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Opinie

Wie deze zomer niet al te veel op vakantie is
geweest en zich daarnaast niet al te veel hoefde
bezig te houden met de consequenties van de
Covid-19-pandemie, kan het haast niet ontgaan
zijn: de open brief aan Autodesk over Revit.
De bijbehorende ‘Ophef!?!’ging rap het
internet rond.

Suikerrietvelden in Thailand en goudmijnen in
Australië. Voor Trimble heeft Ronald van Coevorden de
meest uiteenlopende plekken op deze wereld bezocht.
Zijn carrière begon in 1994 bij Nikon Instruments
Europe en vanaf 2003 werkt hij voor Trimble. Op dit
moment is hij advanced solution manager EMEA. Van
Coevorden legt uit wat dit inhoudt: “Met een team
van specialisten introduceer ik nieuwe producten in
de markt, zoals mobile-mappingsystemen en remotesensingsoftware.

Interview

18

In dit artikel binnen de reeks over BIM en GIS een
reactie van Hans Hainje, afdelingshoofd Geo ICT
& Geo Info bij MUG Ingenieursbureau. Dit bedrijf
stelt dat het werken met 3D een van de centrale
thema’s is binnen de organisatie en past dit dan
ook toe in elke stap van de keten, van projectvoorbereiding tot en met het opleverdossier. De combinatie van informatie uit BIM en GIS is dan ook een
belangrijk punt bij MUG Ingenieursbureau.

Interview

32

44

54

Twee nieuwe materialen en aanpassingen op
het gebied van OSL-shaders in 3ds Max 2021
vormen samen het onderwerp van dit artikel. Let
ook op de verschillende sites voor het downloaden van nuttige bestanden. Dat scheelt een
hoop eigen werk.

Tips & Tricks

Software

GRAPHISOFT heeft deze zomer Archicad 24
uitgebracht. Voor deze versie van de BIMoplossing is ingezet op innovatie op het gebied
van integraal ontwerpen, bidirectionele workflows en modelcontrole. Met een focus op de
afstemming van het ontwerp met constructeurs
en installateurs.
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Actuele, Betrouwbare en Complete basisregistraties

Veranderingen volgen op de voet:
van aanbouw tot nieuwbouw

Door Tieme de Jonge

Een bebouwd gebied kan veel veranderen binnen een jaar tijd. Kijk bijvoorbeeld
naar de nieuwbouw. Huizen worden uit de grond gestampt en er ontstaan hele
nieuwe wijken in een stad. Of kleiner, bijvoorbeeld de buurman die een aanbouw
of een dakkapel besluit te plaatsen. Groot of klein, het zijn allemaal veranderingen die geregistreerd moeten worden in verschillende basis- en kernregistraties,
opgelegd door de overheid. Daarnaast wordt steeds belangrijker wat er gebeurt
met de hoeveelheid groen en grijs in binnenstedelijk gebied, wat impact heeft op
het klimaat. Inrichtingskeuzes kunnen significante impact hebben op de gevolgen
van overvloedige regenval of het ontstaan van hitte-eilanden.

Met DELTA is het mogelijk om aanbouwen en bijgebouwen per perceel te detecteren ten opzichte van het ingevoerde pandenbestand.

H

et bijhouden hoe de buitenruimte verandert is een must om er zeker van te
kunnen zijn dat beslissingen op actuele, betrouwbare en complete data worden
genomen. Bovendien is het bijhouden van
basisregistraties een wettelijke taak, die vastgelegd is in de wet op de basisregistraties.
Dit vergt een continue inspanning van de
bronhouders.

De noodzaak van A-B-C
Basisregistraties moeten A-B-C zijn: Actueel,
Betrouwbaar en Compleet. Deze registraties
allemaal op orde krijgen is een grote klus, laat
staan het handmatig opsporen van veranderingen. Vaak moet een groot gebied gecontro-

Artikel

leerd worden, wat zeer tijdsintensief is. Daarnaast kan er sprake zijn van foutgevoeligheid:
langdurig hetzelfde werk doen levert ‘procesblindheid’ op, er worden zaken gemist of er
worden handmatige fouten gemaakt. En als er
meerdere medewerkers dezelfde veranderingen moeten controleren, is de kans groter dat
er op persoonlijk niveau verkeerd wordt ingeschat. Heeft iedereen wel hetzelfde perspectief
over wat wel en wat geen significante mutatie
is? Dit alles bij elkaar opgeteld kost veel tijd en
kan zeer belastend zijn voor de medewerkers.
Hoewel uitbesteding op het eerste gezicht een
oplossing lijkt en het vaak gedaan wordt, is
het ook bekend dat het geen perfecte oplossing is en zo zijn eigen nadelen heeft. In de

praktijk brengt het veel dubbel werk met zich
mee, doordat resultaten die terugkomen vanuit
de contractpartij alsnog door de verantwoordelijke bronhouder moeten worden gecontroleerd, alvorens de significante mutaties kunnen
worden bijgewerkt in de basisregistratie.

Ga gericht te werk
Automatisering van dit proces geeft de mogelijkheid om dit beheer zelfstandig, eenvoudig
en efficiënt in te richten. Door het opsporen van
mutaties zoveel als mogelijk te automatiseren
wordt de benodigde inspanning aanzienlijk verminderd, wat leidt tot een snellere bijwerking en
minder fouten. Ook het uitvoeren van een controle tussen de bestaande registratie en de meest

BIGnieuws | september 2020

7

Binnen een paar klikken weet de kijker wat er veranderd is en kan hij gericht registraties bijwerken. Zo zijn bijvoorbeeld met de set Bebouwing Nulmeting automatisch zaken te
berekenen en verschillen te detecteren tussen ingevoerde vectordata en luchtfoto’s.

recente opname, de zogeheten ‘nulmeting’, is
inmiddels mogelijk. Dit zorgt er ook voor dat
medewerkers hun aandacht gericht kunnen besteden aan specifieke gebieden.
IMAGEM werkt al jaren samen met de overheid
en zag de noodzaak om een automatisering te
creëren die het werk van deze overheid eenvoudig maakt. De locatie-intelligentie-oplossing
DELTA van IMAGEM biedt de mogelijkheid om
het gericht zoeken naar veranderingen in een
gebied te automatiseren. DELTA levert een suite
aan intelligente modellen en detectiealgoritmen,
waarmee veranderingen in diverse categorieën
op te sporen zijn. Het wordt toegespitst op de
bij de klant aanwezige data, wat betekent dat
het systeem zowel in 2D als in 3D kan zoeken.
Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in groenpercelen, waarin de gebruiker kan zien waar
het groen is veranderd in grijs. Dit kan ook met
nieuwbouw, aanbouw of ontbossing. In een

paar klikken worden analyses over een gebied
uitgevoerd en worden de gevonden veranderingen gepresenteerd. Dit kan een tijdswinst opleveren die tot negentig procent aan tijd kan besparen ten opzichte van een handmatig zoekproces.

Klimaatadaptatie
Met het inzetten van deze modellen is het ook
mogelijk om inzicht te krijgen in thema’s rondom
klimaatadaptatie. Nederland is een nat land
en de hoeveelheid neerslag zal alleen maar
toenemen1. Met veel neerslag is het belangrijk
dat regenwater snel weg kan stromen, zodat het
geen wateroverlast veroorzaakt. Met DELTA kan
op perceelniveau inzicht verkregen worden in
de mate van verstening van een wijk of buurt.
Zo kan er in een paar klikken de waterdoorlaatbaarheid weergegeven worden.
Dit kan ook voor hitte-eilanden. De zomers worden heter2 en hittegolven komen vaker voor. In

Technologie
DELTA is door IMAGEM ontworpen met het oog op het Nederlandse landschap en hoe
dit door de tijd verandert. De oplossing wordt aangeboden binnen ERDAS IMAGINE, de
standaard beeldverwerking technologie van Hexagon’s geospatial divisie. Door gebruik
te maken van ruimtelijke modellen die in een overzichtelijke gebruikersinterface zijn geïntegreerd, wordt het zoekproces volledig geautomatiseerd en kan een controleur gericht de
gevonden veranderingen beoordelen. Het resultaat is een open geografisch bestand dat
direct kan worden ingelezen in andere geografische informatiesystemen, waarmee het in
de bestaande architectuur past.

de zomers van 2018 en 2019 kende Nederland vier hittegolven, terwijl de vier hittegolven
daarvoor zich in de tijdsperiode van 2006 tot
en met 2015 afspeelden3. Dit heeft gevolgen
op de temperatuur binnen stedelijke gebieden.
DELTA brengt snel in kaart waar de grootste probleemgebieden in een stad zijn met betrekking
tot warmte-opbouw, gebaseerd op actuele open
data in de vorm van satellietbeelden. Gebruik
deze informatie om de juiste beslissingen te nemen voor klimaatadaptatiemaatregelen.
Door het bijhouden zelfstandig uit te voeren
wordt optimaal gebruikgemaakt van de lokale
gebiedskennis van de medewerker en wordt
het dubbele werk van controleren van resultaten
vanuit uitbesteding vermeden. Samen met volledige automatisering van het proces wordt er
veel bespaard op tijd en middelen. Zo hoeven
medewerkers alleen ingezet te worden waar en
wanneer nodig is. Daarnaast is het mogelijk eenvoudig aan te passen, zodat er aan de lokale
behoeftes kan worden voldaan, of het nou gaat
om een gemeente, waterschap of provincie, of
de nieuwbouwwijk en de dakkapel van de buurman. n
Tieme de Jonge is marketing communicatie specialist bij
IMAGEM. Voor de bronnen 1 tot en met 3 in dit artikel, zie
respectievelijk www.klimaatscenarios.nl,
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/
nieuws/2019/wintertemperatuur en
www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hittegolven.
Voor meer informatie over DELTA, zie
www.imagem.nl/delta.
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Met basisgegevens waarde creëren voor de eigen bedrijfsvoering

Breder gebruik van de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen

Door Ruud ten Kroode en André Gillet

Kennisorganisatie Geodation heeft in nauw overleg met de BAG-beheerders de
aan hen opgedragen taken geïnventariseerd en vastgelegd in de handwijzer: De
taken van de BAG-beheerder pragmatisch benaderd. In hoofdstuk 6 van deze
handwijzer komen kwesties aan de orde die zijn te kenmerken als ‘opmaat naar
volle wasdom van de BAG’ onder andere voor bedrijven en instellingen. In dit
artikel zal, als een eerste aanzet daarvoor, een beschouwing worden gegeven
hoe bedrijven en instellingen de basisgegevens kunnen gebruiken om waarde te
creëren voor hun eigen bedrijfsvoering.

T

wee decennia geleden heeft de overheid een aanvang genomen met de
Stroomlijning van authentieke basisgegevens. Voor elke groep van vitale of veelvuldig gebruikte gegevens is bij wet een
basisregistratie aangewezen. Alle bestuursorganen (circa 1.600) zijn wettelijk verplicht
deze basisregistraties te gebruiken. Gemeenten zijn (mede)beheerder van vijf basisregistraties van de in totaal elf basisregistraties.
Dit artikel beperkt zich tot de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (hierna: BAG). Elke
gemeente verstrekt BAG-gegevens aan eenieder die daarom verzoekt. Voor afnemers op
landelijke schaal is voorzien in een Landelijke
Voorziening ondergebracht bij het Kadaster.
De BAG maakt daar onderdeel van uit. Alle
bestuursorganen móeten en private partijen
mógen gebruikmaken van deze BAG-gegevens.

Basisregistratie BAG
De BAG bevat een aantal objecttypen, zoals
woonplaats, openbare ruimte (straat), nummeraanduiding (huisnummer), pand en verblijfsobject (woning, bedrijfsruimte), waarbij
ook stand- en ligplaatsen (met een adres)
zijn opgenomen in de BAG. Een pand is een
verzamelnaam voor één of meerdere woonverblijven. Denk aan een flat, meergezinswoning of woontoren. Kortom, de BAG is een
verzameling van woningen en bedrijfsruimten
met bijbehorende adressen.
In de BAG wordt van de objecttypen maar
een beperkt aantal gegevens bijgehouden.
Van een pand worden bijvoorbeeld alleen
begin- en eventuele einddatum, oorspronkelijke bouwjaar, geometrie en status geregistreerd en van een verblijfsobject alleen ge-

Artikel

Afbeelding 1: Samenhang van objecttypen uit de BAG met objecttypen uit andere basisregistraties.

bruiksdoel, gebruiksoppervlakte, status en de
relatie met het pand waarvan het onderdeel
uitmaakt.
Eigenlijk niet veel, het is een echte basisregistratie, maar vormt wel een kapstok waaraan vele andere gegevens kunnen worden
opgehangen waardoor een nuttige en rijke
gegevensverzameling ontstaat, ook voor bedrijven. Objecten uit de BAG kunnen onder
andere verrijkt worden door koppelingen te
leggen met gegevens uit andere basisregistraties, waarvan de Waardering Onroerende
Zaken (WOZ-waarde), de Basisregistratie
Grootschalige Topografie − BGT (grondgebruik voor heel Nederland), de Basisregistratie Kadaster − BRK (kadastrale percelen en
eigendom) en het Handelsregister (bedrijven)
de belangrijkste zijn voor het bedrijfsleven.

In afbeelding 1 is schematisch opgenomen
hoe objecten uit de BAG zijn gekoppeld (en
daarom benaderbaar zijn) aan objecten uit
andere basisregistraties. Op die manier is
voor een woning (adres) na te gaan op welk
kadastraal perceel deze woning staat, wie de
eigenaar is en wat de WOZ-waarde is.

Plusgegevens en de BAG
De BAG bevat dus maar zeer weinig authentieke basisgegevens, of anders gezegd, het
zijn louter rudimentaire basisgegevens. Weliswaar belangrijke gegevens, maar volstrekt
ontoereikend om er bestuurs- en beleidsmatig
iets mee te doen. Die ontoereikendheid speelt
ook bij private gebruikers; men kan er bedrijfsmatig maar weinig mee. Veel relevante
gegevens over gebouwde objecten zijn niet
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Afbeelding 2: Voorbeeld van een opbouw voor de plusgegevens voor de BAG.

opgenomen in de (Wet) BAG. Denk daarbij
aan het gegeven of een verblijfsobject, een
koop- of huurwoning is, al dan niet uit meerdere woonlagen bestaat of op de begane
grond is gelegen, geschikt is (te maken) als
mindervalidewoning enzovoorts. Daarom is
het wenselijk om de BAG aan te vullen met
gegevens die een meer beleidsmatige gebruikswaarde hebben. Dat kan door de set
basisgegevens uit te breiden (in een volgende
wettelijke BAG-update) of door er plusgegevens aan toe te voegen.
Plusgegevens zijn veelzijdig van aard. Afbeelding 2 geeft inzicht in de samenhang van
plusgegevens. Vooral de eerste laag (basisplusgegevens) zal de gebruikswaarde van de
BAG flink verhogen.
De behoefte (primair voor eigen gebruik) aan
plusgegevens in de BAG uit zich vooral bij de
grotere gemeenten. Zij zijn bezig om een eigen samenhangend geheel van plusgegevens
op te bouwen (zie bijvoorbeeld ‘stelselpedia’;
gemeente Amsterdam). Dat gebeurt ieder
voor zich, zonder dat hier centraal afspraken
over worden gemaakt of standaarden worden vastgesteld. Eigenlijk is dit een zeer ongewenste ontwikkeling die afbreuk doet aan
het bredere gebruik van de basisgegevens.
Dit in tegenstelling tot de opzet van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
waarvoor aanvullend op de wettelijk verplichte BGT-standaarden het informatiemodel geografie (IMGeo) is ontwikkeld en vastgesteld
en door alle bronhouders wordt gebruikt.
IMGeo is voor de BGT de invulling van de
laag basisplusgegevens zoals in afbeelding 2
is aangeduid. Voor alle basisregistraties geldt
dat basisgegevens en plusgegevens samen
het gebruiksnut bepalen. De verhouding tussen ‘basis’ en ‘plus’ is bij de BAG (nog) uit
evenwicht.

Particuliere bedrijven
De gebouw- en adresgegevens uit de BAG
zullen voor veel bedrijven belangrijk zijn en
een waardevolle en kwalitatief hoogstaande

informatiebron voor deze bedrijven vormen.
De basisgegevens BAG zijn uit de landelijke
voorziening BAG op te halen en kunnen door
private partijen worden gekoppeld aan de
eigen bestanden. Elk private partij kan dat
op basis van de Who (zie verderop) bij gemeenten ophalen en bewerken om te worden
toegevoegd aan eigen bestanden.
In afbeelding 3 is weergegeven hoe dit vorm
zou kunnen krijgen voor een sector met vele
bedrijven, waarbij het inefficiënt is als ieder
bedrijf voor zich het verrijkingsproces gaat inrichten en uitvoeren. Als een bedrijf de verrijkingsslag toch zelf uitvoert, verandert er qua
logica niets aan het model. De intermediair
in afbeelding 3 wordt dan vervangen door
een interne afdeling. Het is strategisch gezien
niet vreemd dat juist hier een intermediair
deze rol op zich neemt. De concurrentiepositie van een bedrijf wordt niet bepaald door
het verzamelen van de gegevens. Iedereen
kan immers dezelfde gegevens verkrijgen
(landelijke voorziening of gemeenten). Het
strategische voordeel wordt dus niet bepaald
door zelf gegevens te verzamelen, bewerken
en verwerken, maar door de vervolgstappen.
Wat leert men uit de verkregen informatie,
wat doet men er verder mee, welke aanvullende analyses worden uitgevoerd en wat
mist men nog aan informatie enzovoorts?
De plusgegevens zijn geen basisgegevens
en kunnen niet via de landelijke voorziening
worden verkregen. Deze zullen per gemeente
opgehaald, ingelezen en gekoppeld dienen
te worden, met hierbij de aantekening dat
deze plusgegevens niet eenduidig zijn gedefinieerd en dus vaak ook niet dezelfde structuur en/of format hebben.
Naast deze gemeentelijke plusgegevens zijn
er nog talloze aan adres of gebouwen te
koppelen gegevens die bij marktpartijen zijn
te verzamelen − bijvoorbeeld gegevens die
bij leveranciers van zonnepanelen of warmtewisselaars één op één per pand (of woning) zouden kunnen worden overgenomen.
Daarnaast zijn er nog vele ongestructureerde

gegevens, afkomstig van ongeorganiseerde
informatie of die niet eenvoudig kunnen worden geïnterpreteerd door traditionele databases of gegevensmodellen. Metadata, tweets
van Twitter en andere posts op sociale media zijn voorbeelden van ongestructureerde
gegevens (big data). Uit deze ongestructureerde gegevens kunnen toch allerlei verbanden tussen de objecten tevoorschijn worden
gehaald die je normaal nooit aan elkaar zou
hebben gekoppeld. In het algemeen levert dit
proces geen concrete gegevens op voor een
individueel object, maar een kans dat het object aan een verwachting voldoet. Niettemin
levert verrijking met behulp van ongestructureerde gegevens zeer nuttige informatie op
voor bedrijfsmatige toepassingen.
De aldus verrijkte basisgegevens uit de BAG
kunnen worden doorgeleverd aan bedrijven
die daar behoefte aan hebben. Uiteraard
kunnen de bedrijven daar dan nog hun eigen
organisatie- of bedrijfsspecifieke gegevens
aan toevoegen (zie ook afbeelding 2). Hierbij de aantekening, dat iedere sector andere
aanvullende gegevens nodig heeft.

Hergebruik overheidsinformatie
De invoering van de Wet hergebruik van
overheidsinformatie (Who) is het gevolg van
de nieuwe richtlijn van de Europese Unie.
De Who biedt iedereen de mogelijkheid om
overheidsinformatie bestuurlijke kwesties,
gebeurtenissen of gegevens uit registraties
bij bestuursorganen op te vragen. Ook gegevens (inclusief (basis)plusgegevens) uit de
BAG vallen onder de Who. Bestuursorganen
kunnen een verzoek om overheidsinformatie
niet weigeren en mogen voor de verstrekking
alleen marginale kosten in rekening brengen.
Dat geldt niet alleen voor authentieke gegevens uit basisregistraties, maar ook voor informatiesoorten als plusgegevens, rekeningen,
memo’s, mailberichten enzovoorts. Daarmee
lijkt de Who een sluitende regelgeving, maar
er zijn situaties waarin de regelgeving nog
niet of onvoldoende voorziet. Er is één uit-
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Afbeelding 3: Model voor het gebruik van basisgegevens door private organisaties.

zondering denkbaar op het nagenoeg gratis
verstrekken; namelijk in geval van samenwerking op basis van een ‘Overeenkomst van
dienstverlening’. Dit biedt mogelijkheden om
wederzijdse gegevensleveringen anders te
organiseren.

Blockchaintechnologie
Een blockchain is een openbaar gemeenschappelijk register (zie het als een database) waarin via internet mutaties (transacties
en handelingen) permanent kunnen worden
opgeslagen. De mutaties worden gevalideerd

door bewezen veilige wiskundige principes
en door het in het netwerk continu bereiken
van consensus over de correctheid van iedere
mutatie, waardoor een onomstotelijk correcte
bewezen, gedeelde bron van waarheid ontstaat. Hierdoor kan niet alleen iedere mutatie
worden vertrouwd, ook kunnen alle partijen
via dezelfde communicatielaag de vertrouwde data met elkaar uitwisselen. Vertrouwen is
hiermee gedigitaliseerd.
Alle informatie, die wordt opgeslagen in
een blockchain database, wordt bovendien
onleesbaar gemaakt met cryptografie. Alle

mutaties worden in blokjes opgeslagen in
een groot netwerk van computers, een nieuw
blokje bevat altijd informatie over het vorige
blokje, wat weer informatie over het daaraan
voorafgaande blokje bevat. Zo ontstaat een
lange, onveranderbare en onkraakbare informatieketting.
De meeste databases zijn momenteel nog
centraal georganiseerd. Dat betekent, dat er
één locatie is waar alle gegevens zijn opgeslagen, alleen daar worden gegevens gewijzigd en gedeeld met gebruikers. Bij blockchain is dat anders, er is juist géén centraal

Afbeelding 4: Schematische werking blockchain (bron: DutchChain Whitepaper, Blockchaintechnologie).
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punt, maar er zijn meerdere knooppunten
(computers) waar niet alleen gegevens kunnen worden gewijzigd, maar die ook allemaal een exacte kopie van de database hebben. Fraude is praktisch onmogelijk bij deze
technologie.
Voor sommige sectoren is het zeker de moeite
waard om de mogelijkheden van de blockchaintechnologie bij de ontwikkeling van
het verrijkingsproces te betrekken, zeker in
sectoren waar veel ‘mutaties’ bij de afzonderlijke bedrijven plaatsvinden, mutaties die
een verrijking voor de totale sector kunnen
betekenen. Wellicht zal een hybride-vorm,
dat betekent de combinatie van een centrale
instantie die zorgt voor de basisgegevens en
centrale verrijkingen, samen met decentraal
registrerende deelnemers, de meeste kansen
bieden. Of dat dan technisch gezien in één
blockchain database of in meerdere gekoppelde blockchaintoepassingen moet worden
gerealiseerd, is een kwestie van uitwerking.

Ter afsluiting
Het verstrekken van informatie is een verplichting voor bestuursorganen. In principe wordt
daarbij geen verschil gemaakt tussen de verstrekking naar publieke en private partijen.
Overheidsinformatie is voor eenieder toegankelijk, ook de informatie (inclusief plusgegevens) uit de BAG. Dat is geregeld in de Wet
hergebruik van overheidsinformatie (Who).
Bedrijven en instellingen kunnen uitgaande
van de basisgegevens uit de BAG, die tegen
geringe kosten verkrijgbaar zijn en een hoog
kwaliteitsniveau hebben, waarde creëren
voor hun bedrijf of instelling. Door deze basisgegevens te verrijken met gestructureerde
en ongestructureerde plusgegevens ontstaat
er toegevoegde waarde voor zowel de operationele als de strategische bedrijfsactiviteiten. De te verzamelen gegevens zullen per
sector verschillen. In de meeste sectoren zal
ruimte zijn voor een intermediair, maar dat
is niet per se een must. Ook grote individuele

bedrijven kunnen het oppakken. Het verdient
aanbeveling om bij de ontwikkeling van het
verrijkingsproces zeker ook te kijken naar
moderne technologieën die extra waarde
toevoegen, zoals blockchain en kunstmatige
intelligentie (AI). Ook hier zijn het weer de
karakteristieken van een sector die bepalen
welke mogelijkheden er liggen.
Geodation is benieuwd naar de reacties van
bedrijven die dit pad al zijn ingeslagen of dat
op kortere termijn overwegen. n
Ruud ten Kroode en André Gillet zijn de oprichters van
Kennisorganisatie Geodation. Deze organisatie heeft het
verzorgen van schriftelijke leergangen met individuele
ondersteuning op het terrein van de vastgoedinformatie als
kernactiviteit. Voor meer informatie, zie
www.geodation.nl. Voor vragen over de handwijzer De
taken van de BAG-beheerder pragmatisch benaderd of over
het bestellen van een exemplaar: mail naar
geodation@hotmail.com.
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Zorgen over ontwikkeling kosten en functionaliteit

Revit-gebruikers trekken samen
op in kritische open brief
Door Lambert-Jan Koops

Wie deze zomer niet al te veel op vakantie is geweest en zich daarnaast niet al te veel
hoefde bezig te houden met de consequenties van de Covid-19-pandemie, kan het haast
niet ontgaan zijn: de open brief aan Autodesk over Revit. De bijbehorende ‘Ophef!?!’ging
rap het internet rond, van Twitter tot Facebook en LinkedIn, en noodzaakte Autodesk dan
ook om een antwoord te formuleren in de vorm van een open antwoord, geschreven door
Amy Bunszel, senior vicepresident Design and Creation Products, waar Revit onder valt.

