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Lid van GeoBusiness Nederland 

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

Van specifieke gebruikersbijeenkomsten tot generieke beurzen en van kleinschalige seminars tot 

groots opgezette lezingen: het najaar is traditioneel het hoogseizoen voor alle soorten zakelijke 

evenementen. Dat is dit jaar niet anders, want waar het voorjaar in de soep liep door alle coro-

namaatregelen en het annuleringen regende, daar hebben de diverse organisatoren inmiddels 

tijd genoeg gehad om de opzet van hun evenement te wijzigen en grotendeels of geheel online 

te gaan. Voordelen genoeg: iedereen kan lekker vanachter zijn eigen bureau meekijken, er is 

goede interactie mogelijk dankzij chatfuncties en indien nodig is het allemaal nog een keer terug 

te zien, mocht de kijker iets hebben gemist. 

Op papier zien de online evenementen er prima uit en ook de feedback van de virtuele bezoe-

kers is in de regel positief. Waarmee ik maar wil zeggen: het zal wel weer aan mij liggen, maar 

ik vind het allemaal toch erg lastig om de aandacht er continu bij te houden. Er is een reden voor 

dat bij bijeenkomsten de stem van de spreker flink versterkt wordt en dat het in de zaal donker is 

en op het podium licht: onder die omstandigheden gaat alle attentie haast automatisch naar de 

spreker op het podium. Achter het eigen bureau is het veel harder werken om te focussen op het 

scherm en is er met regelmaat de verleiding om tegelijkertijd maar even de mailbox te controleren 

of toch even dat telefoontje aan te nemen. Is dat ADHD? Misschien. Maar er is ook iets anders, 

namelijk dat het ontzettend passief voelt om achter mijn bureau te zitten en alleen maar te kijken. 

Als ik fysiek aanwezig ben bij een evenement, dan snap ik dat ik daarvoor gekomen ben en kan 

ik er mijn aandacht aan geven. Als ik achter mijn bureau zit te kijken, heb ik het gevoel dat ik zit 

te niksen en meer zou moeten doen. 

 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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SCIA heeft in september SCIA Engineer  

20 gelanceerd met daarin uiteenlopende 
functionele verbeteringen voor het ontwerpen 
van beton- en staalstructuren. In dit artikel een 
overzicht van de aanpassingen, waarbij ook 
de Regelmatige en routinematige taken zijn 
voorzien van een nieuwe automatisering.

32

10
De keuzemogelijkheden voor het houden van eve-
nementen lijken dit jaar beperkt tot twee smaken: 
afgelasten of online. Esri Nederland koos voor dit 

laatste en besloot daarbij de Esri GIS Tech en de Esri 
GIS Conferentie voor het eerst samen te voegen in 
één online GIS-evenement. Meer dan 1500 unieke 

bezoekers waren aanwezig in het online platform om 
het event te volgen. Op de eerste dag stond het thema 
bouwen centraal, de tweede dag stond in het teken 

van technologie.

8
De eerste fase van de nieuwbouw van het Koning 
Willem 1 College in Den Bosch wordt gekenmerkt 
door het beeldbepalende, nieuwe entreegebouw 
van gelamineerd hout en staal. Het is het eerste 
project waarbij de hoofddraagconstructie van 

gelamineerd hout op deze schaal wordt toegepast. 
Gerard van Meerveld verzorgde de constructieve 

uitwerking en noemt het gebruik van Tekla Structures 
‘onmisbaar’ bij dit unieke project.

Ev
en

em
en

t

Pr
ak

tijk

44
Binnen de bouw- en GWW/infrabranche willen 
steeds meer aannemers hun bedrijf verder digita-
liseren. Soms gedwongen door een eis van een 
opdrachtgever, soms omdat de medewerkers de 
noodzaak van digitalisering kenbaar maken aan 
de directie of omdat de directie zelf meer grip wil 
hebben op de bedrijfsprocessen. Ook de verande-
rende contractvormen zoals UAV-GC-contracten stel-
len hogere eisen op het gebied van digitalisering.

De bouw- en infrasector staat onder toenemende 
druk om sneller projecten te realiseren. Daarom 
is het belangrijk te kijken naar elke kans om de 

doorlooptijd te verkorten. Een interessante moge-
lijkheid daartoe is afkomstig uit de maakindustrie, 
namelijk de tijdsbesparing die ‘meshloos’ analyse-
ren en simuleren oplevert. Wat zijn de voordelen 
en toepassingsmogelijkheden van deze software 

voor de bouw- en infrasector?
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Erwin van Klaveren: “In de Dataroom is het voor een opdrachtgever mogelijk om in één keer een aanbesteding klaar 
te zetten voor de betrokken partijen.”

