspanning van alle disciplines noodzakelijk
is. Nadat wij het technisch ontwerp met adviseurs en opdrachtgever uitgewerkt hebben,
zijn wij doorgegaan met de aannemer in de

uitvoeringsfase en momenteel vindt de ruwbouw plaats. De verwachte oplevering van
het museum is in 2021.”

Bestaande situatie scannen
Met een volledig uitgewerkt BIM-model horen
er zich bij een bouwproject geen grote verrassingen meer voor te doen. Voor vernieuwing en verbouwing van museum Paleis Het
Loo houden het ontwerpteam en de aannemer
toch een slag om de arm, zo stelt Laurijsen: “We
hebben hier te maken met oude bestaande
bouw en dan kan het toch maar zo zijn dat er
bij de werkzaamheden iets tevoorschijn komt
dat we niet hadden verwacht. Het scannen
van de bestaande bouwomgeving blijft constant doorgaan tijdens de werkzaamheden,
zodat we in kunnen grijpen indien nodig en
zodat we het project overeenkomstig onze
visie kunnen uitvoeren.”
Het modelleren van Paleis Het Loo is sowieso
al een uitdaging vanwege het monumentale
karakter en de oudheid van het gebouw. De
opbouw is vaak onbekend en daarom werd
een scan gemaakt van de bestaande situatie.

In theorie is het wel mogelijk om alle details in
kaart te brengen, maar dat vergt een enorme
investering in het voortraject en is ook niet
altijd even zinvol. De bouwers en ontwerpers
schatten dus zelf in met welke aspecten ze
wel of niet rekening houden binnen het BIM.
De Hart vervolgt: “Voor de nieuwe onderdelen is natuurlijk wel alles volledig eenduidig
opgenomen in het BIM-model. Onze staalleverancier werkt bijvoorbeeld alles in BIM uit,
waardoor complexe knopen en oplegstukken
duidelijk zijn weergegeven en zo ook clashcontroles en visuele checks goed mogelijk
zijn.”
Voor museum Paleis Het Loo genieten het
projectteam van Paleis Het Loo, Powered by
EGM en KAAN Architecten van een goedlopende samenwerking, die door de BIM-processen tot een efficiënte uitvoering leidt met
zo min mogelijk verrassingen. n
www.egm.nl
www.kaanarchitecten.com
www.bambouwentechniek.nl
www.paleishetloo.nl/vernieuwing
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NEO ontwikkelt gepatenteerde analysetechniek

Monitoring van heel Nederland
op BGT-niveau mogelijk
Door Lambert-Jan Koops

In april maakte NEO bekend dat de ontwikkeling van haar product SignalEyes dusdanig ver was gevorderd dat hiermee een landsdekkende monitoring kan plaatsvinden van alle gebouwen, bomen, waterlopen, wegen, spoorwegen, landbouwpercelen en andere terreinen in Nederland. Jan Erik Wien, chief operating officer bij
NEO, vertelt over de artificial intelligence (AI-) en deep learning-techniek die wordt
gebruikt voor de monitoring en de mogelijkheden die SignalEyes biedt.

“W

e hebben afgelopen jaar fors
geïnvesteerd in een AI-systeem
voor het verwerken van aardobservatiedata”, zo begint Wien zijn uitleg over
de totstandkoming van SignalEyes. “Hier hebben we voor gekozen omdat we merkten dat
zowel de kwantiteit als de kwaliteit van deze
data exponentieel toegenomen is. Niet alleen
worden lucht- en satellietfoto´s steeds frequenter
ingewonnen, ze worden ook met een steeds hogere resolutie vastgelegd. Daarmee vormen ze
een enorme bron aan informatie, die echter wel
ontgonnen moet worden. Traditioneel is de analyse van deze beelden een handmatig proces,
waarbij een specialist de verschillende opnames
met elkaar vergelijkt, maar met de huidige datastroom is dat onbegonnen werk en daarmee is
er dus direct ook de behoefte aan een systeem
dat automatisch de nieuwe foto´s downloadt als
deze beschikbaar zijn, deze analyseert volgens
de gewenste richtlijnen en vervolgens de call to
action formuleert die past bij de geconstateerde
wijziging. Dit is dan ook samengevat de functionaliteit die SignalEyes bevat.”

Continue monitoring
Belangrijk voor SignalEyes is de toevoer van
lucht- en satellietfoto’s. Sinds april dit jaar is
de achterliggende infrastructuur van de dienst
van NEO op een niveau waarmee het hele
land kan worden bediend. Met vijf landsdekkende Open Data Superview 50-centimeterbeelden per jaar, waaronder de Open Copernicus-satellietbeelden, open luchtfoto’s en
AHN-data is in eerste instantie de monitoring
opgezet van alle landbouwpercelen met betrekking tot hun geometrie en gewasontwikkeling. Vervolgens waren in mei de 150 miljoen
bomen in de database aan de beurt – zie

Met SignalEyes van NEO is het dankzij de inzet van AI en deep learning mogelijk om een landsdekkende monitoring
uit te voeren van uiteenlopende objecten zoals bomen, wegen en terreinen.

het kader Bomen in Nederland in kaart – en
gedurende de rest van het jaar zal de monitoring van waterlopen, wegen, spoorwegen,
gebouwen en andere terreinelementen worden toegevoegd, net als die van kleinere objecten zoals zonnepanelen en asbestdaken.
“Voor continue monitoring is de combinatie
van satellietbeelden en luchtfoto’s heel nuttig”, zo legt Wien uit. “Luchtfoto’s hebben een
hele hoge resolutie, maar die komen slechts
één of twee keer per jaar beschikbaar. De
satellietbeelden hebben een lagere resolutie,
maar worden om de twee maanden gemaakt
en zijn binnen een dag geschikt voor analyse.
Wanneer de ligging van een object eenmaal
is vastgesteld met luchtfoto’s, is het mogelijk
om de satellietbeelden te gebruiken voor het
monitoren van veranderingen.”

Context
Naast de constante toevoer van beeldmateriaal
steunt SignalEyes voor een belangrijk deel op
de inzet van AI (onder andere deep learning).
Er zijn meer organisaties die gebruikmaken
van deze technieken, maar Wien legt graag uit
waarin de aanpak van NEO verschilt met die
van anderen. “Een specifiek probleem van het
gebruik van deep learning bij de analyse van
aardobservatiedata is dat kwaliteit van de output van dergelijke systemen niet hoog genoeg is
en de modellen vaak als een black-box werken.
Om dit te ondervangen hebben we een methode ontwikkeld met zogenaamde object based
signal generators. Dit is een eigen, inmiddels
gepatenteerd idee waarbij gebouwen, bomen,
enzovoort eigen signal generators hebben. Zo’n
signal generator kijkt bij ieder nieuw beeld of de

Interview

9

10

Een door SignalEyes gedetecteerde verandering leidt automatisch tot een zogenaamde call to action, waarbij de
verandering wordt omgezet in een werkinstructie.

Bomen in Nederland in kaart
NEO heeft al in 2015 het eerste Boombasisbestand gemaakt met alle bomen van
Nederland en dit bestand aangeleverd aan
het Coöperatief Boomregister. De database
is door tientallen afnemers gebruikt en geactualiseerd en nog steeds te bekijken op de
site van deze organisatie.
Inmiddels heeft NEO een vernieuwde versie
gemaakt, Boombasis 2020. Vanaf 15 mei
2020 worden met iedere nieuwe luchtfoto,
satelliet opname, lidar-puntenwolk en mededeling van eigenaar of publiek, de veranderingen daarin geregistreerd. Zo kan
iedereen altijd over actuele boominformatie
beschikken. In Boombasis is informatie te
vinden over boomkronen en boomhoogte,
maar ook in toenemende mate over stampositie, boomsoort, plantjaar en beheervorm.
www.boomregister.nl

objecten waar het algoritme ‘over waakt’ veranderd zijn of niet en wat de aard van de verandering is. Dat is erg belangrijk omdat niet elke
verandering ook automatisch betekent dat een

klant daar actie op wil ondernemen. De kunst
is om alleen die veranderingen aan een klant te
melden die deze echt wil weten. Het signaal dat
het object veranderd is, is ook niet voldoende
voor de meeste afnemers, die een heldere werkinstructie of anderszins een call to action willen
ontvangen. Met SignalEyes monitoren we echt:
we nemen veranderingen waar, we geven ze
een duiding en ‘melden die in de taal van de
klant’. Dat betekent dat de handmatige controle
en interpretatie van de resultaten nu vooral gebruikt wordt om de algoritmen te trainen en valideren; vervolgens kan het worden geminimaliseerd, zodat het hele monitoringsproces dus echt
volautomatisch kan verlopen.”

Finetuning
Nu SignalEyes operationeel is, werkt NEO samen met enkele eindgebruikers aan de uitbreiding en verbetering van het systeem, zie het
kader Gemeente Schagen. “Wat de uitbreiding
betreft, denk ik dat we het meeste werk zelf kunnen verrichten door extra code te schrijven”, licht
Wien toe. “Omdat we vlakdekkend werken, kunnen we in principe voor alle relevante objecten
de wijzigingen signaleren. Naast kleinere objecten gaat het dan vooral ook over wat meer

complexe constructies zoals wegen, waarvan de
behandeling technisch iets lastiger is. Voor de
finetuning van het systeem geldt dat we graag
met eindgebruikers samenwerken. We voeren
nu dan ook met een aantal klanten pilots uit om
de mutatiesignalering te verbeteren en verder te
ontwikkelen. De focus van het finetunen verschilt
daarbij per eindgebruiker. In het ene geval gaat
het om het verbeteren van de call to action, omdat de eindgebruiker bijvoorbeeld graag meer
informatie wil ontvangen bij de werkinstructie.
Het kan echter ook zo zijn dat de focus ligt op
de mate waarin meldingen doorkomen. Voor de
ene eindgebruiker is het heel belangrijk dat hij
een zo compleet mogelijk beeld heeft en voor de
ander is het essentieel dat er absoluut geen vals
positieve meldingen doorkomen. Om een voorbeeld te geven: er zijn organisaties die op basis
van een mutatiesignalering en de bijbehorende
call to action een helikopter de lucht in sturen.
Dat is een kostbare aangelegenheid en het is in
die gevallen dus absoluut niet gewenst dat een
vals positieve melding tot een zinloze werkorder
leidt. Voor die klant zullen we dus het systeem
anders moeten inrichten dan voor de klanten die
alle meldingen zo compleet mogelijk willen verwerken en daarbij vals positieve meldingen voor
lief nemen.”
Met de compleetheid noemt Wien een aspect
dat door het regelmatig updaten het beeldmateriaal wordt bevorderd en wat ook een extra
overweging kan zijn om zoveel mogelijk vals positieve meldingen uit te sluiten. “Bij elke update

Gemeente Schagen
Gemeente Schagen gaat in samenwerking
met NEO als eerste gemeente in Nederland
automatische mutatiedetectie voor de BGT
op basis van satellietdata toepassen. In de
pilotfase wordt door algoritmes en het werkproces van NEO een object driemaal BGTgeclassificeerd en gecontroleerd op mutaties
van satellietbeelden. Op de luchtfoto van
2020 zullen de gevonden mutaties worden
gevalideerd. Hierna is het mogelijk om zes
keer per jaar een update te geven over de
geo-objecten en de mutaties door te voeren
in de belanghebbende geo-registraties.
De mutaties worden aangeboden als werkinstructie, een call to action, waarbij de
specifieke handeling wordt meegegeven
aan het mutatiesignaal om de geo-objecten
weer correct in de kaart te plaatsen. Door
het gebruik van methodiek is de gemeente
eerder op de hoogte van veranderingen in
de fysieke wereld. Zij kan sneller en efficiënter bepalen wat er bijgewerkt moet worden
door de werkinstructies. Dit zorgt voor een
actueel geo-bestand.

Met SignalEyes wordt ook Boombasis gevoed, waarin informatie is te vinden over boomkronen, boomhoogte.

Interview
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Het monitoren van doorlopende verandering moet nu mogelijk zijn met SignalEyes.

vindt een nieuwe analyse plaats en dus wordt
een wijziging die bij een eerste gelegenheid is
genegeerd, een volgende keer weer geconstateerd en dan kan de software alsnog de call to
action genereren. Wanneer bij de tweede ronde
blijkt dat de mutatie van de eerste keer weer ver-

dwenen is, heb je mooi een vals positieve melding weten te vermijden.”

Europese monitoring

en NEO is daarmee ook het eerste bedrijf op de
wereld dat dat kan. “Daar zijn we best trots op”,
zo merkt de chief operating officer op. “Het zijn
echter de diensten aan klanten die we op deze
techniek baseren die het belangrijkst zijn en we
communiceren dan ook graag de specifieke toepassingen die mogelijk zijn. Daarbij kijken we
niet alleen naar Nederland, maar ook buiten de
grenzen. Momenteel komt nog 75 procent van
de omzet uit Nederland, maar dat zal zeker
veranderen. We zien bijvoorbeeld een concrete
kans binnen de EU dankzij de komende regelgeving. Vanaf 2022 zullen alle EU-landen namelijk
met satellietbeelden fraude met landbouwsubsidies moeten tegengaan en dat kan natuurlijk
heel goed met SignalEyes. Nederland en Denemarken hebben we al als klant, voor deze twee
landen monitoren we alle landbouwpercelen al
op geometrie en gewasontwikkeling. Door de
groei in Nederland en de toename van exportmogelijkheden verwachten we dan ook zeker
een forse groei te kunnen doormaken.” n

Nederland is volgens Wien het eerste land dat
volledig op deze schaal kan worden gemonitord

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

www.neo.nl

“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
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BIM en paspoorten helpen bij hergebruik

Digitalisering voor circulariteit
in de bouw
Door de redactie

In het laatste evenement vóór de coronatijd organiseerde Stumico een bijeenkomst over de toegevoegde waarde van digitalisering voor circulair bouwen.
Daar vertelden experts van respectievelijk Enie.nl, Beelen Next en Re Use Materials over toepassingen van circulariteit in de bouw, mogelijk gemaakt door digitalisering. Het event werd afgesloten met een rondleiding door circulair paviljoen
Circl en een actieve GOClean workshop.

D

uurzaam ondernemer en oprichter van
Enie.nl Patrick van der Meulen confronteerde de aanwezige Stumico-leden als
eerste spreker met data en voorbeelden van
de klimaatverandering. Daarna maakte hij
het toenemend wereldwijd gebruik van winden zonne-energie inzichtelijk en de gevolgen
daarvan, zoals veranderende machtsverhoudingen en verdienmodellen. Momenteel zitten
we volop in de overgangsfase van energie
door verbranding naar energie zonder verbranding en van ondergronds winnen naar
bovengronds benutten van natuurlijke bronnen. Bij Enie.nl geloven ze in de kracht van
de zon, omdat deze elk uur genoeg energie
geeft voor onze jaarlijkse behoefte. Dit bedrijf
zet zich in voor het verdelen van zonne-energie voor bedrijven en consumenten, zonder
tussenkomst van energiemaatschappijen. Onder andere met oplossingen voor het huren
van zonnepanelen en zonne-energiecontracten zonder eigen dak. Naar aanleiding van
vragen uit de zaal werd ook duidelijk dat we
de komende jaren richting een combinatie
van zelf winnen van zonne- en windenergie
gaan met zowel lokale als decentrale opslag.

Sloopafval hergebruiken
Axel Hendriks, commercieel directeur bij Beelen NEXT en Beelen Sloopwerken, maakte als
tweede gastspreker inzichtelijk hoe sloopafval steeds meer wordt hergebruikt in bouwprojecten. Hij nuanceerde de term circulariteit
enigszins, omdat sloopbedrijven al decennia
bijdragen aan het hergebruiken van bouwmaterialen. Dankzij digitalisering en meer
data kan dat de laatste jaren steeds beter.
Bij Beelen NEXT gebruiken ze een BIM en het
Madaster-platform (zie kader) voor het maken

Evenement

Axel Hendriks, commercieel directeur bij Beelen NEXT en Beelen Sloopwerken, legt uit dat sloopafval steeds meer
wordt hergebruikt.

van materialenpaspoorten, om herbruikbare
bouwmaterialen in te slopen gebouwen inzichtelijk te maken. Als voorbeeld vertelde
hij onder andere over de praktijkervaringen
met een gebouw van de Universiteit Leiden,
waarvan veel stalen constructiedelen zijn
hergebruikt in een nabij gerealiseerd nieuw
kantoorgebouw. Voor meer circulariteit in de
bouw is het inventariseren, invoeren en toegankelijk maken van herbruikbare materialen
van een te slopen gebouw van cruciaal belang. Als reactie op een aantal vragen werd
duidelijk dat utiliteitsgebouwen zich beter
lenen voor circulariteit dan woningen, mede
vanwege hun kortere levenscyclus.

Oplossing voor datamanagement
Ingenieursbureau Re Use Materials heeft zich
gespecialiseerd in het circulair maken van de
sloop, bouw en het beheer van gebouwen
en woningen. Zij maken voor gemeenten en
woningcorporaties inzichtelijk welke materialen in projecten zijn toegepast en kennen
daar een herbruik- en stikstofwaarde aan
toe. Daarvoor is het datamanagementsysteem Cirdax ontwikkeld, met functionaliteit
en methodieken om de waarde van gebruikte
bouwmaterialen te berekenen en verhandelbaar te maken, zodat circulariteit meetbaar
wordt. Cirdax biedt ook tools voor een materialenpaspoort, het gebruik van een BIM, een
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Het circulaire paviljoen Circl is het eerste circulaire bouwontwerp in Nederland en duurzaam van fundering tot
dak en van ontwerp tot exploitatie.

materialenmarktplaats, een certificatencentrum gebaseerd op blockchain-technologie en
dataconversie. Ontwikkelingsdirecteur Erol
Oztan pleitte bij Stumico voor het meenemen
van circulariteit als aanbestedingscriterium en
een CO2-label voor gebouwen en woningen,
als aanvulling op het energielabel. Verder
is er volgens hem in de markt behoefte aan
circulaire regels in het Bouwbesluit om hergebruik van bouwmaterialen vanuit de overheid
een stimulans te geven.

GOClean workshop
Om circulariteit tastbaarder te maken is de
Stumico-bijeenkomst afgesloten met een rondleiding door het circulaire paviljoen Circl en
een GOClean workshop. Circl is een door
ABN AMRO mogelijk gemaakt paviljoen
aan de Amsterdamse Zuidas. Doelstelling
van dit gebouw is de beschikbare kennis en
ervaringen over circulariteit te delen en daarbij betrokken stakeholders te verbinden. Het
paviljoen is zelf ook op basis van circulaire
principes gerealiseerd, door het energiezui-

nig en demontabel te ontwerpen en deels te
bouwen met hergebruikte bouwmaterialen.
Om hergebruik van materialen aan den lijve
te ervaren, hebben de Stumico-leden ter afsluiting nog uitleg gekregen over het vastleggen van zwerfafval met de app Litterati van
de Stichting GOClean. Deze app wordt landelijk door veel vrijwilligers gebruikt tijdens
hun schoonwandelactiviteiten, om zwerfafval
te Vinden, Vast te leggen en te helpen Voorkomen (ViVaVo). Alle geregistreerde data worden geïntegreerd in het Zwerfafvalkompas
van GOClean, een ander praktijkvoorbeeld
van de waarde die digitalisering kan bijdragen aan circulariteit. n
www.stumico.nl
www.madaster.com
www.circl.nl

Madaster
Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van het materialenpaspoort
krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen
verdwijnen. Madaster is het kadaster voor materialen en fungeert als bibliotheek en generator
voor materialenpaspoorten. De organisatie koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast
in een materialenpaspoort.
Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in
welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de
locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van
afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.
Madaster is een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: voor particulieren,
bedrijven, overheden en wetenschap. In die hoedanigheid is Madaster onderdeel van een ecosysteem van initiatieven en innovaties die gezamenlijk de transformatie faciliteren naar een circulaire economie.

Je kunt erop wachten, ontwerpaanpassingen
naar aanleiding van nieuwe inzichten opgedaan tijdens het corona-tijdperk. Hoe verrassend! Experts (je vraagt je af, hoe dan?) buitelen over elkaar heen met concepten voor een
veilige kantooromgeving.
Ze hebben het geld niet, durven het nu nog
even niet aan of weten het gewoonweg niet,
maar bedrijven zullen de werkvloer moeten
aanpassen, uitbreiden of verhuizen. Met de
nieuwste norm, de 1,5-meterdictatuur, maar
nog niet in de kaders vastgelegd, zal goed
naar de indeling van het gebouw moeten worden gekeken. Toch maar snel die twee leegstaande etages in het gebouw erbij huren nu
het nog kan, want anders passen de medewerkers er niet meer in.
De berichtgeving is een woordlava vol met
codewoorden zoals: veilig dit, veilig dat, 1,5
meter, eenvoudig maar doeltreffend, protocol,
geen grote investeringen. Corona-moeheid ligt
op de loer, dus adviseurs hebben hun gebruikelijke vocabulaire aangepast. Tegenwoordig
lees ik vaak: Uit bondige maar gedegen analyse… In de wandelgangen heet een dergelijke
aanpak ‘quick en dirty’, maar dat kunnen we
op moment niet gebruiken.
Ik zie het al voor me: een nieuwbouwproject is
in de verkoop gegaan. De eerste lichting verkoopbrochures kon zo de papierbak in. Mijn
beroepsdeformatie liet direct allerlei alarmbellen afgaan in mijn hoofd. In gedachten kon ik
nog net vanuit de cache van de zoekmachine
een vaag plaatje van de plattegrond naar
voren halen. Even vergelijken. De nieuwe versie van de beganegrond-indeling was onveranderd, maar op de overloop van de eerste
verdieping was een heuse thuiswerkplek ingetekend. Slimme rakkers.
Normaal gesproken ben ik niet vies van een
flinke dosis cynisme met bijbehorende bijdehante opmerkingen, maar dat vind ik deze
keer niet gepast. De periode van het virus
SARS-CoV-2 en daardoor de ziekte COVID-19
is echt een zwarte bladzijde in zowel onze vaderlandse als aardse geschiedenis.
Schrijf een comment op de
site of e-mail naar
redactie@bignieuws.nl.
Virusvrij opgetekend door ingenieur
W. Barendsz.
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Informatie beschikbaar dankzij digital twin van Nederland

De capaciteit van de
anderhalvemetersamenleving
Door Lambert-Jan Koops

De richtlijn is duidelijk: zolang er nog geen vaccin is tegen corona, hoort anderhalve meter afstand de norm te zijn in onze maatschappij. Het handhaven van die
afstand heeft echter wel grote consequenties voor de capaciteit van zo´n beetje
alle locaties waar mensen plegen samen te komen. Niet alleen theaters, bioscopen en kroegen blijken opeens slechts ruimte te kunnen bieden aan een fractie
van de normale hoeveelheid bezoekers, ook terrassen, winkelstraten en parken
zitten al snel aan hun limiet. Dankzij de inzet van Nederlandse GIS- en bouwdata
is het mogelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden, en Argaleo bouwde
hiervoor dan ook al verschillende tools.