V

oor wie de brief aan Autodesk toch gemist
heeft: een zeventiental architectuurfirma’s
trokken onder aanvoering van de Engelse
IT-consultant Iain Godwin eind juli aan de bel over
enerzijds de prijsontwikkeling en anderzijds de functionele groei van Revit. Volgens de ondertekenaars
van een open brief aan Andrew Anagnost, CEO
van Autodesk, betreft dit twee zaken die al enige tijd
niet meer met elkaar in overeenstemming zijn. Daar
stonden de ondertekenaars niet alleen in, zo bleek al
snel, want toen de inhoud van de brief algemeen bekend raakte, waren er al snel ook andere bedrijven
die hun naam onder de brief wilden zetten. De initiatiefnemer claimde bovendien dat er daarnaast nog
verschillende partijen zouden zijn die wel achter de
inhoud van de brief zouden staan, maar deze niet
publiekelijk zouden willen steunen omdat ze bang
zijn dat dit een negatief effect zou kunnen hebben
op de relatie met Autodesk.

Licentiestructuur

De open brief aan Andrew Anagnost over Autodesk Revit. Inmiddels ook al ondertekend door Nederlandse
architectenbureaus.

Opinie

Waar gaat het nu allemaal over? Een van de pijnpunten in de brief aan Anagnost, betreft de licenties.
Daarbij gaat het in eerste instantie natuurlijk om de
prijs van het Revit-gebruik, sommige ondertekenaars
claimen dat de cost of ownership van de software in
de periode 2015-2019 wel meer dan zeventig procent is toegenomen. Een andere klacht is daarnaast
dat de licentiestructuur steeds verandert, in dezelfde
periode hebben de meeste briefschrijvers te maken
gehad met allerlei soorten licenties, van individuele
productlicenties, via suites en collections tot de huidige individuele gebruikerslicenties.
Revit is dus volgens briefschrijvers de afgelopen
jaren fors duurder geworden terwijl het licentiebeleid zwalkend is. Zaken die nog tot daaraan toe
zouden zijn als het pakket een productiviteitswinst
zou laten zien die in verhouding was met de extra
kosten en administratieve inspanningen. Daar wringt
de schoen dan wellicht ook het meest volgens de
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lende ontwerpdisciplines, bijvoorbeeld wanneer
meerder partijen samenwerken in een BIM-project. Deze uitwisseling vraagt om gegevensinteroperabiliteit tussen de diverse softwarepakketten
en naleving van internationale gegevensstandaarden. In de brief wordt dan ook specifiek
genoemd dat er wel wat verbeterd mag worden
aan de interoperabiliteit tussen zowel de verschillende Autodesk-producten onderling als ook met
pakketten van andere leveranciers.

Vergelijkbaar initiatief

Een van de punten van aandacht bij Revit is data-uitwisseling via IFC. Momenteel werkt Autodesk aan
IFC4-certificering van de software.

ondertekenaars van de brief, want: “Waar Autodesk Revit ooit de industrietoegang was voor
slimmer werken, daar is het steeds vaker een belemmering en bottleneck.” En dat is dan ook de
kern van de klacht die de briefschrijvers hebben:
waar Revit ooit voorloper was in de bouw- en

architectuurwereld, daar voldoet het momenteel
in hun ogen niet meer aan de huidige eisen in
deze industrie.
Een van die belangrijke huidige eisen in de huidige AEC-industrie is de mogelijkheid om (makkelijk) data te kunnen uitwisselen tussen verschil-

Al met al was er dus forse kritiek op Autodesk
vanuit de architectenhoek en deze bleef niet
onopgemerkt. Dat was op zich al een overwinning voor de briefschrijvers, aangezien
een vergelijkbaar initiatief zes jaar geleden in
Australië en Nieuw-Zeeland geen enkele reactie had opgeleverd vanuit Autodesk en ook op
andere, minder openbare initiatieven niet of
nauwelijks is gereageerd. Nu dus wel en alhoewel het niet Anagnost zelf was die in de pen
klom, was het wel duidelijk dat de boodschap
ontvangen was met een antwoord van iemand
anders uit de hogere managementregionen van

NEO innoveert

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

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

Meer weten?
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voor een afspraak: (033) 21 00 700
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de softwaremaker. Senior vicepresident Design
and Creation Products Amy Bunszel gaf een
uitgebreid antwoord. Dat bevatte hier en
daar wat open deuren als: “Autodesk heeft
geen oneindig R&B-budget en moet dus keuzes maken bij de ontwikkeling van de software”, en ook minder relevante opmerkingen
zoals: “Ons subscription-businessmodel heeft
een hele groep nieuwe klanten toegang gegeven tot onze software, zonder dat ze grote
investeringen vooraf hoefden te doen” – iets
waar grote, bestaande klanten natuurlijk niet
zo veel aan hebben. Het antwoord bevatte
echter óók enkele hand-in-eigen-boezemstatements over bijvoorbeeld de ontwikkeling
van Revit. Zo gaf Bunszel toe dat de laatste
jaren weinig aandacht is geweest voor de
ontwikkeling van de architectuurfuncties in
het pakket terwijl ook de connectiviteit tussen
de verschillende Autodesk-producten en Revit nog niet op het gewenste niveau is. Daar
wordt volgens de vicepresident dan ook hard
aan gewerkt, net als aan de IFC4-certificering
van het pakket, zodat uitwisseling met derden
goed mogelijk zal blijven.

Algemene opmerkingen
Naast de hierboven genoemde zaken waren er
in het antwoord van Bunszel ook nog genoeg opmerkingen te vinden die niet helemaal de kern
van de opgebrachte problemen leken te raken.
Zo waren er voor de klacht over de fors toegenomen kosten alleen algemene opmerkingen gereserveerd. “Ons doel met Revit is altijd geweest om
de waarde te maximaliseren die het brengt op
de AEC-markt”, is in het begin van het antwoord
te lezen en later: “We hebben ons best gedaan
om licentieveranderingen in balans te houden
met een meer waardevolle gebruikerservaring.”
Toch is dat een van de hoofdthema´s van de brief
gebleken. Een dergelijke tegenstrijdigheid is ook
te vinden in de opmerking van Bunszel dat “het
investeren in een open dialoog met klanten een
fundamenteel onderdeel is bij het plannen van
de weg voorwaarts”. Ze somt op dat Autodesk
contact heeft met klanten via een forum als Revit
Ideas, Revit-gebruikersgroepen en dat het elk jaar
een wereldwijd tevredenheidsonderzoek uitvoert.
Ondanks al die mogelijkheden vond een deel
van de klanten het echter toch nodig om via een
andere weg de zorgen te uiten, wat suggereert

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

dat die kanalen niet afdoende werken – zeker
ook omdat het niet de eerste keer is dat een dergelijke brief is verstuurd en er bovendien claims
zijn dat een aantal bedrijven hun klachten niet
eens (publiekelijk) durven te uiten.

Hoe verder?
In haar antwoord heeft Bunszel een aantal concrete zaken genoemd die de komende tijd zullen
worden aangepakt en daarvan is het makkelijk
te zien of de beloftes worden nagekomen. Dat
is echter voor de korte termijn. Interessant is natuurlijk vooral de vraag hoe Revit en ook de relatie tussen Autodesk en de eindgebruikers zich
op middellange termijn zal ontwikkelen. Zal dit
verbeteren of blijft het rommelen? Als dat laatste
het geval is, zal dit ongetwijfeld consequenties
hebben. Want Autodesk mag dan met Revit misschien momenteel een dominante rol spelen in
de bouw- en architectuurwereld, de alternatieven
liggen natuurlijk op de loer. n
Open brief: https://letters-to-autodesk.com
Antwoord Bunszel: https://adsknews.autodesk.com/views/
reply-to-open-letter-on-revit

“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

Opinie

BIGnieuws | september 2020

Internationale doorontwikkeling SDI’s

Geospatial Knowledge
Infrastructure
Door Remco Takken

Het is alweer enkele jaren geleden sinds er voor het eerst werd gesproken over
geo-informatie-infrastructuren. Er is intussen veel gebeurd. Zo hebben cloud computing, mobiel werken en Internet of Things (IoT) geleid tot een data-explosie.

A

angezien verreweg de meeste datasets een ruimtelijke component kennen, omvat een goede data-infrastructuur ook een geodata-infrastructuur. De
daarin gevatte geo-informatie is niets anders
dan een digitale versie van onze wereld. De
geodata worden gepresenteerd in vele vormen en media, met kaarten, satellietbeelden
en luchtfoto’s als bekendste ondergronden.
Alle menselijke, economische en ecologische
activiteiten worden hier gepresenteerd en gevisualiseerd. Zulke georuimtelijke gegevens
vormen de cruciale ‘waar-’ of ‘locatie’-component voor gegevens of systemen. Zonder
is een digitale economie niet meer denkbaar.
Geodata dienen echter niet alleen als ondersteuning van een bredere infrastructuur. De
betekenis van ‘plaats’ is door onze verre voorouders al erkend. Kaarten worden immers al
eeuwenlang gebruikt voor defensie, handel,
navigatie, land- en hulpbronnenbeheer, infrastructuurplanning en administratie. Mensen
nemen beslissingen op basis van de kennis
van de omgeving die door kaarten wordt geleverd. Hoe beter de kaarten, hoe beter de
kwaliteit van de genomen beslissingen.

Data-ecosystemen
De gestaag groeiende digitale gegevensberg
bestaat grotendeels uit transacties, logs, records, social media, audio en video. Elke
dag worden hieraan nieuwe gegevensbronnen toegevoegd. Het heeft geresulteerd in
waardevolle data-ecosystemen voor zowel
overheden als bedrijven. De beschikbaarheid
van zulke grote hoeveelheden data heeft zelfs
geleid tot een op zichzelf staande data-economie. Deze gedijt op analyses en waarde
afgeleid van al die databronnen. Zo’n dataeconomie wordt ondersteund door een digitale infrastructuur die zorgt voor naadloze
opslag en de uitwisseling van gegevens. De
stapsgewijze verandering van het huidige

Elementen en principes van de Geospatial Knowledge Infrastructure raken verschillende andere aspecten van onze
moderne maatschappij. Het is de kunst ze met elkaar te verbinden.

geo-informatiemanagement valt samen met
een veranderende productie-economie, de
explosie van brongegevens in combinatie
met machine-intelligentie, analyse en gebruikerstoepassingen. Hoe zorgen we ervoor dat
onze oplossingen van morgen ook over tien
jaar nog van nut zijn? We weten welke kant
het op gaat. Het is eerder beschreven. We
leven in een wereld van kennis on-demand,
van realtime sensor-, crowd- en socialmediagegevens, van voorspellende analyses, wereldwijde netwerken, het Internet of Things,
robotica en nieuwe bedrijfsmodellen.

Ruimtelijke component
De gevestigde geosector staat momenteel
voor de uitdaging om met de tijd mee te
gaan, waarbij andere sectoren het initiatief
lijken te nemen. De overzichtelijke dagen van
weleer liggen inmiddels achter ons. In de late
20e en vroege 21e eeuw kon de sector in alle

rust hun al dan niet landelijk uitgerolde ‘Spatial Data Infrastructures’ (SDI’s) opbouwen. Ze
ondersteunden de traditionele GIS-gebruikers
in het opbouwen van hun datasets. ‘Geospatial’ is intussen een onderdeel geworden van
een enorme, nog steeds groeiende digitale
wereld. Toepassingen in de detailhandel, mobiliteit en logistiek zijn grotendeels buiten de
traditionele geosector ontwikkeld. Ze omvatten minutieus doorontwikkelde gebruikersbehoeften, naadloze connectiviteit en tal van
mogelijkheden voor analyses. Innovatieve
geobedrijven die slechts aan enkele zeer gespecialiseerde, maar tegelijkertijd breed gebruikte use-cases voldoen zijn nu de norm. Ze
voldoen daarbij als vanzelfsprekend aan de
hoge verwachtingen van de eindgebruiker.

Geospatial Knowledge Infrastructure
Sinds januari jongstleden loopt er een project dat is gericht op het bevorderen van een

Artikel
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Een Geospatial Knowledge Infrastructure verbindt locatie, hedendaagse digitalisering
(‘4th Industrial Revolution’) en kunstmatige intelligentie met elkaar.

Geospatial Knowledge Infrastructure (GKI).
Zo’n nieuwe structuur moet toepasbaar zijn
bij vraagstukken in onze wereldeconomie,
maatschappelijke uitdagingen en ons milieu.
Het internationale mediabedrijf Geospatial
Media werkt hierin samen met de United
Nations Statistics Division (UNSD). Zij willen
een samenwerkingsbenadering ontwikkelen
waarin de waardepropositie van georuimtelijke kennis wordt uitgewerkt. Een eerste
discussie-document verscheen deze zomer.
Daarin staan definities, doelstellingen en
wordt de toepasbaarheid afgebakend. Een
GKI streeft in de eerste plaats naar een georuimtelijke dimensie voor het bredere digitale
ecosysteem, waarbij geolocatie, georuimtelijke informatie, expertise, technologieën en
analyses worden geïntegreerd. Kennis voor
de besluitvorming van mens en machine, van
bekende kwaliteit, zal worden gecreëerd
door middel van applicaties, analyses en modellen op een georuimtelijk gereedgemaakte
web- en cloudinfrastructuur. Het bouwt voort
op gegevens, GIS, NSDI’s en de recente
UN GGIM IGIF. Gericht op gebruikers, moet
het overheden, industrie, wetenschap en burgers helpen om een digitale economie en
samenleving op te bouwen die kennis en automatisering kan omarmen.

Samenwerking
In een uitgebreid webinar op 8 juli 2020
kwam het woord ‘samenwerking’ bovendrijven bij de discussie over wat de focus
moest zijn van een GKI. Er werd duidelijk
vastgesteld dat overheden, industrie, de
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De componenten van het Geospatial Knowledge Infrastructure-principe zijn
gebaseerd op het Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) van
de Verenigde Naties.

academische wereld, burgers en gebruikers
allemaal actief moeten deelnemen om het
gebruik van geodata, informatie en kennis
te vergroten en zo de voorwaarden te scheppen voor evidence-based beslissingen. Zoals
Paul Janssen, geo-standaardisatie expert bij
Geonovum opmerkte: “Een GKI is veel te
groot om door enkelingen te worden verwezenlijkt. Er is samenwerking nodig op mondiaal niveau. Verbinding moet plaatsvinden
op alle geografische niveaus. Het moet lokaal
gebeuren, maar ook nationaal en internationaal. De geo-gemeenschap moet daarvoor
naar buiten kijken. We doen dit al enigszins
en we moeten het meer gaan doen als we
een GKI willen realiseren.” Partnerschappen
zijn echter ‘moeilijk’ en hebben een gemeenschappelijk doel nodig. Het afleiden van
kennis en waarde uit de integratie van analysemethodes en het bestuderen van eventuele
verstoringen door nieuwe technologieën te
integreren, zijn twee van dergelijke doelen.

bijvoorbeeld aan databases van scholen
en schoolprestaties, overstromingsrisicogegevens of gegevens over het bezit van mobiele
telefoons. Deze informatie is echter vaak
niet actueel of van voldoende kwaliteit voor
effectieve besluitvorming. Een land moet ‘ingeschakeld’ staan en ook daadwerkelijk een
breed scala aan gegevens delen, integreren en gebruiken om sociale, economische
en ecologische voordelen te behalen. Deze
voordelen strekken zich uit over overheden,
bedrijven en burgers, en van nationaal tot
provinciaal niveau naar steden en kleinere
gemeenschappen. n
Remco Takken remco.takken@wgicouncil.org is associate
director partnerships & industry engagement bij het World
Geospatial Industry Council.
https://geospatialmedia.net/pdf/GKI-Discussion-

Digitale valuta
Het wordt om te beginnen tijd om geo-informatie te erkennen als een van de ‘digitale
valuta’ van een land voor evidence-based
besluitvorming. Wat dat betreft is Nederland
een rijk land. Als cruciaal onderdeel van de
nationale infrastructuur en kenniseconomie,
biedt ons geo-netwerk een blauwdruk van
wat ons land te bieden heeft. Nederland staat
hierin natuurlijk niet alleen. Alle regeringen,
zowel op nationaal als op lokaal niveau,
beschikken over aanzienlijke hoeveelheden
geo-informatie en locatiegegevens. Denk
BIGnieuws | september 2020
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Ronald van Coevorden blikt terug en kijkt vooruit

“De rol van de landmeter
blijft onveranderd belangrijk”
Door de redactie

Suikerrietvelden in Thailand en goudmijnen in Australië. Voor Trimble heeft Ronald van Coevorden de meest uiteenlopende plekken op deze wereld bezocht.
Zijn carrière begon in 1994 bij Nikon Instruments Europe en vanaf 2003 werkt
hij voor Trimble. Op dit moment is hij advanced solution manager EMEA. Van
Coevorden legt uit wat dit inhoudt: “Met een team van specialisten introduceer
ik nieuwe producten in de markt, zoals mobile-mappingsystemen en remote-sensingsoftware. Daarnaast manage ik een team van technical sales engineers, die
de geospatial markt ondersteunen en trainingen geven over nieuwe producten.”

W

e leggen Van Coevorden een
aantal vragen voor over Trimble
en de ontwikkelingen in het vakgebied. En uiteraard ook over alle unieke
dingen die hij heeft meegemaakt tijdens
zijn carrière. Het contact met uiteenlopende
mensen is wat hem bijblijft: “Ik heb het geluk
gehad om bij Trimble over de hele wereld te
kunnen werken. Ik heb veel interessante mensen ontmoet en allerlei culturen ontdekt. Het is
bijzonder om te zien hoe producten worden
toegepast wereldwijd. De technische volwassenheid is uiteraard ook uiteenlopend. Sommige landen zijn verder ontwikkeld en stellen
meer eisen aan technologie.”
Van Coevorden ziet hierin zeker een verschil
tussen Nederland en Europa en de rest van
de wereld: “In Noordwest-Europa wordt nieuwe technologie sneller opgepikt. De arbeidskosten zijn hoger en dat leidt tot meer focus
op productiviteit. In deze regio zijn bedrijven
erg gedreven om te verbeteren. Ook Trimble
investeert in verbetering. We geven veel geld
uit aan onderzoek en ontwikkeling. Wij zijn
verantwoordelijk voor een aantal baanbrekende innovaties en durven ook functionaliteit
te combineren. Denk aan het integreren van
een laserscanner en een total station.”

Feedback
Omdat Trimble focust op verticale marktsegmenten is de samenwerking met een goed distributienetwerk en het lokaal ondersteunen van
klanten belangrijk. Van Coevorden vertelt: “De
samenwerking met partners brengt ons in contact met de gebruikers. Wij ontvangen graag
feedback en ontwikkelen door op basis van

Interview

Introductie van de TSC7 tijdens de Trimble Gebruikersdag 2018.

deze input. De samenwerking met de distributeur van Trimble in Nederland, Geometius, is
bijvoorbeeld erg goed. De gebruikersdag van
Geometius, tegenwoordig het Meet en Weet
Event, is voor ons ook een goede gelegenheid
om in contact te komen met de eindgebruiker.”

Innovaties
Wij vragen Van Coevorden wat, in de ruim
25 jaar dat hij voor Trimble en Nikon werkt,
de belangrijkste innovaties en sleutelmomenten
zijn geweest op het gebied van landmeetkunde. Er volgt een uitgebreide opsomming: “Dat
total stations langzaam de wereld overgingen

is het eerste waar ik aan denk. De grote onhandige apparaten en kleine ontvangers op
een paal, die daaraan vooraf gingen, kan ik
mij nog goed herinneren, dus de introductie
van de total stations is een belangrijke stap
geweest. De technologische mijlpalen na het
millennium zijn natuurlijk ook indrukwekkend,
zoals laserscanning, drones en fotogrammetrie. Ook het samenvoegen van technologie in
één apparaat, zoals bij een laserscanning total
station het geval is, zie ik als een belangrijke
stap voorwaarts. De nieuwe manieren van data
inwinnen en verwerken, zoals landmeten met
de smartphone of het werken met een veldboek
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Column
De digitale
overheid
Ik kan omwille van de volledigheid een lang
verhaal nog langer maken, maar ik zal het
toch proberen kort te houden. De essentie
van mijn betoog is dat de overheid de taak
heeft, nee de verantwoordelijkheid, om de
bewoners iets te bieden dat zij ook echt
kunnen gebruiken. Een voorbeeld: Breaking
News. Primeur in de gemeente Digiloos. De
bouwvergunning is verleend nog voordat u
uw mailbox heeft geopend! Stel u wilt een
gastenverblijf op het achtererf bouwen. U
opent de site en klikt op de button: bouwvergunning aanvragen. Na met DigiD te
zijn ingelogd, laadt u het bouwmodel van
het bouwwerk dat u van de aannemer hebt
gekregen in het systeem. Direct verandert
het scherm in een 3D-bestemmingsplan van
wat wel en niet mag, in combinatie met een
3D-basisregistratie. U ziet dat het gastenverblijf groen oplicht en dus past binnen de
kaders van de bouwmogelijkheden. Plingplong en ziedaar: de mail met daarin de
goedgekeurde bouwvergunning is binnen.
Dat zou toch prachtig zijn! Plingplong. Nog
een mail. De factuur van de legeskosten.
Oké, dat is minder leuk.
De Trimble SX10.

lijken me ook vermeldenswaard in dit kader.
Tenslotte zijn er inmiddels ook allerlei nieuwe
kansen op komst, waarvan BIG smart cities wel
het meest in het oog lopen.”
De komende vijf jaar verwacht Van Coevorden
nog meer ontwikkelingen op het gebied van
data inwinnen en verwerken: “Met mobile mapping worden enorm veel data in een korte tijd
ingewonnen. Sensoren gaan een nog belangrijke rol spelen. En slimme software, waardoor
gebruikers makkelijker kunnen samenwerken.”
Op beurzen als INTERGEO lijken drones de
afgelopen jaren steeds meer aan terrein te winnen. De opkomst van deze apparaten is Van
Coevorden en Trimble ook niet ontgaan: “Wij
zijn als Trimble vroeg ingestapt in de wereld
van drones, maar op een gegeven moment
besloten wij te focussen op de verwerking van
beelden met software. Drones zijn een belangrijk onderdeel van de markt. Wij geloven ook
sterk in het inwinnen van data met drones, in
combinatie met andere instrumenten, zoals een
laserscanner. Helaas zijn er met het werken met
drones ook veel beperkingen. Het is niet mogelijk of toegestaan om overal te vliegen en een
dronegebruiker moet voldoen aan de wet- en
regelgeving.”