GeoWeb is een commercieel beschik-
bare WebGIS-oplossing van Sweco en 
Esri Nederland die door verschillende 

organisaties wordt gebruikt, zoals waterschap-
pen, provincies, gemeenten, ProRail en dus 
ook Rijkswaterstaat. Deze laatste organisatie 
gebruikt de software voor uiteenlopende taken, 
zoals het monitoren van vaarwegverkeer, het 
ondersteunen van het project Schone Rivieren 
en surveillance vanuit de lucht. Van Klaveren: 
“GeoWeb heeft al een behoorlijke historie 
bij Rijkswaterstaat en dat is in eerste instantie 
natuurlijk te danken aan de functionaliteit die 
de software biedt, maar daarnaast ook aan 
de manier waarop GeoWeb is opgebouwd 
en kan worden beheerd. Rijkswaterstaat heeft 
gekozen voor een strategie met zogenaamde 
vaste geo-ICT-bouwstenen. Het beleid is daarbij 
gebaseerd op het idee dat maatwerk daarmee 
tot een minimum wordt beperkt en het grootste 
deel van de werkzaamheden binnen de orga-
nisatie wordt gedaan met vaste softwarepakket-
ten. Dat betekent dat er binnen Rijkswaterstaat 
met name behoefte is aan basissoftware die 
makkelijk aan te passen is aan specifieke werk-
processen en dat is nu net een eigenschap van 
GeoWeb. Omdat dit pakket goed te configure-
ren is zonder dat er maatwerk aan te pas hoeft 
te komen, sluit het goed aan bij het IT-beleid 
van Rijkswaterstaat. Een extra voordeel is dat 
de time to market van nieuwe oplossingen op 
basis van GeoWeb slechts enkele weken, soms 
zelfs dagen bedraagt. Inmiddels draaien er bij 
Rijkswaterstaat dan ook al zo´n driehonderd 
focus-applicaties op GeoWeb.” 

Samenvoegen data
Met het verlengde gebruik van GeoWeb bij 
Rijkswaterstaat heeft deze laatste ook expli-

ciet geëist dat de software de komende ja-
ren zal worden doorontwikkeld. “De ontwik-
keling van GeoWeb gaat eigenlijk hand in 
hand met de ontwikkeling van het ArcGIS-
platform, dus dat zit wel goed. Nieuwe mo-
gelijkheden in ArcGIS Enterprise, denk aan 
Revit-data in ArcGIS, zorgen automatisch 
voor extra toepassingsmogelijkheden binnen 
GeoWeb en daar maken wij als Sweco weer 
direct gebruik van. Zo hebben wij dan ook de 
Dataroom kunnen uitwerken”, legt Steenis uit. 
De Dataroom is een plek waar dankzij de 
functionaliteit van GeoWeb en ArcGIS data 
en informatie via de kaart samenkomen. Het 
gaat daarbij niet alleen om BIM- en GIS-ge-
gevens, maar ook bijvoorbeeld om system-
engineering- en onderhoudsdata die direct 

vanuit de bijbehorende bronsystemen worden 
gecombineerd. Een nieuwe aanpak volgens 
Steenis: “Er was nog geen mogelijkheid voor 
het samenvoegen van gegevens uit al deze 
systemen. Wij hebben dit voor elkaar gekre-
gen door eenduidige labelvoering toe te voe-
gen en slimme koppelingen aan te brengen. 
Door de data centraal te verzamelen zijn ook 
meteen de inconsistenties in de data duide-
lijk zichtbaar. Het gebruik van de Dataroom 
voorkomt daarmee verkeerde berekeningen 
of calculaties, iets waar aannemers duidelijk 
van profiteren.”
Van Klaveren vult zijn collega aan en stelt 
dat met name de integratie van de system-
engineeringinformatie een belangrijke door-
braak is. “Het bij elkaar brengen van ver-

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen 
om ook de komende jaren GeoWeb te leveren, zo maakten beide partijen in juni 
bekend. BIGnieuws sprak naar aanleiding van dit bericht met Marcel Steenis en 
Erwin van Klaveren, respectievelijk productmanager GeoWeb en teammanager 
GIS bij Sweco. Zij vertellen over de ontwikkeling van GeoWeb en het gebruik van 
deze software bij Rijkswaterstaat. Door Lambert-Jan Koops

Aanbestedingen sneller en 
beter bij Rijkswaterstaat 

Pilotproject met Dataroom bij renovatie IJsselbrug 

Praktijk
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Marcel Steenis: “Het gebruik van de Dataroom voorkomt verkeerde berekeningen of calculaties, iets waar met 
name aannemers belang bij hebben.”

Voor de renovatie van de IJsselbruggen is 
de Dataroom in eerste instantie ingezet voor 
het controleren van de datakwaliteit en het 
koppelen van alle bronbestanden. Dit verliep 
naar tevredenheid van alle betrokkenen, zo-
dat de weg nu vrij is voor een tweede stap, 
zo legt Steenis uit: “Vanaf september gaan 
we verder met onder andere de integratie 
van 3D-objecten en werkbestanden in Arc-
GIS. Belangrijk daarbij is ook de koppeling 
met Ultimo, een onderhoudssysteem en IT-
bouwsteen bij Rijkswaterstaat. We koppelen 
daarbij niet alleen op dataniveau, waarbij 
de onderhoudsmanagementinformatie be-
schikbaar is, maar ook op serviceniveau. Op 
die manier wordt de koppeling dynamisch en 
wanneer er dan een wijziging plaatsvindt in 
de status van het onderhoud, zullen alle be-
trokkenen dat direct kunnen zien.”