A

rgaleo legt zich toe op het ontwikkelen en benutten van digital twins op
basis van Omgevingsserver. Dit is een
online digitaal loket voor locatie-gebaseerde
data binnen Nederland dat gebruikmaakt van
de ruimtelijke open databronnen die de Nederlandse overheid biedt. Dit zijn gegevens
uit het stelsel van basisregistraties, zoals de
Adressen en Gebouwen, het Handelsregister,
de kadastrale percelen en de (grootschalige)
topografie. Omgevingsserver maakt daarnaast gebruik van uiteenlopende open overheidsdata, waaronder het Landelijk Register
Kinderopvang; CBS demografische data; de
Risicokaart; het Register Rijksmonumenten;
Ruimtelijke plannen; de Energielabels van
woningen en het Antenne-register. Door de
combinatie van de data uit al deze bronnen
heeft Argaleo een digital twin in handen van
Nederland, en door de juiste tools hiervoor te
ontwikkelen, is het mogelijk om hier snel specifieke informatie uit te onttrekken die weer
kan worden gebruikt voor het nemen van beleidsbeslissingen. Een van die tools die Argaleo recent heeft toegevoegd aan het productgamma is de social distance tool, waarmee
gebruikers inzicht krijgen in de capaciteit van
de buitenruimte. “We maken allerlei soorten
tools,” legt Jeroen Steenbakkers van Argaleo
uit, “maar met de huidige coronacrisis leek
ons dit een praktische toepassing die antwoord kan geven op lastige vragen. We hebben immers allemaal de beelden gezien van
drukte in parken, rijen voor de bouwmarkt en
samenscholing van jongeren, en het is voor

Praktijk

Met de digital twin is direct te zien waar bijvoorbeeld de horecapanden in Amsterdam zich bevinden.

autoriteiten soms lastig om te bepalen wat er
wel en niet kan. Uiteraard moeten de verantwoordelijke instanties vervolgens nog wel zelf
nadenken over het beheer van de instroom,
het verblijf en de uitstroom en het beheersen
van de maximale aantallen, maar onze tool
levert in ieder geval concrete cijfers die als
startpunt kunnen dienen voor het opstellen
van richtlijnen.”

Terrassen
De social distance tool is beschikbaar in DigiTwin, de 3D-webapplicatie van Argaleo.
De gebruiker zoomt hierbij in op het beoog-

de gebied en tekent een vlak in de 3D-kaart
waar hij meer van wil weten. De tool geeft
dan zowel de oppervlakte als de capaciteit in
aantal personen aan, rekening houdend met
de anderhalvemeterregel.
De social distance tool biedt algemene informatie, maar kort nadat deze verscheen,
lanceerde Argaleo ook een meer specifieke
tool voor terrassen. Dit als reactie op het
regeringsbesluit om het gebruik van de Nederlandse terrassen weer toe te staan. “Onze
recente tool kan natuurlijk ook de capaciteit
van terrassen bepalen, maar geeft de gebruiker bovendien inzicht in de locatie van hore-

BIGnieuws | juni 2020

15

Anderhalve meter
Met de anderhalvemetersamenleving is
de grote vraag natuurlijk: wat kan er nog
volgens deze norm? Grote evenementen
zijn voorlopig niet toegestaan, maar met
de tool van Argaleo zocht Business Insider uit hoeveel mensen er maximaal passen op een aantal bekende evenementenlocaties in Nederland. Dat blijken er niet
veel te zijn. Hoewel er bijvoorbeeld ooit
vierhonderdduizend mensen op het Amsterdamse Museumplein stonden, past er
met voldoende afstand maximaal 9.500
man op.

De berekening van de maximumcapaciteit van een terras gaat uit van het oppervlak en houdt daarbij dus geen
rekening met andere factoren die van invloed kunnen zijn.

capanden in een bepaald gebied”, zo legt
Steenbakkers uit. “Dat laatste is belangrijk
omdat niet alleen de grootte van een terras
van belang is voor het beleid, maar ook de
plek waar deze ligt. De verhouding tussen
de terrassen onderling is daarbij een factor,
maar ook andere publieke locaties en verkeersstromen.”

Complexere vraagstukken
Met zijn opmerking over factoren die naast
de oppervlakte van belang zijn voor de capaciteit van een gebied, of dat nu een terras
is of een park, snijdt Steenbakkers een van
zijn speerpunten aan: de mogelijkheden die

een actuele en nauwkeurige digital twin van
Nederland biedt, zijn in zijn ogen welhaast
eindeloos. “We hebben deze tools gemaakt
omdat corona en de daarbij behorende anderhalvemetermaatschappij opeens zo belangrijk werden, maar in feite zijn deze capaciteitstools redelijk beperkte oplossingen.
De digital twin kan ook helpen bij veel complexere vraagstukken, waar veel meer factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld bij
mobiliteit in de steden het geval is of bij de
stikstofdiscussie. Het is daarbij mogelijk om
tools te maken die specifiek voor een vraagstuk de juiste gegevens leveren. De provincie
Utrecht bijvoorbeeld heeft momenteel veel

aandacht voor fietsers en gebruikt dan ook
een tool waarmee de analyse van fietsbewegingen mogelijk is.”

Anonieme data
De basisinformatie van de digital twin van Argaleo bestaat uit de openbare gegevens van
de BAG, BGT en BRT. Deze worden elke twee
weken geactualiseerd, zodat het bestand upto-date is. Naast de data uit de openbare
bronnen, kan een gebruiker daarnaast ook
eigen data toevoegen. Ook bewegingsdata
zijn beschikbaar, waarbij Steenbakkers benadrukt dat deze geanonimiseerd worden
gebruikt. “De data zijn AVG-proof, zodat dus
alleen aantallen worden weergegeven en
geen individuele personen of voertuigen. Met
de anonieme data is echter ook genoeg te
doen, zeker ook met betrekking tot het organiseren van de anderhalvemetersamenleving.
De actuele bewegingsdata kunnen bijvoorbeeld laten zien waar de knelpunten zitten
in de openbare ruimte en mensen dichter bij
elkaar in de buurt komen dan gewenst. Als dit
te vaak gebeurt, weten de beleidsmakers dat
ze daar moeten ingrijpen. Eventueel zouden
dergelijke knelpunten ook kunnen worden
gedetecteerd door burgers zelf melding te
laten maken van plekken die ze als te krap
beschouwen, waarbij meldingen uiteraard
ook weer anoniem plaatsvinden. Waar het
mij echter om gaat met deze voorbeelden is
dat deze de kracht van de digital twin zo duidelijk illustreren: wanneer de basis daarvoor
eenmaal gelegd is, is het snel mogelijk om
met de juiste tools de informatie te onttrekken
die nodig is voor beleidsbepaling bij nieuwe
ontwikkelingen.” n
www.argaleo.com

Ook voor parken en andere openbaar toegankelijke buitenlocaties is het mogelijk om een maximum aantal
bezoekers te bepalen.
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Tauw zet groot in op Virtual Reality

Virtual Reality Engineering betrekt
iedereen bij het ontwerpproces
Door Rob Sman

Salem Sahak is in de ruim twaalf jaar dat hij bij advies- en ingenieursbureau Tauw
in dienst is van ontwerper doorgegroeid naar de functie van teammanager. In die
rol is hij een van de voortrekkers bij het realiseren van Virtual Reality Engineering
(VRE), waarin wordt gestreefd naar een integratie van Virtual Reality in het ontwerpproces. Daarbij is een van de doelen alle belanghebbenden in staat te stellen
van meet af aan te participeren, en zo tot een beter resultaat te komen.

B

ij kennismaking introduceert Sahak zich
met zelfkennis als iemand die graag
praat, en hij blijkt inderdaad naderhand enthousiast een voorsprong te nemen
op onze vragen. “Ik geef als teammanager
leiding aan een team van vijfentwintig collega’s van het Ontwerpbureau van Tauw.
Het team houdt zich veelal bezig met infrastructurele projecten, en bestaat uit onder
meer ontwerpers, ontwerpleiders, adviseurs,
system engineers, BIM-modelleurs, projectmanagers en -coördinators. Kenmerkend is de
aandacht voor de integratie van de nieuwste
technologie in het werkproces. Over de volle
breedte van het team wordt bij ieder project
gekeken naar de inzetbaarheid van middelen
en methodes zoals BIM, VR en data-analyse.
Deze aanpak is binnen Tauw niet uniek; de
afgelopen vijf jaar zijn er zo’n negentig nieuwe werknemers in dienst gekomen die een
sterke affiniteit met digitalisering hebben, en
daar ervaren in waren. (Als voorbeeld noem
ik graag Morrison Kramer, een specialist op
het gebied van digitalisering en informatiemanagement, over wiens 3D Conceptual Site
Models in BIGnieuws van afgelopen maart
een artikel is gepubliceerd.) Zij vormen een
flink aandeel van onze huidige personeelssterkte van ruim twaalfhonderd medewerkers.
Hiermee hebben we dus flink geïnvesteerd in
het transformeren van onze werkprocessen.
Wij proberen voortdurend ons een beeld te
vormen van de toekomstige inhoud van het
vak van ontwerper, en stellen dat beeld onder
andere aan de hand van de voortschrijdende
ontwikkelingen op digitaal gebied ook voortdurend bij. Daarop baseren we de stappen
die we nu zetten om aan dat toekomstbeeld
te kunnen voldoen.”

Praktijk

Salem Sahak, teammanager bij Tauw: “Voor ons is het
heel duidelijk dat we met VR alle betrokkenen veel eerder
in de voortgang van een project kunnen helpen om zich
een juist beeld te vormen van de zaken die voor hén van
belang zijn.” ©Tauw

Ultieme vorm
“In het ontwerpproces speelt de communicatie met de verschillende belanghebbenden,
bijvoorbeeld de opdrachtgever, een cruciale
rol. In communicatie aangaande ontwerpen
van de ontwerper naar ‘niet deskundigen’
gaat de spreuk ‘een plaatje zegt meer dan
duizend woorden’, ook te lezen als ‘een
plaatje zegt meer dan een stapel technische
tekeningen’, al heel lang op. De ultieme vorm
van ‘een plaatje’ is het beleven van een ontwerp in een virtuele omgeving. Voor ons is

het heel duidelijk dat we daarmee alle betrokkenen veel eerder in de voortgang van
een project kunnen helpen om zich een juist
beeld te vormen van de zaken die voor hén
van belang zijn. Daarmee wordt hun betrokkenheid vergroot en worden ze gestimuleerd
zich ook inhoudelijk met het ontwerp te bemoeien. Omdat alle disciplines hieraan kunnen deelnemen, kunnen we alle partijen veel
eerder op één lijn krijgen. Zelfs bij een mooie
traditionele Photoshop-visualisatie heeft de
toeschouwer toch vaak geen juiste indruk van
de schaal van objecten, of het perspectief
vanuit een bepaalde positie. De herkenning
ontbreekt. Men beleeft het ontwerp niet. Met
VR kunnen al deze tekortkomingen worden
opgeheven. Toch moet de ‘digitale workflow’
nog echt op gang komen. Veel van de opdrachtgevers houden vast aan traditionele
processen en zien zaken als VR nog te veel
als een gadget; een leuk extraatje dat extra
kosten meebrengt en niet direct meerwaarde
oplevert. Gelukkig lukt het ons wel in toenemende mate de partijen van de meerwaarde
te overtuigen, en steeds vaker is VR een onderdeel van de gemaakte afspraken over het
werkproces.”

VR-model laat ervaren
Niet alleen de opdrachtgever profiteert direct van de mogelijkheden van VR: “Bij Tauw
ontwerpen we uiteindelijk voor de gebruikers
van de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld
bewoners van een wijk die gerenoveerd
wordt. Om die bewoners te betrekken bij de
vormgeving van hun leefomgeving worden
traditioneel vaak voorlichtingscampagnes,
inspraakavonden en vragenformulieren ingezet. Voor de meeste bewoners geldt dat zij
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mogelijkheden en de beperkte opmetingen
van een beeldscherm gaat er toch iets verloren van het besef van de menselijke maat.
Om onze projectteams in de ontwerpfase het
ontwerp te laten beleven, zetten wij Virtual
Reality Engineering (VRE) in. Met VRE kunnen
betrokkenen samen door het technisch ontwerp heen lopen, het ontwerp bekijken, meer
informatie van objecten opvragen, afstanden
meten en opmerkingen toevoegen. Je kunt elkaar in VRE zien en het werkt ook op afstand,
er hoeft dus minder gereisd te worden. We
zetten VRE in om ontwerpreviews te doen, dat
is redelijk nieuw. Door inzet van VRE kan ik
collega’s en klanten snel laten zien wat de
stand van zaken van het project is. Voor het
managementteam is de uitdaging iedereen te
motiveren dit idee volledig te omarmen, want
als mens heb je een natuurlijke neiging om
door te gaan zoals je altijd al deed. Eenmaal
‘om’ vinden de meeste ontwerpers echter dat
hun werkzaamheden hiermee een stuk effectiever en leuker worden.”
Een interne reviewsessie van een ontwerp bij Playground Tauw Utrecht 2. ©Tauw

Playground
niet de kennis en het inzicht hebben om goed
om te gaan met de verstrekte informatie, of
om hun ideeën te verwoorden. Het resultaat
is dat slechts weinigen zich daadwerkelijk
betrokken gaan voelen en actief deelnemen.
Zo hebben we de inwoners van Diever bij de
herinrichting van de marktbrink dankzij het
VR-model kunnen laten ervaren in welk opzicht hun directe omgeving zou gaan veranderen. Een deel van het bos transformeerde
bijvoorbeeld tot een park met mooie paden
en een bankje. Ze ervoeren direct hoe de
nieuwe verlichting van het park en de weg
eruit kwam te zien. Door dit soort zaken te
kunnen beleven, nog voordat de schop de

grond in gaat, kan er veel beter rekening
gehouden worden met hun feedback. Uit
proeven die we hiermee al hebben afgerond,
blijkt dat veel meer betrokkenen nu ook actief
deelnemen en de kans op inspraak ook echt
benutten.”

Virtual Reality Engineering
“Ook voor de ontwerper zelf is VR een prachtig hulpmiddel om zich beter te realiseren
waar hij mee bezig is. Ik heb zelf nog ervaring met het tekenen op de plank, en ik vind
nog steeds dat met de overstap naar CAD
het overzicht behouden lastiger is dan op een
groot vel papier. Door de eindeloze zoom-

Voor het bekijken van een model in VR biedt
het gebruik van een headset (‘VR-bril’) en
eventuele controllers natuurlijk de meest levensechte ervaring (schaalbeleving!), die
zelfs met anderen (met een headset) kan worden gedeeld. “Wij hebben in verschillende
Tauw locaties een zogenoemde ‘Playground’
ingericht waarmee we onze relaties de volledige VR-ervaring kunnen bieden. Maar het
is niet altijd noodzakelijk zo ver te gaan; ook
het computerbeeldscherm kan volstaan om
zelf de VR-omgeving te verkennen, of om mee
te kijken met iemand die dat doet. Het delen
van de virtuele omgeving werkt ook prima
over internet, zodat heel eenvoudig reviewsessies kunnen worden georganiseerd voor
verspreid werkende teamleden of belanghebbenden zonder fysiek bij elkaar te komen. Met
VRE maken we technische ontwerpen meer
toegankelijk voor niet-technische projectteamleden en stakeholders; hiermee voorkomen
we veel faalkosten die in het ontwerpproces
worden gemaakt. We brengen beleving en
de menselijke maat terug in ontwerpen. Wat
ons betreft staat niets een bredere acceptatie
van VRE nog in de weg”, zo besluit Sahak. n
www.tauw.nl

Een online reviewsessie van een ontwerp met Virtual Reality Engineering. ©Tauw
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Er zijn kansen voor wie durft!

Waarom BIM niet werkt…
Door Jan Blaauboer

BIM werkt niet. Tenminste, niet voor de eigenaar van het fysieke object. Om eens
een voorbeeld te geven; de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een nieuw appartementencomplex – een complex dat bij de bouw nota bene een prijs gewonnen heeft
als beste BIM-project – wil graag de BIM-documentatie van het gebouw hebben en
vraagt deze op bij de aannemer. Het verzoek wordt echter door de aannemer afgewezen en deze blijkt ook helemaal niet verplicht te zijn om gevraagde informatie
te verstrekken… En zo kunnen de uiteindelijke eigenaren helemaal niet profiteren
van het gebruik van de verzamelde data van hun eigen gebouw.

De toekomstige eigenaar zou de leiding moeten nemen bij de totstandkoming van een BIM. Hier een BIM-model in Revit.

H

et hiervoor gegeven voorbeeld is helaas
geen fictief verhaal. Het is echt gebeurd
en daarmee, wat mij betreft, wederom
een bewijs dat de eigenaar/opdrachtgever
of zijn/haar gemandateerde op zijn minst minimaal bij BIM moet worden betrokken, vanaf
het allereerste begin. Beter zou het echter nog
zijn als de eigenaar/opdrachtgever/gemandateerde de leiding neemt bij de totstandkoming
van een BIM.

de gegevens de schuld is van de aannemer. Ik
vind van niet. Als het bestek niet duidelijk omschrijft wat er, naast het te bouwen object, opgeleverd moet worden, is het uiteindelijk de
schuld van de opdrachtgever/eigenaar als er
niet vermeld is dat het BIM-model moet worden
overgedragen. Uiteindelijk geldt: wie betaalt,
bepaalt. En als ik, als opdrachtgever, nalaat het
BIM-model te eisen, is dit een fout van mijn kant.

Circulair

In het in de introductie van dit artikel genoemde
voorbeeld wil de VvE de BIM-data hebben. Een
goede zaak en het toont ook aan dat deze VvE
het helemaal snapt. Het is alleen wel te laat en
dat is weer niet per se de schuld van de VvE.
Ik neem aan dat een ontwikkelaar dit appartementencomplex heeft laten bouwen en toen de
appartementen is gaan verkopen. Deze ontwikkelaar had dus op dat moment moeten eisen
dat de BIM-data mee zouden worden geleverd.
Uiteraard heb ik geen idee waarom dit niet gedaan is, helaas wordt dit niet vermeld bij het

Dat bouwinformatie essentieel is in deze moderne tijd, is wel duidelijk. De circulaire economie staat bijvoorbeeld momenteel hoog op de
(politieke) agenda. Circulair bouwen vormt een
belangrijk onderdeel hiervan. Maar hoe kun je
circulair bouwen als de aannemer de BIM-data
van jouw object niet hoeft te verstrekken? Alles
opnieuw verzamelen en vastleggen kan natuurlijk wel, maar dat is veel extra (en totaal onnodig) werk.
De vraag is natuurlijk of het niet-overdragen van

Opinie

Verantwoording nemen

verhaal. Ik kan dan ook slechts gissen: was de
ontwikkelaar nog onbekend met het fenomeen
BIM, vond hij de BIM-data simpelweg niet interessant of interesseerde het hem gewoon niet dat
die gegevens nuttig zouden kunnen zijn voor de
toekomstige eigenaren? In alle gevallen is het
wel laakbaar: in een circulaire economie moet
iedere partij haar verantwoording nemen, ook
voor zaken die voor hen wellicht niet direct interessant zijn, maar wel cruciaal zijn voor het
circulair beheren van het object.

Economische macht
Ik vermoed dat de hiervoor omschreven gang
van zaken binnen de particuliere woningbouw
nog wel een tijd zo blijft. Bij utiliteitsbouw en in
de GWW-sector lijkt mij het probleem makkelijker op te lossen. De opdrachtgevers zijn veelal
grote organisaties die veel aanbesteden en daardoor dus economische macht kunnen uitoefenen,
want – nogmaals – wie betaalt, bepaalt. Toch gebeurt het nog maar heel weinig dat er via deze
weg druk wordt uitgeoefend. ‘Men’ verschuilt
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en heerst er een gebrek aan durf. Ik bedoel dit
zeker niet laatdunkend. Er is moed voor nodig
werkwijzen van decennia te doorbreken. Er is
moed voor nodig zaken anders te gaan doen
dan iedereen.

Ondernemingsgeest

Bij utiliteitsbouw en in de GWW-sector zijn het veelal grote organisaties die macht kunnen uitoefenen, want wie
betaalt, bepaalt. Hier een BIM-model in Stabicad.

zich achter commissies, gebrek aan (open) standaarden, gebrek aan wet- en regelgeving. Met
name overheidsinstanties zijn hier goed in. In
mijn beleving wordt er veel over BIM in een circulaire economie gesproken en geschreven, maar
wordt er maar weinig aan gedaan, althans door
de eigenaren/opdrachtgevers.
De technologie is het struikelblok niet, voor de

duidelijkheid. Er zijn voldoende standaarden,
uitwisselformaten en wat dies meer zij om een
en ander technisch mogelijk te maken. Het is
ook, om maar eens een cliché te gebruiken,
geen rocket science, dus het is onzin om dit als
bezwaar op te werpen. Het gaat er vooral om
dat opdrachtgevers/eigenaren willen en durven. Wellicht is dit laatste het grootste probleem

Moed is er altijd geweest in Nederland. Dit is
het land van Lely, dit is het land van Leeghwater.
De ondernemingsgeest en durf van deze heren
is toch niet opeens verdwenen? De introductie
van circulair bouwen, waar BIM onlosmakelijk
bij hoort, is een reusachtig project, wellicht qua
opzet groter dan de Deltawerken. Voor zover ik
weet, wordt dit ook nog nergens ter wereld echt
gedaan en er ligt hier dan ook een kans voor
Nederland om hier leidend in te worden. Wie
pakt deze kans op? n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

Onze verhardingsmonitor
registreert de verstening ook
in uw gemeente
De verhardingsmonitor van NEO biedt actuele
informatie over de verstening in Nederland
De gebouwde omgeving versteent. Hierdoor wordt het
‘s zomers warmer, geeft regenwater steeds meer overlast
en daalt het grondwaterpeil. Met nieuw beleid probeert de
overheid de verstening tegen te gaan. NEO verzorgt actieve
monitoring van de mate van de verstening zodat het
mogelijk is dat u tot in detail weet of beleidsmaatregelen
effect hebben.
Met satellietbeelden en luchtfoto’s monitort NEO
veranderingen vier keer per jaar maar doorgaans vaker.
U kunt een abonnement per interessegebied afsluiten,
bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, tuinen enz.

De service is perfect voor degenen die wateroverlast willen
voorkomen, voor de specialisten die rioleringen vernieuwen
en voor degenen die het leefklimaat analyseren. Het is ook
een ondersteuning voor onder meer groenbeheerders.

Innovatief in monitoring op grote schaal
NEO is het eerste bedrijf in de wereld die ruimtelijke
veranderingen op deze schaal en met dit detail monitort.
We doen dit voor verharding maar ook voor zonnepanelen,
gebouwen, wegen, water, buitengebied enz.
Wilt u meer weten?
Bel met onze adviseurs voor een
afspraak: (033) 21 00 700
Of stuur een mail naar info@neo.nl

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

Honderd procent BIM bij
VPT Versteeg
Door Susan Peek

Vanuit een BIM- of IFC-model is het probleemloos mogelijk om producten te engineeren. Honderd procent BIM is dan ook het doel van Peter Moser, directeur bij
VPT Versteeg. De innovatieve en creatieve partner in metalen gevelbekleding is
helemaal klaar voor de bouw van de toekomst. Het bedrijf maakt naast complete
metalen gevelcassettesystemen ook plaatwerkproducten zoals geperforeerde panelen en complexe paneelvormen in aluminium of cortenstaal.

“D

e bouw heeft ten aanzien van BIM
een behoorlijke verandering doorgemaakt, daar moeten we als bedrijf in mee. 3D maakt bij VPT integraal onderdeel uit van de werkwijze, waarbij BIM onze
standaard is”, zo vertelt Moser. VPT tekent de
gevelsystemen met behulp van het 3D-pakket
HiCAD en het PDM-pakket HELiOS, waarbij de
afstemming van het tekenwerk op basis van het
IFC-protocol verloopt. “Voor ons is dit het meest
praktische pakket voor plaatwerktoepassingen”, vervolgt de directeur. “We gebruiken het
3D-model om met bouwpartners af te stemmen
én het is de directe basis voor ons productieproces en CAM-aansturing van onze machines.”

Digitalisering bouwplaats
Alhoewel hij absoluut vertrouwen heeft in de
kracht van BIM, constateert Moser wel dat de
stap naar de bouwplaats vaak nog een uitdaging vormt. “We zien dat er door de tekenkamer veel intelligentie wordt toegevoegd, wat
ten goede komt aan het proces van de werkvoorbereiding en productie. Op de bouw
wordt er echter toch nog om 2D-tekeningen
gevraagd. Een focus naar die digitalisering
van de bouwplaats voor een nog soepelere
samenwerking is daarom heel belangrijk en
staat hoog op onze agenda van automatisering.” Arjen Klein, productmanager Benelux
bij ISD, laat weten dat de stap richting de
bouw- en werkplaatsen ook bij ISD de volle
aandacht heeft. “Zij moeten weten hoe je een
model kunt uitlezen en hoe je er optimaal informatie uit kunt halen.”