Vakgebied in ontwikkeling
De ontwikkeling van drones, maar ook andere vernuftige technologie zorgt voor een
verandering van het vakgebied Geo-ICT. Van
Coevorden vertelt: “Het vak van landmeten is
veranderd de afgelopen tien jaar, maar de
rol van de landmeter blijft onveranderd belangrijk. De instrumenten en software zijn in
de afgelopen jaren steeds gebruiksvriendelijker geworden, maar de landmeter blijft een
belangrijke rol vervullen om de integriteit,
precisie en nauwkeurigheid van de data te
waarborgen. Inwinnen is misschien steeds gemakkelijker, maar de zorg voor de kwaliteit
van de data blijft en de landmeter is daar
bij uitstek de juiste persoon voor. Ontwikkelingen zoals augmented reality en data
inwinnen met drones kunnen het vakgebied
nog aantrekkelijker maken. Dit zijn dan ook
interessante ontwikkelingen voor het vakgebied.” n
www.trimble.com
www.geometius.nl

We maken stappen richting papierloos
werken en klantvriendelijke verbeteringen
bij de overheid die echt verbeteren, dat
is honderd procent zeker. Als ik de plattegrond van stappen nauwkeurig bekijk, zie
ik echter dat elke stap met een verschillend
schoenenpaar is gezet. Kijk ik nog beter
dan kan ik ook zien dat er grote stappen
en kleine stappen worden gezet, er zit zelfs
af en toe een sprong tussen. Kortom, de
betrokkenen – klant, architect, bouwer en
gemeente – in de keten trekken niet samen
op. Om nog maar even in de metafoor van
de stappen te blijven: we bewandelen niet
samen hetzelfde pad. Samen wandelen is
veel gezelliger!
Uiteraard blijf ik positief gestemd dus wil
graag reacties van mooie wandelpaden
ontvangen. Wij CAD’ers en BIMmers zijn
er klaar voor. Nu de overheid nog. Schrijf
een comment op de site of mail naar
redactie@bignieuws.nl.

Wandelingenieur W. Barendsz
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Een laatste waarschuwing…

Een langetermijnvisie
voor BIM-data
Door Jan Blaauboer

“Partir, c’est mourir un peu”, zeggen de Fransen. Soms is dit waar, vaak ook
niet. Of dat hier het geval zou moeten zijn, laat ik graag aan anderen over om te
beoordelen, maar het is wel duidelijk dat voor mij de tijd van gaan is gekomen:
mijn laatste artikel voor BIGnieuws. Het is voor de trouwe lezers inmiddels wel
duidelijk dat mijn visie op BIM en waar het heen moet met deze methode niet
strookt met de ideeën die in de markt leven. Ik ben echter Don Quichot niet, het
is (hoog?) tijd om te stoppen. Met een laatste bijdrage dan. Nog één keer steek
ik mijn waarschuwende vingertje op…

V

olgens Google heeft een
data van een belastingdienst, maar
gebouw een gemiddelde
is het ook goed voor BIM-data? IFC
economische levensduur van
is, denk ik, een betere oplossing,
zestig jaar. Rijkswaterstaat rekent
zeker voor geometrische informamet een levensduur van honderd
tie. Maar is met IFC het probleem
jaar voor betonnen en stalen brugwel opgelost? Ik denk het eigenlijk
gen. Dit zijn respectabele tijdsduniet. IFC is nog volop in ontwikkeren, maar toch lees en hoor ik nog
ling, zeker met betrekking tot de
steeds weinig over de manier waarGWW-sector. De BIM-software is
op we om zouden moeten gaan
ook nog niet uitontwikkeld en dus
met BIM-informatie gedurende de
ontstaat het probleem welke versie
levenscyclus van het gebouwde
software ondersteunt welke versie
object.
IFC?
Als ik negatief ben, stel ik dat het
Stel iemand ontwerpt vandaag een
gebrek aan levenscyclusvisie lonieuw gebouw en slaat het BIMAlles opslaan in het ASCII-formaat? Het is wél leveranciersonafhankelijk en
gisch is als wij BIM het feestje van
model keurig op in de huidige IFCtoekomstbestendig!
de architect en aannemer laten zijn.
versie, dan wel de hoogste IFC-versie
Wat is hun belang bij het gebruik
die wordt ondersteund door de BIMformaat altijd digitaal leesbaar zal blijven. software waarin wordt gewerkt. Alles keurig
van BIM-data over pakweg vijftig jaar? Dit
Een voordeel is daarbij dat het ASCII-formaat gedaan dus.
belang ligt bij de gebruiker en/of de eigeabsoluut leverancieronafhankelijk is. Het kent Maar dan… De eerste grote wijziging aan dit
naar van het gebouw. Vandaar dat ik, nog
echter grote beperkingen en is eigenlijk alleen gebouw is in 2032. Enthousiast probeert iealtijd, de mening ben toegedaan dat de gegeschikt voor tekst zonder opmaak. Is het dan mand − misschien de gebruiker, misschien de
bouwgebruiker de BIM-kar moet trekken.
de ideale oplossing? De Amerikaanse belas- ontwerper zelf − het gearchiveerde IFC-model
ASCII vs PDF
tingdienst heeft inmiddels de strategie aange- te laden in de nieuwste BIM-software. Leuk
Bij digitale data is houdbaarheid waarschijn- past en werkt nu, voor zover ik heb begrepen, geprobeerd, maar helaas: de ondersteuning
lijk geen probleem, maar bruikbaarheid wel.
met een van de PDF-formaten. Dat is welis- van de IFC-versie van het gearchiveerde moEigenlijk is het bij digitale info een beetje het
waar een de facto standaard en er is meer del is gestopt in 2027. De eigenaar van de
tegenovergestelde van analoge (papieren) mee mogelijk dan met ASCII, maar het is al data had toen alle gearchiveerde modellen
data: dat medium vergaat misschien, maar niet helemaal leveranciersonafhankelijk meer.
moeten upgraden naar het nieuwe formaat…
zo lang het bestaat, kan het worden gebruikt
Monnikenwerk, maar doenbaar als dit in het
PDF vs IFC
en is de informatie voor mensen leesbaar.
proces is gedocumenteerd.
Met de beslissing van de Amerikaanse belas- De eigenaar van de ontwerpdata kan ook beDe Amerikaanse belastingdienst heeft lang
tingdienst in het achterhoofd, is het goed om sluiten dat het archief alleen de tekeningen en
vastgehouden aan het idee dat alle digitale
data bewaard moesten blijven in het ASCII- eens na te denken over onze eigen branche. bestekken van het gebouwde object bevat in
PDF is vast heel geschikt voor het opslaan van PDF-formaat. Geen slimme oplossing hoor ik
formaat. De kans is inderdaad groot dat dit

Opinie
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Actie!
Met betrekking tot het bewaren van data voor
de langere termijn heb ik hierboven slechts
twee voorbeelden gegeven, maar er zijn
natuurlijk vele andere mogelijkheden. Het
belangrijkste is echter dat iedereen zich realiseert dat er actie ondernomen moet worden
wanneer we willen dat BIM-data van nu te
gebruiken blijven gedurende de levenscyclus
van het gebouwde object. Het is een belangrijk onderdeel bij het benutten van BIM-data
waar dus maar weinig aandacht voor is.
Negeer het echter niet: u bent nu gewaarschuwd. n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

Modellen opslaan in IFC is ook een optie. Hier een IFC-model in een IFC++-gebaseerde viewer.

mensen denken. Dat lijkt me echter betrekkelijk. Het is een heldere, eenduidige oplossing
die relatief eenvoudig realiseerbaar is. Natuurlijk ontbreekt daarmee de intelligentie die

in het 3D BIM-model aanwezig was, maar
alle relevante informatie is bewaard gebleven
in een toegankelijk formaat met acceptabele
kosten.

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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OmniformEngineering zet standaard in bij Quatrebras

“NLCS als vereiste is een
kwestie van tijd”
Door de redactie

Toen Matteo de Graaf drie jaar geleden in dienst kwam bij OmniformEngineering,
was de NLCS nieuw voor hem. Al snel ontdekte hij dat de Nederlandse CAD Standaard hem tijd bespaarde en de kans op fouten verkleinde. Zijn mening is dan
ook niet verrassend: “Sneller werken, duidelijkere tekeningen, kleinere kans op
fouten… in mijn optiek heeft de NLCS alleen maar voordelen.”

D

e Graaf is tekenaar/ontwerper bij
OmniformEngineering, een bedrijf
dat actief is in de volle breedte van
de civiele sector. Daarnaast is hij de vaste
begeleider van ‘jong talent’, zoals studenten
van Hogelschool Rotterdam en mboRijnland.
“Het is heel leuk om met de jonge generatie op te trekken”, vertelt De Graaf. “In veel
afstudeeropdrachten zit een deel ontwerp- of
tekenwerk, waar ik de studenten bij begeleid.
Op school leren ze vooral theorie; ik kan mijn
ervaring vanuit de praktijk toevoegen aan
hun tekenwerk. Natuurlijk, iemand kan heel
goed een rioolinspectieput in een tekening
verwerken, maar al gauw vergeet hij of zij
de impact met de ondergrondse infra, zoals
kabels en leidingen. Dat is de brug tussen theorie en praktijk die ik graag sla.”
Maar over het algemeen sluit het onderwijs
goed aan op de praktijk, vindt De Graaf.
Veel studenten kunnen het geleerde direct
toepassen in het werkveld. “Wel zijn ze op
de hogescholen wat minder bekend met de
NLCS dan op de mbo-opleidingen. Studenten
van mboRijnland kunnen bijvoorbeeld perfect
overweg met InfraCAD. Ze kunnen zó meedraaien in de meeste projecten.”

Overdraagbare tekeningen
Zelf werkt de tekenaar/ontwerper zo’n drie
jaar met de NLCS als tekenstandaard. “Toen
ik binnenkwam bij OmniformEngineering,
had het bedrijf de NLCS al lang en breed
uitgerold met InfraCAD. Voor mij was het
even wennen, aangezien ik uit de aannemerij
kwam en tot die tijd alleen maar met een eigen standaard had gewerkt. Al snel ontdekte
ik hoe handig de NLCS is. Standaard lijnen,
voorbedachte symbolen… de ontwerper hoeft
niet meer alles zelf te fabriceren.” Bovendien,
zo stelt De Graaf, maakt het niet meer uit wie

Interview

Matteo de Graaf, tekenaar/ontwerper bij OmniformEngineering: “In mijn optiek heeft de NLCS alleen maar
voordelen.”

de tekening maakt. Immers: als alle partijen
de NLCS gebruiken, zijn tekeningen zonder
problemen overdraagbaar. De Graaf: “Dat
scheelt niet alleen tijd; het voorkomt ook nog
eens fouten. Onduidelijkheden en tekenfouten
komen al in de voorbereidingsfase bovendrijven, zonder dat een ontwerper zelf de hele
tekening door hoeft te akkeren. En met een
paar drukken op de knop in InfraCAD is de
tekening helemaal conform NLCS.”

Bibliotheek aangevuld
De mogelijkheid om de NLCS-bibliotheek naar
wens aan te vullen, ziet De Graaf als een be-

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

OmniformEngineering
OmniformEngineering is onderdeel van
OmniformGroup (Alblasserdam), een civieltechnisch ingenieursbureau met een
eigen detacheringsbureau. OmniformGroup probeert in zijn projecten een
brug te slaan tussen mens en techniek,
om zo de leefomgeving te verbeteren.
Het bedrijf is actief binnen de openbare
ruimte, grond-, weg- en waterbouw, infra, elektrotechniek, werktuigbouwkunde
en aangrenzende disciplines.

langrijk voordeel van de standaard. “Neem
de rioolspecialisten die bij ons werken. Zij
misten verschillende symbolen, bijvoorbeeld
om putgroottes aan te duiden of om putten met
schildmuur in hun ontwerpen te plaatsen. We
hadden die symbolen en objecten wel in een
eigen AutoCAD-template staan, als los venster
naast het ontwerp. Inmiddels hebben we alles
in de NLCS verwerkt, in een eigen InfraCADprojectbibliotheek ‘riolering’. Dat maakt het
functioneel ontwerpen een stuk aangenamer.
Ook is het zeker dat een derde partij naadloos
vooruit kan met tekeningen.”
Die laatste bewering wordt gestaafd in een
meerjarig project waar OmniformEnginee-

Een NLCS-ontwerptekening van OmniformEngineering voor project Quatrebras in opdracht van gemeente
Haarlemmermeer.

ring bij is betrokken: Quatrebras, een gebiedsontwikkelingsproject in Badhoevedorp.
Oude sportvelden en een braakliggend tracé
van de oude snelweg A9 maken plaats voor
nieuwe woonwijken met groenvoorzieningen.
In 2025 moet het project klaar zijn. De Graaf:
“We ondersteunen de gemeente, bijvoorbeeld
door hun voorlopige ontwerpen om te bouwen
tot gedetailleerde definitieve ontwerpen en
bestekontwerpen. Doordat ook de aannemer
met de NLCS werkt, is de overdracht van die
ontwerpen soepel. De aannemer ziet meteen
wat we bedacht hebben; er zijn geen onmogelijke constructies die je vroeger nog wel
eens tegenkwam in tekenwerk. Dat werkt heel
fijn. Ook in de projectfasering is de NLCS
een voordeel. Tekeningen van eerdere fases
dienen als basis voor nieuwe ontwerpen, als
referentie van de oude situatie.”

NLCS als standaard
De Graaf verwacht dat de NLCS over een
aantal jaren niet meer weg te denken is. “Sterker nog: ik denk dat het een vereiste wordt in
de bouwsector. Nu al zie je dat het gros van
de bedrijven overstapt; de NLCS is echt de
standaard aan het worden. En waarom ook
niet? Aan de voorkant is het leren werken met
de NLCS misschien een investering, en het is
niet meer dan logisch dat de wat oudere, senior tekenaars moeten wennen. Maar aan het
einde van de rit heeft de NLCS alleen maar
voordelen die iedereen tijd en geld besparen.” n
www.omniformgroup.com
www.cadaccent.nl
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Samenwerking HB Adviesbureau en NedGraphics (Cadac Group)

Delen van kennis en ideeën
helpt de branche vooruit
Door Lambert-Jan Koops

Wie sneller, beter en efficiënter wil werken, moet daar vaak het nodige extra
werk in steken. Zo ging het ook bij HB Adviesbureau, waar goed is nagedacht
over het optimaliseren van de CAD-gerelateerde werkprocessen binnen de organisatie. Binnen het bureau zijn hiervoor concrete functionaliteiten ontwikkeld,
waarbij het besef ontstond dat deze ook voor andere organisaties in de branche
waardevol zouden kunnen zijn. De directie van HB Adviesbureau besloot daarom
op zoek te gaan naar een marktpartij die de functionaliteiten wilde opnemen in
een bestaande applicatie en kwam daarbij terecht bij NedGraphics.

Michel van der Hulst (l), werkvoorbereider en Autodesk-productbeheerder bij HB Adviesbureau en Ruud Zonneveld, directeur van dit bedrijf.

Interview
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De ideeën van HB Adviesbureau en de daaruit
ontwikkelde functies worden stapsgewijs
opgenomen in NedInfra Tekenen Plus en
NedInfra Geo.

H

B Adviesbureau is gespecialiseerd in
de inrichting en het beheer van de
openbare ruimte en een verantwoord
gebruik van de bodem. Hierbij pakt het bureau de projecten zo compleet mogelijk op
en is het van voortraject tot en met de realisatie en nazorg betrokken bij de plannen, of het
nu gaat om bodemonderzoek en -sanering,
woningbouw, de (her)ontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden, de boven- en ondergrondse infrastructuur of om inrichting van
openbare gebieden en recreatie- en sportterreinen. Dit allemaal voor opdrachtgevers
zoals gemeenten, milieudiensten, provincies,
rijksdiensten en waterschappen, maar ook
projectontwikkelaars, bouw- en aannemingsbedrijven en woningbouwverenigingen. De
focus van HB Adviesbureau ligt echter vooral
op ontwerp- en engineeringswerkzaamheden voor de gemeentelijke infrastructuur, zo
vertelt Ruud Zonneveld, directeur van het
bureau. “Wij maken voor de uitvoering van
de ontwerp- en engineeringswerkzaamheden
gebruik van Autodesk- en Bentley-software.
Vanaf de start van ons bureau 28 jaar geleden zijn wij altijd Autodesk-georiënteerd geweest en hebben in het verleden bij diverse
partijen de bijbehorende producten en diensten afgenomen. De afgelopen tien jaar werken we echter vooral samen met NedGraphics en omdat we een goede relatie hebben
met deze partij leek het ons ook logisch om
eens met hen te overleggen over de integratie
van de door ons ontwikkelde functies in de
door hen geleverde software.”

vertelt over de softwaregeschiedenis binnen
het bureau: “Op het moment dat HB Adviesbureau ging werken met AutoCAD hebben
mijn voorgangers een tekenstandaard geïntroduceerd en tegelijk ook maatwerksoftware
geschreven om deze standaard te ondersteunen. Die standaard en bijbehorende software
hebben we binnen ons bureau zo´n twintig
jaar in de lucht gehouden. Door de opkomst
van de NLCS en de visie hierachter, is vier
jaar geleden besloten om over te stappen op
de NLCS-standaard. Deze is geïntegreerd
in onze werkwijze en de eigen software is
hierop aangepast. De keuze om de eigen
software te gebruiken was omdat we functionaliteiten misten in de NedGraphics-applicaties NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo,
die weliswaar heel goed het gebruik van
de NLCS ondersteunen en bijvoorbeeld de
mogelijkheid bieden voor een open-sourcekoppeling met PDOK, om maar eens iets te
noemen, iets wat onze functionaliteiten weer
niet kunnen.”
Omdat Van der Hulst en zijn collega’s duidelijk voor ogen hadden wat ze wilden, meldden ze zich bij NedGraphics met de vraag of
ze ook input konden geven voor de ontwikkeling van de functies binnen de NedInfraoplossingen. Van der Hulst geeft een concreet
voorbeeld: “Het is bij ons werk belangrijk
dat we snel kunnen schakelen tussen diverse
weergaven van een ontwerp. Het aanmaken
van lagen en het plaatsen van symbolen volgens de NLCS was direct goed mogelijk in
de software, maar juist het wisselen tussen on-

Generieke functies
Nadat er verschillende besprekingen hebben
plaatsgevonden tussen de technisch specialisten van HB Adviesbureau en NedGraphics,
werd besloten om de ideeën van HB Adviesbureau en de daaruit ontwikkelde functies
stapsgewijs op te nemen in NedInfra Tekenen
Plus en NedInfra Geo. Een van de mensen
die daarbij betrokken is, is Nick Kerkhof, productmanager BIM & Infra bij NedGraphics.
Hij benadrukt dat de functies die in overleg
met HB Adviesbureau worden ontwikkeld, als
generieke functionaliteit beschikbaar komen.
“We zijn duidelijk niet bezig met maatwerk
voor een specifieke partij, maar gebruiken
de input om de software voor al onze gebruikers te verbeteren. De wensen en ideeën
van HB Adviesbureau worden op een dusdanige manier geïmplementeerd zodat ze
breed inzetbaar zijn, juist omdat dit bureau
zo goed heeft nagedacht over het werkproces en daarin ook echt voorloopt op andere
partijen.”
Zonneveld reageert op de woorden van Kerkhof: “Het valt me op dat verschillende organisaties net lijken te zijn gestart met NLCS,
terwijl de standaard toch al een tijd geleden
gelanceerd is. Natuurlijk is het overstappen
op een nieuwe standaard wel even lastig,
maar wanneer dat eenmaal gedaan is, komt
een organisatie al snel in een versnellingsfase
terecht waarin processen sneller, beter en duidelijker lopen. Met HB Adviesbureau zitten
we momenteel in die fase en op basis van
onze ervaringen kan ik het ook echt iedereen
aanraden.”

Anticiperen op 3D

Softwaregeschiedenis
De intern bij HB Adviesbureau ontwikkelde
functionaliteiten zijn in beheer bij Michel van
der Hulst, werkvoorbereider en ook Autodeskproductbeheerder binnen het bureau. Hij

der- en bovengrondse weergaven was voor
ons ook essentieel en dat was daarmee iets
waarvoor we graag een functie terug wilden
zien. Het zijn typisch die kleine, extra tekenhandigheidjes die de dagelijkse werkzaamheden versnellen en vereenvoudigen, met het
gebruik van de NLCS als uitgangspunt. Naast
het kunnen wisselen tussen weergaven, ging
het bijvoorbeeld om het snel aan en uit kunnen zetten van hoofdgroepen en het omzetten
van tekeningen in de gewenste PDF’s met bijbehorende metadata. Dat zijn heel concrete
functies die het werk voor ons bureau een stuk
makkelijker maken en waarvan we denken
dat ze ook voor andere eindgebruikers binnen onze branche zeer nuttig zijn.”

De functies die NedGraphics in overleg met HB
Adviesbureau ontwikkelt komen als generieke
functionaliteit beschikbaar in de software.

Naast het concreet toevoegen van functionaliteit aan NedInfra Tekenen Plus en NedInfra
Geo, denkt Zonneveld dat de samenwerking
tussen HB Adviesbureau en NedGraphics
ook van belang is voor de ontwikkelingen
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NedGraphics. “We zien met name bij commerciële trajecten en bij het presenteren van
gemeentelijke plannen door bijvoorbeeld
wethouders aan bewoners dat de meerwaarde van 3D duidelijk voelbaar is. Wanneer
een project al in 3D is gedaan, is daar dus
direct winst te halen, omdat het model voor
de visualisatie al klaar is. Het is jammer dat
dit bij binnenstedelijke projecten momenteel
nog niet opweegt tegen de investering in de
ontwerpfase, maar ik denk dat dit op middellange termijn zeker zal veranderen, ook met
het oog op de ontwikkeling van de digitale
tweelingen van steden, waarbij 3D toch ook
een belangrijke rol zal spelen. Wat dat betreft ben ik het ook zeker eens met de opmerking dat we daar nu al op moeten anticiperen
en dat onze samenwerking met HB Adviesbureau daarbij een zeer nuttige rol kan spelen.”

van kennis een wat achterhaald idee is, wat
niet meer past in deze tijd”, licht Zonneveld
toe. “Partijen die krampachtig hun kennis beschermen, vergeten dat het juist heel nuttig
kan zijn. Wie kennis deelt, kan bijvoorbeeld
veel makkelijker de eigen ideeën en plannen
toetsen en deze daarmee veel sneller ontwikkelen. Wat dat betreft lijkt het delen van
kennis wel wat op de open-sourcegedachte:
wie wat deelt, krijgt er ook wat voor terug.
Vandaar dat ik erg enthousiast ben over de
plannen voor onze Academy. Momenteel
proberen we er dan ook handen en voeten
aan te geven en uiteraard bespreken we de
mogelijkheid of we ook daarin met NedGraphics kunnen optrekken.” n

Kennis delen

NedInfra Tekenen Plus en NedInfra Geo ondersteunen
beide het gebruik van de NLCS.

op een wat hoger niveau. “Het lijkt erop dat
we met de branche steeds meer aan een
3D-werkwijze toe zijn en dat is dan ook iets
waar we op moeten anticiperen met behulp
van onze samenwerking. Wij kunnen bij
NedGraphics aangeven wat er nodig zal zijn
op dit gebied en waar de prioriteiten liggen,
zodat zij ook op dit gebied software kunnen
leveren die aansluit bij de behoefte van de
eindgebruikers.”
Van der Hulst vult zijn directeur aan: “Het
werken in 3D is een beetje een ingewikkeld
verhaal op dit moment. Autodesk heeft met
Civil 3D bijvoorbeeld een prima 3D-product,
maar dat is met name geschikt voor grote
infraprojecten zoals snelwegen. Voor binnenstedelijke projecten is het minder geschikt,
omdat het daarvoor heel veel tijd kost om een
model op te zetten. In zo’n geval wordt een
project al snel veel duurder en dan is de keuze snel gemaakt om het niet in 3D te doen,
ondanks de voordelen die het kan bieden.
Wij experimenteren zelf door pilotprojecten
te doen en zo onze opdrachtgevers de meerwaarde te laten zien. Hier wordt dan altijd
zeer positief op gereageerd.”
Een van de voordelen van het werken in 3D
is natuurlijk dat het meer tot de verbeelding
spreekt en beter te begrijpen is. Zeker in
de communicatie met derden, zo stelt Alex
Witlox, accountmanager BIM en Infra bij

Interview

Alhoewel 3D belangrijk genoeg is als onderwerp, zijn er ook nog genoeg andere zaken
die de komende tijd binnen het samenwerkingsverband tussen HB Adviesbureau en
NedGraphics een rol zullen spelen. Met enige regelmaat komen de vertegenwoordigers
van beide bedrijven bijeen om de volgende
stappen te bespreken, maar ook daarbuiten
is er contact. Zo trekken beide partijen ook
regelmatig samen op in de landelijke NLCS
Expertcommissie. Van der Hulst: “In deze
commissie zetten we samen hele goede stappen, waarbij we vooral ook oog hebben
voor de dagelijkse praktijk. Ons onderlinge
overleg helpt daarbij, want we weten allebei
al wat we willen en kunnen zo dan ook een
actieve rol spelen in deze organisatie. Ik denk
dat HB Adviesbureau en NedGraphics dan
ook een nuttige bijdrage leveren aan het nog
beter maken van de NLCS.”
Naast de ondersteuning van de ontwikkeling
van de NLCS is HB Adviesbureau ook nog
bezig met het opzetten van de HB Academy,
waarbinnen het bedrijf de door de jaren heen
opgebouwde kennis wil delen met derden.
Een idee dat daarmee enigszins in het verlengde ligt van de NLCS-samenwerking met
NedGraphics, waarbij immers ook kennis
wordt gedeeld. Het verschil is alleen dat de
opzet van de HB Academy breder is, zo legt
Zonneveld uit. “We willen daarin niet alleen
kennis delen over werkprocessen en het gebruik van functies en techniek, maar bijvoorbeeld ook over soft skills. Binnen deze Academy moet echt alles te leren zijn wat er nodig
is om goed te functioneren in onze branche.”
Uit de plannen van Zonneveld blijkt duidelijk
dat HB Adviesbureau niet bang is om kennis
te delen. “We denken dat het niet willen delen
BIGnieuws | september 2020

www.hbadvies.nl
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Visualiseren, controleren en analyseren

Digital twins voor
waterinfrastructuurbeheer
Door Gregg Herrin

Stijgende elektriciteitsprijzen. Financiering voor capital improvements. Verouderde bedrijfsmiddelen en infrastructuur. Waterschaarste en waterverlies. Een
groeiende stedelijke bevolking en een krimpende plattelandsbevolking. Natuurrampen veroorzaakt door klimaatverandering, zoals stormen, overstromingen en
droogtes. Dit zijn slechts enkele van de problemen waar waterbedrijven mee te
kampen hebben bij het leveren van betrouwbare, flexibele en betaalbare watersystemen. De oplossingen zijn divers, variërend van publiek-private samenwerking tot milieubewustzijn en slimme watertechnologieën. In toenemende mate
voegen nutsbedrijven digitalisering toe aan deze lijst.