Een wolk aan gegevens
Wanneer een gebouw eenmaal staat, levert
de bouwer niet alleen een fysiek product op

Praktijk

Het Platform in Utrecht, een van de projecten van VPT Versteeg. ©VPT Versteeg

maar ook de digitale versie ervan. Het gebouw is in feite een wolk aan gegevens. Hét
model waar de beheerder nu en in de toekomst zijn informatie vandaan haalt. Moser:
“Wie in zijn rol verantwoordelijk is voor het
vastleggen van data weet dat het gebruikte
systeem daarvoor cruciaal is. In ons geval
bleek de software van ISD het beste aan te
sluiten bij onze wensen en werkzaamheden.”

Professionalisering gevelbranche

is volop in beweging en ISD beweegt daarin
mee met het doorontwikkelen van de software. Klein vult aan: “We luisteren naar wat
er speelt in de branche. Zo hebben we overleg met VMRG en het BIM Loket. Wij volgen
daarin de BuildingSMART, een standaard die
wereldwijd gehanteerd wordt bij digitalisering van de bouw. Mooie dingen bedenken
is één, maar het is belangrijk dat de klant kan
aangeven wat er nodig is, zodat we daarin
kunnen adviseren en ondersteunen.” n

“Samen met ISD kijken we met een bepaalde
vooruitstrevende visie naar wat bijdraagt in
de ontwikkeling van de software, maar ook
zorgt voor een professionalisering van de
hele gevelbranche. ISD heeft een speciale tak
die zich verdiept in de ontwikkelingen van de
gevelbouw in Nederland. De gevelbranche
BIGnieuws | juni 2020

Susan Peek is copywriter.
www.vptversteeg.nl
www.isdgroup.com/nl
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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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Bureau deelt modellen met aannemers en leveranciers

Vibes ervaart de voordelen
van BIM in houtskeletbouw
Door Eleni Skafidas

V

ibes is een modern en vooruitstrevend
adviesbureau voor de bouw, dat
zich al jaren specialiseert in ‘Bouwen
met BIM’. De opdrachten zijn voornamelijk
afkomstig van middelgrote, ontwikkelende
bouwers die zelf geen modelleercapaciteit
in eigen huis willen aanhouden. Vibes biedt
klanten een volledig geïntegreerd ontwerpproces aan, zowel bouwkundig, constructief
als installatietechnisch. Daarnaast werkt het
bedrijf aan wat zij zelf noemen ‘spin-offs’,
zoals een bijzonder vormgegeven 3D-plafondornament voor de nieuwbouw van de
Westfield Mall of the Netherlands. Pikkaart:
“Hiervoor werden wij gevraagd, omdat de
lastige vormen anders onmogelijk kunnen
worden gemaakt. Vanuit het 3D-model zijn
nu de CNC-machines aan te sturen en kunnen de bijbehorende tekeningen voor productie en montage worden gemaakt.”

Eindresultaat
Voor het uitwerken van de houtskeletbouwprojecten wordt bij Vibes sinds anderhalf
jaar gebruikgemaakt van Tekla Structures.
“In het verleden werkten we onze houtskeletbouwprojecten met Revit uit, waarbij het doorvoeren van wijzigingen in
de tekeningen bewerkelijk was en veel
tijd kostte”, zegt Ramon Schijven, bouwkundig project engineer bij Vibes. “Ook
liepen we bij het modelleren vaak tegen
problemen aan en moesten we veel dingen
handmatig doen of extra automatiseren met
Dynamo. We zijn daarom op zoek gegaan
naar een andere oplossing. Na onderzoek
en testen kwamen we voor houtskeletbouw
uit bij Tekla Structures. Hiermee kunnen we
verschillende functionaliteiten vrij gemakke-

Praktijk

“We zijn nooit van 2D naar 3D gegaan, we modelleren altijd alles 3D”, vertelt
Jan Kees Pikkaart, directeur bij Vibes Building Engineers. Vanaf begin af aan is
Vibes een groot voorstander van een BIM-proces, met als grootste ambitie een integraal ontwerp- en bouwproces. “Hiermee kunnen we samenwerking maximaal
benutten. Een eerste voorwaarde is een BIM met alles erop en eraan, zoals het
bouwwerk echt gebouwd gaat worden.”

leverancier Construsoft kunnen we houtskeletbouwconstructies productiegereed
maken.”

Samenwerken
Bij de totale engineering van projecten,
waarbij Vibes naast Tekla Structures
ook nog altijd Revit gebruikt, gaat het
bureau nog een stap verder dan alleen
het modelleren voor de opdrachtgever.
De modellen worden eveneens gedeeld
met de onderaannemers en toeleveranciers, die hierdoor verder kunnen werken
vanuit hetzelfde ontwerp, waarbij direct
gecontroleerd kan worden of er sprake
is van clashes. Schijven: “Wanneer we
klaar zijn met het 3D-model delen we
het, zodat het vervolgens kan worden
toegevoegd aan het project. Het komt
daarnaast ook voor dat een andere partij ons model als uitgangspunt gebruikt.
Zo engineeren we de betreffende onderdelen van het gebouw volledig digitaal,
voordat het op de bouwplaats echt gebouwd wordt. Hiermee kunnen we voor
de bouw al bekijken of bijvoorbeeld alle
aansluitingen kloppen. Op de bouwplaats komen ze hierdoor niet meer voor
verrassingen te staan.” Pikkaart beaamt
Voor de Hendriks Coppelmans Bouwgroep verzorgde Vibes de
houtskeletbouw-voorzetwanden van ‘De Run’ in Boekel.
dit en vult aan: “Het gaat om de details,
de perfectie, het doorzien van conselijk toepassen, zoals nummering op de grote
quenties. Problemen vóór zijn. Er zijn
projecten. Extra handwerk is daarmee verval- steeds meer bedrijven die hun onderaannelen en we kunnen ook elementen opbouwen mers erop selecteren dat ze modellen kunnen
en doorzetten. Ook kunnen we onder andere aanleveren.”
automatische merk- en onderdeelherkenning
en -nummering toepassen op de productiege- Meerwaarde
richte modellen en tekeningen. Met verschil- De toegevoegde waarde van BIM is bij Vibes
lende tools van zowel Tekla Structures als van goed terug te zien in de praktijk. Hendriks
BIGnieuws | juni 2020
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Samenwerken
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Het BIM-model van ‘De Run’ in Tekla Structures.

Coppelmans Bouwgroep is een ontwikkelende bouwer die al veel projecten geheel met
BIM uitvoert. In opdracht van hen werkt(e)
Schijven aan verschillende houtskeletbouwprojecten. Het bedrijf heeft een eigen timmerfabriek, maar besteedt het modelleerwerk
voor houtskeletbouw uit. Een van deze projecten is ‘De Run’ in Boekel, bestaande uit
een aantal woningblokken met daarbij een
appartementencomplex. Hiervoor verzorgde
Vibes de houtskeletbouw-voorzetwanden.
Schijven: “Onze opdracht bij zo’n project is
om de modellen met de bijbehorende productietekeningen te maken. Op basis daarvan
produceren zij direct de houtskeletbouwelementen. Het model baseren we op de gegeven uitgangspunten en het bouwkundig- en
constructief model. Dit is dus altijd in afstemming met de andere partijen. Bovendien
wordt ons houtskeletbouwmodel bij de hoofdaannemer ingeladen in het coördinatiemodel,
zodat er een clash-check uitgevoerd kan worden. Zo kunnen we op voorhand al zien dat
er geen problemen ontstaan tijdens de bouw,
wat het risico op faalkosten minimaliseert. In
de timmerfabriek produceren ze vervolgens
de houtskeletbouwelementen, waarna deze
in elkaar worden gezet op basis van onze
tekeningen. Het is dus van groot belang dat
deze correct zijn opgezet.”
Schijven vervolgt: “Tijdens de eerste projecten
merkten we dat het werken met Tekla Structures steeds makkelijker ging. Tegenwoordig
kunnen we dan ook snel de basis van de elementen opzetten, waardoor we ook snel tot
een eerste conceptversie komen. Wijzigingen
zijn op een later moment eenvoudig door te
voeren. Zeker modelleertechnisch zijn kleine
wijzigingen aan een element zo doorgevoerd, maar het voornaamste voordeel vind
ik toch wel de tijdwinst die we behalen. Veel
handmatig werk voor het maken van tekenin-

gen wordt bijvoorbeeld weggenomen, omdat
ik bij een project de tekeningen en aanzichten automatisch kan genereren.” Ook vanuit
Hendriks Coppelmans zijn ze enthousiast
over de onderlinge samenwerking. Zo geeft
Thomas Roulleau, projectcoördinator bij Hendriks Coppelmans, aan dat het de bedoeling
is dat ze alle houtskeletbouwprojecten met
Vibes gaan doen.

Toekomst
Inmiddels hebben Ramon en zijn collega
Wesley zich ontwikkeld tot Tekla Structuresspecialist. Op hun beurt instrueren zij de andere collega’s, zodat ook zij in de toekomst
projecten kunnen uitwerken met behulp van
de BIM-software. Pikkaart sluit af: “Het was
een investering, maar dat is het waard als je
alleen al kijkt naar hoeveel uren we minder
bezig zijn met een project. En dat komt ons
én onze klant ten goede. Zij zijn erg tevreden
met de kwaliteit die we nu leveren. Voor de
toekomst verwachten we zeker dat meer houtskeletbouwbedrijven aan de slag gaan met
deze BIM-werkwijze, omdat de voordelen
duidelijk zijn. Bovendien groeit in het kader
van duurzaamheid de HSB-markt en daarmee
groeien de kansen van BIM voor houtskeletbouw.“ n
Eleni Skafidas is content marketeer bij Construsoft. Voor meer
informatie zie www.vibes.nl en www.construsoft.nl.

Opeens moesten al onze medewerkers, en binnen heel EGM zijn dat er ruim honderd, gaan
thuiswerken. Als ICT-afdeling werden we geconfronteerd met een diversiteit aan thuisoplossingen die moesten aansluiten op het platform
en de programmatuur waarmee we bij EGM
werken. Maar nu, na een aantal weken, is het
thuiswerken het nieuwe normaal geworden.
Het coronavirus heeft ons gedwongen om op
afstand van het bureau en elkaar te werken,
via de digitale weg contact te houden met collega’s en je werk te doen in een afwijkende
huiselijke setting. Dat gaat niet zonder slag of
stoot, want alle dagen thuis zijn blijkt toch wel
iets anders te zijn dan een keertje thuiswerken.
Want heb je wel of geen eigen werkruimte, is
je internetverbinding goed, heb je een goede
computer, kan je ergonomisch goed aan tafel
en op je stoel zitten, zijn er kinderen thuis en is
er veel verstoring? Het heeft allemaal invloed
en wat de een als positief ervaart, zoals lekker
rustig, verwoordt een ander als negatief, namelijk eenzaam. En toch lukt het ons allemaal
om thuis productief te zijn.
Het coronavirus ontwricht de maatschappij,
maar als het tien tot vijftien jaar eerder had
toegeslagen, was de impact veel groter geweest. Toen ontbrak de infrastructuur om overal te kunnen werken, was de internetcapaciteit
onvoldoende en ontbraken digitale samenwerkingstools. Bij de architectenbureaus was
er nog nauwelijks sprake van BIM, er werd
meestal nog in 2D gewerkt, laat staan dat er
een BIM-protocol was. Het ‘doorwerken’ zoals
nu gebeurt was toen onmogelijk geweest. De
technische ontwikkelingen en het gezamenlijk
leren werken met BIM in de afgelopen jaren,
hebben het mogelijk gemaakt dat we nu relatief eenvoudig zelf vanuit huis kunnen doorwerken én kunnen samenwerken met collega’s,
opdrachtgevers en andere externe partijen.
Door het coronavirus hebben we in recordtijd
geleerd dat thuiswerken heel goed kan (ook
BIM-productief) en regelmatig (video)contact
ervoor zorgt dat digitaal samenwerken prima
lukt. Maar natuurlijk wordt het directe contact
met collega’s gemist. We zijn dan ook blij als
we weer ‘gewoon’ op kantoor aan de gang
kunnen (op 1,5 meter afstand). Maar de positieve ervaringen met thuiswerken en videomeetings laten we niet meer los.
Dordrecht, mei 2020
Bernard Loose, ICT manager EGM architecten
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Werk van Witteveen+Bos ook geschikt voor vastleggen baten

Kwaliteiten waterschapserfgoed
Noorderzijlvest in kaart gebracht
Door Lambert-Jan Koops

Wie dacht dat onze waterschappen alleen voor droge voeten en schoon water
zorgen, heeft niet goed opgelet: zij dragen ook zorg voor een grote hoeveelheid
watererfgoed. Het gaat hierbij om allerlei cultuurhistorische objecten variërend
van monumentale sluizen, oude jaagpaden met rolpalen, historische grachten en
dijktrajecten tot archeologische vindplaatsen en kunstuitingen. Voor waterschap
Noorderzijlvest voerde Witteveen+Bos een inventarisatie uit.

E

lisabeth Ruijgrok is als omgevingseconoom werkzaam bij Witteveen+Bos en
was in die hoedanigheid ook betrokken
bij de inventarisatie van het watererfgoed die
dit bedrijf uitvoerde voor waterschap Noorderzijlvest. Een inventarisatie die in haar
ogen heel nuttig is. “Nederland kent een
lange geschiedenis van interactie met water
en bevat dan ook tal van cultuurhistorische
objecten die daaraan gerelateerd zijn. Die
objecten zijn daarbij in allerlei vormen aanwezig en niet beperkt tot de voor de hand
liggende sluizen en gemalen, maar bevatten
bijvoorbeeld ook grotere constructies zoals
dijken en wierden, typische waterbeheerelementen die het Nederlandse landschap zijn
vorm geven. Ook kleinere elementen zoals
duikers, schuiven en schotbalkhuisjes behoren tot het waterschapserfgoed, en dat alles
samen vertegenwoordigt een cultuurhistorische waarde die tot nu toe enigszins onderbelicht is gebleven. Het is daarom een goede
zaak dat een dergelijke inventarisatie is uitgevoerd, zodat dit erfgoed de waardering kan
krijgen die het verdient.”

Drie kwaliteiten
Voor waterschap Noorderzijlvest hebben
Ruijgrok en haar collega’s een database met
meer dan 200 cultuurhistorische objecten
samengesteld. Objecten die niet eerder in
beeld gebracht waren, zijn beschreven, geïnspecteerd en gewaardeerd. Het ging daarbij
niet alleen om civieltechnisch erfgoed zoals
sluizen, gemalen, bruggen en kanalen, maar
ook om archeologisch en groen erfgoed. Alle
objecten zijn gewaardeerd in termen van hun
inhoudelijke, fysieke en beleefde kwaliteit.
Ruijgrok licht dit drietal toe: “De inhoudelijke

Praktijk

Bankje van het oude gemaal Westpolder.

kwaliteit van een object bepaalt in hoeverre
het object de moeite waard is om in stand
te houden, gezien de hoeveelheid informatie
die het geeft over het verleden. De fysieke
kwaliteit bepaalt de instandhoudingskosten
en de beleefde kwaliteit vormt de basis voor
de belevings- en andere baten van instandhouding. We zagen dat die drie zaken heel
erg uiteenliepen voor de verschillende elementen. Opvallende constructies als stoomgemalen worden vaak goed onderhouden door
waterschappen, omdat die een hoge beleefde kwaliteit bieden, terwijl meer alledaagse
objecten, zoals een schutsluis of paal, veel
minder aandacht krijgen en makkelijker vergeten worden door de beheerder.”
Tijdens de inventarisatie was het de uitdaging
om al het waterschapserfgoed in kaart te
brengen en te omschrijven. Het uitgangspunt
waren hierbij verschillende GIS- en kadas-

terbestanden die door de medewerkers van
Witteveen+Bos aan elkaar werden geknoopt.
“Daaruit destilleerden we een overzicht met
alle objecten die we indeelden in archeologie, landschap, gebouwde monumenten en
kunstcollectie”, legt Ruijgrok uit. “Van deze
objecten maakten we vervolgens een beschrijving zodat duidelijk was om wat voor
object het gaat, wie het wanneer ontwierp of
bouwde, of het nog in gebruik is en dergelijke. Daarnaast hebben we heel praktisch ook
alle objecten ingemeten en de lengte, breedte
en hoogte genoteerd in de database.”

Instandhouding
Dankzij de inventarisatie en classificatie van
al het cultuurerfgoed, is het voor waterschap
Noorderzijlvest mogelijk om beleid te maken op deze informatie. De eerste vraag die
daarbij natuurlijk gesteld wordt, is de vraag
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Een gerenoveerde kademuur in Wetsingerzijl.

welke kosten het beheer en onderhoud van
het erfgoed met zich meebrengt. “Samen met
onze assetmanagementexperts hebben we
dan ook de instandhoudingskosten geraamd.
Hiervoor hebben we in het veld de objecten
geïnspecteerd, ingemeten en op de foto gezet. Dat was een interessant onderdeel van
het project, want het leverde niet alleen mooie
beelden op, maar ook een nieuwe methodiek
voor de raming van instandhoudingskosten.
Omdat we alle informatie hebben gebundeld
in de database, inclusief de geografische coördinaten, is het mogelijk om allerlei soorten
kaarten te genereren. Bijvoorbeeld een kaart
die laat zien waar zich alle objecten bevinden
die weliswaar in slechte staat zijn, maar wél
een hoge belevingswaarde hebben en daarbij
ook de informatie bevat over de benodigde
kosten om deze objecten weer in goede staat
te brengen. Dat is een handig hulpmiddel voor
waterschappen die erfgoedbeheer als maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en willen inspelen op het toenemende belang van
erfgoed in de omgevingsvisie.”

Meer dan kosten
Aan de inventarisatie van waterschapserfgoed zitten voor- en nadelen. Het voordeel
is dat de inventarisatie duidelijkheid schept
over de hoeveelheid en de status van het
erfgoed, het nadeel is dat de bijbehorende,
inmiddels ook goed in kaart gebrachte onderhoudskosten al snel het doelwit kunnen
worden van bezuinigingsdrift. Ruijgrok waarschuwt met klem dat dit laatste niet de bedoeling zou moeten zijn van de werkzaamheden.
“Om te beginnen is het heel veel werk om
een heel precieze kostenraming uit te werken.
Bij ons werk voor Noorderzijlvest hebben we
in de drie maanden die we aan het project
werkten dan ook de kosten globaal in kaart
gebracht. Dit door een bedrag te rekenen per
strekkende of kubieke meter, afhankelijk van
het soort object. Die methode is snel en levert
een algemeen beeld van de kosten op, met
daarbij dus de kanttekening dat bij de restauratie van een groot element, bijvoorbeeld
een sluis, een specifieke inventarisatie zou
moeten plaatsvinden. Het is echter in mijn

ogen niet verstandig om alleen maar de kosten in beschouwing te nemen, zeker voor iets
wat nog niet als kerntaak wordt beschouwd
voor een organisatie. Vandaar ook dat we
het mogelijk hebben gemaakt om in de database allerlei extra eigenschappen toe te kennen aan de objecten die de waarde ervan
vertegenwoordigen. Bij de beleefde kwaliteit
gaat het bijvoorbeeld om de vraag of een
object wel of niet beeldbepalend is en of er
een historische gebeurtenis gekoppeld is aan
het object. Voor de fysieke kwaliteit gaat het
erom of een onderdeel compleet is of authentiek en voor de inhoudelijke kwaliteit is het
relevant of een element uniek of zeldzaam is,
betekenis heeft voor de waterschapsgeschiedenis of bijvoorbeeld representatief is voor
een periode. Al deze dingen samen vormen
de kwaliteitsgrondslag voor de maatschappelijke baten van het erfgoed.”

Omgevingseconomie
Alhoewel de baten van het waterschapserfgoed van waterschap Noorderzijlvest momenteel nog niet zijn vastgelegd en dus ook
nog niet worden meegenomen in de afwegingen van de bestuurders, hoopt Ruijgrok
wel dat dit in de toekomst het geval zal zijn.
“Bij het behoud van dit soort erfgoed draait
het om de kwaliteitsverbetering van de omgeving en het is daarom onderhevig aan de
regels van de omgevingseconomie. Deze
gaat over het maken van goede keuzes over
de kwaliteit van onze leefomgeving. Binnen
dit systeem is een keus in principe de juiste
wanneer alle betrokkenen na afloop qua
welvaart en welzijn beter af zijn dan daarvoor, en voorspellingen zijn daarbij alleen
mogelijk als er analyses worden uitgevoerd
waarin niet alleen de financiële welvaartseffecten worden meegenomen, maar ook die
van de omgevingskwaliteiten. Dat is dan ook
de reden dat ik bij het afronden van ons werk
voor Noorderzijlvest voor betrokken bestuurders een waterschapsversie heb gemaakt
van het Omgevingsbatenspel, waarmee het
verband tussen maatregelen, kwaliteiten en
baten inzichtelijk wordt gemaakt. Het zou
namelijk zonde zijn als de kansen die onze
inventarisatie heeft voor het verbeteren van
de leefomgeving niet ten volle zouden worden benut.” n
www.noorderzijlvest.nl
www.witteveenbos.com
www.omgevingseconomie.nl
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Cursussen

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

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

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

Basisopleiding Geo-informatie
start 21 september

cursus QGIS Advanced I
29 juni en 1 juli

cursus QGIS Advanced II
13 juli

www.opleidingengeo.nl
www.opleidingengeo.nl

Trainingswijzer

07/09

FME Desktop Basis

08/09

FME Desktop Basis

21/09

FME Server Authoring

22/09

FME Server Authoring

05/10

FME Desktop Basis

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

Trainingen zullen online plaatsvinden
totdat RIVM-richtlijnen anders voorschrijven.
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

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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Plug-in beschikbaar voor Revit, Rhino en SketchUp

Unity Reflect biedt toegang tot
metadata in een BIM-model
Door Rob Sman

Het overal en altijd kunnen beschikken over projectdocumentatie is al lang niets bijzonders meer. Tekeningen, 3D-modellen, materiaallijsten, planningen zijn ook op telefoons en tablets op de bouwplaats in te zien. Mobiele toegankelijkheid tot de metadata in een BIM-model is echter nog altijd problematisch. Unity Reflect biedt hiervoor
een laagdrempelige en zeer betaalbare oplossing, met eindeloze mogelijkheden.

I

n de jaren rond de eeuwwisseling zag ik
met plezier en verbazing hoe mijn zoontjes en dochtertje enthousiast en moeiteloos
huizen bouwden voor ‘Sims’ die al aardig
wat kunstmatige intelligentie bezaten, steden
ontwikkelden in Simcity, en in Roller Coaster
Tycoon zelfgebouwde pretparken beheerden
waarin je van iedere van de vele virtuele bezoekers de eigenschappen kon opvragen.
Het idee dat je op soortgelijke wijze zou
kunnen werken in professionele ‘volwassen’
programma’s begint al aardig gerealiseerd te
worden; we staan zo’n beetje in de kinderschoenen van weleer.
Veel technologische ontwikkelingen op harden softwaregebied worden gedreven door
de enorme (lucratieve) gaming-markt; processors, grafische kaarten, en software die
game-engine wordt genoemd. Kort en sterk
vereenvoudigd gezegd bepaalt de gameengine voornamelijk hoe de objecten in een
spel op het scherm worden getoond (‘gerenderd’), hoe hun natuurkundige gedrag is (vallen, reactie op botsingen), en hoe de speler
met de objecten kan omgaan. Ook worden
er scripts in uitgevoerd die het verloop van
gebeurtenissen regelen. Een game-engine is
zeer complexe en geavanceerde software die
razendsnel enorme hoeveelheden data kan
verwerken. Makers van game-engines ontwikkelen daarmee niet alleen zélf games, maar
geven hun engine ook als ontwikkelplatform
in licentie aan andere ontwikkelaars. Die baseren er niet alleen games op, maar gebruiken hem ook om Virtual Reality-toepassingen
mee te maken, en andere ‘real-time-viewers’.
Unity3D, van de firma Unity Technologies, is
een van de meest vooraanstaande en succesvolle game-engines.

Software

Een door een gebruiker zelf ontwikkelde viewer: AR met data-afhankelijke kleurcodering. © Unity

Ontwerp beleven
Inmiddels bemoeien de makers van gameengines zich ook zelf actief met andere
markten. Met name in de ‘architectural’
wereld waren al diverse op game-engines
gebaseerde applicaties op de markt en sommige bedrijven, meestal de grotere bouwbedrijven, ontwikkelden applicaties voor eigen
gebruik. In die markt is immers grote behoefte aan een mogelijkheid om het ontwerp
te ‘beleven’; enerzijds voor de ontwerper(s)
zelf, en voor meer commerciële doelen, zoals het overtuigen van klanten in een designreview, anderzijds.
Voor het beschikbaar maken van een 3Dmodel van een bouwwerk in een real-time
visualisatie is het doorgaans nodig het model daarvoor te prepareren om de prestaties (snelheid) van de viewer acceptabel te
maken. Er wordt geometrische informatie

vereenvoudigd, en er wordt detaillering
verwijderd. Dit preparen is veel werk en
vergt vakmanschap en ervaring. Als het
model een BIM-model is, en dat is natuurlijk
steeds vaker het geval, is het een probleem
meta-data ook beschikbaar te maken in de
viewer, zodat die daar ook geraadpleegd
kan worden. Om deze twee problemen te
overwinnen zijn Autodesk en Unity in 2018
een strategische samenwerking aangegaan
om een verbeterde data-uitwisseling tussen
Autodesk-producten en het Unity real-time
3D-ontwikkelplatform te realiseren. Het eerste resultaat daarvan is inmiddels beschikbaar: Unity Reflect, dat zich als een plug-in
binnen Revit laat installeren. Overigens profiteren niet alleen gebruikers van Revit of andere Autodesk-producten van deze ontwikkelingen; er zijn ook plug-ins voor SketchUp
en Rhino.
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van de BIM-data in een real-time omgeving.
We kunnen daarover kort zijn; dat lukt volledig. Hierdoor wordt het mogelijk om eigenschappen van objecten op te vragen; deze
worden getoond op een virtueel 3D-paneel.
Door te filteren op het type object kan ook de
weergave aangepast worden door de objecten juist te benadrukken (highlighten) of de
weergave uit te schakelen, bijvoorbeeld van
daken of muren.

Toekomst

Met één druk op de knop een koppeling tussen Revit en een model Unity Reflect. © Unity

Hoe het werkt
Wanneer Reflect is geïnstalleerd in de ribbon
in Revit, komt een functie beschikbaar om het
model te publiceren in Reflect. Dat is ook echt
alles wat nodig is; één muisklik, zonder opties
of instellingen. Een voorwaarde is wel dat ergens in het netwerk de Reflect-server software
is geïnstalleerd. Dat kan op een gewone pc
of workstation. Bij het publiceren moet namelijk een serverlocatie worden gekozen, en
kan een bestaand project worden gekozen
of een nieuw project worden aangemaakt.
Door modellen uit meerdere bronnen, en dat
kunnen dus zowel Revit-, Rhino- als SketchUpsystemen zijn, naar hetzelfde project te publiceren, worden deze samengevoegd tot één
‘omgeving’. Het publiceren kan bij complexe
modellen tot wel enkele minuten in beslag
nemen, maar daarna bestaat er tussen Revit
en Reflect een actieve link, of zoals dat mooi
genoemd wordt: een memory-to-memory-connection. Dit betekent dat iedere aanpassing
in het Revit-model vrijwel onmiddellijk ook in

Reflect wordt doorgevoerd. Gebruikers die
het model in de Reflect-server willen bekijken, kunnen dat doen met de gratis te downloaden viewer, die op uiteenlopende (maar
nog niet op alle) platforms beschikbaar is.
Iedere gebruiker beschouwt en raadpleegt
het model vanuit zijn eigen gezichtspunt en
gebruiksdoel. Uiteraard is de toegang tot de
modellen beperkt tot de leden van het project,
en is de distributie beperkt tot het lokale netwerk (LAN). Door gebruik te maken van een
VPN-verbinding kan weliswaar ook bijvoorbeeld op de bouwplaats de ‘live-verbinding’
worden gebruikt, maar als het niet nodig is
iedere wijziging direct mee te krijgen, kan
zodra het model in de viewer zichtbaar is de
verbinding met het LAN verbroken worden
waarbij het model in de viewer geladen blijft.
Ook voor toepassingen waarbij de levensechtheid van de weergave belangrijk is heeft
Unity uitstekende oplossingen, maar de nadruk ligt bij Reflect niet op de kwaliteit van de
weergave, maar op het beschikbaar maken

Jack Strongitharm is Unity’s senior business
development manager voor EMEA. Hij had
vlak voor het voltooien van dit artikel nog een
paar interessante onthullingen in petto: “Het
gaat nu snel met de ontwikkelingen voor Reflect. In maart hebben we de mogelijkheid om
vanuit SketchUp en Rhino naar Reflect te publiceren toegevoegd. In juni komt een update
die dit mogelijk maakt voor Autodesk Navisworks, dat op zichzelf al met heel veel bestandsformaten kan werken, die dus allemaal
beschikbaar worden in Reflect (behalve puntenwolken en 2D-tekeningen). Er komt dan
ook een viewer voor MacOS en we maken
een begin met een publieke betaversie van
een cloudserver, zodat mobiele toegang vereenvoudigd wordt. Mobiele apparaten zullen
ook profiteren van de nieuwe ‘graphics-engine’ die we in de viewer gaan implementeren;
deze maakt niet alleen hoogwaardiger weergave mogelijk, maar is ook energiezuiniger.”
Unity Reflect is ook zonder verdere aanpassingen een heel eenvoudig te implementeren
en zeer bruikbare toepassing, maar daar
houdt het niet op want Unity is nog altijd
primair een ontwikkelplatform. Strongitharm:
”Met Reflect en Unity Pro kan iedereen zijn
eigen viewer maken of aanpassen. Hier zit
de echte ‘magic’. Denk bijvoorbeeld aan het
laten bepalen van de kleur van een object
aan de hand van de waarde van parameters in de object-data. Materiaal, leverancier,
prijs, maar ook iets als ‘uitzicht op het park’.
De mogelijkheden zijn eindeloos. Dát is de
kracht van ons open platform.” n
www.unity.com

De in BIM gedefinieerde objecten kunnen naar keuze worden getoond of verborgen. © Unity
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Locatie-intelligentie aanjager voor de Digitale Transformatie

COVID-19 als reality check voor
digitale paraatheid en acceptatie
Door Yashita Arora

De eerste weken van de lockdown in Nederland door COVID-19 biedt een waardevol
inzicht. Wat opvalt is dat ‘orde’ en ‘chaos’ naast elkaar bestaan. Aanwezigheid in de
‘fysieke wereld’ nam af, terwijl de voetafdruk in de ‘digitale wereld’ exponentieel
groeide. Overbelaste servers, storingen in de telecom en langzaam internet werden
voor een land dat binnenshuis gevangen zit het ‘nieuwe normaal’.

U

it deze ervaring kan veel worden geleerd en er zijn parallellen te trekken met
de digitale transformatieagenda van de
overheid die gericht is op “het versterken van
het fundament waarop deze transitie rust, zoals
op het terrein van digitale vaardigheden, cybersecurity en eerlijke concurrentie. De uitdaging
in deze transformatie is dat iedereen mee moet
kunnen doen. Op de arbeidsmarkt, maar ook
in de samenleving als geheel.” (Zie ook het rapport over de Nederlandse digitaliseringsstrategie 2.0 van de rijksoverheid.)
De integratie van locatiegegevens met kernprocessen wordt steeds crucialer. Van het delen
van informatie tussen afdelingen, het op afstand
beheren van resources in het veld, tot het verbinden en communiceren met burgers, locatieinformatie is nodig voor op feiten gebaseerde
besluitvorming. Door nauw samen te werken
met overheidsorganisaties weten we ook dat de
grootste uitdaging in het aansturen van digitale
innovatie niet de technologie is, maar het leiden
van verandering.

Samen Leren
Wij geloven in een stap voor stap aanpak en
“samen leren”. Door middel van living-labs wordt
de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven
en de academische wereld (de gouden driehoek) gevoed en faciliteert dit doelgerichte, snel
en wendbare oplossingen om meerdere problemen op te lossen. Onze technologie, innovatieve
aanpak, praktijkervaring, bewezen methodologie en kant-en-klare applicaties maken het mogelijk om overheidsprocessen te automatiseren.
De druk op mensen en de IT-infrastructuur wordt
verlicht en de aandacht kan op meer relevante
zaken gericht worden.
Door samen te werken in een living-lab leren we
van elkaar. Samen doen we kennis en ervaring
op om de digitale transformatie succesvol aan te

Opinie

In een gecontroleerde testomgeving heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een zelfregulerend watersysteem
ontwikkeld – het eerste in zijn soort in Nederland.

sturen met uw processen, best practices en onze
technologie. We leggen dit aan de hand van
een aantal voorbeelden uit. Twee verschillende
gebieden van de digitale transformatieagenda –
proces en communicatie.

Proces
Overheidsorganisaties vertrouwen op processen
en inputdata om betrouwbaar en nauwkeurig te
kunnen opereren. De meeste processen worden
voortdurend geoptimaliseerd om relevant te blij-
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wetgeving en de beperkingen die in 2020 zijn
ingevoerd.
Een heel ander voorbeeld is onze ‘zo voel ik
mij’ informatievoorziening. Recentelijk hebben
we in samenwerking met Bolesian een COVID19-dashboard ontwikkeld waarmee burgers hun
emoties of gevoelens van veiligheid en geluk per
locatie kunnen delen (ook weer AVG-conform).
Terwijl de focus ligt op de reactie op de pandemie, geeft dit dashboard inzicht in de veranderende gemoedstoestand van de burgers.

Samenwerken om te versnellen

In het najaar van 2018 is er een living-lab gecreëerd om kunstmatige intelligentie in te zetten om het proces van het
op afstand identificeren van niet schone watergangen te automatiseren.

ven, maar blijven soms arbeidsintensief van aard
– deze kosten tijd, middelen en geld.
Een voorbeeld hiervan is ons werk met de waterschappen. Een standaardproces voor hen is
het schoonhouden van de watergangen en elk
najaar vindt er daarom een enorme grootschalige operatie plaats. Veldinspecteurs brengen
dagenlang een bezoek aan elke watergang om
handmatig te controleren op obstructies – vegetatie of andere vervuilingen – die de doorstroming belemmeren of verminderen.
Wij werken al jaren samen met het Waterschap
Drents Overijsselse Delta. In het najaar van
2018 is er een living-lab gecreëerd om kunstmatige intelligentie in te zetten om het proces
van het op afstand identificeren van niet schone
watergangen te automatiseren. Samen hebben
we een inspectiemodel ontwikkeld op basis van
Machine Learning dat kan worden toegepast op
satellietbeelden. In de testomgeving werd een
herkenningspercentage van 98% behaald en bij
uitrol 90%.
WDO Delta heeft daarmee een doorbraak geforceerd voor het reguleren van hun watersystemen door simpelweg de noodzaak van continue
locatiebezoeken te elimineren. De medewerkers
hoeven niet langer iedere watergang op vegetatie of vervuiling fysiek te controleren. Deze ‘slimme’ oplossing identificeert gebieden die fysiek
moeten worden gecontroleerd en ‘menselijke intelligentie’ nodig hebben. In een gecontroleerde
testomgeving heeft het waterschap een zelfregulerend watersysteem ontwikkeld – het eerste in
zijn soort in Nederland.
Dit is slechts één voorbeeld waartoe locatie-intelligentie in staat is binnen een specifiek proces.
We werken nu samen met andere overheidsorganisaties om hun processen waar locatie van
belang is te automatiseren.

Communicatie
Een ander belangrijk aspect voor de overheid
is het verbinden, communiceren en samenwerken met burgers. Het hebben van een website is
simpelweg niet meer voldoende. In het huidige
tijdperk van technologische vooruitgang zijn de
verwachtingen aan beide kanten hoger.
Een gemeenschappelijk doel voor onze 355
gemeenten en hun burgers is het realiseren en
beheren van een leefbare en veilige omgeving.
Dit betekent snelheidscontroles in buurten, een
afvalvrije stoep, functionerende straatverlichting,
lege openbare vuilnisbakken en nog veel meer.
Waarom zouden we burgers niet gebruiken, als
sensoren, om gegevens te verzamelen?
Ons aanbod voor burgerparticipatie is een verzameling van oplossingen en technologieën, ontwikkeld voor elke specifieke behoefte. Een goed
voorbeeld is de vuurwerkapplicatie die voor de
gemeente Helmond is gerealiseerd. Net als andere gemeenten heeft ook Helmond de overlast
op lokaal niveau aangepakt om de veiligheid te
waarborgen. En voor de gegevens vertrouwen
zij sterk op hun burgers om incidenten te melden.
In 2018 hebben we een mobiele app geleverd
voor hun specifieke lokale behoeften, waarbij
de privacy van de burgers wordt gewaarborgd
(AVG-conform). De app kan gratis worden gedownload op iOS en Android, en burgers kunnen in vier eenvoudige stappen nauwkeurige
meldingen indienen, inclusief locatie en (indien
nodig) foto’s.
Real-time meldingen van burgers hielpen de gemeente om tijdig te handelen en de aanwezige
overlast aan te pakken. Meer dan 600 klachten
werden geregistreerd via de app in het eerste
jaar zelf, na promotie van burgemeester Elly
Blanksma op sociale media. De app zal ook helpen bij het monitoren en handhaven van nieuwe

Er is dringend behoefte aan het vrijmaken van
kenniswerkers en andere overheidsmiddelen
voor analyse en datagedreven besluitvorming.
Het digitaliseren van processen, het introduceren
van automatisering en het verbinden met locatie-intelligentie zal dit niet alleen ondersteunen,
maar ook tijd en geld besparen.
Wij zijn ervan overtuigd dat elk proces binnen
de overheid een locatie heeft, en daarom is het
logisch om locatie-intelligentie te gebruiken voor
het optimaliseren van werkprocessen. Veelal is
de onderliggende basis van deze oplossingen
– de technologie en best practices – interdepartementaal en interbestuurlijk te gebruiken. Wat
voor gemeente of waterschap A werkt, werkt
ook voor B, C, D enzovoort. Zelfs met ieder hun
lokale behoeften.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
stelt in hun project Samen Organiseren: “Samen
werken aan één krachtige lokale overheid: dat is
hét antwoord van gemeenten in deze tijden van
snelle digitalisering.” De dienstverlening moet
eenvoudiger, sneller en beter zijn. Digitale transformatie ondersteunt hierin.
Ook hun “Common Ground”-initiatief sluit aan
bij de agenda voor digitale transformatie door
een open, transparante overheid te promoten
waarin gegevens sneller en veiliger kunnen worden uitgewisseld, zowel intern als extern, met inachtneming van de privacywetgeving. (Zie ook
het artikel over Common Ground bij de VNG.)
Onze methodiek “Samen Leren” ondersteunt de
projecten en initiatieven van VNG door applicaties en modellen te delen met overheidsdiensten. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden,
bieden we een omgeving waarin samenwerking
en het uitwisselen van applicaties en modellen
mogelijk is. Met versnelling van de digitale transformatie als bijkomend voordeel. n
Yashita Arora is marketing director bij IMAGEM.
Zie voor meer informatie www.imagem.nl.
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Master student in de spotlight: Dimitris Xenakis
in een binnenruimte door middel van een genetische alIn deze nieuwe rubriek wordt een
goritme zodanig dat de positie van een smartphone met
student die recent zijn afstudeerde grootst mogelijke zekerheid in een afgebakende zone
werk heeft afgerond in de spotlight
wordt bepaald. Het vernieuwende aspect van deze ‘logezet. Dimitris Xenakis heeft de prication-distinctiveness’ Bluetooth fingerprinting aanpak
meur in deze rubriek. Dat Bluetooth
heeft hij niet alleen prima verwoord in zijn afstudeersignaalsterkte gebruikt kan worden
scriptie, maar ook gepubliceerd en gepresenteerd tijdens
voor het meten van de onderlinge afstand tussen twee
de ISPRS Geospatial Week in Enschede (www.gdmc.nl/
smartphones is door de Corona-app genoegzaam bepublications/2019/
kend. Het afstudeerPlacement_optimizawerk van Dimitris
tion_positioning_noXenakis heeft deze
des.pdf). Dimitris
eigenschap als
werkt nu als
leidraad genomen.
‘Research Assistant
Hij optimaliseert de
in AI for Indoor Posiplaatsing van een
tioning Systems’ bij
aantal Bluetooth
Bern Universiteit.
Low Energy beacons
Links 4 ruimtes, midden RSSI beacon linksboven, rechts RSSI beacon linksonder
(RSSI in dBm en hoe dichter bij 0 hoe sterker het signaal)

Online onderwijs als antwoord op lockdown
Sinds halverwege het derde kwartaal wordt het onderwijs bij de TU Delft (en elders) geheel online verzorgd.
Dit heeft grote gevolgen voor de studenten en de staf
van zowel de MSc GIMA als de MSc Geomatics. Hoewel
de MSc GIMA als een mix van contact- en afstandsonderwijs is ingericht, zijn juist de contactweken altijd
erg belangrijk. In deze twee weken vinden de afronding
van eerdere modules plaats (tentamen, presentaties), de
start van nieuwe modules (colleges, practicums), de midterm presentaties en afstudeerpresentaties en ook de
diploma-uitreikingen. Helaas moesten de van 23 maart
tot 3 april geplande contactweken in Wageningen online
plaatsvinden. Dankzij inzet van docenten en studenten
zijn alle onderwijsonderdelen uitgevoerd, al blijft het
vreemd om een afstudeerpresentatie te geven vanaf je
zolderkamer. Inmiddels lopen nu de reguliere 11 weken

Impressie van online onderwijsplatforms

GIMA afstandsonderwijs, maar is inmiddels duidelijk
dat ook de volgende contactperiode, gepland eind juni/
begin juli, helaas ook weer online zal moeten plaatsvinden. Bij de (reguliere) MSc Geomatics is het beeld al niet
veel anders: colleges en practicums online en in sommige
gevallen een enigszins aangepaste toetsing (mondeling
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sluiten, ook niet bij de BSc-opleitentamen, essay- of werkopdingen, en daarom wordt tijdelijk
drachten in plaats van reguliere
de ‘harde knip’ tussen de BSc- en
schriftelijke tentamens). Voor
MSc-opleiding iets soepeler gealle betrokkenen is de impact
hanteerd: studenten mogen al aan
groot en vooral voor buitenlandse
MSc beginnen als zij nog maar
studenten (twee derde van de
maximaal 15 EC (wat overeenGeomatics-studenten) is het een
komt met ongeveer een kwartaal
zware tijd. Door extra aandacht
inzet) BSc te behalen hebben. Het
van de staf richting de studenten
Impressie van online onderwijsplatforms
is onduidelijk hoe lang deze situatie
wordt getracht de studie zo goed
nog zal duren. Volhouden met elkaar!
mogelijk voort te zetten. Enige studievertraging is niet uit te

NCG-seminar Point Clouds online
Helaas kon op 27 maart 2020 het NCGseminar Point Clouds bij de Universiteit
Twente niet doorgaan als gevolg van het
coronavirus. Daarom heeft de NCGcommissie Ruimtelijke Basisbestanden
(RB) besloten het seminar in aangepaste vorm te organiseren. In plaats
van één lange online marathonsessie zal
het seminar nu in een aantal kortere,
interactieve online sessies plaatsvinden.
Dit zal gebeuren op drie opeenvolgende
donderdagen tijdens de lunchtijd, (van
12:45 tot 13:45 uur). Het voorlopige
programma ziet er als volgt uit:
Donderdag 28 mei:
• Florent Poux (U Liege), Automatic
extraction and management of semantics within point cloud data

• Robert Voûte (CGI), From the Pointless algorithm to IndoorGML, point
clouds deliver fast methods for indoor
mapping and navigation networks
Donderdag 4 juni:
• Markus Schütz (TUW), Continuous
and Progressive Point Cloud Rendering Methods
• Jesús Balado Frías (TUD/U Vigo), Mathematical morphology in point clouds
to detect horizontal surfaces in indoor
environments
Donderdag 11 juni:
• Pierre Alliez (INRIA), Robust shape
reconstruction from point clouds
• Uwe Stilla (TUM), Change detection
of urban objects using 3D point clouds

Deelname aan het NCG-seminar
is gratis en verloopt via het online
platform https://videobelpilot.surf.nl/
ncg_pointcloudseminar (geen extra
software nodig, beste resultaten met
de chrome browser). Aanmelden is verplicht (mail naam en organisatie naar
s.j.oudeelberink@utwente.nl).

Mathematical morphology ‘Closing’ vult gat in
laserscan met occlusie (auto)

Update gezamenlijk NCG/ICA/Geocongres
Zoals in de vorige nieuwsbrief was
vermeld worden er op 5 en 6 november
2020 op de TU Delft (Faculteit Bouwkunde) een aantal geo-events gezamenlijk georganiseerd met als overkoepelend thema ’Theory meets Practice’: het
NCG-symposium 2020, het Geocongres
2020 en de 23ste ICA Workshop on
Map Generalisation and Multiple Representation. De organisatie is achter
de schermen inmiddels druk bezig met
de voorbereidingen. In het post-coronatijdperk (hopelijk) zullen er mogelijk
nog wel enige beperkingen zijn. In de
ruime zaal A voor de plenaire sessies,

en in de zalen P, Q en Berlage 1 voor de
parallelsessies moet er met beetje passen en meten voor iedereen voldoende
en veilige ruimte zijn. De Baardalezing
zal worden verzorgd door prof. Lars
Harrie van het Zweedse ‘Centrum
för geografiska informationssystem,
Lunds universitet’.
Details over het indienen van voorstellen (korte samenvatting van de
presentatie met optioneel een demo),
het aanmelden en de opzet van het
NCG-symposium zijn te vinden op
www.gdmc.nl/events/NCGSymp2020/.
Meer informatie over de ICA-workshop

(inclusief het indienen van voorstellen
van max. 1500 woorden) is te vinden
op varioscale.bk.tudelft.nl/events/
icagen2020/. De deadline voor het indienen van voorstellen, zowel bij NCG
als ICA, is 24 augustus.
Meer informatie over het Geocongres:
www.geocongresmrdh.nl.

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

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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Fugro werkt aan dijk tussen Wolferen en Sprok

Nieuwe aanpak en technieken bij versterking Waaldijk

Door Lambert-Jan Koops

Langs de Waal, tussen de buurtschappen Wolferen en Sprok ligt ruim 13 kilometer dijk die aan versterking toe is. De opdracht voor het uitvoeren van dit project
is door Waterschap Rivierenland toegekend aan het ontwerpteam De Betuwse
Waard, een combinatie van Waterschap Rivierenland en de aannemers Ploegam,
Dura Vermeer en GMB, en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij worden daarbij
ondersteund door Royal HaskoningDHV en Fugro. Fugro is vanaf de tenderfase
integraal betrokken bij dit project en werkt daarbij nauw samen met alle betrokken partijen, waarbij het onder andere een uitgebreid meetprogramma uitvoert
en het technische dijkontwerp levert. BIGnieuws sprak hierover met Werner Halter, principal consultant bij Fugro.

De Waaldijk bij Wolferen met op de achtergrond de A50.