G

oede gegevens zijn van fundamenteel
belang voor een goede besluitvorming.
Vaak hebben nutsbedrijven echter
moeite om de gegevens die ze al hebben en de
gegevens die ze routinematig verzamelen, effectief te gebruiken, doordat deze deel uitmaken
van afzonderlijke IT-oplossingen, spreadsheets
en papieren dossiers. Door deze gegevens en
de bijbehorende bedrijfsprocessen te digitaliseren, kunnen nutsbedrijven het maximale uit hun
gegevens halen en zo hun besluitvorming, efficiëntie en service verbeteren. Digital twins zijn
daarvoor een krachtige strategie die door progressieve waterbedrijven wordt toegepast.
Digital twins zijn de virtuele weergaven van fysieke bedrijfsmiddelen, processen of systemen.
Voor het maken van een digital twin van een watersysteem worden virtuele engineering-modellen
met realiteitsmodellen op stadsschaal en GIS-gegevens gecombineerd. Ook worden digital twins
voortdurend bijgewerkt met virtuele operationele
gegevens van SCADA-systemen, sensoren en
andere meetbronnen, waardoor een realtime
model ontstaat dat voor verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Dat is wat digital twins
onderscheidt van statische 3D-modellen.
Het resultaat is een intelligent en verbonden
digitaal infrastructuurmodel dat planning, het
ontwerp, de bouw en het beheer van slimme
waternetwerken ondersteunt. Digital twins van
watersystemen bieden nauwkeurige en betrouwbare gegevens die nutsbedrijven kunnen
gebruiken om wat-als-analyses uit te voeren en
geïnformeerde beslissingen te nemen gedurende
de levenscyclus van het watersysteem. Denk

Digital twins, mogelijk dankzij intelligente en verbonden digitale infrastructuur, ondersteunen planning, ontwerp, constructie en bewerkingen voor intelligente waternetwerken.

daarbij bijvoorbeeld aan de kwetsbaarheid van
het systeem op de lange termijn, de capaciteitsplanning, onmiddellijke prestatiemonitoring en
de afhandeling van noodsituaties.

Begrijpen en voorspellen
Met digital twins kunnen medewerkers van nutsbedrijven bedrijfsmiddelen visualiseren (binnen
de context van het systeem en de omgeving),
de status ervan controleren en analyses en simulaties uitvoeren. Zo kunnen nutsbedrijven de
historische en huidige prestaties van hun watersystemen beter begrijpen, toekomstige prestaties
voorspellen en de impact van potentiële veranderingen in de virtuele wereld simuleren voordat er
financiële middelen worden ingezet.

Digital twins bieden nutsbedrijven praktische inzichten waarmee ze prestaties kunnen voorspellen en fouten kunnen identificeren voordat deze
zich voordoen. Digital twins optimaliseren de
prestaties van bedrijfsmiddelen en de op risico’s
gebaseerde planning/voorbereiding op noodsituaties. Door effectiever gebruik te maken van
gegevens en de verzamelde gegevens beter in
te zetten, genereren digital twins inzichten waarmee nutsbedrijven de huidige en toekomstige
prestaties van hun bedrijfsmiddelen en watersystemen kunnen voorspellen en optimaliseren.

Snelle actie
Waarom zijn digital twins belangrijk voor waterinfrastructuurbeheer? Daar zijn een vijftal rede-
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ten en het aantal leidingbreuken verminderen.
Daarmee komen we automatisch ook terecht
bij het vijfde voordeel: omdat de integratie van
SCADA-gegevens en hydraulische modellen
een nauwkeurige analyse van het gedrag van
het watersysteem kan opleveren, gebruiken nutsbedrijven digital twins om de verschillende manieren te testen waarop hun watersysteem kan
worden gebruikt om de afhandeling van noodsituaties te verbeteren, de efficiëntie te verhogen
en energie te besparen.

Praktijkvoorbeeld

Gregg Herrin: “De enorme vooruitgang op het
gebied van monitoring- en computertechnologie,
zal ertoe leiden dat digital twins een vast onderdeel
worden van elk aspect van de waterindustrie.”

nen voor te geven. In de eerste plaats is het belangrijk dat de digital twin snelle actie mogelijk
maakt. Door de integratie van een hydraulisch/
waterkwaliteitsmodel van het systeem dat de
huidige omstandigheden weerspiegelt, kunnen
nutsbedrijven met digital twins gebeurtenissen
simuleren zoals kapotte leidingen, stroomuitval,
brand en vervuiling. Op die manier helpt het
model nutsbedrijven met het analyseren van de
veerkracht van hun systemen en het inschatten
van risico’s.
Een tweede voordeel van digital twins is dat ze
gebruikmaken van gegevens uit bestaande beheersystemen en andere bedrijfssystemen om
het op risico’s gebaseerd strategisch bedrijfsmiddelenbeheer over de gehele levenscyclus te
ondersteunen. Hierdoor kunnen nutsbedrijven de
levenscycluskosten optimaliseren, de levensduur
van bedrijfsmiddelen verlengen en prioriteit geven aan kapitaalverbeteringsprojecten.
Door digital twins continu bij te werken met
gemeten operationele gegevens kunnen nutsbedrijven de locatie van potentiële lekken bepalen
en waterverlies verminderen, wat daarmee het
derde voordeel is van digital twins.
Het vierde nuttige aspect van een digital twin
is dat deze het mogelijk maakt om gegevens te
combineren. De meeste waterbedrijven hebben
al een hydraulisch model van hun systeem dat
ze gebruiken voor planning en design. Door
deze hydraulische modellen samen te voegen
met gegevens van SCADA-systemen kunnen
nutsbedrijven met behulp van digital twins eigenschappen van hun watersystemen definiëren
die niet direct gemeten kunnen worden, zoals
de stagnatie en snelheid van water. Hierdoor
krijgen ze een uitgebreider beeld van het systeem en kunnen ze de fysieke veiligheid vergro-
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Inmiddels worden digital twins ingezet door
waterbedrijven wereldwijd. Zo heeft Companhia Águas de Joinville in het Braziliaanse Joinville een ontwerpproject uitgevoerd, waarbij een
bevoorradingssector met ondersteuning voor
reservoir 2 werd gescheiden, waterdistributieproblemen in de regio werden opgelost door de
sector hydraulisch aan te sturen. Hierdoor kunnen watertekorten worden verholpen en de betrouwbaarheid van gegevens en dossiers gecontroleerd om een realistische simulatie te creëren.
Het bedrijf gebruikte een digital twin om hydraulische simulaties van het bestaande bevoorradingsnetwerk uit te voeren en scenario’s te
genereren met het masterwaterplan als referentie voor de toekomst. Het projectteam maakte
gebruik van OpenFlows WaterGEMS voor de
hydraulische simulaties en van attribuutgegevens
uit ArcGIS voor de hydraulische simulatie van
het systeem. Het resultaat van het project was
een consistente watervoorziening voor slechts
250.000 Braziliaanse real (bijna 40.000 euro)
aan implementatiekosten.

Overstromingen voorspellen
Águas do Porto (Waterbedrijf Oporto - AdP) is
verantwoordelijk voor het geïntegreerde beheer
van de gehele stedelijke watercyclus in de Portugese kuststad Porto. AdP gebruikt digital twins
om informatie uit meerdere softwaresystemen

te integreren. Voor de totaaloplossing worden
OpenFlows FLOOD, OpenFlows WaterGEMS,
OpenFlows SewerGEMS en ACTION Server
gebruikt. Het team produceerde geïntegreerde
digital twins van de watervoorziening van de
stad en de systemen voor rioolwater, regenwater, stranden en zwemwater. Het projectteam
gebruikte digital twins om overstromingen en
problemen met de waterkwaliteit te voorspellen,
dienstverlening te verbeteren, de reactiesnelheid
te verhogen en de veerkracht van de waterinfrastructuur te waarborgen.
De oplossing integreert gegevens van meer dan
twintig verschillende gegevensbronnen, waaronder klantenservicemanagement, facturering, onderhoud, projectmanagement, bedrijfsmiddelen,
operationele systemen, labmanagement, GIS en
SCADA. Daarnaast heeft AdP gegevens geïntegreerd van sensoren, telemetrie en beheer op afstand, waaronder 30 duizend telemetriemeters
en meer dan tweehonderd apparaten.
De digital twins bieden een digitale weergave
van alle watersystemen van de stad en bevatten drie meteorologische modellen: gecombineerde riool- en stormmodellen voor de kust;
riviermond-, kustgebied- en golfmodellen; en
voorspellende modellen. Digital twins bieden
realtime toegang tot deze informatie en worden
gebruikt om voorspellingen te doen, automatisch
de grensvoorwaarden van waterconsumptie en
netwerksensoren bij te werken, netwerkscenario’s voor leidingbreuken en klep- en pompuitval
te analyseren en om informatie over waterstromen, watersnelheid, waterniveau, meteorologie
en stromingen te verzamelen. Deze digital-twinomgeving heeft geresulteerd in een operationele
winst van 25 procent. Ook is de watervoorzieningsuitval met ongeveer 30 procent verminderd
en de reparatieduur na leidingbreuken met 8
procent verkort. De mogelijkheid tot snelle reactie op de sensormetingen heeft de besluitvorming
verbeterd en de stabiliteit en betrouwbaarheid
van de gegevens tot bijna 99 procent verhoogd.

Door de integratie van een hydraulisch/waterkwaliteitsmodel van het systeem, kunnen nutsbedrijven met digital
twins gebeurtenissen simuleren, zoals kapotte leidingen, stroomuitval, brand en vervuiling.
BIGnieuws | september 2020
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H2Porto, het digital-twinplatform van Águas do Porto, omvat eigen software, gegevens en applicaties van derden,
en is beschikbaar in meerdere disciplines, van engineering tot operaties en onderhoud. © Águas do Porto

Resultaten
Digital twins vertegenwoordigen een nieuw
integratieplatform dat informatietechnologie,
operationele technologie en engineeringtechnologie met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen

waterbedrijven het potentieel van big data
benutten op een manier die enkele jaren geleden nog economisch onhaalbaar was. De
integratie van de verschillende technologieën
verenigt verouderde gegevens met operatio-

nele en technische gegevens om een breder,
meer holistisch beeld te geven van het watersysteem van een nutsbedrijf en gegevensgedreven besluitvorming mogelijk te maken.
De enorme vooruitgang op het gebied van
monitoring- en computertechnologie, in combinatie met de bereidheid van de waterindustrie om nieuwe technologieën te omarmen,
zal ertoe leiden dat digital twins een vast onderdeel worden van elk aspect van de waterindustrie. Naarmate digital twins de nieuwe
norm voor waterbedrijven worden, zullen
zij de betrouwbaarheid van watersystemen
verbeteren, de kapitaal- en bedrijfskosten
van nutsbedrijven verlagen en hun ecologische voetafdruk verkleinen, waardoor ze hun
klanten veilige en efficiënte diensten kunnen
bieden. n
Gregg Herrin is senior directeur waterinfrastructuur bij Bentley
Systems, waar hij het team leidt dat verantwoordelijk is voor
Bentley’s hydraulische en hydrologische toepassingen. Voor
meer informatie, zie www.bentley.com.
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Masterstudent in de spotlight: Lieuwe Visser
In deze rubriek wordt een
student die recent zijn of haar
afstudeerwerk heeft afgerond
in de spotlight gezet. Deze keer
Lieuwe Visser, die zijn MSc
GIMA-afstudeerwerk heeft
verricht naar de invloed van de
gebouwde omgeving op fietssnelheden, onder begeleiding van
Kees Maat.
Steeds meer stedelijke regio’s
stimuleren succesvol de overstap
van de auto naar de fiets voor
kortere afstanden. Een nadeel
van die overstap is de lagere snelheid, vooral voor
forenzen, hoewel fietssnelheden in het stedelijk gebied
soms hoger zijn dan ritten met de auto. Toch ligt door
de gebouwde omgeving de snelheid van de rit per fiets
lager. Planners streven daarom naar efficiëntere fietsnetwerken, fietsstraten en fietssnelwegen, deels ook ten
behoeve van elektrische fietsen en speed pedelecs.
Lange tijd kon de snelheid niet exact gemeten worden,
maar GPS-tracking biedt nieuwe mogelijkheden. In zijn
masterthesis heeft Lieuwe Visser GPS-tracks uit het
Brabantse project B-riders gecombineerd met data over

infrastructuurnetwerken van
de Fietsersbond, de gebouwde
omgeving en enkele persoonskenmerken.
De resultaten laten zien dat
snelheid meer beïnvloed wordt
door sexe dan door leeftijd. Vooral
het gedrag op speed pedelecs is
verschillend. Routes met kruisingen brengen de snelheid duidelijk
omlaag, hetgeen samenhangt
met de mate van verstedelijking.
Van iets geringere invloed is de
kwaliteit van de infrastructuur.
De bebouwde kom laat ook een zelfstandig vertragend
effect zien, hetgeen suggereert dat er nog meer aspecten
van invloed zijn.
Dit onderzoek betrof de gemiddelde snelheid, maar
volgend onderzoek moet zich vervolgens richten op de
variatie van de snelheid gedurende de rit. Daarvoor
zijn veel gedetailleerdere tracking- en achtergronddata
noodzakelijk, waaronder het type fiets.
De scriptie van Lieuwe Visser is te vinden op
http://www.gdmc.nl/publications/.

Gemiddelde snelheid van gewone e-bikers versus speed pedelec-rijders.
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Verslag Geomatics Day
De eerste online Geomatics Day was een succes! Wat de
afgelopen jaren een drukke dag op de faculteit Bouwkunde
van de TU Delft was, vol met presentaties en een afsluitende
netwerkborrel, was dit jaar online. Ondanks de grote fysieke
afstand was de jaarlijkse dag dichterbij dan ooit. Het hele
evenement is live gestreamd op Youtube, waardoor iedere
geïnteresseerde vanuit huis mee kon kijken. Zo is de dag door
ruim 500 kijkers bijgewoond.
Tijdens deze dag gaven vijf geomaticsgroepen hun eindpresentatie ter afsluiting van hun Synthesisproject. Ook gaven

CGI, Sweco, Tensing en Fugro een kijkje in de keuken van
hun bedrijf en hun projecten. De dag werd vervolgd met de
uitreiking van de thesis award 2019 voor beste Geomatics thesis, gewonnen door Shenglan Du voor zijn scriptie ‘Accurate,
Detailed and Automatic Tree Modelling from Point Clouds’.
De dag werd afgerond met een druk bezochte online borrel. Al
met al was het een succesvolle eerste online Geomatics Day!
De presentaties van deze dag zijn terug te kijken op het Geomatics TU Delft Youtube Channel: https://www.youtube.com/
channel/UCaV2nzwMT3JmuDZCTm-00TQ/.

Geomatics Synthesisprojecten
Met het Geomatics Synthesis Project (GSP) wordt het eerste
jaar van de master Geomatics aan de TU Delft afgesloten. In
groepen van vijf gaan studenten aan de slag met een opdracht
die wordt aangeleverd door verschillende bedrijven. Ze worden
daarbij begeleid vanuit de TU Delft en het betreffende bedrijf.
Dit jaar draaiden er vijf projecten.
In samenwerking met het Waterschapshuis is een concept
ontwikkeld voor het verbeteren van de AHN3-raster DTM en
DSM-kaarten. Hierbij lag de prioriteit op het vullen van gaten
en interpolatie van grote wateren en rivieren.
Samen met het RIVM en Rijkswaterstaat is een concept
ontwikkeld voor het geautomatiseerd genereren van geluidskaarten op basis van een terreinmodel. Hierbij is voor het
eerst een grotere toepassing ontwikkeld rondom de openbare
Testcnossos-software.
In het derde project is in samenwerking met Esri Nederland

machine learning toegepast om indoor point clouds van een
NS-station te classificeren. Daarbij zijn allereerst trainingsdata
aangemaakt van stukjes point clouds afkomstig van verschillende bronnen (beveiligingcamera’s, toegangspoortjes, etc.). Met
deep learning zijn vervolgens de point clouds semantisch met
deze objectkennis verrijkt.
In opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en CGI
is voor de brandweer het realtime in kaart brengen van een
omgeving door meerdere Microsoft Hololens augmented realitybrillen ontwikkeld. Daarmee is er vanuit de commandopost
continu overzicht van de brand, de brandweerlieden en wordt
het gebouw in realtime in kaart gebracht.
Het vijfde project betrof het ontwerpen van een strategische
aanpak van locatiebepaling van afvalverwerking in Mexico om
zwerfvuil tegen te gaan en afval efficiënt te verzamelen. Dit is
gedaan in opdracht van 52impact.

NCG-workshop Bouwen interactieve online kaarten
Dongliang Peng’s voorstel voor het organiseren van een workshop in het kader
van het NCG Talent Program is recent
door het NCG-bestuur gehonoreerd.
Deze online workshop zal plaatsvinden
op 5 november 2020 als vierde onderdeel
in de gezamenlijk georganiseerde events;
zie laatste oproep voor abstracts in deze

nieuwsbrief. Het doel van de workshop
is het verkleinen van de kloof tussen
het bezit van kaartgegevens en het
publiceren hiervan in de vorm van een
interactieve online kaart. Deze workshop zal bestaan uit enkele lezingen en
oefeningen. Door het bijwonen van deze
beknopte workshop leren de deelnemers

binnen anderhalf uur om zelf ook een interactieve online kaart te maken met behulp van de gepresenteerde tools. Meer
details over deze workshop, inclusief
het aanmelden, zijn te vinden op https://
pengdlzn.github.io/events/interactiveonline-maps/.

NCG-Symposium 2020 gaat online
Inmiddels is besloten dat het jaarlijkse
NCG-Symposium op het gebied van
Geodesie en Geo-informatica geheel
online zal plaatsvinden op 5 november
2020. Dit geldt ook voor de gerela-

teerde events: het Geocongres van de
23 gemeenten in de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH) en de
ICA-workshop ‘Map Generalisation
and Multiple Representation’.

De deadline voor het indienen van
voorstellen is inmiddels verstreken,
de deadline voor het aanmelden voor
het symposium is 15 oktober.
(Zie ook www.ncgeo.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

32

De ontwikkeling van BIM en GIS bij ingenieursbureaus

“Ketendenken essentieel
voor optimaliseren workflow”
Door de redactie

In dit artikel binnen de reeks over BIM en GIS een reactie van Hans Hainje, afdelingshoofd Geo ICT & Geo Info bij MUG Ingenieursbureau. Dit bedrijf stelt dat
het werken met 3D een van de centrale thema’s is binnen de organisatie en past
dit dan ook toe in elke stap van de keten, van projectvoorbereiding tot en met
het opleverdossier. De combinatie van informatie uit BIM en GIS is dan ook een
belangrijk punt bij MUG Ingenieursbureau.

GIS en BIM zijn vaak heel verschillende werelden, met een geo-afdeling aan de ene kant en een ontwerpafdeling aan de andere. Hoe
knopen jullie BIM en GIS concreet
aan elkaar? Welke stappen zijn er
bijvoorbeeld genomen om data-uitwisseling mogelijk te maken? Hoe
beïnvloedt het gebruik van BIM- en
GIS-data de werkprocessen op de
afdelingen en de algehele workflow
van het bedrijf?
“Inderdaad lijken GIS en BIM twee disciplines
die vanuit verschillende afdelingen worden
uitgevoerd. Toevalligerwijze hebben wij net
een nieuwsbrief uitgebracht waar de geïntegreerde aanpak bij MUG beschreven wordt.
Dit heeft vooral met ketendenken te maken.
Het start met de landmeter die een DTM
maakt, of een operator die een 3D-scan uitvoert, dat is de afdeling Geo. Hiermee is de
startsituatie vastgelegd en vervolgens wordt
hierop een ontwerp gemaakt door de afdeling Infra, Water & Natuur. Daarna zullen
zowel de afdeling Infra, Water & Natuur als
de afdeling Geo aan de realisatie werken.
De eerste op het gebied van toezicht, directievoering, toetsing en keuringen en de tweede
op het gebied van maatvoering, monitoring
en machinebesturing. Vervolgens kunnen ze
beide dan naar oplevering en beheer gaan.
Wanneer het totale werkproces wordt gezien
als een keten en dit proces weer wordt gedragen door de juiste ICT-oplossingen, zoals bijvoorbeeld BIM360, GIS-portalen en Relatics,
is het mogelijk om de verschillende fasen met
elkaar te verbinden. Omdat wij in onze organisatie de luxe hebben dat we over zowel

Interview

Hans Hainje, afdelingshoofd Geo ICT & Geo Info bij MUG Ingenieursbureau: “Naast de BIM- en GIS-data hebben
ongestructureerde data als puntenwolken en beeld ook veel waarde binnen digital-twinconcepten.”

landmeetkundige, Geo-ICT als ontwerpmedewerkers beschikken, is het ketendenken
en de verbinding tussen de verschillende
fasen vaak goed terug te zien in onze projecten.”
“Voor het concreet aan elkaar knopen van
BIM en GIS zetten we overigens in op informatiemanagement. Ons ideaalbeeld is
daarbij dat een opleverdossier een extract
is van de informatie die we hebben opgeslagen in de relevante software van Autodesk,
Esri en Relatics, waarbij alles objectgericht
en gekoppeld aanwezig is. Deze werkwijze
is inmiddels erg succesvol gebleken, bijvoorbeeld bij het lopende project Aanpak Ring

Zuid-Groningen, en we zetten deze manier
van werken dan ook steeds vaker in.”
“Al met al zijn integrale projecten, dus
het over meerdere afdelingen werken, een
speerpunt in onze organisatie. Er vindt op
het gebied van inrichting tooling, coderingen, templates al veel afstemming plaats,
we hebben een 3D/BIM-pool die over de afdelingen werkt. Deze manier van denken en
werken levert veel spin-off op, op het gebied
van bijvoorbeeld niet-BIM-projecten; het benutten van informatiemanagementsystemen,
zoals apps, digitale samenwerkingsomgevingen en Geo-portalen, is een logisch onderdeel van elk project geworden.”
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toepassingen als Relatics en Revit/Civil 3D en
we delen via internet informatie met behulp
van Esri-portalen. Elk project, elke organisatie heeft helaas zijn eigen manier van werken en dus ook eigen standaarden. Wij zijn
voorstander van standaarden en de ‘pas toe
leg uit’-aanpak, maar hebben ook veel waardering voor leveranciers als Esri en Autodesk
die zorgen dat hun toepassingen kunnen samenwerken.”