H

et versterkingsproject tussen Wolferen
(Nederbetuwe) en Sprok (Nijmegen)
heeft als doel ervoor te zorgen dat de
dijk de komende vijftig jaar voldoet aan de
veiligheidseisen en maakt daarmee deel uit
van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, zie kader. Voor dit specifieke
deel van de Waaldijk geldt dat delen ervan
op dit moment onvoldoende stabiel zijn of ge-

Praktijk

voelig zijn voor piping. Halter legt uit wat dit
inhoudt: “Piping is een faalmechanisme dat
met name optreedt bij dijken die op een kleilaag liggen met daaronder een doorlatende
zandlaag. In die gevallen kan water via de
zandlaag onder de dijk doorstromen en achter de dijk weer omhoogkomen. Wanneer dit
niet wordt tegengegaan, kan na verloop van
tijd het water zand meevoeren en begint er

een pipe onder de dijk te ontstaan. Uiteindelijk vormt zich zo een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland,
waarbij uitslijting van de pipe uiteindelijk kan
leiden tot het instorten van de dijk.”

Bodemopbouw
In de tenderfase van het project is de afdeling Waterbouw van Fugro nauw betrokken
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Met een Anisotrope Mini-Pompproef (AMPT) kan zowel de absolute horizontale en verticale doorlatendheid van de
ondergrond rondom een dijk worden bepaald.

geweest bij de voorlopige planvorming,
mede op basis waarvan de aanbesteding
werd gewonnen. Voor de uitwerking en de
beoordeling van de kansrijke alternatieven
was echter aanvullende informatie over de
bodemopbouw nodig. Daarom heeft Fugro
een uitvoerig meetprogramma uitgevoerd,
bestaande uit onder andere sonderingen, boringen en elektromagnetische metingen. Op
de grondmonsters zijn vervolgens verschillende laboratoriumonderzoeken uitgevoerd,
zoals het bepalen van het volumieke gewicht,
het watergehalte en de erosiecategorie van
de klei, samendrukkingsproeven, korrelverdelingen en triaxiaalproeven − tests voor het
bepalen van de schuifweerstandskarakteristieken van grond.
Bij het sonderen wordt het draagvermogen
van de grond bepaald. De onderzoeker drukt
hierbij een staaf met kegelvormige punt met
een tophoek van zestig graden, de sondeerconus, in de grond en kan zo de mechanische
weerstand van de grond meten. De doorlatendheid van de zandlagen bij de Waaldijk
is bepaald met 66 HPT-AMPT-sonderingen en
mini-pompproeven, zie kader. Bij deze door

Fugro ontwikkelde techniek wordt boven de
sondeerconus water in de grond gespoten,
zodat de waterspanning kan worden vastgesteld en de tegendruk, die dat water ondervindt, wordt gemeten. Dit geeft een beeld van
de relatieve doorlatendheid van de grond
over de hele diepte van de sondering. Door
deze proef gelijktijdig met twee conussen op
enige afstand van elkaar uit te voeren, kan
de absolute doorlatendheid in twee richtingen worden bepaald. De absolute doorlatendheid is een parameter die grote invloed
heeft op de afmetingen van de dijkversterking
in verband met het mechanisme piping. Een
nauwkeurige bepaling bleek in dit geval het
ruimtebeslag van de dijk aanzienlijk te beperken. Dat is een kostenbesparing, maar ook
winst voor de omgeving.

Metingen
Veel aandacht ging uit naar het zo exact
mogelijk vaststellen van de erosiebestendigheid en doorlatendheid van de kleibekleding
en de kleilagen onder het voorland van de
dijk. Daarom zijn onder meer elektromagnetische metingen uitgevoerd, zo vertelt Halter.

“Dit onderzoek bestaat eruit dat veldwerkers
met een soort polsstok over het voorland van
de dijk lopen en met behulp van elektromagnetische signalen de ondergrond aftasten,
waarbij met name de scheiding tussen klei en
zand in kaart wordt gebracht. Op die manier
is het mogelijk om een gedetailleerd beeld te
krijgen van de dikte van de kleilaag rondom
de dijk en die is weer relevant voor piping.”
Met de verzamelde informatie over de grondsamenstelling van de dijk en zijn omgeving,
bleek het voor Halter en zijn collega’s vervolgens mogelijk om de analysewerkzaamheden
voor het ontwerp te automatiseren. “Omdat
we een goed 3D-ondergrondmodel konden
maken op basis van de gegevens, was het
mogelijk om code te schrijven die om de
vijftig meter dwarsprofielen maakte van het
model en hier een stabiliteitsanalyse op losliet. Hiermee konden we heel snel de zwakke
plekken vinden in het ontwerp en vervolgens
de benodigde wijzigingen doorvoeren. De
combinatie van het uitgebreid inwinnen van
data en automatisch analyseren, heeft ons
dan ook heel veel tijd bespaard.”

Kunststof wanden
Naast de sonderingen en het elektromagnetische onderzoek heeft Fugro in het bestaande
grondmateriaal van de dijk doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. Daarnaast leveren 27
peilbuizen voor, in en achter de dijk informatie over de snelheid waarmee de grondwaterstand reageert op schommelingen in het
rivierpeil. Met al deze informatie samen is
het mogelijk om de benodigde maatregelen
te kunnen nemen tegen piping en één daarvan is het plaatsen van kunststof damwanden
in de dijk. Dit is een nieuw idee dat Halter
graag toelicht: “De damwanden die we willen plaatsen om piping te voorkomen, spelen
nadrukkelijk geen rol bij de stevigheid van
de dijk en dat is ook de reden dat ze van
kunststof zijn, de functie die ze hebben is zuiver en alleen het tegengaan van stromingen
onder de dijk. Omdat ze niet versterkt zijn, is
het echter nog wel een uitdaging om ze de
grond in te krijgen. Een stalen damwand zou

Sonderingen
Er is een nieuwe sonderingsmethode van belang bij de werkzaamheden voor de Waaldijk: HPT-(A)MPT. De Hydraulic Profiling Tool (HPT)sondering, waarbij door injectie van water een relatieve doorlatendheid wordt bepaald, past Fugro wereldwijd al meer dan tien jaar toe
(veelal in milieutoepassingen). Om deze methode geschikt te maken om de absolute doorlatendheid te kunnen bepalen, die voor piping
benodigd is, heeft Fugro de Mini-Pompproef (MPT) en de Anisotrope Mini-Pompproef (AMPT) ontwikkeld. Deze testen worden gebruikt om
een bergingscoëfficiënt en een absolute doorlatendheid te bepalen. De MPT wordt daarbij nagenoeg altijd uitgevoerd in combinatie met
HPT. Met een MPT wordt op verschillende diepten een korte test gedaan waarmee de absolute doorlatendheid en de bergingscoëfficiënt
worden berekend. Dit wordt gebruikt om de relatieve doorlatendheid uit de HPT te vertalen naar een continu profiel van de doorlatendheid
met de diepte. In geval van een AMPT kan zelfs een absolute horizontale en verticale doorlatendheid, oftewel de anisotropie, worden
afgeleid. Inzicht in deze parameters levert een slimmer dijkontwerp op tegen lagere kosten en met minder impact op omgeving en milieu.
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Voor de analyse van de ondergrond schreven de engineers van Fugro een code die automatische doorsnedes
maakte van het 3D-ondergrondmodel en hier vervolgens een stabiliteitsanalyse op losliet.

nog wel de grond in te duwen zijn, maar bij
kunststof gaat dat mis als het op een te harde
zandlaag of grindlaag stuit. We zullen dan
ook binnenkort een proefplaatsing uitvoeren,
waarbij we de kunststof wanden bij plaatsing
bijvoorbeeld begeleiden door een moederplank van staal en kijken of het plaatsen van
het kunststof eventueel rechtstreeks mogelijk is
als we voorboringen doen.”

Golfoverslag
Naast de aandacht voor piping wordt er bij
de renovatie van de Waaldijk ook extra gelet
op de kleibekleding van de dijk. Dit in verband met mogelijke golfoverslag. Interessant
is daarbij dat Halter en zijn collega’s een ontwerp maken waarin meer golfoverslag wordt
geaccepteerd en dat ze hierdoor een lagere
dijk creëren. “Met de normen die tegenwoordig van kracht zijn, zijn we in Nederland
eigenlijk op een andere manier naar dijken
gaan kijken. We maken tegenwoordig geen
waterkeringen meer die koste wat kost al het
water tegenhouden, maar kijken veel meer
naar de precieze gevolgen van eventuele

ënte ontwerp kan worden gevonden. Ik neem
hiervoor het verschijnsel afschuiving als voorbeeld. Wanneer het water heel hoog staat en
de buitenwaterstand snel afneemt, ontstaan
er grote waterspanningen in de dijk omdat
de dijk zelf nog verzadigd is met water, maar
de steundruk door het rivierwater is weggevallen. In die gevallen bestaat er het risico dat
er afschuiving plaatsvindt. Dit is het verschijnsel dat een deel van het talud naar beneden
schuift en dat maakt de dijk kwetsbaar, met
name bij nieuw hoog water. Daarmee is het
dus zeer ongewenst, maar dat betekent niet
dat het te allen tijde moet worden voorkomen.
Als het effect beperkt is, is het immers ook mogelijk om er bij het ontwerp voor te kiezen om
te accepteren dat afschuiving onder niet vaak
voorkomende omstandigheden mag plaatsvinden. Wanneer daarvoor wordt gekozen,
kan dit bij de aanleg van de dijk een significante kostenbesparing opleveren zonder dat
de veiligheid erdoor afneemt, mits natuurlijk
elke beschadiging aan de dijk door afschuiving wel direct wordt hersteld als deze heeft
plaatsgevonden. n

overslag. Als die onder controle te houden
zijn, is het niet erg dat er in bijzondere gevallen water over de dijk komt en dat betekent
dan weer dat de dijk minder hoog hoeft te
worden en ook weer minder breed hoeft te
zijn. Wél worden er binnen deze aanpak
extra eisen gesteld aan de binnenkant van
de dijk, waar een robuuste grasbekleding en
een stevige onderliggende laag vereist zijn.
Als die aanwezig zijn is de veiligheid echter gegarandeerd, ook als er bij hoog water
een beperkte hoeveelheid water over de dijk
stroomt.”

www.dijkversterkingwolferensprok.nl
www.fugro.com

Faalpadanalyse
Het keuzeproces zoals Halter dat beschrijft
voor het bepalen van de hoogte van de dijk,
blijkt niet alleen gehanteerd te worden voor
dit aspect van de waterkering, maar is van
invloed op alle onderdelen van het ontwerp.
Belangrijk daarbij is de zogenaamde faalpadanalyse, waarmee de gevolgen van ongewenste gebeurtenissen in kaart worden gebracht. “Die analyse is heel belangrijk,” stelt
Halter, “aangezien daarmee het meest effici-

Hoogwaterbeschermingsprogramma
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar
versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen
zonder onze dijken en duinen. Het HWBP doet er alles aan om een volgende overstroming te voorkomen. Zo werkt de organisatie aan een
land waarin iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren.
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl
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VERSNEL DE
DIGITALE TRANSFORMATIE
COVID-19 als reality check voor
digitale paraatheid en acceptatie
Stop met het opnieuw uitvinden van het wiel. Benut omgevingen gemaakt voor
overheidsorganisaties waarin samenwerking en het uitwisselen van applicaties
en modellen mogelijk is. Locatie-intelligentie is de aanjager van de digitale
transformatie en onze aanpak van ‘Samen Leren’ helpt u versnellen.

Meer weten?
Lees het hele artikel in deze uitgave van
BIGnieuws magazine of bezoek onze website.
www.imagem.nl
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FACTO GEO schaft als eerste bedrijf Trimble X7 aan

Renovaties nauwkeurig in
beeld met 3D-scanner
Door de redactie

Door het hele land werken de vakmensen van landmeetkundig ingenieursbureau
FACTO GEO aan projecten. FACTO GEO hecht veel waarde aan het combineren van
vakmanschap en innovatie om klanten kwalitatief hoogwaardige diensten op een
efficiënte manier te kunnen verlenen. Met de allernieuwste Trimble X7, geleverd
door Geometius, wil het bedrijf het 3D-scannen een verdere boost geven.

“D

e allernieuwste 3D-scanner van
Trimble, de X7, maakt het mogelijk om alle scans in een project automatisch in het veld al aan elkaar te
rekenen en te beoordelen. Zo kunnen onze
landmeters al tijdens de inwinning kwaliteit,
inhoud en volledigheid beoordelen en bijsturen waar nodig”, zegt Tom Balke van FACTO
GEO. “Daarmee zijn we in staat onze klanten in verschillende markten nog beter te bedienen dan ze van ons gewend zijn.”

Van scan tot renovatie
“Voor de Jaren ‘30 architect scannen we
te verbouwen panden in. Hierbij kijken we
goed naar de wensen van de architect. Wat
willen ze verbouwen? Welke ruimtes zijn
belangrijk? Goede afstemming met de klant
over de te scannen interessegebieden zorgt
namelijk voor het beste eindresultaat: een efficiënte levering, waar de klant gedurende
het gehele project mee uit de voeten kan. De
scans brengen de gewenste delen van het object nauwkeurig in beeld en de architect kan
de bestaande bouwtekeningen verifiëren met
de scans”, licht Balke toe.
“De scan bestaat uit een ‘puntenwolk’ van
meetpunten. Zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw staat tot in detail op
de scan: we scannen wat we zien. Deze techniek is uiterst handig als bij een renovatieproject snel de afmetingen van een gebouw moeten worden achterhaald. Ook maakt de scan
scheefstand in het oude pand zichtbaar. Na
het inmeten worden alle losse scans door ons
aan elkaar gerekend en leveren wij één puntenwolk van het pand aan de architect. Met
behulp van de puntenwolk maakt de architect
een accuraat 3D-model van het gebouw dat
als basis dient voor ontwerpen van verbouwingen en totaalrenovaties.”

Praktijk

FACTO GEO is het eerste bedrijf in Nederland dat gebruikmaakt van de Trimble X7. Foto: Jaren ‘30 architect

Ernst Haagsman, architect en oprichter van
Jaren ’30 architect is erg enthousiast over de
samenwerking met FACTO GEO. Hij vertelt:
“Voorheen gebeurde het inmeten handmatig.
Scheefstanden en hoogtes waren lastig in te
meten. De 3D-scanner meet nauwkeurig en
gedetailleerd. Ook lastige vormen zoals rondingen in het plafond en op hoogtes waar je
normaal met de hand niet bij kunt. Met een
3D-scan kunnen we in de voorbereidingsfase
het ontwerp toesnijden op de afwijkingen en
scheefstanden. Zo krijgen we een ontwerp
van hoge kwaliteit dat precies past op het bestaande pand.”

makkelijker en vollediger. De X7 is breed
inzetbaar, waardoor we gedetailleerd en
snel complete projecten kunnen scannen.
Er zijn voor het meten met deze scanner
geen targets nodig om automatisch in
het veld al te controleren of data valide
en compleet zijn. De 3D-scanner meet de
exacte afmetingen op van bestaande gebouwen die verbouwd worden. Zo’n scan
levert forse tijdswinst op voor de architect.
Bovendien voorkomt een scan potentiële
fouten in de uitvoering doordat alle zichtbare constructies in beeld zijn”, aldus
Balke.

Efficiënt en zeer nauwkeurig

Toekomst 3D-scannen

“Op dit moment is de X7 de meest geavanceerde scanner in de markt. Dankzij
verschillende innovatieve technieken en
speciale software wordt het scannen ge-

“Met onze vaste leverancier Geometius,
waarmee we een langdurige samenwerking
zijn aangegaan voor het leveren van hoogwaardige geodetische inwinning technolo-
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Het scannen van panden is erg nuttig als bij een renovatieproject snel de afmetingen en de scheefstand van een oud gebouw moeten worden achterhaald.
Foto: Jaren ‘30 architect

gieën van Trimble, hebben we inmiddels
een aantal succesvolle testen en projecten
met de Trimble X7 uitgevoerd”, legt Ron Rozema van FACTO GEO uit. “FACTO GEO
beschikt over specialistische kennis van alle
inwintechnieken om de vraag van de klanten steeds beter te kunnen beantwoorden.
Welk doel heeft de opdrachtgever voor
ogen met de meetgegevens? Hoe kunnen we
meerwaarde creëren? Op basis van nauw
overleg adviseren we een aanpak met gebruikmaking van de juiste meetmethodiek”,
vertelt Rozema. “Wij gebruiken de meest
passende en efficiënte inwinmethode. Van
het inwinnen met onze traditionele apparatuur (Tachymeter en GPS) tot technieken als
luchtfoto’s en 3D-scannen. Daar past deze
nieuwste 3D-scanner perfect bij.”
Oude monumentale gebouwen zijn uniek
in hun soort en ook ons cultureel erfgoed
is gebaat bij de juiste gegevens over een
gebouw. “Een 3D-scan geeft alle afmetingen van het gebouw aan de buitenkant en
aan de binnenkant zeer nauwkeurig weer.
Ook brengt een scan scheefstand en de
dikte van de muren in beeld. Complexe zaken waarmee architecten en aannemers te
maken krijgen bij een renovatieproject, kunnen op deze manier vooraf beter in kaart
worden gebracht”, stelt Rozema vast.

DTM’s en BIM-proces
“Het toepassen van de 3D-scanner is ook
ideaal bij situatiemetingen voor het genereren van Digitale Terreinmodellen, de zogenaamde DTM’s”, legt Balke uit. “Het DTM
geeft de huidige situatie in ligging en hoogte
zeer gedetailleerd weer. Vaak voeren we
hiervoor eerst een nulmeting uit met scans.
Uit die scans halen we alle relevante informatie en inventariseren we welke objecten
aanwezig zijn, zoals straatmeubilair, bomen,
maar ook type verharding en kwaliteit van de
wegbelijning. Alle gegevens kunnen uit de
puntenwolk worden gehaald. Door te scannen voorkomen we vragen en fouten tijdens
de uitvoering. Bovendien heeft scannen meerwaarde in het BIM-proces. Die gegevens uit
de puntenwolk worden door BIM-modelleurs
als onderlegger gebruikt voor een 3D-model
dat als basis dient voor het verdere BIM-proces. De nauwkeurige data zijn vervolgens op
allerlei verschillende manieren te gebruiken
en te exporteren, ook in andere CAD- of GISapplicaties.” n
Voor meer informatie over 3D-scannen, zie www.facto-geo.nl.
Voor meer informatie over Trimble X7, zie www.geometius.nl.
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Resultaten Round Table

Laat de Digital Twin voor
je werken
Door Mascha van Hardevelt en Harco de Jager

Hoe is de digital twin in te zetten om te komen tot nieuwe inzichten en toegevoegde waarde voor de business? Dit was een van de onderwerpen van de Ordina
kennissessie georganiseerd in samenwerking met Heliview begin maart dit jaar.
Tien deskundigen van organisaties als Port of Rotterdam, Eneco en DHL, spraken met elkaar over deze en andere vraagstukken rond het thema digital twin,
waarin Geo-ICT een belangrijke rol vervult.

De opkomst van de digital twin zorgt voor tal van vragen: wie is eigenaar van de data, wie betaalt en hoe wordt de
juistheid van de gegevens gewaarborgd?

D

e toegevoegde waarde van een digital
twin ontstaat als verschillende partijen
(organisaties, teams, afdelingen) eigen
data inbrengen, intensief informatie uitwisselen
en gezamenlijk werken aan forecasting. Harco
de Jager, unitmanager Ordina Geo-ICT licht
toe: “Een van de belangrijke conclusies tijdens
de sessie was dat het essentieel is om bij zo’n
samenwerking goed na te denken over vragen
als: Wie is eigenaar van de data? Wie betaalt
er wanneer de oorspronkelijke functie van de
data vervalt en anderen deze data gebruiken?
Wie neemt de verantwoordelijkheid voor het
geheel van de digital twin? En, hoe belangrijk
is de volledigheid en juistheid van data om met

Evenement

de digital twin aan de gang te kunnen gaan?”
De digital twin zien wij als samenstel van diverse datasets die gezamenlijk een digitale
weergave vormen van de fysieke werkelijkheid. Hier vormen de ruimtelijke data een belangrijke component omdat de fysieke werkelijkheid zich ergens bevindt en daarmee een
locatie en afmetingen heeft, dit betreft alle
dimensies, tijd en schaal.

Eigendom van data
In het kader van verantwoordelijkheid voor
de digital twin is het van belang om duidelijk
te hebben of en op welke wijze deze aansluit
op de visie van de organisatie. Het eigendom

van de data zoals aanwezig binnen de digital twin ligt bij de organisatieonderdelen die
hier het meest toegevoegde waarde uit kunnen halen en het grootste belang hebben. Ordina beschikt over een Data Journey-aanpak,
een beproefde aanpak waarmee het bedrijf
klanten helpt om verantwoordelijkheid, eigendom en toegevoegde waarde van data − en
daarmee digital twin − te definiëren en daarmee te helpen in de ontwikkeling tot een intelligente en datagedreven organisatie.
Het verdient aanbeveling om het geheel van
de digital twin hoog in de organisatie te borgen, inclusief de inrichting van de ondersteuning voor regie en administratie van de verschillende datasets die samen de digital twin
vormen. Hierbij is het van belang om naast
de metadata (zoals bron, kwaliteit, frequentie en datum inwinning) ook vast te leggen
voor welk doel de data worden benut, alsook
welke investering hiermee is gemoeid.

Monitoren werkelijk gebruik
Op basis van het uitgangspunt ‘wie betaalt,
bepaalt’ lijkt het eigendom van de data structureel geregeld, maar in de praktijk blijkt dat data
veelal ook op andere wijze en ook door andere
belanghebbenden worden gebruikt. De Jager:
“Door het monitoren van het werkelijk gebruik
van de verschillende datasets kan in overleg
gekomen worden tot een meer evenredige verdeling van de kosten die met het onderhouden
van de individuele datasets zijn gemoeid. Ook
bij het wegvallen van de oorspronkelijke functie
kan daarmee de continuïteit worden geborgd.
Voor alle partijen is het duidelijk wie, al dan niet
gezamenlijk, eigenaar zijn van de data en hoe
het zit met het gebruik en de hiervoor benodigde
investering.”
“Het opbouwen van de digital twin start veelal
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Voor de ontwikkeling tot een intelligente en datagedreven organisatie biedt de Ordina Data Journey een aanpak om verantwoordelijkheid, eigendom en toegevoegde waarde
van data te definiëren.

met het bundelen van de datasets zoals deze al
aanwezig zijn”, vervolgt De Jager. “Echter, door
het combineren wordt duidelijk dat de kwaliteit
en volledigheid hiervan niet altijd het gewenste
niveau heeft. Op zich hoeft dit geen enkel probleem te zijn en kunnen ook nu al informatieproducten op deze data worden gebaseerd,
mits de kwaliteit van onderliggende data wordt
meegegeven. Bij de Schiphol Group wordt op
deze wijze ook met onvolledige data gewerkt.
Dit geeft meteen ook de noodzaak aan om te
investeren in het op het gewenste niveau krijgen
van kwaliteit en volledigheid.”
De Jager: “We kunnen concluderen dat AI,
machine learning en sensoring beloften bieden
maar ook een valkuil vormen. Wie geen betekenis kan geven aan data en de kwaliteit niet kent,
heeft alsnog niks. Het gaat in eerste instantie om
het inwinnen, beheren en actueel houden van
data met een eenduidige betekenis als grondslag. Door pas dan te starten met visualisatie en
analyse voor businessvraagstukken zijn resultaten eenvoudiger te valideren en neemt de toegevoegde waarde van de digital twin toe.”

Enquête
Ook uit de Digital Twin-enquête, afgenomen
voorafgaand aan de kennissessie, blijkt dat er
duidelijk een uitdaging bestaat voor wat betreft
volledigheid en juistheid van data die ingezet
kunnen worden voor het benutten van de toegevoegde waarde van de digital twin. De respondenten hebben nog onvoldoende zicht op hiervoor benodigde investeringen. De Jager: “Vanuit
Ordina helpen wij klanten bij het in kaart bren-

gen van deze investeringen en benodigde aanpak. Dit doen we met de Ordina Data Journey
die vijf aspecten omvat die met gezamenlijke
workshops worden doorlopen. Deze aspecten
zijn het inventariseren van de behoefte, het benoemen van initiatieven, het uitwerken van de
roadmap, het samenstellen van het High Performance Team en het uitvoeren van de ambitie.”
“Naast de investeringen die voortkomen uit de
data dient ook invulling te worden gegeven aan
de investering voor het Geo-ICT-landschap van
de digital twin. Naast de benodigde functionaliteit om data in te winnen, valideren, opslaan,
ontsluiten en gebruiken, dient deze stabiliteit,
betrouwbaarheid en een goede performance te
bieden. Ordina implementeert en beheert GeoICT-omgevingen voor diverse klanten, zoals Rijkswaterstaat en provincies, op basis van Esri en
Open Source GIS. Voor ruimtelijke data-integratie, validatie en transformatie zetten wij volledig
in op FME, zoals bij ProRail waarmee we invulling geven aan de digital twin voor het spoor.“

Nu aan de slag?
Door de beschikbaarheid van geo-informatie
via internet, mobiele apparaten en nieuwe
technologische ontwikkelingen, zoals de toepassing van virtual reality, augmented reality,
sensoring en drones, heeft Geo-ICT inmiddels
een grote vlucht genomen. Ook de grotere beschikbaarheid van data in basisregistraties en
open data heeft daaraan bijgedragen. Door
de grote hoeveelheid beschikbare ruimtelijke
data en nieuwe technologie moeten organisaties er nu mee aan de slag om concurrenten

bij te houden en waar mogelijk voor te blijven.
De Jager: “Onze kennis en uitgebreide partnernetwerk stellen ons in staat schaalbare
oplossingen te realiseren met de meest vooruitstrevende technologie die vandaag verkrijgbaar is. Bovendien werken wij met High
Performance Teams. Dit zijn multidisciplinaire
coalities van professionals die op elkaar zijn
ingespeeld en meester zijn in alle relevante
technologieën: van Java en Microsoft tot Esri,
Open Source GIS en FME. Door de specifieke
wijze van het formeren van het team en de inzet van agile coaches, automation experts, serious gaming en good practices, komen deze
teams in een korte periode tot resultaten.”

Begin
“Uit de sessie blijkt dat ieder op eigen wijze en
vanuit verschillende hoeken met de digital twin
bezig is. Het is mogelijk om ernaar te kijken
vanuit data, vanuit techniek of vanuit de business. De les van de sessie: raak niet ontmoedigd door de kwaliteit van data en de hoeveelheid ervan, maar begin gewoon en zoek de
samenwerking op”, zo sluit De Jager af. n
Mascha van Hardevelt en Harco de Jager zijn respectievelijk
senior marketing- en communicatieadviseur en busines unit
manager Geo-ICT bij Ordina. Download het Ordina-rapport
digital twin, zie tinyurl.com/ordina-dtwin.
Voor informatie over de Data Journey en de Intelligente
Datagedreven Organisatie, zie tinyurl.com/ordina-idgo.
Voor informatie over Ordina Geo-ICT,
zie www.ordina.nl/geoict.
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Spooroverbrugging brengt stadsdelen dichter bijeen

Moreelsebrug als integraal onderdeel van Utrechtse binnenstad
Door Lambert-Jan Koops

Wie de afgelopen jaren wel eens een bezoek heeft gebracht aan de binnenstad van
Utrecht, kan het niet ontgaan zijn: er wordt hard gewerkt aan het stationsgebied.
Het doel is daarbij om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en de historische
binnenstad en het gebied aan de andere zijde van het station met elkaar te verbinden. Bij dit laatste speelt de Moreelsebrug een belangrijke rol. BIGnieuws sprak met
de architect van dit bouwwerk over het ontwerp en de bouw van de brug: Ronald
Schleurholts, architect en partner bij het Delftse architectenbureau cepezed.

De Moreelsebrug over het spoor van het Centraal Station in Utrecht. ©Jannes Linders

B

innen alle nieuwbouw-, verbouw- en
renovatieprojecten in het centrum van
Utrecht is een cruciale functie weggelegd voor de Moreelsebrug. De brug voor fietsers en voetgangers verbindt de Croeselaan
en het Moreelsepark over het spoortraject net
ten zuiden van het centraal station. Daarmee
zijn de loop- en fietstijden tussen de stadsde-

Praktijk

len aan weerszijden van het treintracé sterk
teruggebracht. De brug vormt functioneel een
integraal onderdeel van het allesoverstijgende
ontwikkelingsproject CU2030 van de Utrechtse binnenstad, maar ook in architectonisch
opzicht is de constructie volledig ingebed in
de omgeving. Dit is onder andere te danken
aan de dynamische manier waarop er met

het ontwerp is omgegaan, zo stelt Schleurholts. “Al in 2008 hebben we met ons ontwerp van de brug de bijbehorende prijsvraag
gewonnen en in de tijd tot realisatie was er
toch wel het een en ander aan veranderd.
Het basisontwerp is daarbij weliswaar steeds
overeind gebleven, maar op detailniveau
was het toch nodig om de nodige aanpas-

BIGnieuws | juni 2020

43

Logistieke uitdaging

Om de Moreelsebrug te kunnen bouwen in korte treinvrije periodes die beschikbaar waren, werd gebruikgemaakt
van voor-geassembleerde prefab brugdelen.

singen door te voeren. Dat kon ook haast niet
anders, want het spoorgebied is een enorm
dynamische plek, die aan veel veranderingen
onderhevig is, zoals het verleggen van perrons en spoortracés, nieuwe bus- en tramstationconfiguraties bij de aanlandingen en het
mogelijk maken om later perrontrappen aan
te brengen. Alle wijzigingen in het ontwerp
van de brug zijn echter zodanig verwerkt dat
er geen afbreuk is gedaan aan de inpassing
in de omgeving.”

Iconische uitstraling
De opdracht die Schleurholts in 2008 kreeg,
was het leggen van een verbinding voor langzaam verkeer over het spoor, met daarin verwerkt de mogelijkheid om in de toekomst een
rechtstreekse koppeling van de brug met de
perrons mogelijk te maken. Bovendien moest
de brug nadrukkelijk een iconische uitstraling
krijgen en dus meer worden dan alleen maar
een streep over het spoor. Ook waren er nog
verschillende technische beperkingen en veiligheidseisen die een rol speelden, gezien de
brug over het spoor zou gaan lopen.
“Op basis van alle randvoorwaarden kwamen we op het idee de brug in zijn geheel
deel te laten worden van zijn stedelijke omgeving en als het ware een verlenging te creëren van het Utrechtse straatpatroon, compleet
met bomenrij. De brug moest het gevoel geven van een slingerend laantje. Dat hebben
we bereikt door de brug een beetje te laten
meanderen boven het spoor en zoveel mogelijk ‘horizontaal te denken’. Camera’s en
verlichting hebben we bijvoorbeeld niet op
palen aangebracht, maar in de lengterichting
verwerkt. Zo is de verlichting geïntegreerd in
de balustrades van de brug. De enige verti-

cale elementen op de brug zijn de bomen.
Die worden ’s avonds van onderaf belicht,
zodat er een soort plafond ontstaat. Dat geeft
met name ’s avonds een luxe en rustig beeld.”

Trogsysteem
Met de trappen meegeteld is de Moreelsebrug
310 meter lang, 12 meter breed en ruim 8 meter hoog. De brug bestaat uit twee grote trogliggers met een middengebied daartussen; in
dit middengebied ‘hangen’ de boombakken, is
één van de liften ondergebracht en bevinden
zich de sparingen voor eventueel toekomstige
trappen naar de perrons.
Schleurholts legt uit waarom er gekozen is voor
het trogsysteem: “Omdat de brug voor voetgangers en fietsers bedoeld is, was het wenselijk
om het te overbruggen hoogteverschil voor
de gebruikers beperkt te houden en mocht de
aanlanding niet te steil zijn, dat zou de brug
minder toegankelijk maken. Het voordeel van
het trogsysteem is dat de stalen huid zorgt voor
stevigheid, zodat de fysieke hoogte beperkt kon
blijven. Uiteraard hebben we daarnaast goed
nagedacht over de manier waarop de bruggebruikers de brug op willen. Uiteindelijk hebben
we met de gemeente besloten geen roltrappen
te plaatsen; deze zijn kwetsbaar, vergen veel
onderhoud in de openbare ruimte en zorgen
voor veel energieverspilling. De liften die toch
al nodig waren voor mindervaliden zijn groter
uitgevoerd als doorloopliften. Voor de voetgangers, maar met name de fietsers hebben we
ook zogenaamde luie trappen gemaakt waar
ze met de fiets aan de hand naar boven en beneden kunnen lopen. Hiervoor zijn we in nauw
overleg met de fietsersbond, de gemeente
Utrecht en ProRail tot een definitieve keuze voor
hellingen en afwerkingen gekomen.”

Omdat de Moreelsebrug twee stadsdelen
van Utrecht moest verbinden over het drukste
spoorknooppunt van Nederland heen, was
het essentieel om bij het ontwerp van de brug
ook alvast na te denken over de bouw van de
constructie. Het ontwerp kwam immers niet
bepaald in een greenfield te staan.
“Het was logistiek een serieuze uitdaging om
de bouw van de brug in te plannen”, zo beaamt Schleurholts. “Bij het bouwen van een
brug op een dergelijke locatie is het essentieel dat er treinvrije periodes worden ingepland en daarvoor bedraagt de aanvraagtijd
twee jaar. Die periodes zijn bovendien heel
beperkt: zo was er voor het plaatsen van de
brug slechts 54 uur beschikbaar, verdeeld
over meerdere periodes. Er was telkens
een aantal uur vrijgemaakt waarin dan een
nieuwe ligger werd geplaatst. Ons ontwerp
was ontwikkeld als een geprefabriceerde
‘bouwdoos’. V-vormige kolommen zijn eerst
op de perrons gebouwd, waarna voor-geassembleerde prefab brugdelen er relatief eenvoudig ingehesen konden worden; al gekoppeld en voorzien van balustrades, bomen en
afschermroosters voor de bovenleidingen. In
verband met alle beperkingen was de bouw
heel strak, technisch en super secuur voorbereid, waardoor de uitvoering in vergelijking
met een ‘normaal’ bouwproject echt bijzonder geolied verliep.”

IJzerbomen
De Moreelsebrug wordt inmiddels alweer enige
tijd gebruikt door inwoners en bezoekers van de
stad Utrecht. Om het laangevoel van de brug te
versterken zijn op de brug ijzerbomen geplaatst.
De keuze voor deze boomsoort was uiteraard
goed doordacht. “We hebben wel verbaasde reacties gekregen als we vertelden dat we bomen
boven het spoor wilden planten,” zegt Schleurholts met een lach, “omdat in Nederland de term
‘bladeren op de rails’ toch synoniem staat voor
vertraging. We hebben echter geen willekeurige
boom geplaatst, maar een boom die het blad
lang vasthoudt en bovendien zeer kleine bladeren heeft. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met
ProRail, die toch de eerste belanghebbende is bij
dit soort beslissingen. Het voordeel van de ijzerboom is bovendien dat het blad van de boom
heel mooi verkleurt en de brug zo in het najaar
een heel ander plaatje biedt dan in de zomer.
Dat veranderende, dynamische beeld van de
Moreelsebrug sluit op die manier weer heel
mooi aan bij de dynamische omgeving waarin
deze is geplaatst.” n
www.cepezed.nl
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Tips & Tricks BricsCAD

Tips voor de overstap
naar BricsCAD
Door Frans Klerx

Wie de overstap naar BricsCAD wil maken vanuit AutoCAD, zal merken dat de overgang eenvoudig en pijnloos gaat. BricsCAD werkt ongeveer hetzelfde en ondersteunt
veel van dezelfde functionaliteit, waaronder Xrefs, plotten, sheetsets, PDF-attach en
viewports. In dit artikel enkele tips en pointers die de transitie kunnen versnellen
en zorgen voor vertrouwdheid en inzicht in enkele van de functies binnen BricsCAD.

Het gebruik van de Quad-cursor kan het ontwerp- en
tekenproces stroomlijnen.

daardopdrachten zoals LINE (L), CIRCLE (C),
COPY (CO), DISTANCE (Di) en MATCHPROP
(Ma) werken zoals te verwachten. Veel bekende sneltoetsen zoals Ctrl + 1 voor Eigenschappen, F3 voor Snap en Escape werken
ook in BricsCAD.

Gebruikersinterface-elementen zijn aan te passen met de opdracht CUSTOMIZE (CUI).

H

et eerste punt van aandacht is de
Drafting Environment. Deze gebruikt
de Drafting Workspace om zo goed
mogelijk overeen te komen met de standaard
AutoCAD-interface, beschikbaar in zowel
lichte als donkere modus. Het is mogelijk om
op elk moment gemakkelijk van workspaces te veranderen. Naast het wijzigen van
de UI-elementen die worden weergegeven,
verandert BricsCAD ook relevante systeemvariabelen om elke workspace-omgeving te
optimaliseren.
Gebruikersinterface-elementen, zoals de ribbon en de toolbars, zijn aan te passen met de
opdracht CUSTOMIZE (CUI), vergelijkbaar
met AutoCAD. Net als in dat programma
is het mogelijk om in BricsCAD de aanpassingen individueel te beheren. De gebruiker
identificeert wat is toegevoegd, gewijzigd of
verwijderd en selecteert wat hij wil behouden
of herstellen naar de standaardinstellingen.
Tip: download het gratis BricsCAD customization eBook voor gevorderde gebruikers
van Bricsys-site voor alle ins en outs hierover.

Tips & Tricks

Bestandsindeling

De Quad

De New/Open/Save/SaveAs tools zijn op
meerdere manieren te benaderen, onder andere vanuit de toolbar bovenaan het toepassingsvenster of door op de opdrachtregel te
typen zoals ook gebruikelijk is in AutoCAD.
BricsCAD creëert, opent en slaat bestanden
op met een native DWG-bestandsindeling.
Dit werkt naadloos samen met bestaande
DWG-, DWT- en DXF-bestanden, inclusief het
meest recente DWG-bestandsformaat en zelfs
tot Release 11 van DWG en Release 9 van
DXF.
Voor de commando’s en opties geldt dat
het mogelijk is om opdrachten en opties in
te vullen in het bekende opdrachtvenster onder aan de workspace. Terwijl de gebruiker
begint met typen, vult BricsCAD automatisch
de lijst met mogelijke opdrachten in. Het programma ondersteunt zelfs mid-string zoeken.
Het zal duidelijk worden dat veel van de
meest voorkomende opdrachten zeer vergelijkbaar zijn en soms zelfs geheel overeenkomen met de opdrachten in AutoCAD. Stan-

In een vorig nummer van BIGnieuws is de
Quad al uitgebreid besproken, maar toch
hier nog even een reminder. Selecteer entiteiten en klik met de rechtermuisknop om toegang te krijgen tot relevante tools via de intelligente Quad-cursor. Het kan helpen om het
ontwerp- en tekenproces te stroomlijnen. Wie
er nog niet klaar voor is om met de Quad te
experimenteren, kan deze uitschakelen op de
statusbalk. Deze is net gemakkelijk weer in te
schakelen wanneer de tijd er rijp voor is. n
Frans Klerx is marketing manager bij CADkoop Nederland.
Voor meer informatie over BricsCAD, zie www.cadkoop.nl.
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Trimble zet in op Constructible, Connected en Content

Data-uitwisseling sleutel voor
optimalisatie bouwproces
Door Lambert-Jan Koops

Het is inmiddels alweer meer dan twee jaar geleden dat Trimble de Nederlandse
onderneming Stabiplan in de gelederen opnam. De ontwikkelaar van Stabicad maakt
inmiddels volwaardig deel uit van de Trimble-familie als onderdeel van de MEP-divisie
van Trimble Buildings, en BIGnieuws sprak met Lawrence Smith, general manager
van de Trimble MEP Division, over de huidige stand van zaken en de toekomstplannen van Trimble en de rol van Stabiplan op de korte en middellange termijn.

B

ij het bespreken van de visie en toekomstplannen van Trimble is het onmogelijk om het niet te hebben over de drie
C’s van Trimble’s Constructible Process: Constructible, Connected en Content-enabled.
Het is al enige tijd het devies van het bedrijf
dat de workflow in de bouw als geheel moet
worden benaderd en dat dit alleen kan wanneer sterk geïntegreerde, moderne technologie wordt ingezet in elke fase van de levenscyclus van een project.
Het zijn dan ook de drie C’s waar Smith als
eerste over begint als hem gevraagd wordt
naar de visie van Trimble. “Wanneer we de
term constructible process gebruiken, hebben
we het over de real-time samenwerking van
kantoor naar de bouwplaats en terug, met
behulp van ontwerpdata uit een constructible
model die zo nauwkeurig en compleet zijn
dat het digitale ontwerp op tijd en binnen
budget kan worden gerealiseerd. We gaan
daarbij uit van de manier waarop de bouwers werken in de praktijk, waarbij ze minder problemen hebben naarmate het model
beter is. Het constructible model is enerzijds
de directe basis van de instructies voor de
prefab machines, maar ook van bedrijfsmatige taken als kostenramingen, planningen en
de supply chain (de inzet van mensen, materialen en machines).
Een hoge nauwkeurigheid van het model stelt
partijen in staat om bijvoorbeeld makkelijk
prefab producten in te passen en voorkomt
misverstanden en faalkosten. Dat klinkt een
beetje als de voordelen van BIM, maar het
constructible model gaat verder dan dat en
is de basis voor een intelligente workflow omdat het de bouwbaarheid van de gedeelde
informatie garandeert.”

Lawrence Smith, general manager van de Trimble MEP Division:
“Het uitwisselen van informatie is essentieel voor een optimaal bouwproces.”

Investering in content
Voor de tweede C, de content, geldt dat deze
natuurlijk direct gelinkt moet zijn aan het
constructible model, maar ook dat deze laagdrempelig beschikbaar moet zijn. Trimble
heeft dan ook al fors geïnvesteerd in content.
Zoals alle elementen van een fysiek bouwproject samen worden gevoegd, zijn er ook in de
digitale wereld miljoenen onderdelen en componenten die samen een gebouwmodel vormen. Trimble biedt miljoenen componenten:
van mechanische en e- en w-componenten tot
staal en bekistingen.
Smith: “We hebben al een enorme database
beschikbaar met in totaal 31 miljoen items
waarvan niet alleen de geometrische gegevens beschikbaar zijn, maar ook allerlei omliggende informatie, die met name relevant

is voor de projectmanagers binnen de bouw.
Die database is zo groot omdat bijna alle
betrokkenen een belang hebben bij het beschikbaar maken van de informatie. De eindgebruikers omdat zij daarmee weten waar ze
aan toe zijn, de fabrikanten omdat ze door
het delen van deze informatie hun producten makkelijker kunnen verkopen en wij als
Trimble omdat dit invulling geeft aan de visie
die we hebben. Door deze databases leveren
we echt de I van BIM en dat doen we in alle
regio’s. Voor Nederland is bijvoorbeeld de
website www.mepcontent.com beschikbaar,
met meer dan 650 duizend uniforme items
en dat worden er telkens weer meer. Dat laatste is belangrijk, omdat dit laat zien dat er
een duidelijke behoefte is aan een dergelijke
dienst.

Interview
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De drie C’s van Trimble’s Constructible Process zijn Constructible, Connected en Content-enabled.

Uitwisselen essentieel
Met betrekking tot de derde C in het verhaal
van Trimble, die voor Connected staat, denkt
Smith vooral aan het slechten van datamuren.
Die zijn niet alleen aanwezig tussen de verschillende bedrijven die moeten samenwerken
in de bouwketen, maar ook binnen bedrijven
zelf, waar sommige medewerkers niet makkelijk de voor hen relevante data kunnen inzien van hun collega’s omdat ze met andere
software werken of andere databases gebruiken. Het uitwisselen van informatie is echter
essentieel voor een optimaal bouwproces, zo
stellen Smith en zijn collega’s, en vandaar ook
dat Trimble met de ontwikkeling van Trimble
Connect deze uitwisseling mogelijk maakt.
“Trimble Connect is ons cloudplatform voor
samenwerking en het delen van informatie en
verbindt daarbij diverse disciplines met elkaar
en stroomlijnt de communicatie: alle betrokken
partijen hebben vanaf iedere locatie, op elk
gewenst moment toegang tot relevante informatie. Dit kunnen opdrachtgevers, architecten,
ingenieurs, aannemers en onderaannemers
zijn, die daarbij elk gebruikmaken van hun
eigen software en hardware, of dat nu producten betreft van Trimble of derde partijen. Het
platform biedt dan ook native ondersteuning
van alle veelgebruikte ontwerpbestanden en
bevat natuurlijk ook mogelijkheden voor uitwis-

Interview

seling met behulp van IFC, mocht dat alsnog
nodig zijn. Om de toegang tot projectgegevens zo laagdrempelig mogelijk te maken, zijn
deze data via de cloud vanaf elke locatie en
op elk gewenst moment in te zien, of de kijker
nu een computer, web, tablet of smartphone of
Microsoft HoloLens gebruikt.”
Het laatste apparaat dat Smith noemt, is volgens hem een oplossing die steeds vaker gebruikt wordt in de dagelijkse bouwpraktijk.
“Aannemers controleren het al opgeleverde
werk en de planning van de nog uit te voeren
werkzaamheden met behulp van de HoloLens,
door op de bouwplaats gebruik te maken van
mixed reality. Bij deze techniek wordt het virtuele bouwmodel als het ware over de bestaande omgeving gelegd, zodat heel makkelijk te
zien is of de opgeleverde constructie overeenkomt met het ontwerp. Op die manier zijn potentiële problemen te tackelen in de bouwfase
nog voordat ze zich manifesteren en daarmee
is de toenemende populariteit van de HoloLens
dan ook meteen verklaard: een controle met
dit apparaat kan heel veel tijd, moeite en geld
schelen. Vandaar ook dat we als Trimble XR10
for HoloLens 2 hebben ontwikkeld, een apparaat voor de bouwplaats dat past op een
standaard bouwhelm. Dankzij ons partnerschap met Microsoft zitten we bovenop de ontwikkeling van de HoloLens 2 en zijn we direct

in staat om gebruik te maken van de nieuwe
mogelijkheden die deze biedt.”

Specifieke gereedschappen
Wanneer de drie C’s van Trimble’s Constructible Process ter sprake komen, gaat het vooral
over het grotere plaatje en ondersteuning van
de bouw in het algemeen. De visie van het
bedrijf is echter alleen uit te voeren als hiervoor goede specifieke gereedschappen beschikbaar zijn, zo stelt Smith, die daarmee
een bruggetje maakt naar Stabiplan. “Die
overname past in de eerste plaats goed bij
onze algemene visie, omdat Stabicad de beste
tool is voor de MEP-sector en het ons bouwbrede aanbod van applicaties volledig maakt.
Bovendien past Stabicad goed binnen de
open workflow in de bouw die ons voor ogen
staat. Het is voor mij dan ook niet bepaald
verbazingwekkend dat een groeiend aantal
Stabicad-gebruikers in Nederland werkt met
Trimble Connect, omdat het optimaal delen
van data past binnen onze filosofie en die van
de Stabicad-gebruikers.” n
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Maarten van Iwaarden over het belang van de juiste hardware

“Nieuwe hardware gaat ons
dagen tijd opleveren”
Door de redactie

Bij Nobleo Bouw & Infra timmeren ze niet alleen letterlijk aan de weg; ook in
figuurlijke zin is het civieltechnische ingenieursbureau voortdurend in beweging.
Met het optuigen van een AR-VR-omgeving bijvoorbeeld, waar wegenbouwkundige modellen tot leven komen. De verwezenlijking van zo’n ambitie vereist wél
hardware met spierballen.