Voor de Ringweg Zuid in Groningen moet MUG Ingenieursbureau gegevens leveren in Kerngis, DTB, organisatiespecifieke OTL, Disc, IMGeo en IFC. © Combinatie Herepoort

Hoe zorgen jullie ervoor dat bij
het samenbrengen van GIS en BIM
datgene wat voor de GIS-afdeling
een succes is, ook een winstpunt is
voor de BIM-afdeling? Is een van de
twee systemen leidend bij de integratie van beide, of juist niet?
“Het samenbrengen van de systemen doen
we met een virtueel team, de al genoemde
3D/BIM-pool, die informatie deelt, door middel van inspiratiessessies, gezamenlijke opleidingen en vooral door multidisciplinaire projecten uit te voeren en die te etaleren. Ook
gaan sommige zaken op samenbrengingsgebied min of meer automatisch, waarbij nieuwe techniek verbindend werkt. Zo hebben we
wat innovatiebudget gericht op het benutten
van Augmented en Virtual Reality. Wanneer
onze medewerkers dan de kabels en leidingen met VR-technologie visualiseren en dit
demonstreren op onze kwartaalborrel, dan
volgen de ideeën en positionering vanuit de
andere afdelingen bijna vanzelf. Inmiddels
hebben we een mooie archeologische opgraving met dezelfde technologie gevisualiseerd
waarbij de historische situatie te bekijken is
met VR.”

Verandert voor jullie het belang van
BIM en GIS ook tijdens de verschillende fases van voorbereiding, ontwerp, bouw en beheer en heeft dat
gevolgen voor de manier waarop
jullie daar gebruik van maken?
“Ja, het belang van BIM en GIS verandert
heel sterk per fase. Nog niet zolang gele-

den waren we vooral aan het tekenen, veel
klanten en medewerkers denken nog steeds
in 2D en werken het liefst met traditionele
AutoCAD-tekeningen, waardoor 3D-modellen
eerst werden platgeslagen voor ze werden
hergebruikt. Tegenwoordig maken we geparametriseerde ontwerpen en modellen in
Civil3D en Revit en controleren we de deelontwerpen met clash control tooling. Ook laserscanning en de inzet van drones versnelt
het 3D-denken. Binnen de Geo-ICT is het denken in objecten vanzelfsprekend en dat slaat
snel over naar ons meer CAD-gerichte deel
van de organisatie.”

Er zijn verschillende initiatieven
voor de ontwikkeling van standaarden voor de data-uitwisseling tussen GIS en BIM. Wat zijn voor jullie
dagelijkse praktijk de belangrijkste
eigenschappen die een dergelijke
standaard zou moeten hebben?
“Standaarden zijn een lastig thema, is ons
gebleken. Op zich is standaardisatie natuurlijk prachtig, maar in de infra-BIM lijkt de
algemene gedachte nog steeds iets te zijn
in de trant van ‘mijn standaard is beter dan
die van jou’. Er zijn wel standaarden die
wat breder worden toegepast, zoals de BIMstandaarden van het Rijksvastgoedbedrijf, de
RVB BIM Specificatie. Bij een project als de
Ringweg Zuid in Groningen hebben we echter te maken met Rijkswaterstaat, ProRail, de
gemeente, waterschappen en de provincie
en moeten we gegevens leveren in Kerngis,
DTB, organisatiespecifieke OTL, Disc, IMGeo
en IFC. We wisselen eisen uit met behulp van

Met de combinatie van BIM- en
GIS-informatie is het mogelijk om
een digitale tweeling te maken van
constructies. Waaraan moet deze
volgens jullie voldoen en welke data
moet deze minimaal bevatten om te
kunnen spreken van een volwaardige digitale tweeling? En wat zijn
jullie verwachtingen van het gebruik
en de mogelijkheden van deze digitale tweelingen in de nabije en wat
verdere toekomst?
“Wij zijn wat minder gefocust op constructies
en meer op infrastructurele omgevingen waar
constructies en omgeving samengaan. In dat
laatste komen BIM en GIS inderdaad helemaal samen. Toch denk ik dat ongestructureerde data als puntenwolken en beeld naast
de BIM- en GIS-data veel waarde hebben binnen digital-twinconcepten. Nog steeds wordt
er veel gedacht in databases met objecten en
attributen, maar puntenwolken bevatten ook
veel nuttige informatie, die met name goed
onttrokken kan worden met de huidige machine-learningtechnieken. n
www.mug.nl

34

De ontwikkeling van BIM en GIS bij ingenieursbureaus

Van estafette naar teamsprint
Door de redactie

In dit artikel binnen de reeks over BIM en GIS een reactie van een driemanschap
van Arcadis Nederland: programmamanager BIM Jurjen Haitsma, GIS-specialist
Joost Hendriksen en ontwerper en BIM-ambassadeur Julian Spierings. Arcadis ziet
de voordelen van het gelijk optrekken van BIM en GIS gedurende de uitvoering van
projecten, in tegenstelling tot het per fase uitwisselen en overdragen van informatie.

Integrale samenwerking spoorontwerp en kabels en leidingen. Bron: Alan Cyrus

GIS en BIM zijn vaak heel verschillende werelden, met een geo-afdeling aan de ene kant en een ontwerpafdeling aan de andere. Hoe
knopen jullie BIM en GIS concreet
aan elkaar? Welke stappen zijn er
bijvoorbeeld genomen om data-uitwisseling mogelijk te maken? Hoe
beïnvloedt het gebruik van BIM- en
GIS-data de werkprocessen op de
afdelingen en de algehele workflow
van het bedrijf?
Hendriksen geeft als GIS-specialist hier als eerste antwoord op: “Het klopt inderdaad dat GIS
en BIM vanuit de traditionele aanpak in het ver-

Interview
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leden veelal gescheiden werelden waren. De
huidige wereld van informatiestromen verplicht
alle betrokkenen echter om elkaar op te zoeken
– misschien met uitzondering van de mensen
en partijen die geen teamdenkers zijn. Hoe die
toenadering vorm krijgt, is afhankelijk van de
situatie.”
Haitsma vult zijn collega aan: “Bij grote projecten verzorgt een BIM-manager deze samenwerking, in andere gevallen is het soms wat minder
duidelijk wie het aanstuurt. In de praktijk is het
dan ook een heel interessant speelveld waar
nog veel geleerd kan worden. Op dit moment
wordt het proces vooral uitgevoerd in estafettevorm. Ontwerpers en GIS’ers gebruiken elkaars
eindproducten om hun eigen product te kunnen
maken. Typische voorbeelden van opdrachten
waarbij dit gebeurt, zijn de infraprojecten voor
Rijkswaterstaat en ProRail.”
“Wat betreft de uitwisseling van data, daarvoor geldt dat deze momenteel nog verloopt
via het ETL-principe: Extract, Transform,
Load”, licht Hendriksen verder toe. “Dit is
een kostbaar proces omdat gebruikers bij de
tweede stap eerst de data moeten omzetten
voordat ze deze kunnen gebruiken. De toekomst ligt dan ook in een ELT-aanpak: ofwel
Extract, Load, Transform. Bij deze methode is
het mogelijk om data eerst te bekijken zodat
een projectdeelnemer daarna alleen maar
het deel hoeft om te zetten dat hij zelf nodig
heeft. Dit bespaart kostbare tijd en is daarmee dus bijzonder nuttig. Inmiddels zetten we
deze manier van digitaal samenwerken dan
ook in bij onze projecten met ProRail.

Hoe beïnvloedt het gebruik van
BIM- en GIS-data de werkprocessen op de afdelingen en de algehele
workflow van het bedrijf?
Haitsma, programmamanager BIM, geeft antwoord op deze vraag: “Het hergebruik van
data in meerdere processen vraagt om duidelijke afspraken. We zullen de processen goed
op elkaar moeten afstemmen om de data eenvoudig in meerdere processen te kunnen gebruiken en hierbij zullen alle afdelingen mee
moeten doen om het volledige ontwerp zowel
in GIS als in BIM te hebben. Dat is iets wat we
dan ook actief nastreven en de ‘Arcadis way
of working’ noemen.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat bij
het samenbrengen van GIS en BIM
datgene wat voor de GIS-afdeling
een succes is, ook een winstpunt is
voor de BIM-afdeling? Is een van de
twee systemen leidend bij de integratie van beide, of juist niet?

“Projecten voeren we uit met multidisciplinaire teams. In deze teams wordt het datagebruik van de gebruikers op elkaar afgestemd.
Daarnaast worden in onze netwerkorganisatie via zogenaamde Community of Practices
ervaringen gedeeld en standaarden afgestemd. Deze CoP’s zijn voor alle specialisten
toegankelijk, zodat de kennis over deze zaken breed gedeeld is binnen onze organisatie en iedereen weet wat de mogelijkheden
zijn”, aldus Haitsma.

Verandert voor jullie het belang van
BIM en GIS ook tijdens de verschillende fases van voorbereiding, ontwerp, bouw en beheer en heeft dat
gevolgen voor de manier waarop
jullie daar gebruik van maken?
“Het verschilt zeker”, zo stelt Spierings, die
daar als ontwerper en BIM-ambassadeur mee
te maken heeft binnen Arcadis. “Wij zien dat
BIM momenteel vooral tijdens de ontwerpfase
van het project wordt gebruikt, terwijl GIS
daarvoor of daarna wordt ingezet, respectievelijk tijdens de verkennende en de Operation & Maintenance-fase. We hebben daarmee dus te maken met een soort van estafette
waarbij we de data van GIS naar BIM naar
GIS overzetten. Dat is niet helemaal ideaal,
want we merken dat er toch veel informatie
verloren gaat of moeilijk mee te nemen is bij
de overgangen. Om dat te voorkomen zou
een project dus eigenlijk als een teamsprint
moeten worden opgezet, waarbij GIS en BIM
vanaf de start al hand in hand gaan.”

Er zijn verschillende initiatieven
voor de ontwikkeling van standaarden voor de data-uitwisseling tussen GIS en BIM. Wat zijn voor jullie
dagelijkse praktijk de belangrijkste
eigenschappen die een dergelijke
standaard zou moeten hebben?
“Voor onze huidige projecten wordt altijd een
BIM Execution Plan opgesteld, een BEP. Om
de data-uitwisseling tussen GIS en BIM en
door de hele Digital Asset Lifecycle goed te
laten verlopen, werken wij nu aan een standaard Digital Execution Plan, een DEP. Dit is
voor ons belangrijk, omdat er verder wordt
gekeken dan alleen de ontwerpfase. Er wordt
naast data-uitwisseling tussen onder andere
GIS en BIM ook gekeken of we slimmer kunnen werken door bijvoorbeeld design automation. Het DEP wordt daarmee dus eigenlijk
onze handleiding voor de manier waarop
wij efficiënt een Digital Twin kunnen opzetten
voor onze klanten”, zo legt Haitsma uit.

Met de combinatie van BIM- en
GIS-informatie is het mogelijk om
een digitale tweeling te maken van
constructies. Waaraan moet deze
volgens jullie voldoen en welke data
moet deze minimaal bevatten om te
kunnen spreken van een volwaardige digitale tweeling? En wat zijn
jullie verwachtingen van het gebruik
en de mogelijkheden van deze digitale tweelingen in de nabije en wat
verdere toekomst?
Haitsma: “Wij denken dat digitale ontwerpmodellen en geografische data inderdaad
belangrijke bronnen vormen voor een digitale
representatie van een asset, maar gedurende
de levenscyclus van een asset komen er nog
heel wat andere zaken bij die tijdens de ontwerp- en bouwfase nog niet aan de orde zijn.
De productie van BIM- en GIS-gerelateerde
data vindt hoofdzakelijk plaats in de design-,
plan- en bouwfase. Deze data stromen vervolgens door naar de gebruiks- en operationele
fase, waar ze kunnen worden gebruikt voor
allerlei toepassingen. Voorspellende en voorschrijvende analyses in het belang van onderhoud zullen daarbij een essentiële rol spelen.
Om deze analyses uit te voeren moeten er
allerlei gegevens en databronnen gelinkt worden aan het bestaande digitale model. Op
basis van historische data en actuele gegevens uit loT-sensoren is het mogelijk om met
behulp van predictive analytics te voorspellen
waar storingen en slijtage zullen optreden.
Door het inplannen van preventief onderhoud
is het vervolgens mogelijk om het asset optimaal beschikbaar te houden en kosten te vermijden. We verwachten dan ook dat digitale
tweelingen in de toekomst op diverse manieren en heel breed zullen worden ingezet.” n
www.arcadis.com/nl/nederland
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Koppeling van systemen belangrijke
stap voor digitale steden
Door de redactie

In dit artikel binnen de reeks over BIM en GIS de reactie van Tjeerd Hermsen,
BIM-manager bij de afdeling Building & Environment van Sweco en Ide Hingstman, informatie- en SE-manager bij de afdeling Infrastructuur. Samen gaan ze
met name in op de koppeling tussen BIM, GIS én System Engineering (SE) en
schetsen ze hoe deze koppeling van gegevens de basis kan vormen voor de opkomst van Smart Cities.

GIS en BIM zijn vaak heel verschillende werelden, met een geo-afdeling aan de ene kant en een ontwerpafdeling aan de andere. Hoe
knopen jullie BIM en GIS concreet
aan elkaar? Welke stappen zijn er
bijvoorbeeld genomen om data-uitwisseling mogelijk te maken? Hoe
beïnvloedt het gebruik van BIM- en
GIS-data de werkprocessen op de
afdelingen en de algehele workflow
van het bedrijf?
Hermsen: “We zitten midden in de digitale
transitie, waarbij de overgang van informatie naar een digitale vorm plaatsvindt. Digitalisering is natuurlijk niet nieuw, we praten
er al meer dan 25 jaar over, en het is een
containerbegrip waar van alles onder valt.
Vanuit Sweco zien we digitalisering als een
denk- en procesveranderaar om bijvoorbeeld
de verschillende werelden van GIS, BIM, SE
en Assetmanagement met elkaar te verbinden.
We volgen daarbij de gedachte dat alles in
principe met elkaar verbonden is, ofwel linked
data, een basisidee dat bijzonder fraai is uitgewerkt in het klassieke filmpje ‘The Powers of
Ten’ van de beroemde architecten Charles en
Ray Eames. Dit filmpje begint met het beeld
van een picknick in Chicago en zoomt daarbij uit tot een schaal van 100 miljoen lichtjaar
en vervolgens in tot het niveau van een enkel
proton.”
“Wanneer we het idee dat alles met elkaar verbondens is, projecteren op de zakelijke dienstverlening, zijn er veel overeenkomsten. De Life
Cycle van een asset en daarbij de Total Cost
of Ownership zijn onderwerpen die het geheel overzien en waar steeds meer aandacht
voor komt. Zowel vanuit duurzaamheids- als

Interview

Tjeerd Hermsen, BIM-manager bij Sweco: “Als we BIM, GIS en SE met elkaar koppelen, wordt de vooraf
gestructureerde, van eisen voorziene digitale asset in zijn context geplaatst.”

vanuit financieel oogpunt. Wat als we BIM,
GIS en SE met elkaar kunnen koppelen? Hiermee wordt de vooraf gestructureerde, van
eisen voorziene digitale asset in zijn context
geplaatst. Er ontstaat zo een logisch verband
tussen informatiesystemen. Met GIS wordt de
digitale asset in de omgeving van een brede
scope geplaatst. Daarnaast is er het informatiemodel met geometrische data, dus BIM,
en ook dit model met niet-geometrische data,
ofwel SE. Tenslotte is er de mogelijkheid om
de koppeling vanuit een project mee te nemen
naar de operationele fase zonder informatieverlies over de asset, bijvoorbeeld in de vorm
van het materialenpaspoort.”

Hingstman vult zijn collega aan: “De informatiekoppeling naar de operationele fase kan
plaatsvinden door de uitwisseling van de diverse informatiesystemen met behulp van een
Object Type Library. Elk systeem kan op deze
manier data uit andere informatiesystemen
uitlezen of bewerken, waarbij het systeem
bestaat uit een softwarelandschap waar de
eindgebruikers zelf invulling aan geven. De
applicaties die zij gebruiken hebben vaak hun
eigen informatiearchitectuur ten behoeve van
het werkproces binnen de afdeling of discipline. Voorbeelden zijn GeoWeb en ArcGIS voor
GIS-gebruikers; diverse Autodesk-, Bentley- en
Trimble-tools voor BIM-medewerkers en Rela-
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Er zijn verschillende initiatieven
voor de ontwikkeling van standaarden voor de data-uitwisseling tussen GIS en BIM. Wat zijn voor jullie
dagelijkse praktijk de belangrijkste
eigenschappen die een dergelijke
standaard zou moeten hebben?

Ide Hingstman, informatie- en SE-manager bij Sweco: “Er is bij ons geen hiërarchie bij de verschillende
informatiesystemen, maar het gebruik van één bepaald informatiesysteem is wel sterk afhankelijk van het
soort project dat is opgezet.”

tics voor System Engineering-specialisten.”
“Door GIS-, BIM- en SE-systemen aan elkaar
te koppelen ontstaat een meerwaarde voor
alle werelden. Een BIM-model wordt gestructureerd, gevalideerd en geverifieerd door SE
en verrijkt door verbinding te leggen met de
omliggende context. Dit is dan ook een volgende stap in het digitaliseren van de stad
van de toekomst, waarin alles met alles is
verbonden en ook voorzien is van adaptief
vermogen. Een stad is daarbij te zien als
machine, een netwerk, of zelfs als slim organisme. De koppeling van BIM, GIS, SE en IoT
vormt een belangrijke stap in de richting van
een echte Smart City.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat bij
het samenbrengen van GIS en BIM
datgene wat voor de GIS-afdeling
een succes is, ook een winstpunt is
voor de BIM-afdeling? Is een van de
twee systemen leidend bij de integratie van beide, of juist niet?
Hermsen: “Door gebruik te maken van product
owners binnen Sweco werken we eenvoudiger
samen: zelf ben ik naast Svend Ketting product
owner van Sweco SMaRT voor BIM-zaken, Marcel Steenis van GeoWeb is verantwoordelijk
voor GIS en Ide Hingstman van SMaRT Validation voor SE. Het draait bij het samenbrengen
van data vooral om de vraag over de manier
waarop de koppeling en interoperabiliteit tus-

sen de verschillende werelden tot stand komt
via de Application Programming Interfaces die
gebruikmaken van een Object Type Library.
We willen bij voorkeur losse disciplines simpel
aan elkaar linken zonder dat er informatie verloren gaat, maar waarbij de raakvlakken wel
inzichtelijk worden gemaakt.”

Verandert voor jullie het belang van
BIM en GIS ook tijdens de verschillende fases van voorbereiding, ontwerp, bouw en beheer en heeft dat
gevolgen voor de manier waarop
jullie daar gebruik van maken?
Hingstman: “Om te beginnen wil ik stellen
dat er geen hiërarchie is bij de verschillende
informatiesystemen. Wel is er een bepaalde
verwevenheid en focus. Wat we zien, is dat
per fase de werkzaamheden van het projectteam veranderen, resulterend in het veelvuldig gebruik van één bepaald soort informatie
in het werkproces. Het belang neemt daarbij
niet af. Überhaupt verschilt het gebruik van
één bepaald informatiesysteem sterk van het
soort project dat is opgezet. Zo kent een ‘lijn’project een grote doorsnijding door het landschap en dus zijn daarbij de GIS-data erg
belangrijk, terwijl een ‘punt’-project, bijvoorbeeld een gebouw, een sterke naar binnen
gekeerde focus heeft, zodat BIM-data daar
de boventoon voeren. Zowel bij lijn- als puntprojecten geeft SE de structuur aan.”

Hingstman: “Het gaat erom hoe de informatie
wordt vastgelegd, hoe deze is gekoppeld met
andere applicaties, hoe gebruikers het kunnen
bewerken, hoe het de fases van het proces
doorloopt en wie er uiteindelijk de rechtmatige
eigenaar wordt. De NTA 8035 ‘Semantisch
modelleren in de gebouwde omgeving’ kan
samen met de ISO 19650 ‘Organization and
digitization of information about buildings and
civil engineering works, including building information modelling (BIM)’ en de ISO 15288
‘Systems and software engineering – System
life cycle processes’ hier een sterke drager
voor zijn. Het beheren en beveiligen van het
intellectuele eigendom is te borgen door gebruik te maken van de ISO 27001.”

Met de combinatie van BIM- en
GIS-informatie is het mogelijk om
een digitale tweeling te maken van
constructies. Waaraan moet deze
volgens jullie voldoen en welke data
moet deze minimaal bevatten om te
kunnen spreken van een volwaardige digitale tweeling? En wat zijn
jullie verwachtingen van het gebruik
en de mogelijkheden van deze digitale tweelingen in de nabije en wat
verdere toekomst?
Hermsen: “BIM en SE vormen de basis voor
een digitale tweeling. Tijdens de faseverandering van engineering naar uitvoering naar beheer en onderhoud, evolueert het BIM SE-model tot een Digital Twin. Een digitale tweeling
is daarbij voor ons een virtuele weergave van
de werkelijkheid met bijbehorende gelinkte informatie én toevoeging van live gemeten data.
Door diverse digitale tweelingen te bouwen
en deze onderling te koppelen ontstaat er uiteindelijk een Smart City. Dit is een belangrijke
stap om steden eenvoudiger te besturen en te
beheren. Het uiteindelijke doel van de Slimme
Stad is daarbij, naast een efficiëntere organisatie, dat de levenskwaliteit van de bewoners
erop vooruitgaat en dat er bewuster en duurzamer om wordt gegaan met onze wereld.” n
Voor de film ‘The Powers of Ten’ zie,
https://tinyurl.com/y32tvqh4
www.sweco.nl
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Uitwisseling data en integratie
werkprocessen steeds makkelijker
Door de redactie

Integrale projecten vragen om het koppelen en integreren van informatie. Tauw
verbindt daarom BIM- en GIS-data aan elkaar. Het heeft veel voordelen. Ilona
Kemeling is als senior adviseur werkzaam bij Tauw. Als specialist in digitale transformatie en datamanagement werkt zij samen met GIS- en BIM-specialisten en slaat
zij de brug tussen techniek en praktijk in complexe datarijke projecten. In dit artikel
binnen de reeks over BIM en GIS beantwoordt zij de vragen namens Tauw.

Door technische integratie van BIM en GIS kan de projectmanager nu zelf locatie en ontwerp op elkaar afstemmen, dit
is een voorbeeld van een AR-toepassing voor de provincie Utrecht. © Tauw.

Interview
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GIS en BIM zijn vaak heel verschillende werelden, met een geo-afdeling aan de ene kant en een ontwerpafdeling aan de andere. Hoe
knopen jullie BIM en GIS concreet
aan elkaar? Welke stappen zijn er
bijvoorbeeld genomen om data-uitwisseling mogelijk te maken? Hoe
beïnvloedt het gebruik van BIM- en
GIS-data de werkprocessen op de
afdelingen en de algehele workflow
van het bedrijf?
“Onze twee belangrijkste softwareleveranciers, Autodesk en Esri, werken sinds een
paar jaar intensief samen. Dit maakt de uitwisseling van data en integratie van werkprocessen een stuk makkelijker. GIS- en
BIM-specialisten vinden verschillende zaken
belangrijk. Zo is voor onze GIS-mensen
vooral de ruimtelijke projectie en schaalbare
styling belangrijk, zodat meerdere datalagen
zichtbaar over elkaar gelegd kunnen worden
in 2D- of 3D-visualisaties. Voor onze BIM- en
CAD-mensen is een hoog detailniveau en
de verbinding tussen grafische objecten en
de objectenbomen belangrijk. De integratie
tussen de twee softwarepakketten maakt het
mogelijk data uitwisselbaar te maken vanuit
verschillende informatie-eisen. De integratie
is op dit moment nog wat statisch. Er is dus
specifieke gebruikersactie nodig om data te
synchroniseren. In de toekomst wordt dit geoptimaliseerd en komt er een ‘live’ verbinding
tussen beide werelden.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat bij
het samenbrengen van GIS en BIM
datgene wat voor de GIS-afdeling
een succes is, ook een winstpunt is
voor de BIM-afdeling? Is een van de
twee systemen leidend bij de integratie van beide, of juist niet?
“Waar er vroeger duidelijk sprake was van
twee afdelingen, loopt dit bij ons nu meer in
elkaar over. Ons ontwerpbureau is in staat
zowel BIM- als GIS-functionaliteit toe te passen binnen het werkproces. Zo worden grotere ontwerpprojecten bijvoorbeeld altijd in
3D ontworpen met geografisch gerefereerde
data. Tijdens de projectuitvoering werken wij
vaak met een Gebiedsinformatiemodel, een
GIM, waar ontwerpdata in een WebGIS-omgeving worden gedeeld.”
“Aan de andere kant laten we milieuadvies,
dus GIS, ook meer aansluiten bij onze ontwerpafdeling door met 3D WebGIS en visualisatie te werken. Hierdoor is het mogelijk om
relevante datalagen in de verschillende stadia zichtbaar te maken in onze conceptuele

modellen en virtual-reality-visualisaties. Hiervoor zijn we gebruik gaan maken van game
engines. Dat biedt nieuwe mogelijkheden om
data te tonen en interactief te maken. Zo zijn
complexe data beter te begrijpen. Daarbij laten we het product aansluiten op de behoefte,
of die nu BIM- of GIS-gestuurd is.”

Verandert voor jullie het belang van
BIM en GIS ook tijdens de verschillende fases van voorbereiding, ontwerp, bouw en beheer en heeft dat
gevolgen voor de manier waarop
jullie daar gebruik van maken?
“In de fases waar nog op macroniveau naar
de situatie wordt gekeken, is de GIS-component vaak belangrijker. In de fases waar meer
op microniveau wordt gekeken, verschuift dit
naar de BIM-component. Soms wordt er nog
te laat nagedacht over de uitwisseling van
informatie tussen de verschillende fases. Bij
Tauw zijn we actief bezig met informatiemanagement om deze overgang te verbeteren,
zowel op onze eigen projecten als bij onze
klanten en hun leveranciers. Hierbij gaan we
uit van ISO19650, de Information management using building information modelling,
en de Information Delivery Cycle, zoals beschreven in de PAS1192-2.”

Er zijn verschillende initiatieven
voor de ontwikkeling van standaarden voor de data-uitwisseling tussen GIS en BIM. Wat zijn voor jullie
dagelijkse praktijk de belangrijkste
eigenschappen die een dergelijke
standaard zou moeten hebben?
“Het belangrijkste is dat de data geografisch
valide zijn. De coördinaten en projecties dienen dus correct te zijn. Daarnaast helpt het
om vast te stellen wat veelgebruikte attributen
zijn en daarop een basisschema voor uitwisseling vast te stellen. Ook is standaardisatie
van endpoints, bijvoorbeeld API’s en webservices, van belang om uitwisseling te optimaliseren.”
“Recent heeft het BIM Loket de Basis ILS Infra
geïntroduceerd waarbij, naast bovengenoemde punten, ook afspraken worden gemaakt
over eenheden, lokaal nulpunt, naamgeving,
status et cetera. Momenteel zijn we aan het
onderzoeken hoe we onze interne afspraken
kunnen aanpassen om bij deze standaard
aan te sluiten.”

Met de combinatie van BIM- en
GIS-informatie is het mogelijk om
een digitale tweeling te maken van
constructies. Waaraan moet deze

volgens jullie voldoen en welke data
moet deze minimaal bevatten om te
kunnen spreken van een volwaardige digitale tweeling? En wat zijn
jullie verwachtingen van het gebruik
en de mogelijkheden van deze digitale tweelingen in de nabije en wat
verdere toekomst?
“Vanuit GIS-perspectief zou het vooral handig
zijn als een digitale tweeling geografisch gerefereerd is. Dit maakt het mogelijk met behulp van locatie te navigeren in de digitale
tweeling. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk
om als gebruiker op een specifieke plek met
een mobiele computer op de juiste plek in de
digitale tweeling te stappen en op deze manier de op die locatie relevante informatie uit
de digitale tweeling op te roepen. Daarnaast
biedt geografische referentie mogelijkheden
om andere datalagen die relevant zijn voor
de bewuste locatie snel in te voeren. Bijvoorbeeld als er een overstromingsmodel of vogelvliegroute beschikbaar is, kan deze datalaag
direct op de juiste plaats in de digitale tweeling ingevoerd worden.”
“Daarnaast is het belangrijk dat de digitale
tweeling schaalbaar is en dat de schaal van
de visualisatie bepaalt hoeveel details er
zichtbaar zijn. Vanuit GIS-perspectief is het
namelijk vaak belangrijk dat er in- en uitgezoomd kan worden, zonder dat je het overzicht verliest.”
“Door de groeiende toepassing van Internet
of Things kan de beheerder van een object in
de digitale tweeling realtime informatie raadplegen over het object. Op locatie zal deze
informatie met technieken als Augmented Reality over het echte object geprojecteerd kunnen worden.” n
www.tauw.nl
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“Een goede digitale tweeling
bestaat uit meerdere fases”
Door de redactie

In dit artikel binnen de reeks over BIM en GIS een reactie van Jacques Stuart,
manager Data Consulting van Fugro. Deze onderneming gaat in de praktijk om
met een breed scala aan typen geo-data en wint deze ook zelf in. Met behulp van
deze data worden vervolgens analyses uitgevoerd, waarna de medewerkers van
Fugro de bijpassende adviezen formuleren voor planning, ontwerp, uitvoering en
beheer van constructies in de infrastructuur en de bouw.

Risico-analyse met behulp van een digitale tweeling.

GIS en BIM zijn vaak heel verschillende werelden, met een geo-afdeling aan de ene kant en een ontwerpafdeling aan de andere. Hoe
knopen jullie BIM en GIS concreet
aan elkaar? Welke stappen zijn er
bijvoorbeeld genomen om data-uitwisseling mogelijk te maken? Hoe
beïnvloedt het gebruik van BIM- en
GIS-data de werkprocessen op de
afdelingen en de algehele workflow
van het bedrijf?
“Fugro heeft als geo-dataspecialist geen specifieke ontwerpafdelingen. Wel beschikt Fugro
over specialisten die in hun domein een advise-

Interview

rende rol hebben bij specifieke onderdelen van
een ontwerpproces. Met hoogwaardige kennis
van de ondergrond en onze geospatial capaciteiten spelen we een cruciale rol in projecten,
ook al is deze rol soms klein. Met betrekking tot
BIM hebben we op verschillende momenten in
een project een rol. De regie wat betreft BIM ligt
vaak bij onze opdrachtgever. GIS is een activiteit
die waar nodig wordt ingezet. GIS en BIM zijn
begrippen die verschillende definities hebben
en waar verschillend over wordt gedacht. Voor
Fugro zijn geo-data het belangrijkste element die
in de definities van BIM en GIS op verschillende
manieren ingezet worden.”
“Fugro is als geo-dataspecialist betrokken bij
een heel scala aan verschillende projecten in

binnen- en buitenland. Het omgaan met een
breed scala aan typen geo-data is een van onze
kernkwaliteiten. Dit betekent dat data-uitwisseling
voor elk project opnieuw wordt beoordeeld in
samenwerking met de klant. Om verschillende
soorten van data-uitwisseling mogelijk te maken
beschikt Fugro over een breed scala aan hard- en
software. Dit zijn deels eigen ontwikkelingen en
deels oplossingen die aanwezig zijn op de markt
die door onze klanten worden ingezet. Op die
wijze kan een fit-for-purpose-oplossing worden
geïmplementeerd. Om data-uitwisseling mogelijk
te maken, hebben we eisen gesteld aan de veiligheid en beschikbaarheid en kwaliteit van de
systemen.”
“Onze activiteiten staan in het teken van enorme
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Deel van een digitale tweeling van een elektriciteitsnetwerk ten opzichte van vegetatie en bebouwing, gerealiseerd in Fugro Roames.

uitdagingen voor de wereld met een veranderende energiemix, infrastructuur en bebouwde omgeving. De activiteiten van Fugro op het gebied
van GIS en BIM staan in het kader van deze uitdagingen. Dit betekent dat we met onze geïntegreerde en digitale oplossingen klanten helpen.”
“Als geo-dataspecialist zijn binnen Fugro alle
werkprocessen ingericht om met geo-data om te
gaan en geo-data te verwerven. Zo heeft Fugro
een groot aantal mogelijkheden om geo-data in
te winnen, op land en op zee. Het inwinnen, verwerken en leveren van deze geo-data bepaalt
voor een groot deel onze werkprocessen. Fugro
levert de essentiële data, analyses en adviezen
die onze klanten nodig hebben. Door innovaties
zetten we in om op een duurzame en veilige wijze de beschikbaarheid van geo-data voor klanten over de hele wereld beschikbaar te maken.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat bij
het samenbrengen van GIS en BIM
datgene wat voor de GIS-afdeling
een succes is, ook een winstpunt is
voor de BIM-afdeling? Is een van de
twee systemen leidend bij de integratie van beide, of juist niet?
“Fugro sluit meestal aan bij de BIM-afdeling van
de klant, en wij voorzien hun proces van onze
data en expertise. Het begrijpen van de klant in
wat hij wil bereiken en de klant te volgen in zijn
filosofie is voor ons leidend. Fugro is er als geodataspecialist om de planning, ontwerp, uitvoering en beheerfase van infrastructurele werken
en bouw te ondersteunen. Met BIM wordt in die
fases met verschillende partijen samengewerkt
die door Fugro worden voorzien van de dan bestaande informatie en databehoefte. Die taken
worden binnen Fugro met verschillende disciplines ingevuld waarbij de GIS-/dataspecialist een
rol heeft om een aansluiting te maken op basis
van een vooraf opgestelde set voorwaarden.”

Verandert voor jullie het belang van
BIM en GIS ook tijdens de verschillende fases van voorbereiding, ontwerp, bouw en beheer en heeft dat
gevolgen voor de manier waarop
jullie daar gebruik van maken?
“Jazeker, elke fase heeft zijn specifieke eisen en
wensen. Dat betekent dat binnen Fugro verschillende afdelingen op verschillende momenten zijn
betrokken bij projecten.”

Er zijn verschillende initiatieven
voor de ontwikkeling van standaarden voor de data-uitwisseling tussen GIS en BIM. Wat zijn voor jullie
dagelijkse praktijk de belangrijkste
eigenschappen die een dergelijke
standaard zou moeten hebben?
“Fugro hecht belang aan het gebruik van standaarden. Fugro komt in aanraking met veel
verschillende standaarden en adviseert waar
nodig over de ontwikkeling van standaarden.
Als standaarden in een sector breed worden toegepast, dan verhoogt dat de mate van efficiëntie
en zorgt het voor een goede samenwerking tussen partijen. In de praktijk kan de theorie van
inzet van standaarden wel eens verschillen met
de werkelijkheid. Soms is niet helder wat wordt
verstaan onder bepaalde gedeeltes van standaarden, maar door goed samen te werken los
je zulke praktische problemen altijd wel op.”

Met de combinatie van BIM- en
GIS-informatie is het mogelijk om
een digitale tweeling te maken van
constructies. Waaraan moet deze
volgens jullie voldoen en welke data
moet deze minimaal bevatten om te
kunnen spreken van een volwaardige digitale tweeling? En wat zijn

jullie verwachtingen van het gebruik
en de mogelijkheden van deze digitale tweelingen in de nabije en wat
verdere toekomst?
“Het concept van een digitale tweeling sluit
goed aan bij Fugro. Net als bij BIM en GIS is het
noodzakelijk dat je definieert wat je onder een
digitale tweeling verstaat. In het verleden werd
vaak een 3D-model gezien als een digitale tweeling. Als Fugro zijn wij ervan overtuigd dat een
digitale tweeling uit meerdere fases bestaat. Die
verschillende fases betekenen voor Fugro inzet
van andere disciplines. Wij spreken over digitale
tweelingen die nodig zijn om inzicht te krijgen in
de huidige situatie en hoe die zich verhoudt tot
de omgeving. In de eerste fase spreek je over
een virtuele weergave van je asset in de werkelijkheid. Daarna over hoe die asset zich verhoudt
tot de omgeving en vervolgens welke invloed die
omgeving heeft op die asset. Simulatie van scenario’s is een volgende stap waarbij de laatste
fase een digitale tweeling helpt bij het inzichtelijk
krijgen in de prestatie van een asset in de toekomst. In alle fases worden andere technieken
en andere geo-data toegepast aangevuld met
andere relevante data.”
“Wij gaan ervan uit dat de vraag naar en gebruik van digitale tweelingen steeds meer zal
toenemen. Het doel is om waardevolle inzichten
boven water te krijgen die voorheen moeilijk tot
lastig realiseerbaar waren. Intensiever gebruik
van geo-data is daarbij cruciaal.” n
www.fugro.com
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Gelanceerd op UN High Level Political Forum

White Paper veerkrachtige
infrastructuur
Door Remco Takken

Op 9 juli 2020 lanceerden WFEO, WGIC en de VN een nieuwe White Paper. Deze
biedt de lezer onder meer inzicht in de wereldwijde investeringen in infrastructuur. Langs deze lijnen geeft het bovendien een actueel beeld van het ecosysteem
rondom ‘GeoBIM’.

D

e waarde van met geo-ICT geïntegreerde oplossingen in de bouw (‘GeoBIM’)
zit hem volgens deze White Paper in
het bevorderen van de Sustainable Development Goals zoals die zijn opgesteld in de
UN Agenda 2030. Met daarbij specifieke
aandacht voor veerkrachtige (‘resilient’) infrastructuur. De White Paper is gratis te downloaden op de website van de World Geospatial Industry Council van de World Federation
of Engineering Organizations.

Inhoudelijk
Naast de behoefte aan veerkrachtige infrastructuur behandelt de White Paper ook uitdagingen bij de adoptie van de gewenste
GeoBIM-oplossingen. Wie de schier eindeloze titel verzon voor het 33 pagina’s tellende boekwerk is niet bekend, maar inhoudelijk valt er weinig op af te dingen. Hou
je vast: ‘The value of Integrated Geospatial
and Building Information Modelling (BIM)
solutions to advance the United Nations
Sustainable Development Goals (Agenda
2030) with specific focus on resilient infrastructure’. Het is een gezamenlijke samenwerking van de World Geospatial Industry
Council (WGIC), het comité van deskundigen voor ruimtelijk informatiebeheer van de
Verenigde Naties (UN-GGIM) en de World
Federation of Engineering Organizations
(WFEO). De White Paper werd op 9 juli
2020 gepresenteerd tijdens het United Nations High-level Political Forum. Het belangrijkste onderwerp van dit VN-evenement
leverde ook weer een joekel van een volzin op. Ook deze keer valt er niets aan te
merken op de strekking: ‘Hoe de hefboom
van wetenschap en technologie kan worden gebruikt in peri-urbane en stedelijke
omgevingen om duurzame ontwikkeling te
bevorderen: de toepassing van geospatial
engineering.’

Boeken

Een afbeelding van ‘100 Resilient Cities’, zoals ontwikkeld door de Rockefeller Foundation. Men werkt onder meer
samen met Trimble’s Innovative Global Urban Resilience-initiatief.

Elf casestudy’s, IGIF en verdere
stappen
Elf beknopte casestudy’s versterken het gevoel
van urgentie dat de White Paper beoogt uit
te stralen, onder meer over onze ecologische voetafdruk. Esri, Bentley en Autodesk
leverden enkele praktijkvoorbeelden uit de
bouwsector. Het beheersen van natuurrampen en het verminderen van de vernietiging
veroorzaakt door extreem weer zijn twee
andere voorbeelden waar georuimtelijke en
BIM-oplossingen van nut zijn. Concluderend
wijst de White Paper op het belang van het
Integrated Geospatial Information Framework
(IGIF). Dat is een recent opgesteld kader dat
maatschappelijke, economische en ecologische voordelen belicht om de digitale kloof
in ontwikkelingslanden te overbruggen. De
White Paper telt negen strategische IGIF-trajecten die relevant zijn voor de implementatie
van GeoBIM om duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bevorderen.

Bruggen bouwen
Tijdens de presentatie bij de UN kwamen de
verschillende initiatiefnemers aan het woord.

De inzet van ArcGIS op mobiele apparaten is een van
de praktijkvoorbeelden in de White Paper over veerkrachtige infrastructuur. De app helpt steden gevaarlijke
bomen te verwijderen en brengt beschadigde wegen
nabij bomen in kaart.
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bouwsector een geïntegreerde benadering,
met multischaalmodellen die een veerkrachtige en inclusieve stadsplanning en -beheer ondersteunen.” Hij verwees rechtstreeks naar de
huidige coronacrisis toen hij opmerkte: “De
wereldwijde sanitaire crisis toonde aan hoe
cruciaal het is dat ingenieurs ook informatietechnologie moeten ontwikkelen om de gegevens en systemen te beheren die we nodig
hebben om sterkere gemeenschappen op te
bouwen die niemand in de kou laten staan.”

Toegevoegde waarde

Johannes Hellisdal van Plan Sp / f in zijn nieuwe hybride graafmachine uitgerust met iXE3. Met deze realtime
monitoring-tool kunnen de veldwerkers de constructie en de locatie direct zien op hun machinebesturingssystemen.
Door enkel te werken aan wat nodig is, bespaart de gebruiker tijd, brandstof en kosten.

Greg Scott is de interregionale adviseur Global Geospatial Information Management bij
de United Nations Statistics Division. Hij zei:
“We waarderen deze mogelijkheid om samen te werken met de WGIC en WFEO. Samen vergroten wij het bewustzijn, bouwen wij
bruggen naar een veerkrachtige infrastructuur
met slimme GeoBIM-oplossingen. Weliswaar
bevatten de zeventien SDG’s van de Agenda
2030 de vereisten voor de drie pijlers van
duurzame ontwikkeling: op sociaal, economisch en milieugebied; geïntegreerde georuimtelijke en gebouwinformatiemodellering
(BIM)-oplossingen vormen echter de kern.”
Scott vervolgde: “Dit document draagt rechtstreeks bij aan een veilige, slimme, inclusieve
en veerkrachtige infrastructuur en steden. En:

het ondersteunt het Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) dat wordt ontwikkeld door UN-GGIM. De IGIF helpt landen bij
het bouwen van de brug naar het ontwikkelen
van capaciteit voor het gebruik van georuimtelijke technologie, het verbeteren van besluitvormingsprocessen van de overheid en het
ondernemen van praktijken om een digitale
transformatie te bereiken.”

Beheer van gegevens en systemen
Professor Doctor Gong Ke was een van de
andere sprekers. Hij is de president van de
WFEO. “Ik ben er trots op dat WFEO heeft
meegewerkt aan dit belangrijke artikel. Het
verduidelijkt de strategische relevantie van
het ontwikkelen van geo-ICT. Het biedt de

Naast de behoefte aan veerkrachtige infrastructuur behandelt de White Paper ook uitdagingen bij de adoptie van de
gewenste GeoBIM-oplossingen.

Sanjay Kumar, secretaris-generaal en CEO
van de World Geospatial Industry Council,
legt in zijn presentaties veelvuldig het verband met de vierde industriële revolutie.
Ook hier legt hij de link weer: “Ondersteund
door vierde-industriële-revolutie-technologieën
zorgt GeoBIM voor de samenvloeiing van
twee verschillende lagen, GIS en BIM, voor
betere ontwerpen in een 3D-context. GIS en
BIM zijn van cruciaal belang in het hyperverbonden tijdperk van Industry 4.0. Samen
vormen ze de rode draad. De samenvloeiing
van technologie in de bredere context van de
SDG’s stimuleert een gegarandeerd duurzame ontwikkeling door middel van hoogwaardige visualisatie en modellering.” n
Remco Takken remco.takken@wgicouncil.org is als associate
director partnerships & industry engagement verantwoordelijk
voor de contacten tussen (leden van de) World Geospatial
Industry Council en externe partijen zoals de WFEO en
UN-GGIM. Download de White Paper hier:
https://wgicouncil.org/publication/reports/report-resilientinfrastructure-geospatial-bim/
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Open BIMcloud-omgeving voor samenwerking

Integraal ontwerpen speerpunt
Archicad 24
Door de redactie

GRAPHISOFT heeft deze zomer Archicad 24 uitgebracht. Voor deze versie van
de BIM-oplossing is ingezet op innovatie op het gebied van integraal ontwerpen,
bidirectionele workflows en modelcontrole. Met een focus op de afstemming van
het ontwerp met constructeurs en installateurs.

O

pvallend in Archicad 24 is
de volledige ‘open’ BIMcloud-omgeving
waarin
alle verschillende ontwerpdisciplines met elkaar samenwerken.
Informatie-uitwisseling vindt direct
plaats en het documentbeheer
gebeurt volledig in de cloud. Alle
partijen hebben daarmee inzicht
in dezelfde gegevens op hetzelfde
moment.

tergrond en werkt volgens de
ontwikkelaars van het pakket
daarmee rustgevend.
High-end visualisaties van
BIM-projecten zijn te maken
met de Archicad-Twinmotion
Direct Link. Twinmotion 2020
is daarbij overigens gratis
voor Archicad 24-gebruikers
die beschikken over een subscription.

MEP-Modelleren

Constructieve analyse

Met de nieuwe integrale MEP-tool
In Archicad 24 is een conzijn kanalen, leidingen en techstructieve analyse mogelijk
nische systemen te modelleren,
van het bouwkundige model.
waardoor het model completer
Opvallend hierin is de geen nauwkeuriger wordt. Eventuele
avanceerde samenwerkingsclashes worden tevens eerder in
flow met constructeurs, op
het ontwerpproces gedetecteerd.
basis van een automatisch geDaarnaast bieden geautomatigenereerd constructiemodel.
seerde scripts de mogelijkheid om
Deze bidirectionele werkwijze
herhaalde en tijdrovende handevoorkomt daarmee fouten en
lingen eenvoudig en in één keer
dubbel werk. Aanpassingen
uit te voeren.
worden meteen doorgevoerd
In Archicad 24 is het mogelijk om
en zijn direct zichtbaar voor
met BIMx realtime te renderen.
beide partijen. Ook zijn nieuHet ontwerp komt direct tot leven
we analysetools toegevoegd.
GRAPHISOFT heeft nieuwe visusalisatietools toegevoegd aan Archicad 24. Hier de
en laat meteen zien of het naar
Voor de analyse geldt dat het
Merdeka 118-toren in Maleisië van het Australische bedrijf Fender Katsalidis.
wens wordt. De nieuwe 3D-motor
ingebouwde
model-checking
© Fender Katsalidis
met Live Ambient Occlusion biedt
helpt om sneller beslissingen te
daarnaast de mogelijkheid om vier
nemen.
tot vijf keer grotere modellen dan voorheen nieuwe versie ook talloze kleinere aanpassin- Om de samenwerking met derden te kunnen
gen doorgevoerd in Archicad. Voor ontwerp stroomlijnen, beheert Archicad 24 issues en
te openen, zonder lange laadtijd. Met BIMx
PRO kunnen zelfs modellen van onbeperkte en visualisatie geldt dat sfeerbeelden meer issuemanagement op één centrale plek. Bij
expressie krijgen dankzij de nieuwe interi- wijzigingen in het model worden vervolgens
grootte worden geopend. En dankzij de
eurobjecten en dat de presentatietool ook is notificaties gestuurd naar de belanghebbennieuwe API-koppeling is BIMx PRO ook met
verbeterd. De Additional Surface Catalog is den terwijl de online design hub ideeën, conandere systemen te verbinden.
ook geüpdatet en bevat meer dan vijfhonderd cepten en ontwerpen samenbrengt. n
Interieurobjecten
materialen, waaronder die voor realistische
www.kubusinfo.nl/archicad24
Naast de hierboven genoemde grote veranmetalen oppervlakken. De ondersteuning van
deringen zijn er met het verschijnen van de ‘dark mode’ biedt daarnaast een zwarte ach-
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Wkb? Niet aarzelen, nu beginnen!

Jan van der Doelen pleit voor
intensieve samenwerking
Door Jos Cortenraad

Invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat
betekent wat meer lucht. Voor aannemers en toeleveranciers in de bouw en voor het
opleiden van zo’n zeshonderd onafhankelijke kwaliteitsborgers die de bouwprocessen
moeten gaan begeleiden. “Meer tijd ja, maar geen reden om achterover te leunen”,
meent Jan van der Doelen, sector banker building & construction bij ING Nederland.
“De Wkb kan de hele bouwsector een zetje in de rug geven, de kwaliteit opschroeven.
Als alle partijen tenminste bereid zijn om samen te werken en een goed doortimmerd
procesplan te maken. Beginnen zou ik zeggen, anderhalf jaar is kort.”