N

obleo Bouw & Infra is een gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau voor
complexe infrastructurele projecten en
bouwprojecten. Werken met Nobleo Bouw &
Infra betekent volgens de corporate website:
“Werken met frisse, gepassioneerde, hoogopgeleide mensen die naast vakinhoudelijke expertise
ook over sterk ontwikkelde softskills beschikken.
Onze ingenieurs werken in projectteams zodat
we een integrale en daarmee succesvolle aanpak kunnen realiseren.”
Maarten van Iwaarden (36) is ontwerpcoördinator bij het bedrijf, dat vestigingen heeft in Eindhoven en Vianen. Van Iwaarden vertelt enthousiast
over de ambities van het bedrijf. “Augmented
Reality en Virtual Reality zijn allebei voorbeelden van virtueel bouwen, een onderwerp dat
momenteel sterk leeft in de wegenbouw. In feite
creëren we daarmee de virtuele beleving van
een model, nog voordat er ook maar een schop
de grond in gaat. De mogelijkheden zijn daarbij
haast eindeloos: bewoners kunnen tijdens informatieavonden al rondlopen in hun toekomstige
omgeving en zien wat de impact is van een
plan. Ook is deze techniek toe te passen in contractafspraken, bijvoorbeeld om zichtanalyses
te onderbouwen. Dankzij de virtuele omgeving
waant de kijker zich al even de bestuurder die
de nieuwe tunnel inrijdt, hij ervaart daadwerkelijk hoe het tegemoetkomende verkeer eruitziet
en merkt hoe hij de verkeerslichten en verkeersborden signaleert. Dit zijn slechts enkele van de
vele mogelijkheden met ons AR-VR-platform.”

Veel rekenkracht
Bij de ontwikkeling liepen Van Iwaarden en zijn
collega’s tegen de grenzen van de beschikbare
hardware aan. “Voor onze dagelijkse werkzaamheden zijn we uitstekend uitgerust. Maar
het ontwerpen van een AR-VR-platform kost
extreem veel rekenkracht. Wat we ervaarden?

Hardware

Visualisatie van de nieuwe noordelijke rotonde bij de N345 in Voorst in opdracht van Provincie Gelderland.

Vooral dat het geheugen van de videokaart snel
naar zijn limiet liep, bijvoorbeeld om een model
om te zetten in een 4k-animatie. Onze hardware
werkte traag en soms zelfs helemaal niet. Niets
zo vervelend als het systeem ’s nachts een animatie laten renderen, en de volgende ochtend
ontdekken dat-ie is vastgelopen…”
De vraag welke specifieke capaciteiten ze nodig
hadden om de ontwikkeling wél voorspoedig te
laten verlopen, kon Van Iwaarden niet zelf beantwoorden. “Een dergelijke investering in hardware doe je niet zomaar, we hebben het over
een next-level-uitdaging. Voor deze uitdaging
kwam CAD Accent | Arkance Systems in beeld.
Zij weten waar we in de markt mee bezig zijn
en hoorden van onze ambities omtrent het virtueel bouwen. We werken al langere tijd samen:
we nemen al jaren trainingen, software en hardware bij ze af. Zij hebben direct geschakeld om
ons van passend hardware-advies te voorzien.”

Verschillen overduidelijk
CAD Accent | Arkance Systems is onderdeel
van Arkance Systems en vooral bekend als

een organisatie die klanten ondersteunt met
de implementatie van BIM, het optimaliseren
van werkprocessen en werkmethodieken, en
het standaardiseren van CAD-omgevingen.
CAD Accent is dan ook Autodesk Platinum
Partner. Daarnaast is deze organisatie echter
ook HP Goldpartner en in het bezit van de titel
HP Workstation Specialist Of The Year. In het
eigen testlab van CAD Accent | Arkance Systems kunnen relaties hardware uitproberen en
advies inwinnen over hard- en software die
specifiek bij hen en hun werkzaamheden past
en hier testten enkele collega’s van Van Iwaarden dan ook drie hardware-opstellingen: eentje die vergelijkbaar was met de bestaande
situatie, een met een nieuwe generatie hardware en tot slot een topmodel-opstelling, met
alles erop en eraan. “De verschillen waren
overduidelijk”, constateerde Van Iwaarden.
“De eerste opstelling werkte amper. De tweede was beter, maar de derde liep als een
zonnetje. Dit gaat ons zóveel tijdwinst opleveren! Uren, in sommige gevallen misschien
zelfs wel dagen. We hebben de ervaring en
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N345

Willem Aarts in Testlab van Arkance Systems. Foto: Martin Hogeboom

het advies nog niet vertaald in investeringen,
want voordat we beslissen, willen we onze
AR-VR-afdeling goed optuigen. De winst voor
nu zit ‘m vooral in kennis. We kennen de
mogelijkheden, we weten waar we naartoe
kunnen. Daardoor kunnen we qua hardware

snel schakelen als de tijd rijp is. Maar neem
van mij aan: als het zover is, staan we in de
startblokken.” n
www.nobleo.nl
www.cadaccent.nl

De aanpassing van de N345 in Gelderland is een van de projecten waarbij
Nobleo Bouw & Infra hun kennis hebben
verbreed op het gebied van visualisatiesoftware en bijbehorende hardware.
De N345 heeft een belangrijke functie
voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en
Zutphen, maar doorsnijdt de dorpskern
van De Hoven in de gemeente Zutphen.
Om de doorstroming van het verkeer,
de leefbaarheid in de dorpskern en de
regionale bereikbaarheid te verbeteren,
wordt er momenteel een rondweg aangelegd ten westen van De Hoven. Deze
rondweg wordt ontsloten via nieuw aan
te leggen rotondes, waarvan de visualisatie van de rotonde die uitkomt op de
N345 Weg naar Voorst op de linkerpagina is te zien. Via deze rotonde zal verkeer vanuit Voorst op de rondweg naar
Zutphen komen en andersom.

NU ARCGIS SYSTEMEN
OPERATIONEEL HOUDEN
STRAKS REALTIME
BIG DATA EN AI/ML
INTEGREREN IN
ÉÉN WEB-GIS
Ontdek jouw mogelijkheden
bij Ordina GEO-ICT!
www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict
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Van sondering tot modelparameter

Geautomatiseerde parameterbepaling in de geotechniek

Door Ronald Brinkgreve

De grondmechanica of geotechniek is van oudsher een vakgebied van specialisten. Maar dit vakgebied staat ook bekend als ‘conventioneel’. Veranderingen en
technologische ontwikkelingen gaan vaak niet zo snel als in andere vakgebieden.
En de geotechniek heeft een ander probleem: de processen in de ondergrond zijn
weinig zichtbaar. Daar waar projectontwikkelaars vaak wel geld over hebben
voor een mooi uiterlijk van een gebouw, wordt een investering in grondonderzoek meestal als ‘kostenpost’ gezien waarop zoveel mogelijk wordt bespaard.
Toch is grondonderzoek van essentieel belang om ervoor te zorgen dat een gebouw of de constructie blijft staan en niet (te veel) verzakt.

N

adat in de jaren 70 van de vorige
eeuw de eindige-elementenmethode
(EEM) haar intrede deed als rekentechniek voor het berekenen van krachten en
vervormingen in (staal)constructies, is deze
methode pas sinds begin jaren 90 geleidelijk toegepast in de geotechnische ingenieurspraktijk. Dat neemt niet weg dat het
vandaag de dag een onmisbaar instrument
is bij de berekening van complexe bouwprojecten op en in de grond. Er is geen andere
rekenmethode die zo dicht in de buurt kan
komen bij de fysische processen die zich in
werkelijkheid afspelen. Het computerprogramma PLAXIS is in Nederland ontwikkeld
en uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend eindige-elementenprogramma
voor de geotechniek.

Constitutieve modellen
Net als staal en beton is ‘grond’ (zand,
klei, silt en veen) een bouwmateriaal met
sterkte- en stijfheidseigenschappen. Alleen
zijn grondeigenschappen zeer variabel en
afhankelijk van de lokale omstandigheden,
zoals tijd, belasting en aanwezigheid van
grondwater. We beschouwen het grondgedrag dan ook als sterk niet-lineair. Binnen de EEM wordt dit gedrag beschreven
door middel van constitutieve modellen.
De modellen vormen de basis van het gesimuleerde grondgedrag in kwalitatieve
zin, waarbij de modelparameters het gedrag kwantificeren. In het algemeen geldt:
Hoe complexer het model (waarbij meer

Geometriek

Een 3D-tunnel in een bebouwde omgeving in PLAXIS.

aspecten van het niet-lineaire grondgedrag
worden meegenomen), hoe meer parameters het model kent. De modelparameters
dienen te worden bepaald op basis van
het schaarse grondonderzoek dat voor een
bouwproject beschikbaar is. Maar zelfs bij
voldoende grondonderzoekgegevens is het
bepalen van modelparameters niet triviaal,
terwijl een juiste kwalitatieve en kwantitatieve modellering van het gedrag van groot
belang is voor een betrouwbaar ontwerp.
Dat maakt het ontwerpen op en in de grond
op basis van de EEM lastig.

Parameterbepaling
Een vast onderdeel in een Nederlands grondonderzoeksprogramma is het uitvoeren van
sonderingen. Uit sondeerresultaten kan het
grondprofiel (grondlagen en -soorten) worden bepaald. Tevens bestaan vele correlaties
met verschillende grondeigenschappen, waar
uiteindelijk modelparameters uit kunnen worden afgeleid. Echter, de toepasbaarheid en
nauwkeurigheid van correlaties hangt ook
weer af van de grondsoort en van lokale omstandigheden. Doordat verschillende ontwerpers, elk met hun eigen kennis en ervaring,
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validatiestudie. Ondertussen wordt bij Bentley Systems in Delft gewerkt aan koppelingen
met het geotechnische eindige-elementenprogramma PLAXIS. Daarnaast zijn koppelingen
voorzien met Bentley’s BIM en Digital Twinoplossingen voor infrastructurele projecten.

hier hun eigen interpretatie aan geven, zijn
de uitkomsten van EEM-berekeningen vaak
niet eenduidig. Zo kan het zijn dat verschillende ingenieurs verschillende antwoorden
geven op dezelfde vraag. Dat is niet bevorderlijk voor de acceptatie van de EEM door
opdrachtgevers en stakeholders, terwijl die
methode op zich het grootste potentieel heeft
in het ontwerpproces.

Vooruitzicht
Het uiteindelijke doel van het systeem van geautomatiseerde parameterbepaling is om ingenieurs te ondersteunen bij het gebruik van
geavanceerde ontwerpmethoden, waarbij
meer eenduidigheid ontstaat in de resultaten.
Dat zal de betrouwbaarheid en acceptatie
van het gebruik van de eindige-elementenmethode in de geotechniek ten goede komen.
Hiervan kan de bouwwereld als geheel profiteren.

Een nieuwe route
Om hier verbetering in te brengen is het idee
ontstaan van geautomatiseerde parameterbepaling, zie voetnoot 1. Uitgaande van
sondeergegevens, die meestal wel voorhanden zijn, wordt gewerkt aan software die
op basis van de Grafentheorie ‘paden’ van
correlaties zoekt vanuit de oorspronkelijke
sondeergrootheden (de conusweerstand en
de mantelwrijving of het wrijvingsgetal) tot
aan de modelparameters. Dit vergt enige
uitleg: De Grafentheorie is een methode die
we kennen van het navigatiesysteem in onze
auto. We beginnen bij A en willen naar Z;
daarbij zoekt het navigatiesysteem ‘paden’
(routes) om van A naar Z te komen. Een route
bestaat uit aaneengeschakelde verbindingen
(edges) tussen knooppunten (nodes), waarbij,
behalve de punten A en Z, meerdere tussenpunten kunnen worden gebruikt, afhankelijk
van welke (mogelijke) verbindingen bestaan.
Zo werkt het ook bij het geautomatiseerde
parameterbepalingssysteem: Uit sondeergegevens (de conusweerstand en de mantelwrijving of het wrijvingsgetal) kunnen via
correlaties grondeigenschappen of grondparameters (de ‘nodes’) worden bepaald,
zoals de relatieve dichtheid of de hoek van
inwendige wrijving. Dit zijn nog niet meteen de parameters van een (geavanceerd)
grondmodel in de EEM, maar er bestaan ook
correlaties om op basis van bijvoorbeeld de
relatieve dichtheid andere grondparameters
te bepalen, om uiteindelijk uit te komen bij de
modelparameters, zie voetnoot 2.

Onderzoek
Er zijn twee problemen bij geautomatiseerde
parameterbepaling in vergelijking met het
navigatiesysteem. In de eerste plaats is er
in een navigatiesysteem sprake van slechts
één startpunt en is er telkens één verbinding
nodig naar het volgende knooppunt, terwijl
een correlatie afhankelijk kan zijn van meerdere invoerparameters; dus kunnen meerdere
startpunten en verbindingen nodig zijn naar
één knooppunt. In de tweede plaats gaat het
bij een navigatiesysteem uiteindelijk om één
route (de kortste of de snelste), terwijl bij parameterbepaling niet per definitie het kortste
pad de beste uitkomst geeft; het beste ant-

Voetnoten Literatuur

Ronald Brinkgreve: “De eindige-elementenmethode
is een onmisbaar instrument bij de berekening van
complexe bouwprojecten op en in de grond.”

woord kan een combinatie zijn van meerdere
uitkomsten.
In samenwerking met afstudeerders aan de
Technische Universiteit Delft en geotechnici
bij ingenieursbureau Witteveen+Bos is en
wordt dit idee verder onderzocht. Inmiddels
is een algoritme ontwikkeld op basis van de
Grafentheorie dat correlaties verbindt aan de
hand van hun invoer- en uitvoerparameters,
zie voetnoot 3. De correlaties en hun parameters, inclusief hun geldigheidsgebied en
nauwkeurigheid, staan in een database, die
eenvoudig uitbreidbaar is. Op deze manier
worden alle mogelijke paden gevonden,
vanaf de sondeerparameters tot aan de parameters van geavanceerde constitutieve modellen. Het algoritme is in Python geprogrammeerd, waarbij informatie via die paden
kan worden doorgegeven, zoals parameterwaarden en nauwkeurigheden. De volledige
‘Graaf’ wordt getoond met bijbehorende
parameterwaarden en nauwkeurigheden, zodat in tegenstelling tot een ‘black-box’-benadering volledig inzichtelijk is hoe parameterwaarden tot stand zijn gekomen. Het tweede
probleem wordt momenteel door een tweede
afstudeerder onderzocht in het kader van een

1) B
 rinkgreve R.B.J. (2019). Automated model and parameter selection: Incorporating
Expert Input into Geotechnical Analyses.
Geostrata 23, nr. 1, 38–45.
2) 
Brinkgreve R.B.J., Engin E., Engin H.K.
(2010). Validation of empirical formulas to
derive model parameters for sands. In: Numerical Modelling in Geotechnical Engineering (eds. T. Benz, S. Nordal). Leiden:
CRS Press, 137–142.
3) Berkom I.E. van (2020). An automated system to determine constitutive model parameters from in-situ tests. Afstudeerrapport,
Technische Universiteit Delft. n
Dr. Ronald B.J. Brinkgreve is distinguished scientist bij
Bentley Systems in Delft, en is daarnaast parttime universitair
hoofddocent aan de TUDelft. Brinkgreve heeft tijdens en na
zijn studie Civiele Techniek, met specialisatie Geotechniek,
gewerkt aan onderzoek en ontwikkeling rondom het eindigeelementencomputerprogramma PLAXIS.
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Tips & Tricks SCIA Engineer

Hidden Gems voor rapportage
en SFRC
Door de redactie

SCIA Engineer heeft veel verborgen parels, ook wel de Hidden Gems genoemd.
Dit zijn functionaliteiten die voornamelijk tijd- en kostenbesparend zijn. Ze zijn
meestal niet bekend bij zowel beginnende gebruikers van de software als engineers die het pakket al enige tijd gebruiken. In dit artikel komen de mogelijkheden op het gebied van rapportage en staalvezelgewapend beton (SFRC) aan bod.

R

apportage is een onmisbaar, en meestal
tijdrovend, onderdeel van elk engineeringproject. De rapporten die een ontwerper maakt, moeten gemakkelijk leesbaar
zijn door niet alleen collega’s maar ook door
derden, zoals technische controlebureaus en
andere belanghebbenden. Het Engineering
Report van SCIA Engineer bevat alles wat een
ontwerper nodig heeft om het project in detail
uit te leggen, variërend van invoergegevens
tot analyseresultaten, codecontroles, afbeeldingen en tekeningen. Engineering Report
zorgt voor tijdsbesparing dankzij sjablonen
en ingebouwde generatoren. De aanpasbare
sjablonen volgen bedrijfsnormen en helpen de
kwaliteit van het werk te demonstreren. De ingebouwde subchapter generator creëert daarbij een uitgebreid en compleet document met
slechts een paar klikken.
Met Engineering Report beschikt de gebruiker
altijd over up-to-date documentatie. Nadat het
gewenste eindrapport is gemaakt, kunnen er
nog steeds belangrijke wijzigingen optreden.
In Engineering Report drukt de gebruiker gewoon op de knop ‘Vernieuwen’ om alles te updaten en het geheel is klaar om af te drukken!

Tussenstappen
De uitvoer van alle berekeningen en codecontroles is duidelijk en gedetailleerd in Engineering
Report: alle tussenstappen worden in het rapport
vermeld en stellen iedereen in staat om de resultaten te bekijken, te inspecteren en te begrijpen.
Verder kan het eindrapport worden afgestemd
op de specifieke behoefte van de gebruiker. Zo
is het aan te passen aan het vereiste detailniveau
om aan de eisen van een klant te voldoen en
kan de output variëren van een korte samenvatting, tot een kort overzicht of het volledige diepgaande rapport.

Tips & Tricks

SCIA Engineer bevat uiteenlopende functies die tijd- en kostenbesparend zijn, maar niet heel bekend zijn bij de gebruikers: de zogenaamde Hidden Gems.

Met betrekking tot de overzichtelijkheid is het
gebruik van Engineering Report zeker aan te bevelen. Hiermee is het hele project op één plaats
te vinden: alle invoergegevens, tussenliggende
berekeningsstappen, eindresultaten, verwijzingen naar toegepaste codeartikelen, vereiste opmerkingen en beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, externe bronnen (zoals Excel-tabellen,
foto’s) zijn zonder zoeken in te zien.

SFRC
SCIA Engineer biedt een geavanceerde oplossing voor het ontwerp en de berekening
van staalvezelgewapend beton, of SFRC. De
bijbehorende module is ontwikkeld in nauwe
samenwerking met Bekaert, de toonaangevende wereldwijde draadproducent. In Europa
is per drie vierkante meter industriële vloeren
meer dan één vierkante meter ontworpen met
staalvezelversterkt beton. De vraag voor het

gebruik van dit materiaal zal in de toekomst
dan ook blijven toenemen. SFRC is namelijk
een uitstekend alternatief voor traditioneel gewapend beton voor specifieke toepassingen,
zoals civieltechnische constructies (inclusief
bruggen), constructieve plaatfunderingen, betonnen wegen, onderwaterbeton, en nog vele
andere type constructies.
Staalvezels zijn discontinu, driedimensionaal
georiënteerd, isotropische versterkingen gemengd in het beton. Ze overbruggen scheuren
bij zeer kleine scheuropeningen, waardoor
spanningen worden overgebracht en de nascheur in het beton wordt versterkt.
Enkele van de vele voordelen van het gebruik
van SFRC zijn dat het gebruik lagere projectkosten met zich meebrengt, een verhoogd
draagvermogen van constructie levert en de
betonplaatdikte vermindert. Het draagvermogen wordt goed intact gehouden door SFRC in
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SCIA Engineer biedt een geavanceerde module voor het ontwerp en de berekening van
staalvezelgewapend beton, en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Bekaert.

bliotheek voor deze vezeltypen is ingebouwd in de
software, zodat de ontwerper snel het vezeltype kan
kiezen dat hij in het ontwerp wil gebruiken.
De materiaalbibliotheek is uit te breiden en
de waarden zijn te bewerken, zodat het ook
mogelijk is om andere SFRC-materialen toe te
voegen en te bewerken.
SFRC in SCIA Engineer biedt verschillende
mogelijkheden. De engineer kan ermee de
benodigde hoeveelheid vezels op basis van

Het Engineering Report bevat alles wat een ontwerper nodig heeft om een
project in detail uit te leggen.

het geval van betonnen scheuren en ook biedt
het betere eigenschappen op het gebied van
buigsterkte. Andere pro’s zijn de verminderde
absorptie van water en chemicaliën.

Materiaalbibliotheek
SCIA Engineer ondersteunt drie soorten Bekaert’s Dramix-staalvezels. De materiaalbi-

capaciteit ontwerpen en optimaliseren en ook
uiterste grenstoestand (UGT-) en bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT-)controles doen.
Ook is het mogelijk om lineaire en niet-lineaire
berekeningen uit te voeren met echte materiaalgedragssimulatie om de scheurfasen te
voorspellen. Ten slotte is het mogelijk om in de
module verschillende spanning-rek-diagrammen voor het materiaalgedrag te genereren. n
www.scia.net/nl

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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Studieboeken en symbolenbibliotheek verschenen

Nieuwe boeken TEC/CADCollege
voor AutoCAD (LT) 2021
Door de redactie

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

B

innen de serie ‘Computer Ondersteund Ontwerpen’ zijn drie
verschillende boeken verschenen
voor AutoCAD. Het dikste boek gaat
uiteraard over AutoCAD 2021 en beslaat maar liefst 1580 pagina’s. Ook
de versie voor AutoCAD LT 2021 mag
er zijn met 1010 bladzijden. Wat
meer handzaam is de paperback met
de titel ‘AutoCAD 2021, Basisboek,
Leerboek MBO’ dat 510 pagina’s beslaat en, zoals de titel al aangeeft, speciaal is bedoeld voor mbo-studenten.

Naslagwerk
Voor het leerboek over AutoCAD 2021
is bewust gekozen voor een duidelijke
scheiding tussen de informatie voor beginnende CAD-tekenaars en gevorderde gebruikers. Beginners krijgen stap
voor stap de basiskennis en -kunde van
het CAD-tekenen te leren zonder al te
veel details. Het boek voor AutoCAD
2021 is ook geschikt voor meer ervaren ontwerpers. De uitgave bevat veel
achtergrondinformatie en is daarmee
ook geschikt als naslagwerk.
Ook voor het boek over AutoCAD LT
2021 geldt dat het is voorzien van
een groot aantal voorbeelden en illustraties alsook achtergrondinformatie en
tips. De lezer leert daarbij stap voor stap alle
CAD-tekentechnieken in AutoCAD LT en krijgt
ook informatie over meer specialistische zaken. Bovendien legt Boeklagen in het boek
uit hoe de lezer AutoCAD LT kan optimaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. Door
de grafische overzichten van alle functies en
mogelijkheden is dit boek ook geschikt als na-

Boeken

dan direct een film tonen met verdere uitleg. Een manier van leren
die de zelfstandige lezer een extra
steuntje in de rug geeft. Als de lezer het prettig vindt, kan hij ook
fysiek- of virtueel een cursus volgen
waarbij hij ook het naslagwerk en
instructiefilmpjes verkrijgt.

Symbolenbibliotheek
Naast de leerboeken voor AutoCAD (LT) 2021 heeft TEC/CADCollege ook een nieuwe versie
uitgegeven van de TEC Symbolenbibliotheek. Hierin zijn symbolen
veranderd omdat de normen veranderd zijn, terwijl er ook symbolen
zijn toegevoegd. De bibliotheek
is ook geoptimaliseerd voor de
nieuwste versies van AutoCAD met
een lichte en donkere interface.
De TEC Symbolen-bibliotheek gebruikt zoveel mogelijk de nieuwste
technieken van AutoCAD, zoals de
annotatieve blokken. Deze blokken hebben altijd de juiste grootte
ongeacht de schaal. Denk hierbij
AutoCAD 2021 is bedoeld als zowel leerboek als naslagwerk.
aan een vluchtplan waarbij de symbolen altijd leesbaar zijn, bijvoorbeeld 7 millimeter, of de schaal van
slagwerk. Via de CADCollege Tools zijn aan
de hand van dit boek duizenden symbolen te de plattegrond nu 1:10 is of 1:100. Er wordt
ook veel gebruikgemaakt van dynamische
downloaden.
blokken. Hierbij is het mogelijk om een voorInstructiefilmpjes
beeldplattegrond te plaatsen en daarna net
De oefeningen uit alle boeken worden op zolang aan de muren te trekken totdat de platde internetsite van de uitgever voorgedaan. tegrond de juiste grootte heeft. De muurdikDaar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In ten en de arceringen worden in het blok op
de boeken staan QR-codes die bijvoorbeeld de voorgeschreven waarden gehouden. Een
door een iPad gescand kunnen worden en ander voorbeeld uit de metaal: de gebruiker
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Het boek over AutoCAD LT 2021 is voorzien van een groot aantal
voorbeelden en illustraties.

kiest een bout, sleept die naar de tekening en
trekt deze uit totdat deze lang genoeg is. De
bout krijgt dan altijd een maat die te koop is.
De symbolen worden gepresenteerd op overzichtelijke toolpalettes. Omdat deze nieuwe
technieken een andere manier van werken
met zich meebrengen, zijn voor internet een
aantal voorbeeldfilmpjes gemaakt.
De bibliotheek is aangepast aan de nieuwe
symbolen en pictogrammen voor vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen. Er zijn ook
nieuwe symbolen toegevoegd voor de bouwen procesindustrie.