D

e nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb)
betekent een grote verandering voor
de Nederlandse bouwsector. In een
vorig nummer van BIGnieuws gaf Maxime
Verhagen van Bouwend Nederland zijn visie,
nu is het de beurt aan Van der Doelen.
Of de Wet kwaliteitsborging daadwerkelijk
van kracht wordt in 2022 is nog niet helemaal zeker, houdt de ING-bankier en sectorspecialist bouw een slag om de arm. “De
Eerste Kamer wil nog een aantal vragen beantwoord zien en we hebben natuurlijk te maken met de coronacrisis. Je zou kunnen zeggen dat de bouwsector andere zaken aan het
hoofd heeft. Dat mag kloppen, maar vroeger
of later gaat de Wkb in. Het beste is dan als
er genoeg proefpilots gedraaid zijn en alle
partijen klaar zijn om ermee te werken. Opdrachtgevers, aannemers, toeleveranciers en
borgers. Het is een grote verandering, laat
dat duidelijk zijn. Die vergt tijd.”

Vertragingen
We spreken Jan van der Doelen in de vestiging van Cadac in Vianen, samen met senior
accountmanager en Wkb-specialist Jeroen
Leeuw van het bedrijf dat zich onder meer
toelegt op automatiseringssoftware voor de
bouw. Hoewel het coronavirus zich koest
houdt, respecteren de heren de afstand van
anderhalve meter. Jurist en bedrijfseconoom
Van der Doelen, ruim 35 jaar in dienst van
ING, glimlacht. “Wij kunnen dat als kantoormensen. Op de bouwplaats zelf is dat
natuurlijk lastiger. In de eerste weken na de

Jan van der Doelen, sector banker building & construction bij ING Nederland: “Als alle partijen zich committeren aan
een goed systeem van kwaliteitscontrole en -borging vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering dan is er heel
veel winst te behalen.”

lock-down was het zoeken naar de juiste omgangsvormen. Dat heeft zeker vertragingen
opgeleverd, maar ik ben toch erg blij dat we
in Nederland de bouwplaatsen niet gesloten
hebben zoals in sommige andere landen wel
gebeurd is. Dat zou echt rampzalig zijn geweest. We liggen al zo ver achter op schema
met de bouw van woningen. Ik denk dat een
totale lock-down veel bedrijven de kop zou
hebben gekost, ondanks de steunmaatregelen van de overheid. Let wel, er wordt pijn
geleden en niet elke onderneming overleeft
helaas. Maar ik zie toch veerkracht en sneller

herstel. Ik heb goede hoop dat het meevalt
al zijn de corana-effecten op langere termijn
nu nog ongewis. Denk aan de investeringsbereidheid van bedrijven en aankoopbereidheid van woningzoekers.”

Cruciaal
Van der Doelen is bankier, maar lijkt meer
begaan met de ondernemers dan met financieringen. “Nou, mijn rol is het om trends en
ontwikkelingen in de bouwsector te traceren
en te analyseren. Mijn collega’s kijken naar
businesscases, balansen en alle andere fi-
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Jeroen Leeuw, senior accountmanager en Wkb-specialist bij Cadac Group: “De financiële crisis heeft óók innovaties aangejaagd: het BIMmen heeft een boost gekregen en veel
bedrijven hebben geautomatiseerd en geïnvesteerd in ontwerpsoftware.”

nanciële aspecten. Onder de streep is het
ons gezamenlijk belang om ondernemers te
ondersteunen, uiteraard als het verantwoord
is. De bouw is cruciaal voor een economie,
ook de Nederlandse. Op dit moment hebben
we een tekort van 330 duizend woningen.
Dat aantal loopt elke dag op met het huidige
bouwtempo. We leveren te weinig woningen
op. Laat ons vooral zorgen dat deze crisis
niet hetzelfde effect heeft als de vorige: ernstige vertraging en een verdere leegloop van
vakmensen.”

Innovaties
De geboren Brabander doelt op de crisisjaren
2008-2013 toen de bouwproductie instortte
en ongeveer 75 duizend vakmensen overstapten naar andere sectoren. “Rampzalig”, weet
ook Leeuw. “Die mensen komen niet meer terug. Maar de crisis heeft ook innovaties aangejaagd. Het BIMmen heeft een boost gekregen, veel bedrijven hebben geautomatiseerd
en geïnvesteerd in ontwerpsoftware. De bouw
heeft zich knap hersteld en zeven jaar op rij
mooie groeicijfers neergezet. Met minder mensen zijn méér woningen gebouwd dan voor de
financiële crisis.”
Van der Doelen knikt. “Klopt helemaal. Het
wordt echter tijd voor de volgende stap, wil-

Interview

len we de achterstanden kunnen inlopen en
minstens 75 duizend woningen per jaar opleveren, de doelstelling van het huidige kabinet.
Hoe? Door industrialisatie. Nieuwe woningen
zullen in de toekomst uit de fabriek komen, uiteraard modulair net als de grote gebouwen.
We zien nu al de koplopers die fabrieken
neerzetten waar gevels en andere onderdelen
geprefabriceerd worden om vervolgens op
de bouwplaats te worden gemonteerd. Uiteraard op basis van een honderd procent digitaal ontwerp waardoor de faalkosten worden
geminimaliseerd, er minder vakmensen nodig
zijn en de tijdwinst enorm is. Een huis bouwen
in drie dagen, natuurlijk zonder de voorbereidingstijd, is nu al goed mogelijk. Het ter plekke
printen van huizen is ook een veelbelovende
ontwikkeling, maar ik zie daar toch meer haken en ogen. Nog terzijde: industrieel bouwen
is duurzaam. In een fabriek wordt CO2 en andere stoffen afgevangen, er is minder bouwverkeer naar en rond de bouwplaats. Werknemers hebben geen last van koude, warmte of
regen. Processen zijn goed te sturen. Allemaal
voordelen.”

Koplopers
Het klinkt mooi, haakt Leeuw in. “Echter, de
bouwsector is conservatief en terughoudend

met investeringen. Het zijn voorlopig enkel de
zogenoemde koplopers die inzetten op prefab en robotisering.” De ING-bankier knikt
andermaal. “De bouwwereld is heel volatiel.
Er zijn veel onzekerheden, de conjunctuur is
van grote invloed. Voor bankiers is financiering daarom niet altijd eenvoudig. We kijken
naar kansrijke en consistente businessmodellen op de langere termijn. Dat verhoudt zich
lastig met volatiliteit. Industrialisatie en automatisering drukken de stichtingskosten maar
vereisen wel grote investeringen en dus hogere vaste lasten. Prima voor de betaalbaarheid, maar soms ingewikkeld in evenwicht te
brengen met de voor bouwers noodzakelijke
flexibiliteit. Toch is dit nog niet voldoende om
de betaalbaarheid te beheersen. Ik vind dat
hier de overheid ook stappen moet maken.
Het zou kunnen helpen als bijvoorbeeld de
bouwgrond buiten de transacties blijft. Grond
is schaars en duur, zeker in de steden, en
jaagt de kosten omhoog. Zo omhoog dat een
koophuis onbetaalbaar is. Als de overheid
eigenaar van de grond blijft, bijvoorbeeld
in een erfpachtconstructie, dan is er meer
mogelijk. En wordt ook financiering mogelijk
beter haalbaar. In de vorige crisis heeft de
overheid aan knoppen gedraaid zoals de
btw-tarieven, hypotheekrenteaftrek en ver-
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huurdersheffing. Dit werkte averechts voor de
bouwsector. In het dal van deze crisis kromp
de productie met ruim twintig procent.”

zijn. Dat maakt financieren makkelijker. Maar
eerlijk is eerlijk, hiermee moeten wij ook nog
de nodige ervaring opdoen.”

Industrie

Aansporing

De cijfers spreken boekdelen. Volgens cijfers
van ING beschikt een werknemer in de bouw
over ongeveer 11 duizend euro aan waarde
over machines en installaties. In de industrie
is dat ruim tien keer zoveel. En juist de industrie is het voorbeeld voor de bouw, zeggen
Leeuw en Van der Doelen in koor. “We hebben dus nog een lange weg te gaan, maar
industrialisering in de bouw is heel goed
mogelijk. De digitale ontwerpprocessen zijn
in hoog tempo ontwikkeld, nu de volgende
stap: industrialisering met behulp van robots.
Waarbij standaardisering absoluut noodzakelijk is, net als in de industrie. Neem de
auto als ijkpunt. Tientallen modellen worden
gebouwd op één bodemplaat. Er is nog voldoende te kiezen in de einduitvoering. Zo
kan het met huizen ook. De gevel mag standaard zijn, in kleur, ramen, materiaal en dak
kan eindeloos gevarieerd worden.”

ING Nederland heeft geen concrete rol bij
de invoering van de Wkb. Toch pleit Van
der Doelen voor snelle actie. “In goede verstandhouding. Wkb is geen bedreiging,
maar een aansporing om het beter te doen,
om de Nederlandse bouw een duwtje in de
rug te geven. Definieer het proces, maak
een digital twin en ga aan de slag. Geef
de kwaliteitsborger zijn of haar rol. Wkb
kan dé voedingsbodem zijn voor innovatie
en industrialisatie.” Het is Leeuw uit het hart
gegrepen. “Bij digitaal ontwerpen daalt de
kans op fouten en dus ook de faalkosten. De
processen zijn honderd procent traceerbaar.
In de prefab-fabrieken, bij de installateurs en
toeleveranciers is exact duidelijk wat er gemaakt moet worden en hoe. Digitale controle
is dan logisch. We hebben inmiddels uitstekende BIM-software waar grote bedrijven als
BAM, Volker Wessels en Dura mee werken.
Ook geschikt voor het Wkb-proces. De door
ons ontwikkelde software bieden we aan ‘as
a service’. Zo zijn de initiële kosten beperkt
en de gebruikskosten beheersbaar.”

Kwaliteit
Over onzekerheden gesproken? Maakt zo’n
Wkb het allemaal niet erger? Van der Doelen: “De aannemer cq. bouwer wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van een woning,
het toezicht verschuift van de gemeente naar
de onafhankelijke kwaliteitsborger. Natuurlijk
betekent dat meer druk voor de aannemer,
maar is dat verkeerd? Ik vind van niet. Eigenlijk is het heel logisch dat de aannemer
een perfect product oplevert. Dat verwachten
we toch ook van een autofabrikant of een
producent van koffiemachines. Het zal hem
motiveren om te innoveren, efficiënter te werken en de faalkosten te beperken. Nu variëren de faalkosten naar schatting tussen de
10 en 20 procent van de omzet; dat is toch
dramatisch. Als alle partijen zich committeren
aan een goed systeem van kwaliteitscontrole
en -borging vanaf het eerste ontwerp tot en
met de oplevering dan is er heel veel winst te
behalen. Uiteraard is dat niet gemakkelijk en
gaat dat niet zonder discussies, maar het kan
wel. Het is een mindset: dóen, zorgen dat
we efficiënter en beter bouwen. Duurzamer
ook. Wkb is een instrument dat kan helpen.
Ook uit bankiersoogpunt. De businesscases
worden sterker, er is minder kans op fouten
en faalkosten. En we zien meer constructies
waarbij de aannemer en toeleveranciers verantwoordelijk blijven voor onderhoud van het
gebouw en service, op basis van een langdurig contract. Product as a Service. Een bankier ziet voordelen in dergelijke constructies,
omdat ze meer op de lange termijn gericht

Beginnen
Van der Doelen heeft het slotwoord. “De digitale basis ligt er. Het is nu zaak om door te
pakken met proeftrajecten om de kwaliteitsborging in de nieuwe wet handen en voeten
te geven. Ook hier zien we de ‘koplopers’
hun verantwoordelijkheid nemen. Kleinere
bedrijven en toeleveranciers haken daarna
vanzelf aan. Cadac haakt hierop in door
services aan te bieden waarmee een bouwbedrijf of toeleverancier zo goed mogelijk op
de Wkb kan aansluiten zonder al te veel aanpassingen te hoeven doen aan de dagelijkse
processen. Zo kan met een betrekkelijk kleine
inspanning en investering aangesloten worden op het borgingsproces en input worden
gegeven aan het consumentendossier. Als we
nu beginnen, is de sector er in 2022 klaar
voor.” n
Jos Cortenraad is tekstschrijver bij BCcommunicatie. Voor
meer informatie over industrialisatie in de bouw, zie deze
publicatie van ING: https://tinyurl.com/yxq5gmwb.

Heeft Covid-19
BIM stilgelegd?
Iedereen heeft zich in zekere mate moeten
aanpassen op de nieuwe manier van werken tijdens de coronacrisis, maar wat betekent dit nieuwe werken voor de BIMmers
onder ons?
Afgelopen periode hebben we veel op
afstand gewerkt en daardoor hebben we
goed kunnen constateren waar BIM tekortschiet binnen een bedrijf. BIM betekent namelijk samenwerken met andere partijen,
maar ook samenwerken binnen je eigen
projectteam. Wanneer je projectteam opeens thuis zit, verloopt het samenwerken
ook anders waardoor problemen boven
water kunnen komen. Zo kan je niet meer
hardop door de afdeling roepen of er ‘even
snel’ gesynchroniseerd kan worden, of vragen wie er een bepaald element vast heeft.
Dit soort frustraties kwamen duidelijk naar
boven de afgelopen maanden.
Maar door deze issues hebben we ook
geleerd hoe we ze in de toekomst kunnen
voorkomen. Een duidelijke werkwijze is bijvoorbeeld noodzakelijk en een project verdelen in bouwdelen met behulp van worksets is een must. Verder moeten de rollen
binnen het projectteam duidelijk verdeeld
zijn. Heldere afspraken zijn hierbij leidend.
Zo kan er afgesproken worden dat de BIMcoördinator de templates aanpast, zodat de
overige dertien tekenaars niet steeds om de
rechten hoeven te vechten. Tenslotte is ook
de voorheen nooit gebruikte worksharingmonitor opeens heel handig.
Een andere manier van werken creëert
kansen, het is de ideale gelegenheid om
als bedrijf BIM-volwassen te worden. Thuis
word je gedwongen om het eerst zelf uit te
zoeken, grijp dan ook deze kans. En voor
de leidinggevenden; geef het personeel net
die extra aansturing, handvaten en duidelijke randvoorwaarden zodat ze hun skills
kunnen aanscherpen.
Heeft Covid-19 BIM stilgelegd? Als je het
mij vraagt heeft het BIM juist een boost gegeven. Als bouwkundigen zijn we al zeer
flexibel en denken we out-of-the-box, door
Covid-19 hebben we geleerd om dit in een
extreme situatie toe te passen. Als we zelf
(nieuwe) kansen aangrijpen, zullen we er
sterker uitkomen.

Oscar Picón Miranda
BIM modelleur – Powered by EGM
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Voorbeeldproject gebruik PDOK-data

GIS voor beginners met
open software QGIS
Door Rob Sman

Vooruitlopend op een artikel waarin we aan ‘open’ GIS-oplossingen en databases aandacht zullen besteden, wordt in onderstaand artikel een voorbeeld van een typisch
gebruiksscenario geschetst; om een werk in de bestaande omgeving in te passen is het
nodig een kaart van die omgeving in het CAD-systeem beschikbaar te maken. In dit
voorbeeld biedt QGIS een gratis oplossing voor de (in dit geval) volkomen GIS-leek.

B

etreffende de indeling van ons land is
bijzonder veel informatie publiekelijk
(en gratis) te verkrijgen. De doorsneeconsument kijkt er allang niet meer van op
dat hij middels één of andere ‘kaart-app’
ieder steegje in ieder dorp kan vinden, en
ook nog eens kan kiezen voor een weergave van lucht- of satellietfoto’s. Voor meer
‘serieuze’ toepassingen is ook gedetailleerde
informatie verkrijgbaar van bijvoorbeeld het
Kadaster en vele andere informatiebronnen.
De beschikbare informatie van uiteenlopende
overheden wordt samengebracht in PDOK.
De daar beschikbare datasets zijn direct te
bekijken in de PDOK-viewer, waardoor van
een locatie bijvoorbeeld ook direct de hoogte
en de grondsoort zichtbaar is te maken. Belangrijker is echter dat de datasets ook als
download beschikbaar zijn. Het gemeenschappelijk karakter van deze datasets is dat
het formaat openbaar is; deze ‘open data’
kunnen dus in allerlei applicaties worden gebruikt. Het is uiteraard geen wonder dat verscheidene GIS-applicaties (maar bijvoorbeeld
ook routeplanners!) dankbaar gebruikmaken
van deze mogelijkheid. In de GIS-applicatie
kan een gebruiker dan natuurlijk nog eigen
datasets toevoegen, analyses uitvoeren en
data op specifieke wijze visualiseren.

Uiteenlopende meningen
Het is van groot belang dat die open data
er zijn: ze bieden een betrouwbare, gemeenschappelijke bron van informatie, die toepassingen als GIS in ons gemeenschappelijk belang mogelijk maken. Het woordje ‘open’ in
de voorgaande zin mag in de context van
dit artikel ook gelezen worden als ‘gratis’, of
op zijn minst ‘goedkoop’. De meeste (GIS-)

Software

Hier worden alleen de data binnen de view geïmporteerd.

applicaties die een gebruiker iets nuttigs met
die data kunnen laten doen, zijn echter niet
gratis, noch goedkoop. De meningen over
het gebruik van open software lopen uiteen.
Aan de ene kant zijn er de gebruikers (bedrijven) die al gewend zijn voor alles te betalen;
het operating system, de office-toepassingen,
het netwerk, CAD en GIS. Zij zijn zich vaak
niet eens bewust van het bestaan van open
alternatieven, of vinden het gebruik daarvan
te onzeker; angst voor gebrek aan ondersteuning en twijfel aan voortbestaan. Aan de
andere kant zijn er gebruikers die, meestal
uit een bepaalde ideologie, overtuigd gebruikers zijn van open oplossingen: zij werken
doorgaans op Linux, met de vele gratis programma’s die op dat platform beschikbaar
zijn. De meest ‘overtuigde’ gebruikers van
open oplossingen zijn dikwijls ook actief, bijvoorbeeld als ontwikkelaar, in de ‘communities’ rond de programma’s die ze gebruiken.

Tussen deze twee uitersten zijn nog andere
mogelijkheden: ook voor Windows zijn vele
open toepassingen beschikbaar, en de keuze
daarvoor kan worden ingegeven door criteria als ‘ik heb die functionaliteit niet zo vaak
nodig’, ‘ik heb geen budget’ of ‘wat leuk dat
wat ik wil ook gratis kan’. Een voorbeeld van
dat laatste wordt hieronder gegeven. Het naspelen van dit voorbeeld zal aantonen hoe
eenvoudig het is zonder uitgebreide kennis
van GIS een tekening in (Auto)CAD aan te
maken.

Plug-ins
QGIS is een ‘open-source’-programma. Dit
betekent dat het niet alleen gratis is, maar dat
bovendien de zogeheten broncode openbaar
is. Dit stelt een ontwikkelaar in staat QGIS
aan te passen. Het programma is een gezamenlijk product van een aantal vrijwilligers.
Naast doorontwikkeling van de applicatie
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sel gebruikt; kies voor EPSG:28992 (dit gaat
het makkelijkst door in het dialoogvenster bij
‘Filter’ 992 in te toetsen). Het inladen van de
luchtfoto is optioneel, maar wel een makkelijke werkwijze.

BGT-Data toevoegen

Een gemende weergave van de luchtfoto en de data uit de BGT.

zelf, wordt door veel vrijwilligers een bijdrage geleverd in de vorm van zogeheten plugins; hulpprogramma’s voor specifieke taken.
Twee belangrijke kenmerken van QGIS zijn
het gebruiksgemak en de veelzijdigheid in de
ondersteuning van bestandsformaten, waaronder uiteraard ook de open formaten die
door PDOK ter beschikking worden gesteld.
Het is beschikbaar op vrijwel ieder platform,
in dit voorbeeld wordt de Windows-versie
gebruikt en de kaart die wordt aangemaakt,
wordt in AutoCAD ingelezen. Dat zal in de
praktijk een van de meest voorkomende situaties zijn.
Er zijn twee belangrijke bronnen die we hier
willen gebruiken, de BGT en KLIC. De BGT
(Basisregistratie Grootschalige Topografie) is
een kaart van Nederland met alle fysieke objecten zoals wegen en gebouwen. KLIC biedt

een overzicht van alle ondergrondse objecten als kabels en leidingen; onmisbaar als er
graafwerkzaamheden moeten plaatsvinden.
De benodigde data zijn uiteraard direct van
PDOK te downloaden en daarna in QGIS in
te lezen, maar een paar plug-ins maken het
mogelijk alles binnen QGIS uit te voeren. Na
het installeren en opstarten van QGIS worden ‘PDOK services plugin’, ‘BGT Import’
en ‘KLIC Viewer’ aan QGIS toegevoegd via
‘Plug-ins beheren en installeren’. De eerste
van deze drie wordt in dit voorbeeld gebruikt
om ter oriëntatie een luchtfoto in QGIS te laden. De volgende stap bestaat uit het starten
van een nieuw project en het instellen van het
juiste coördinaten referentiesysteem (CRS). In
het vlakje uiterst rechtsonder staat standaard
EPSG:4326 ingesteld, maar voor dit voorbeeld wordt (uiteraard) het Rijks Driehoekstel-

In de PDOK Services plug-in wordt de actuele
luchtfoto (nr 1) gekozen. Nu kan worden ingezoomd op het gebied waarin moet worden
gewerkt. In het layervenster linksonder kan
in het contextmenu van de laag waarop de
foto staat desgewenst de transparantie worden ingesteld, zodat objecten ook zichtbaar
zijn als ze onder de foto terechtkomen. Nu is
het tijd de BGT-data toe te voegen, waarbij
het duidelijk zal zijn dat de volledige dataset
(van heel Nederland dus) een flinke hoeveelheid gegevens bevat. Nu zijn er diverse opties om benodigde data te selecteren, maar
in dit geval maken we gebruik van de optie
om alleen datgene te importeren wat in de
huidige view zichtbaar is (‘Download BGTdata binnen kaartuitsnede’), vandaar het
eerdere inzoomen. Vergeet daarbij niet een
bestandsnaam en locatie op te geven (‘Sla
op als’) voor het resulterende gpkg-bestand.
Deze werkwijze filtert dus de gevraagde data
uit de ‘volledige’ BGT-data en importeert het
resultaat direct in het project.
Alle objecten worden op hun eigen laag geplaatst, wat handig is voor het manipuleren
van de eigenschappen, maar ook selectiemogelijkheden biedt voor de export naar DXF.
Aangezien het doel is een tekening in AutoCAD te verkrijgen, is het niet nodig hier in te
gaan op de soorten bestanden die worden
gebruikt. Ook de mogelijkheden om de weergave van de objecten in QGIS aan te passen
is niet interessant; dat kan immers prima in
de DWG. Het moge duidelijk zijn dat het importeren van KLIC-data op soortgelijke wijze
plaatsvindt. Of dat in hetzelfde project wordt
uitgevoerd of niet hangt af van de werkwijze
van de gebruiker.
Het exporteren naar DXF ten slotte (via
Project>Importeren/Exporteren) biedt de nodige keuzemogelijkheden, hetgeen wellicht
enig uitproberen vergt, maar uiteindelijk kunnen ook in de CAD-tekening nog layereigenschappen aangepast worden. n
Het idee voor dit artikel is aangedragen door lezer
Hans Lammerts. Hans is werkzaam als engineer bij het
technisch bedrijfsbureau van Heijmans Infra. Daarnaast is hij
gespecialiseerd in GIS- en DWG-toepassingen en werkt hij
als zelfstandig consultant, zie www.lammerts-engineering.nl.
www.qgis.org

Het beoogde resultaat in AutoCAD.
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Tips & Tricks BricsCAD

Alle licentievormen op een rij
Door Frans Klerx

Het abonnementsmodel wordt steeds meer de standaard in de softwarewereld.
Vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar is dat begrijpelijk, want het genereert
een redelijk voorspelbare cashflow. Vanuit het klantperspectief is het voordeel
echter niet altijd zo duidelijk. Voor BricsCAD geldt dat er verschillende opties beschikbaar zijn, zodat iedereen zijn eigen keuze kan maken.

Voor BricsCAD zijn naast abonnementen ook kooplicenties, netwerklicenties en volumelicenties beschikbaar.

E

én van de redenen waarom BricsCAD snel
aan populariteit wint, is de flexibiliteit in de
licentievormen van de software. BricsCAD
biedt naast abonnementen namelijk ook kooplicenties, netwerklicenties en volumelicenties.
Vooral de koop- en netwerklicenties zijn op dit
moment erg in trek. De reden daarvoor is simpel:
de operationele kosten zijn hierbij het laagst. De
initiële investering is natuurlijk hoger, maar deze
is in principe binnen vier jaar terug te verdienen.
Om dit te illustreren, hieronder een rekenvoorbeeld.

Aanschaf vs abonnement
Bij deze berekening gaan we uit van een licentie voor BricsCAD Platinum, een versie die veel
wordt gekozen door gebruikers die overstappen
van een ander tekenpakket. BricsCAD Platinum
kost in abonnementsvorm momenteel 870 euro
per jaar, waardoor de totale kosten na vier jaar
uitkomen op 3.480 euro. In plaats daarvan is
het echter ook mogelijk om een kooplicentie

aan te schaffen voor hetzelfde pakket. De kosten daarvoor zijn eenmalig 1.150 euro. Dat
is veel minder dan vier jaar een abonnement,
maar om eerlijk te vergelijken moeten hier nog
wel Maintenance-kosten bij op worden geteld.
Daarmee heeft de eindgebruiker op elk moment
recht op de laatste versie van de software, zodat dit qua ondersteuning overeenkomt met het
eerdergenoemde abonnement. De kosten voor
Maintenance zijn 345 euro per jaar, zodat de
totale kosten na vier jaar uitkomen op eenmaal
1.150 en viermaal 345 euro, een totaal van
2.530 euro. Het verschil met het abonnement
bedraagt daarmee uiteindelijk bijna duizend
euro, oftewel 250 euro per jaar. Wie verwacht
voor langere tijd met de software te werken, kan
dus duidelijk geld besparen door een duurzame
investering te doen.

Netwerklicenties

BricsCAD. Deze bieden flexibiliteit binnen een
organisatie omdat ze bedrijfsgebonden zijn en
niet persoonsgebonden. Dat betekent dat meerdere personen binnen eenzelfde bedrijf gebruik
kunnen maken van dezelfde netwerklicentie. Zijn
er bijvoorbeeld tien werkvoorbereiders in dienst,
waarvan er slechts drie tegelijk de software
hoeven te gebruiken, dan heeft de organisatie
genoeg aan drie BricsCAD-netwerklicenties in
plaats van tien standalone licenties.
Zijn er een groot aantal licenties nodig binnen
de organisatie, dan is er ook nog een licentiemogelijkheid die het beheer makkelijker maakt,
de volumelicentie. Hierbij krijgt een bedrijf één
en hetzelfde serienummer voor alle gebruikers,
waarmee het beheer van de ontwerppakketten
een stuk overzichtelijker wordt. n
Frans Klerx is marketing manager bij CADkoop Nederland.
Voor meer informatie over BricsCAD, zie www.cadkoop.nl.

Naast de koop- en abonnementslicenties zijn
er ook nog netwerklicenties beschikbaar voor
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Nieuwe functies en mogelijkheden

Leerboek en naslagwerk
Inventor 2021
Door de redactie

TEC/CADCollege heeft jaargang 2021 van de serie ‘Inventor, Computer Ondersteund Ontwerpen’ van auteur Ronald Boeklagen uitgegeven. Het boek Inventor
2021 bevat als vanouds weer veel voorbeelden en illustraties en behandelt alle
denkbare onderwerpen. De teksten zijn van Nederlandse oorsprong en het boek
hanteert Nederlandse tekennormen.

D

e indeling van Inventor 2021 is tweeledig: de Nederlandse functies en begrippen zijn terug te vinden in de inhoudsopgave, de Engelse commandonamen
in de index. Ook bevat dit gebonden boek
werktuigbouwkundige achtergrondinformatie
en tips. Door deze opbouw is het geschikt
voor zowel beginnende als (ver)gevorderde
Inventor-gebruikers.
De beginnende gebruiker van Inventor kan
goed met het boek uit de voeten door de
sterke combinatie van theorie, geleide instructie en oefeningen. Het boek bevat zeer veel
afbeeldingen en met kleine stapjes wordt de
lezer op weg geholpen. Alle basisfuncties die
een werktuigbouwkundig ontwerper gebruikt,
worden uitgebreid behandeld, zoals frames,
plaatwerk, lassen (nieuw) en schroefverbindingen. Er zijn ook speciale hoofdstukken
over kunststoffen en vrijevorm modelleren.
Voor experts bevat het boek gevorderde onderwerpen, waaronder styles en templates,
Vault en skeletmodelleren. Ook iLogic (uitgebreid) en CAM (nieuw), adaptiviteit en
plaats-, maat- en vormvarianten worden onder de loep genomen. Daarnaast is er ook
aandacht voor specialistische zaken als sterkteberekeningen, parameterstudies en optimalisatie.

Variantenontwerp
De Topdown-ontwerpmethodiek van Inventor
is door het hele boek verwerkt. De verschillende modelleringstechnieken zijn terug te
vinden bij hoofdstukken over kunststoffen,
frames, plaatwerk en in de meer algemene
hoofdstukken. Inventor ondersteunt overigens
niet alleen de modelleringstechnieken van het
variantenontwerpen en het skeletontwerpen,
maar ook hulpmiddelen die gebruikt kunnen

Boeken

Het boek Inventor 2021, Computer Ondersteund Ontwerpen heeft onder andere veel aandacht voor het sterk
uitgebreide iLogic en het vernieuwde Lassen en CAM in
Inventor. ISBN 978-94-92250-41-4

worden om methodisch het beste ontwerp te
vinden. Zo kan een ontwerper met de Design
Accelerator snel een mechaniek van tandwielen, lagers en assen opzetten en deze daarna
weer vlot omzetten naar een stangenmechaniek. Ook is het mogelijk om een ontwerp
door te rekenen en via een parameterstudie
of generatief ontwerp te optimaliseren. Al
deze onderwerpen worden in het boek behandeld.

iLogic
In Inventor 2021 zijn uitbreidingen en vernieuwingen doorgevoerd in vergelijking met

de vorige versie. Zo is het CAM-gebeuren
helemaal vernieuwd en sterk uitgebreid en de
hoofdstukken over lassen. Ook iLogic is verder uitgebreid. Daarmee is het mogelijk om
van ieder ontwerp met een paar simpele klikken een hele familie van varianten te maken.
Wanneer de ontwerper eenmaal een machine heeft gemaakt, kan hij deze met weinig
moeite omzetten naar een reeks van varianten. De varianten zijn hierbij te publiceren op
internet, zodat een afnemer zijn eigen machine kan configureren. Deze functionaliteit
zat al in Inventor, maar is nu sterk uitgebreid
en Boeklagen gaat in het boek dan ook in op
deze vernieuwingen en uitbreidingen.
Het is inmiddels traditie dat TEC/CADCollege online support biedt voor de lezers van
de Inventor- en AutoCAD-boeken van het opleidingsinstituut. De uitgever biedt om te beginnen online tientallen instructiefilmpjes aan
waarin de oefeningen uit het boek worden
gedemonstreerd. Daarnaast kan de lezer van
het boek de opgedane kennis toetsen via de
CADCollege Tools. Deze online tools zijn
met name bedoeld voor de ondersteuning
van de zelfstudie van beginnende Inventorgebruikers.

Indeling
Het boek Inventor 2021 is opgebouwd uit tien
delen en bevat in totaal 1856 pagina’s. Alle
volgende onderwerpen komen uitgebreid
aan bod: allereerst Inventor in Vogelvlucht.
Vervolgens Projecten, Schets, 3D-Vorm, 2D-Tekening, Samenstellingen, Uitwisseling, Plaatwerk, Ontwerpen met onder andere iLogic,
Eindige Elementen-berekeningen en dynamische simulaties en onder het kopje Diversen
treft u onderwerpen als Inventor Studio, Vault,
3D-Printen, CAM en de Installatie.
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In het deel Uitwisseling wordt beschreven
hoe de Inventor-gebruiker met 3D PDF-, SolidWorks-, STEP-, Revit- en Fusion 360-bestanden om moet gaan. Daarnaast is een
hoofdstuk opgenomen over MBD, Model
Based Dimensioning, waarbij de productiegegevens, zoals bematingen, toleranties en
ruwheid, zijn opgenomen in het 3D-model
voor bijvoorbeeld een 3D PDF. Zoals hiervoor al aangegeven, is het deel iLogic sterk
veranderd en uitgebreid omdat Inventor op
dit vlak zoveel verbeterd is. Alle hoofdstukken
zijn aangepast aan de nieuwe functionaliteit
en nieuwe mogelijkheden van Inventor.

dikkere versie uitgebreid voorzien van ondersteunende afbeeldingen en voorbeelden.
Beide boeken zijn rechtstreeks te bestellen bij
TEC, maar ook verkrijgbaar in de boekhandel. n
www.cadcollege.nl/boeken

Studentenversie
Op verzoek van het middelbaar en technisch
onderwijs is er ook een verkorte uitgave leverbaar: het Basisboek Inventor 2021. Hiermee
leert de student alle grondbeginselen van het
3D-ontwerpen in de werktuigbouwkunde. Dit
boek is met 528 pagina’s behoorlijk dunner
dan het uitgebreide boek, maar net als de

Het schoolboek Inventor 2021 leert de student stap
voor stap alle basistechnieken van Inventor 2021.
ISBN 978-94-92250-40-7
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Tips & Tricks 3ds Max

PBR Materials en OSL-shaders
Door Jean-Pierre van Gastel

Twee nieuwe materialen en aanpassingen op het gebied van OSL-shaders in 3ds
Max 2021 vormen samen het onderwerp van dit artikel. Let ook op de verschillende sites voor het downloaden van nuttige bestanden. Dat scheelt een hoop
eigen werk.
ook ondersteuning voor displacement in de
rendering. Het PBR material wordt direct in
real time in de 3ds Max viewport weergegeven, net zoals dit het geval is bij een game
engine zoals Unity of Unreal. Het is wel van
belang om de 3ds Max viewport op High
Quality te zetten en uiteraard een vorm van
licht te gebruiken. Een HDRI is hierbij aan te
raden en zorgt voor een extreem hoge kwaliteit viewport, zie afbeelding 2.

Open Shading Language

Afbeelding 1: Als de benodigde texturen zijn gedownload, zijn ze direct naar de map slots van het materiaal
te slepen.

A

an 3ds Max 2021 zijn twee interessante nieuwe materialen toegevoegd:
PBR Material (Metal/Rough) en PBR
Material (Spec/Gloss). Beide zijn ze gebaseerd op het al langer beschikbare 3ds Max
Physical-materiaal en daarmee gedragen ze
zich met betrekking tot licht net zoals materialen in de werkelijke wereld zich gedragen.
De PBR-materialen zijn echter wel sterk vereenvoudigd ten opzichte van het Physical-materiaal en hebben eigenlijk alleen maar texturen nodig in het zogenaamde PBR-formaat.
Deze zijn onder andere terug te vinden op
www.textures.com of www.cc0textures.com.
Na het downloaden van de benodigde texturen zijn ze direct naar de map slots van het
materiaal te slepen vanuit de Windows-verkenner, zie afbeelding 1. Onder de motorkap
van het materiaal worden alle instellingen
voor wat betreft gammacorrectie automatisch
geregeld. Alleen de kleur (Base/Albedo)
krijgt daarbij overigens een gammacorrectie,

Tips & Tricks

de overige texturen bestaan uit data en krijgen dit niet. Na het installeren van update 1
voor 3ds Max 2021 biedt het PBR-materiaal

Aan 3ds Max 2021 zijn opnieuw een flink
aantal nieuwe OSL-shaders toegevoegd.
Naast verschillende nieuwe OSL-shaders zijn
ook de verschillende categorieën met OSLshaders beter ingedeeld. Zo is de hoofdcategorie OSL direct als eerste zichtbaar in de
Maps-categorie in de Material/Map Browser
en is de categorie Standard, met standaard
texture maps, verder naar beneden verplaatst.
OSL-Shaders zijn al een tijdje de standaard
in 3ds Max. Een van de grote voordelen van
een OSL-shader is dat deze met verschillende
render engines te renderen is en dat deze correct wordt weergeven in de 3ds Max viewport.
OSL-Shaders zijn helemaal up-to-date en het is

Afbeelding 2: Voor de weergave van PBR Material dient de 3ds Max viewport op Hogh Quality te staan, bij voorkeur
op HDRI.
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Afbeelding 3: Als de HDRI-Environment shader is verbonden met de Environment map, is deze eerste direct zichtbaar in de 3ds Max viewport.

dus af te raden om bijvoorbeeld nog langer de
Bitmap loader te gebruiken. Deze werkt weliswaar nog wel, maar is oud en bevat een hele
berg parameters die niet meer relevant zijn.
De OSL-shader Bitmap Lookup is de moderne
wijze voor het inladen van een texture map in
3ds Max. Een van de meest interessante nieuwe OSL-shaders in 3ds Max 2021 is terug te
vinden in de subcategorie Environment. Gebaseerd op de VRayHDRI texture map heeft
een van de ontwikkelaars van Autodesk een
hierop gebaseerde OSL-versie geschreven.
De nieuwe HDRI-Environment OSL-shader
biedt, zoals de naam al doet vermoeden, de
mogelijkheid om een HDRI in te laden. Zodra de gebruiker deze shader op het raster
van de Slate-materiaal-editor sleept, worden
direct de standaard mee geïnstalleerde HDRImaps van 3ds Max 2021 zichtbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om eigen
gedownloade HDRI-bestanden te gebruiken
die bijvoorbeeld van de website www.hdrihaven.com zijn gedownload. De HDRI-Envi-

ronment shader dient vervolgens nog wel te
worden verbonden met de Environment map.
Zodra dit gebeurd is, is deze direct zichtbaar
in de 3ds Max viewport, zie afbeelding 3.

Aanpassen HDRI-bestanden
De kracht van de OSL HDRI-Environment shader zit in het feit dat het aanpassen van een
ingeladen HDRI-bestand erg eenvoudig is.
Zo bieden de Alignment-opties in de Shader
onder andere de mogelijkheid om het HDRIbestand direct te roteren, waardoor bijvoorbeeld de zon in een HDRI-bestand te positioneren is. Daarnaast is een HDRI-bestand ook
aan te passen op het gebied van belichting.
In de Appearance-instellingen is de belichting
voor zowel de rendering als de viewport separaat in te stellen. Vooral de optie voor de
viewport is erg handig, aangezien een zon
in een HDRI-bestand vaak lastig te zien is in
de viewport door het enorm grote bereik van
licht. Naast de belichting is eventueel ook het
contrast van het HDRI-bestand direct aan te

passen of het HDRI-bestand te voorzien van
een andere kleurtint.
Het gebruik van een HDRI-bestand als omgeving is een standaardmethode geworden en
zorgt voor prachtige reflecties in glas of de
metallic lak van een auto. Het kan echter ook
storend zijn wanneer deze als achtergrond te
zien zijn in de rendering. Met behulp van de
opties in het Background Blur-gedeelte van de
OSL-shader is een HDRI-bestand eenvoudig
onscherp te maken zonder dat de gebruiker
dit met een camera hoeft te doen. Daarnaast
is ook de gehele achtergrond eenvoudig uit
te zetten of te voorzien van een eigen kleur of
afbeelding. Deze mogelijkheden zijn te vinden in de Use Custom Background-opties van
de OSL-shader.
HDRI-Bestanden zijn in principe altijd bolvormig, waardoor het lijkt alsof een 3D-object in
een bol zweeft. Met opties bij Ground Projection lijkt het alsof er een grond ontstaat, doordat de projectie wordt aangepast naar een
halve bol, zie afbeelding 4. Dit zal er echter
nog geen schaduw genereren op basis van
het 3D-model in het HDRI-bestand. Hiervoor
dient de visualiser nog altijd gebruik te maken van een grondvlak waaraan een Matte/
Shadow-materiaal is toegekend.

Switchers
Wie meerdere HDRI-bestanden wil kunnen
inzetten, heeft met OSL-switchers een interessante techniek tot zijn beschikking. Switchers
bestonden al langer in OSL, maar hadden
geen dynamische input. Concreet was het
dus niet mogelijk om het aantal te gebruiken HDRI-bestanden in een switcher aan te
passen. In 3ds Max 2021 heeft de OSL 1 of
N Color een Add en Delete Input gekregen
waarmee dit wel mogelijk werd. Vanzelfsprekend gaat de OSL-switcher in de map slot van
het Environment-dialoogvenster en is door de
Index aan te passen snel te schakelen tussen
de verschillende HDRI-bestanden.
Wie een bepaalde textuur wil aanpassen,
kan in 3ds Max 2021 gebruikmaken van
de tal van nieuwe OSL Color Correction shaders. Dankzij deze Color Correction shaders
is Adobe Photoshop dus niet meer nodig voor
het aanpassen van de kleur of helderheid van
een textuur. De OSL Color Correction shader
is te gebruiken op een gehele textuur, maar
ook op een zelf aan te geven kleurtint. Ook
deze OSL-shader laat het resultaat direct zien
in de 3ds Max viewport en dat zal dan ook
weer heel wat testrenders uitsparen. 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 4: Door voor de opties bij Ground Projection te kiezen, ontstaat er een grond in de afbeelding.
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SCIA lanceert twee samenwerkingsproducten

Een nieuwe BIM-workflow
voor ingenieurs
Door Hilde Sevens

Jarenlange ervaring heeft me geleerd dat, ongeacht hoe ingewikkeld of eenvoudig bouwprojecten zijn, ze moeilijk te beheren blijven, omdat het de samenwerking en inspanning vergt van alle BIM-deelnemers aan de workflow. Architecten,
tekenaars en ingenieurs moeten voortdurend gegevens uitwisselen om de beste
resultaten te leveren. De workflows zijn vaak inefficiënt, tijdrovend en silogericht. Deze starre en onsamenhangende workflows veroorzaken daarbij de ongewenste duplicatie van modellen, ontwerpconflicten en bovendien inefficiëntie en
frustratie aan zowel de architectonische als de technische kant van de medaille.

Met Integrated Design Solution kunnen architecten en ingenieurs met één team aan één
enkel model werken.

V

eel ingenieurs die BIM al op een geavanceerd niveau gebruiken, zijn gefrustreerd door incompatibele software
en de problemen bij het uitwisselen van informatie tussen verschillende softwaresystemen.
Interoperabiliteit tussen softwareoplossingen is
van oudsher een uitdaging, vooral in de AECindustrie, waar ontwerpers bij elk project weer
met andere partijen moeten werken. Om de
gewenste veranderingen mogelijk te maken,
is het cruciaal om constructeurs volledig in de
BIM-workflows te betrekken en zo de kans op
fouten te verminderen. Daarom moeten we het
belang erkennen van het verbeteren van de
technische workflows en naadloze uitwisseling
creëren van gegevens en informatie tussen 3D
structurele en analysemodellen. Met de releases
van SCIA AutoConverter en Integrated Design,
speelt SCIA hierop in en biedt het oplossingen
voor elke BIM-workflow, van het federatieve tot
het geïntegreerde model, ongeacht welke tools
een organisatie gebruikt en of het nu een multidisciplinair ontwerpbureau of een ingenieursbureau betreft.

Artikel

SCIA AutoConverter is geschikt om constructiemodellen vanuit elk 3D-pakket te
converteren tot analysemodellen.

Gegevens uitwisselen
Zelf ben ik ervan overtuigd dat de toekomst
van BIM er een is waarbij software het mogelijk maakt om naadloos gegevens uit te
wisselen, de projecttijd kan verkorten, fouten
kan verminderen en de teams in staat stelt om
betere beslissingen te nemen. Dit resulteert
op zijn beurt in een verlaging van de kosten
en natuurlijk op bedrijfsniveau een zichtbaar
verhoogde ROI. De softwareontwikkeling bij
SCIA de afgelopen jaren heeft geleid tot een
tweetal producten die ingenieurs echt opnemen in de algehele BIM-workflow en de kloof
overbruggen tussen het structurele en het
analysemodel. Begin juni hebben we SCIA
AutoConverter gelanceerd, in samenwerking
met Allplan Bimplus, waarmee de conversie
van een 3D-constructiemodel van elke CADsoftware naar een nauwkeurig analysemodel
wordt geautomatiseerd. Een ander samenwerkingsproduct is de Integrated Design Solution, die in juli is uitgebracht in samenwer-

king met Graphisoft, waarmee architecten en
ingenieurs met één team aan één enkel model
kunnen werken.

BIM-workflows
SCIA streeft ernaar een voorloper te zijn in
BIM. Met de recente ontwikkeling van de
beide producten nemen we dan ook het voortouw bij het veranderen van de BIM-workflows voor ingenieurs, door samenwerking in
de hele BIM-workflow mogelijk te maken voor
elke oplossing en elke werkwijze. n
Hilde Sevens is chief executive officer bij SCIA. Meer info
over SCIA Engineer is te vinden op: www.scia.net/nl.
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Winnaar juryprijs SCIA User Contest 2020

DEWA Concentrated Solar
Power Tower
Door de redactie

De DEWA Concentrated Solar Power Tower is een onderdeel van het grootste zonnepark
ter wereld op 50 kilometer van Dubai en zal ook de hoogste Concentrating Solar Power
(CSP-)faciliteit ter wereld worden met een capaciteit van 100 MW. Het zonnepark zal
de CO2-uitstoot daarmee verminderen met ongeveer 1,6 miljoen ton per jaar. Met het
ontwerp van een onderdeel van het complex, de Molten Salt Receiver, werd ALLCONS
Industry winnaar van de juryprijs tijdens de SCIA User Contest 2020.

Voor ALLCONS Industry was het noodzakelijk om de hele toren te modelleren, om zo rekening te kunnen houden met
alle invloeden op het ontwerp.

C

SP’s concentreren zonlicht met behulp
van spiegels of lenzen en kunnen
daarmee zeer hoge temperaturen
genereren en bijvoorbeeld water omzetten
in stoom zoals ook het geval is bij traditionele energiecentrales. Alternatief is het ook
mogelijk om chemische reacties aan te sturen
met de energie die de CSP ontvangt. Omdat
de energie hiermee kan worden opgeslagen,
kan een CSP ook elektriciteit leveren als de
zon niet schijnt, een voordeel ten opzichte
van bijvoorbeeld zonnepanelen.
Systemen voor geconcentreerde thermische
energie bestaan altijd uit spiegels en/of lenzen die het directe zonlicht bundelen en een
receptor met daarin een vloeistof die door
het gebundelde licht verhit wordt. Het diffuse
deel van het zonlicht, dat wil zeggen het deel
van het licht dat verstrooid is door wolken en
deeltjes in de atmosfeer, is niet te bundelen
en wordt daarom door dit soort systemen niet

gebruikt. Daardoor zijn thermische zonneenergiesystemen alleen geschikt voor gebieden met veel zon en weinig bewolking, zoals
bijvoorbeeld Dubai.

Hele toren gemodelleerd
De DEWA CSP-toren bestaat uit twee units. Een
betonnen onderdeel van 222 meter hoog vormt
ondersteuning voor een 38 meter hoge Molten
Salt Receiver (MSR). Het Tsjechische bedrijf
ALLCONS Industry ontwierp deze MSR, een
constructie van 900 ton staal. Het was daarbij
noodzakelijk om de hele toren te modelleren,
om zo rekening te kunnen houden met alle belastingen, de seismiciteit en aerodynamische
instabiliteiten. De steunen van het ontwerp zijn
daarbij gemodelleerd als veerconstanten met
stijfheid die overeenkomt met berekeningen van
de betonnen palen. International Building Code-normen werden gebruikt voor combinaties
en structurele controles.

De verplaatsing van de toren in 3D.

Windtunnelmetingen
Tijdens het ontwerpproces werden de resultaten van SCIA Engineer door ALLCONS Industry naast de resultaten van het Spaanse
bedrijf EA gelegd, dat zich richtte op het
gedetailleerde ontwerp van het betonnen onderdeel. Vervangende statische belastingen
die het vortex-fenomeen simuleren, werden
vergeleken met windtunnelmetingen door de
Zhejiang University , om zo de veiligheid van
de structuur te garanderen. Omdat de MSR
op de grond zal worden geplaatst en daarna
door de betonnen toren naar de top zal worden getild, werd een parallel MSR-model met
niet-lineaire steunen gemaakt en de resultaten
ervan werden besproken met een Italiaans
hijsbedrijf Fagioli. n
helioscsp.com
www.allcons.cz
www.scia.net/nl
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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?
NedGraphics
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BIGnieuws verslaat actuele evenementen, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de
overheid en het bedrijfsleven. BIGnieuws wordt in controlled
circulation toegezonden aan professionals in Nederland en
Vlaanderen die werkzaam zijn in de bouw, infrastructuur en
geo-ICT.

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

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