CAD in coronatijd
De intelligente lockdown waar Nederland
zich momenteel in bevindt, doorbreekt de
oude, ingesleten patronen. De tekenkamer
is vervangen door een netwerk van thuiswerkers. Er wordt minder gereisd, dat is een pluspunt, maar aan de andere kant wordt de informatie tussen collega’s hierdoor ook minder
goed uitgewisseld. De CAD-systemen bieden
hier technische oplossingen voor. De tekeningen en 3D-modellen kunnen bijvoorbeeld
eenvoudig gedeeld worden via de cloud. De
betrokkenen kunnen dan met meerdere mensen aan een project werken. Daarmee is één
hobbel genomen. Maar daarmee is een ontwerper er nog niet. Het is bij een dergelijke
manier van samenwerken inmiddels niet al-

Het boek voor MBO-studenten.

tijd direct duidelijk wat de laatste wijzigingen
zijn. In de pre-coronatijd zouden collega’s
samen naar het model kijken en zou de één
aan de ander vertellen wat er is veranderd.
Dat is niet zo makkelijk bij het thuiswerken.
Daarom is daar een oplossing voor bedacht.
AutoCAD is uitgebreid met functies die de wijzigingen tussen tekeningen en 3D-modellen
zichtbaar maakt door verschillende kleuren
te gebruiken. Als de tekening in de cloud is
opgeslagen, kunnen ook verschillen getoond
worden tussen de verschillende versies. Een
ontwerper kan het model van vandaag vergelijken met die van gisteren en ziet direct
wat er gewijzigd is. Daarmee wordt het thuis
werken een stuk makkelijker.

Aangepaste cursussen
Onder invloed van de coronamaatregelen
zijn ook de cursussen bij TEC/CADCollege
aangepast. Er wordt les gegeven in een standaard leslokaal en een virtueel leslokaal.
Een klassikale les in een leslokaal wordt algemeen gezien als de beste lesvorm. De docent ziet door lichaamstaal van de cursist of
alles begrepen is, of het tempo omhoog of
omlaag moet en of iedereen bij de les blijft.
Hij zal daarop inspelen. Vandaar dat deze
lesvorm nog gehandhaafd wordt, met dan
als belangrijkste verschil dat het aantal leerlingen sterk is verkleind om de afstand tussen

de leerlingen en docent te waarborgen. En
als er hulp moet worden gegeven, neemt de
docent vanuit zijn computer het scherm van
de leerlingen over.
Een virtueel leslokaal staat bij de cursist thuis.
Deze gebruikt dan twee schermen. Het eerste scherm is de eigen telefoon of tablet. Via
videobellen over wifi is de cursist verbonden
met de docent en met de medecursisten in
beeld en geluid. Het tweede scherm is de
eigen computer. Met deze computer thuis
krijgt de cursist de besturing over een computer in het leslokaal, hiermee werkt hij
of zij van afstand op een van de krachtige
CAD-computers uit het leslokaal van TEC/
CADCollege.
Uiteraard is het ook mogelijk om thuis een
cursus te volgen met de CAD-boeken van het
CADCollege en een demoversie van de software. In de boeken staat de theorie. Na de
theorie volgt de geleide instructie. De lezer
wordt aan de hand genomen en leert stap
voor stap de handelingen uit te voeren. Er
zijn honderden oefeningen opgenomen, die
zoals hiervoor al aangegeven met een QRcode te benaderen zijn. n
www.cadcollege.nl
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Topologie-optimalisatie voor gebouwen en civiele constructies

Altair simulatie- en designsoftware
ook geschikt voor architectuur
Door de redactie

Topologie-optimalisatie is niet alleen interessant voor automotive, lucht- en ruimtevaart en product/machinebouw. Ook in de architectuur plukken ontwerpers
graag de vruchten van deze bewezen techniek. Architecten- en ingenieursbureaus
over de hele wereld gebruiken de Altair Inspire-simulatie-suite om concepten te
genereren die sterk genoeg zijn, maar zo licht mogelijk en daardoor materiaal
en gewicht besparen. Door met de oplossing te starten bespaart de inzet van deze
software ook nog eens design-iteraties en daardoor tijd.

V

eel architectenbureaus gebruiken naast
de traditionele CAD-pakketten voor
architectuur en BIM ook vrije-vormsoftware. Juist om die vormvrijheid te krijgen die
ze nodig hebben maar niet kunnen vinden in
de zogenaamde ‘rechttoe rechtaan’-pakketten.
Wie bijvoorbeeld kijkt naar Gehry’s Guggenheim Museum in Bilbao, ziet al snel dat hier
andere software voor nodig is dan een rechtlijnig ontwerppakket. Veel architecten gebruiken
Rhino. Zeker door de koppeling met Grasshopper is dat echt een heel mooie oplossing.
Grasshopper verheft parametrisch ontwerp tot
een kunst. Een programmeerkunst, dat wel.
Want de gebruiker is al snel aan het programmeren, iets waar niet iedere architect heel blij
van wordt. Bovendien is de geometrie in Rhino
nooit heel exact en al modellerend kunnen er
afwijkingen ontstaan. Normaliter niet zo’n probleem, maar de wens is er meer en meer om
het 3D-model eenmalig op te zetten en het dan
te kunnen hergebruiken. Accuratesse is dan van
groot belang.
In dat geval is Altair Inspire Studio een goed
alternatief. Studio maakt deel uit van de
solidThinking Altair Inspire suite en is de 3Dmodelleertool. Het heeft dezelfde 3D-kern als
bijvoorbeeld SolidWorks en is daardoor zeer
nauwkeurig. Het is ook een echte NURBSmodeller en onthoudt de ontstaansgeschiedenis van het ontwerp. Hierdoor zijn achteraf
altijd nog makkelijk en snel wijzigingen aan
te brengen. De wijzigingen worden volledig
automatisch doorberekend in het vervolg van
het ontwerp. De plek van Inspire Studio in de
gehele suite is ook interessant. De kern van de
solidThinking suite is Simulation Driven Design.
Dat is een heel mooi antwoord op de vraag
naar een strakke en kortere workflow.

Software

Eeuwenoude concepten worden door Altair Inspire Structure bevestigd en binnen ieders bereik gebracht.

Begin
Een nadeel van 3D-software is dat een gebruiker vaak veel verschillende programma’s no-

dig heeft om één complete workflow te doorlopen. Ook nog eens verdeeld over meerdere
bedrijfstakken. De vraag die vaak gesteld

Case study om een stadion te ontwikkelen met Altair Inspire. © Luca Frattari at University of Camerino
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Design-interpretatie topologisch geoptimaliseerd stadionmodel. © Luca Frattari at University of Camerino

wordt, is of er nou niet één softwaretitel is
die alles doet. En het antwoord is steevast:
Nee. Omdat verschillende functies verschillende eisen stellen aan de software en zeker
de gebruikersinterface.
Altair heeft hier een heel elegante oplossing
voor gevonden door een suite samen te stellen met producten die allemaal hun eigen
kernfunctie hebben, maar die voor de gebruiker steeds dezelfde gebruikservaring biedt.
De interface en standaard commando’s zoals
verplaatsen, kopiëren en roteren zijn steeds

hetzelfde. Dit is misschien wel het beste antwoord op die eeuwige vraag.
En hoe ziet de 3D-workflow er volgens Altair uit? Simpel: de ontwerper begint met de
oplossing, in Altair Inspire Structures. Deze
software levert op basis van de door de gebruiker aangegeven randvoorwaarden de
optimale vorm. Deze vorm is zo licht mogelijk, dus gebruikt zo weinig mogelijk materiaal. Maar is wel sterk genoeg om het aangegeven krachtenspel te weerstaan. Generative
Design is de gebruikelijke term voor deze

ontwerpmethode. De software genereert de
vorm, het concept, de ontwerper maakt er iets
functioneels van en gebruikt als het ware de
topologisch geoptimaliseerde vorm als onderlegger voor een jump start.
Altair Inspire Structures is open en communiceert met alle verkrijgbare 3D-softwaretitels.
De gebruiker kan er een 3D-model in openen
en de randvoorwaarden zoals materiaaltypen, krachten en ondersteuning in aanbrengen. Ook is het mogelijk om de geometrie
snel te versimpelen of juist te detailleren waar
nodig. Vervolgens gaat de software aan de
slag en dat leidt tot een topologisch geoptimaliseerde vorm. Hoewel het een rekenintensieve taak is, geeft Inspire vaak al binnen
enkele minuten een concept af. Ingewikkelde
concepten vragen soms wel enkele uren. Het
is goed om te weten dat zo’n berekening dan
ook op de server van Altair kan plaatsvinden.
De vorm, het concept, kan verder bewerkt
worden in Altair Inspire Structures zelf, in een
ander 3D-pakket of Altair Inspire Studio. Dat
laatste is eenvoudig, want wanneer iemand
de beschikking heeft over Altair Inspire Structures, dan heeft hij automatisch ook toegang
tot Altair Inspire Studio. Dit dankzij het Unitslicentiemodel.

Software licenseren
Uniek in Altair Inspire is de wijze van licenseren. Maakt een bedrijf normaal gesproken
een keuze voor een softwaretitel waarvoor
vervolgens een licentie wordt gekocht of gehuurd, daar hoeft bij Altair alleen over het

Altair Inspire helpt met generative design het creatieve ontwerp en de constructie door zowel ontwerp als test in één omgeving te bieden. © Peter Macapia, LabDORA
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Changsha Meixihu International Culture and Art Centre door Zaha Hadid Architects. Altair Inspire wordt gebruikt voor topologisch geoptimaliseerde structuren ter ondersteuning
van organisch ontwerp. Foto: K. Hsu

aantal Units na te worden gedacht. Hoe meer
Units, hoe meer softwaretitels tegelijk te starten zijn. Dat is een innovatieve en revolutionaire benadering die vooral flexibel is en
uiteindelijk goedkoper.

De Units zijn bedrijfsbreed inzetbaar en dus
niet persoonsgebonden. Iedereen die door
de administrator lid is gemaakt van de Unitspool kan hier Units uit gebruiken en software
starten. Units zijn ook niet productgebonden.

Met NURBS in Altair Inspire Studio kan de ontwerper ‘out of the box’ accuraat vormgeven.

Software

Altair Inspire Structures vraagt bijvoorbeeld
15 Units om te starten. Altair Inspire Studio
5. De overige simulatiepakketten 30. En een
optimalisatie in de cloud uit laten rekenen,
vraagt 10 Units.
Als voorbeeld een manier waarop met de
Units kan worden omgegaan. Een bedrijf
heeft de beschikking over 30 Units. Dan kan
één iemand Altair Inspire Structures starten
(15), een optimalisatie in de cloud uitvoeren
(15+10=25) en iemand anders kan Altair
Inspire Studio gebruiken (25+5=30). Alternatief kan ook één persoon één duurder simulatiepakket starten, zoals Inspire Print3D
(30 Units). Het bijkomende voordeel: degene
die Altair Inspire Structures gebruikt, en dus
15 Units in gebruik heeft, kan óók Altair Inspire Studio gebruiken op dezelfde machine,
omdat die slechts 5 Units vraagt (wat minder
is dan 15). Dat wordt leveled licensing genoemd.
Units kunnen flexibel (zelfs per maand) bij geleased worden. Inderdaad: het betreft lease
en geen koop, een verkoopmodel dat steeds
vaker opduikt. Units lijken een beetje op een
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Dakstructuur licht maar sterk vormgegeven en binnen enkele minuten op sterkte doorgerekend met SimSolid. © Digital Architects

Credits-systeem, maar het is handiger. Wie
met een Credits-systeem een berekening wil
maken voor bijvoorbeeld een topologische
optimalisatie, moet daarvoor Credits uitgeven. Dat is geen goed model, omdat het betekent dat de gebruiker beperkt wordt in het
aantal optimalisaties dat hij kan doen en hier
zuinig mee om zal gaan. En dat terwijl het
juist de bedoeling is dat gebruikers naar hartenlust zouden moeten experimenteren met
diverse situaties en optimalisaties, om al in
een heel vroeg stadium de juiste richting voor
een ontwerp te vinden.

Simulation Driven Design
De kern van de Altair Inspire software suite
is simulatie: Simulation Driven Design. Nu de
werkelijkheid steeds meer verschuift naar het
stadium vóór de daadwerkelijke bouw of productie, maakt Altair het mogelijk om al in het
digitale stadium zoveel mogelijk aspecten te
onderzoeken en te simuleren van een product
of gebouw. Door dit in zo’n vroeg stadium te
doen, worden fouten voorkomen die in een
traditioneel proces pas aan het licht zouden
komen nadat een gebouw er al staat of een
product reeds van de band rolt. Faalkosten
voorkomen scheelt niet alleen heel veel geld,
het scheelt ook veel tijd én leed.

aan de tools is eenvoudig wat te doen.
Altair kocht in oktober 2018 SimSolid, een
programma om een sterkte-analyse in een
paar minuten, soms zelfs seconden, uit te voeren. Waar traditionele software de geometrie
eerst zoveel mogelijk moet versimpelen om
er vervolgens een mesh van te maken (opgebouwd uit driehoeken), rekent SimSolid met
de wiskundige beschrijvingen van de oppervlakken van het complete 3D-model zonder
de noodzaak voor een mesh of versimpeling.
Dit is niet alleen veel sneller, het is ook vele
malen nauwkeuriger en geeft dus een betrouwbaarder resultaat.
De snelheid en nauwkeurigheid zijn niet het
enige voordeel van het programma. SimSolid
is ook nog eens gebruiksvriendelijk, waardoor sterkte-analyse door een breder scala
aan projectmedewerkers te gebruiken is. Ook
hierdoor is het mogelijk om al in een zeer

Sterkte-analyse in seconden
Tijdwinst valt ook te behalen door meer tools
aan het begin van het ontwerpproces in te
zetten. Het is opvallend hoeveel bouwwerken er tijdens de bouw al instorten tegenwoordig, terwijl we in dit computertijdperk
eigenlijk veel beter zouden moeten kunnen
bouwen. Zou het te maken kunnen hebben
met de kennis en kunde van de verantwoordelijke ingenieurs? Of aan het gebrek aan
goede computertools? Of wordt er simpelweg veel meer gebouwd? Hoe het ook zij,

vroeg stadium het ontwerp de goede kant op
te sturen. Beginnen met de oplossing, wordt
dat genoemd in simulatie-termen.
SimSolid is inmiddels in Altair Inspire Structures beschikbaar als analysetool, naast de befaamde OptiStruct-kern. Het kent daar eigenlijk niet eens een interface, de gebruiker heeft
interactie met Inspire zoals hij dat gewend is.
Zodra een vorm topologisch geoptimaliseerd
is, kan SimSolid bijna real-time doorrekenen
of de vorm ook sterk genoeg is. Zitten er nog
zwakke plekken in het ontwerp, dan kan dat
direct aangepast worden in Inspire om vervolgens weer door de SimSolid-kern te worden
doorgerekend. Dit zorgt voor heel korte iteraties en dus een kortere lead time.

Dakconstructie
Een van de praktijkvoorbeelden van het gebruik van SimSolid is afkomstig van Digital
Architects. De ontwerpers binnen deze organisatie gebruikten SimSolid om een lichte,
eenvoudige maar toch sterke dakconstructie
te ontwerpen. Ze konden zeer snel analyses
uitvoeren van complete 3D-assemblages,
waardoor het team de helft aan tijd en geld
bespaarde. De flexibiliteit binnen het werk
werd vergroot, zonder dat dit ten koste ging
van de nauwkeurigheid. De deadline werd
eenvoudig en met een robuust en haalbaar
ontwerp gehaald. n
www.design8.eu
www.altair.com

Het Units-systeem is flexibel en geeft toegang tot alle
softwaretitels in de solidThinking suite van Altair.
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Tips & Tricks 3ds Max

Nieuwe mogelijkheden van
de 2021-versie
Door Jean-Pierre van Gastel

Afbeelding 1: De meldingen over de standaardinstellingen
verschijnen automatisch in het splash screen.

3

ds Max 2021 maakt gebruik van dezelfde installatietechniek als die van
onder andere VRED 2021. De zogenaamde On Demand Install Service (ODIS-)
installatie zorgt concreet voor ongeveer
een 45 procent snellere offline en een 39
procent snellere online installatie van de
software. Zodra de installatie van 3ds Max
2021 is gestart, kan de gebruiker kiezen
wat hij wel en niet wil: de installatie van de
Arnold render engine, Civil View, de Revit
en de Inventor engine en de Autodesk Material library. Deze laatste wordt uiteraard
nog altijd gedeeld met AutoCAD-gebaseerde producten, Revit en Inventor, maar in het
verleden konden 3ds Max-gebruikers er niet
voor kiezen om deze niet te installeren. Dit
laatste is echter in principe niet nodig wanneer iemand nooit met AutoCAD-, Inventorof Revit-ontwerpen te maken krijgt.

Sinds de laatste week van maart dit jaar is 3ds Max 2021 beschikbaar en in dit
artikel ga ik in op de meest interessante nieuwe mogelijkheden die terug zijn te
vinden in deze versie. Ondanks de enorme toename van zogenaamde real-time
engines zoals Lumion, Twinmotion, Unity (Reflect) en Unreal Engine staan de
ontwikkelaars van 3ds Max ook niet stil.
eerste keer opstarten van 3ds Max 2021
wordt dit aangegeven in een zogenaamd
splash screen, zie afbeelding 1. Hierin is te
lezen dat de Arnold render engine de nieuwe default render engine is en ook dat het
3ds Max Physical material wordt gebruikt als
standaard. De vraag of de gebruiker werkt
in de entertainmentindustrie of in de industrie van ontwerpvisualisatie wordt niet meer
gesteld. Concreet betekent dit dat de instellingen standaard op die van een entertainmentgebaseerde gebruiker worden gezet.
Wie toch liever de instellingen voor ontwerpvisualisatie gebruikt (objecten standaard By
Layer etc.), kan hiervoor kiezen in de Custom Defaults Switcher, die is terug te vinden
in het 3ds Max Customize-menu. Door de
DesignVIZ preset te selecteren en vervolgens
3ds Max 2021 opnieuw op te starten, staat
alles weer zoals het voorheen was met uiteraard wel de Arnold render engine als de
nieuwe standaard render engine, zie afbeelding 2.

Afbeelding 2: Alle instellingen teruggezet zoals ze waren
met de DesignVIZ preset.

Viewportverbeteringen
De 3ds Max viewport gaat er steeds meer
uitzien als een real-time viewport zoals we
die kennen van game engines. Uiteraard is
het daarbij wel van belang om enige vorm
van licht en juiste materialen (Physical) te ge-

Standaardinstellingen
Een aantal standaardinstellingen zijn aangepast in 3ds Max 2021. Na het voor de
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Afbeelding 3: Op basis van de gekozen kleur zal de Skydome de scene uitlichten.
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Afbeelding 4: Het beschikbare licht en de bijbehorende reflecties direct zichtbaar in de 3ds Max viewport.

bruiken. In 3ds Max 2021 is de weergave
standaard altijd ingesteld op de Standard
viewport-kwaliteit. De gebruiker kan kiezen
voor een hogere kwaliteit door de High Quality-optie van de viewport te activeren. Door
vervolgens alleen de kleur van de achtergrond aan te passen in het Environment and
Effects-dialoogvenster van standaard zwart
naar een lichtere kleurtint, maakt 3ds Max
2021 automatisch een omgevingslicht aan,
een zogenaamde Skydome. Gebaseerd op
de gekozen kleur zal de scene hiermee worden uitgelicht, zie afbeelding 3. Wanneer de
gebruiker de kleur weer standaard terugzet
op zwart zal het kleurverloop, de gradiënt, in
de 3ds Max viewport automatisch terugkeren
en gaat de software weer over op de standaardbelichting van 3ds Max in de viewport.
Naast omgevingslicht wordt ook gebruikgemaakt van reflecties en hiervoor is het al
jarenlang gebruikelijk om zogenaamde High
Dynamic Range Images (HDRI) te gebruiken
als Environment Map. De meest eenvoudige

methode voor het toepassen hiervan is het
verslepen van een HDRI-bestand vanuit de
Windows-verkenner in de 3ds Max viewport.
Vervolgens is het dan mogelijk om ervoor te
kiezen om het bestand te gebruiken als een
environment map en niet als background. Na
het plaatsen van een HDRI-bestand in het environment zullen het beschikbare licht en de
bijbehorende reflecties direct zichtbaar zijn
in de 3ds Max viewport zolang de kwaliteit
op High Quality blijft staan, zie afbeelding
4. Zodra de gebruiker gaat navigeren in de
3ds Max scene, zal het beeld even vereenvoudigd worden weergegeven. Zo wordt tijdens het navigeren de schaduw van objecten
niet weergegeven. Deze wordt progressief
opgebouwd zodra het navigeren in de viewport stopt. Bij exterieurscenes zal dit vrij snel
gaan, maar bij een interieurscene waarin het
licht weinig mogelijkheden heeft om binnen
te komen, is dit gedrag erg vervelend. De
tijd waarin het beeld progressief wordt opgebouwd, is overigens in te stellen met een

schuifbalkje in het 3ds Max 2021 Per-View
Presets-dialoogvenster. Overigens zijn alle
beschikbare instellingen in dit dialoogvenster
op te slaan als een preset.
Een nieuwe mogelijkheid in 3ds Max 2021
is de optie om het progressief opbouwen van
het beeld helemaal uit te zetten. Door de optie Progressive Skylight, terug te vinden bij de
Lighting and Shadows-opties, uit te schakelen
zal het beeld niet meer flikkeren omdat het
progressief opbouwen van het beeld uitstaat.
Hierdoor zal echter wel de schaduw ontbreken van de gebruikte HDRI-omgeving, aangezien er automatisch een vereenvoudigd
Skylight wordt gebruikt. Om hiervoor te compenseren kan de gebruiker de optie Ambient
Occlusion kiezen. Deze zal in 3ds Max 2021
altijd zichtbaar zijn en dus niet meer verdwijnen tijdens het navigeren, zoals het geval
was in 3ds Max 2020.

Physical-materiaal
Het 3ds Max Physical-materiaal is al een aantal jaren het standaardmateriaal in 3ds Max.
De reden hiervan is dat het zorgt voor een
hoge kwaliteit in de viewport en dat het compatibel is met diverse render engines zoals
ART, Arnold, Quicksilver en V-Ray. Daarnaast
ondersteunen de real-time engines Unity en
de Unreal Engine sinds een aantal maanden
ook het 3ds Max Physical-materiaal. Materiaalconversies hoeven hierdoor dus niet meer
plaats te vinden voordat een scene wordt geëxporteerd naar het .FBX-bestandsformaat.
3ds Max 2021 laat de ruwheid (Roughness)
van het Physical-materiaal real-time zien in de
3ds Max viewport. Ook een eventueel aanwezige coatinglaag, gebruikt in het Physicalmateriaal, wordt direct in de 3ds Max viewport weergegeven, zie afbeelding 5. n
Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance
redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit
onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

Afbeelding 5: De weergave van een coatinglaag, gebruikt in het Physical-materiaal in de 3ds Max viewport.
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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.
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www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict
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TEC CADCollege

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