Template
Zowel Steenis als Van Klaveren hebben grote 
verwachtingen van het pilotgebruik van de 
Dataroom. “Wanneer de feedback van de 
eindgebruikers van het IJsselbrug-project is 
verwerkt, heeft Rijkswaterstaat in principe 
een template in handen voor alle andere 
kunstwerken. Misschien dat er her en der wat 
configuratie moet plaatsvinden voor speci-
fieke projecten, maar voor de rest is de opzet 
volledig herbruikbaar. Bij elke nieuwe versie 
van GeoWeb, de software krijgt elke twee 
maanden een update, kan Rijkswaterstaat 
ervoor kiezen om functionaliteit wel of niet 
op te nemen in de Dataroom, zodat er geen 
verplichte veranderingen hoeven te worden 
doorgevoerd”, zo rondt Steenis af. n

www.sweco.nl

www.rijkswaterstaat.nl

waterstaat geldt vooral dat het een snellere 
en betere vergelijking van offertes mogelijk 
maakt.”

Urgente projecten
De Dataroom moet dus vooral gaan helpen 
bij het verbeteren en versnellen van de plan-
uitwerkings-, contract- en de aanbestedings-
fase. Daar is duidelijk behoefte aan, want bij 
grote en complexe projecten kan een aan-
bestedingsprocedure al gauw enkele jaren 
duren. Steenis: “Dat is met name onwenselijk 
bij urgente onderhoudsopdrachten en her-
stelwerkzaamheden, en dus wilde Rijkswa-
terstaat ook graag een pilotproject draaien 
met de Dataroom om te zien of hiermee de 
contract- en aanbestedingsfase vlotter kun-
nen verlopen. Als proefproject werd gekozen 
voor de renovatie van de IJsselbruggen A12, 
een project dat zowel urgent als complex is 
en daarmee een goede graadmeter.”

schillende databronnen in één oplossing is 
op zichzelf denk ik niet zo spannend en data 
bij de bron houden is een principe dat ook al 
langer wordt toegepast. Het unieke van de 
Dataroom zit vooral in de system-engineering-
kant, wat eigenlijk ook de kracht van Sweco 
zelf is: in het systeem integreren we feitelijk 
onze ingenieurskennis op geo- en brancheni-
veau, waardoor het voor een opdrachtgever 
mogelijk wordt om in één keer een aanbeste-
ding klaar te zetten. Alle betrokken partijen 
kunnen daarbij toegang krijgen tot een eigen 
gepersonaliseerd datapakket. Aannemers, 
monteurs en assetmanagers, tijdens het hele 
project kan iedere gebruiker alle benodigde 
informatie vinden in de Dataroom, waardoor 
er veel minder ruimte is voor persoonlijke in-
terpretatie van de gegevens in vergelijking 
met een traditioneel bestek. Dat scheelt mis-
verstanden, tijd en moeite voor alle betrokken 
partijen. Voor een opdrachtgever als Rijks-

IJsselbruggen
De A12 is een belangrijke achterlandverbinding van en naar Duitsland en ook van groot 
belang voor regionaal verkeer rondom Arnhem. De brug over de IJssel in de A12 ten oos-
ten van Arnhem verwerkt dagelijks bijna 125 duizend voertuigen. Een groot deel hiervan 
is vrachtverkeer, dat tegenwoordig veel zwaarder is dan tijdens de bouw. De IJsselbrug 
bestaat uit één betonnen brug voor het verkeer richting het westen en twee stalen bruggen 
voor verkeer richting het oosten. De betonnen brug verkeert in goede staat en hoeft niet te 
worden gerenoveerd. Voor de twee stalen bruggen geldt dat in 2017 bekend werd dat ze 
toe zijn aan renovatie en versterking, zodat de constructie de toegenomen verkeersdruk 
ook de komende jaren aankan. 
Vanaf 2022 starten er werkzaamheden aan de IJsselbruggen in de A12 ten oosten van 
Arnhem. Vooruitlopend hierop inspecteert Rijkswaterstaat sinds april 2017 de brug regel-
matig en voert zo nodig onderhouds- en versterkingsmaatregelen uit. Na uitvoering van de 
renovatie zullen de bruggen dertig jaar vrij zijn van groot onderhoud. 
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De geplande oplevering van de nieuwbouw van het Koning Willem 1 College is in het voorjaar van 2021. © Nieuwe Architecten 

Van Meerveld is eigenaar van het gelijk-
namige teken- en adviesbureau en mag 
graag zelf achter de computer kruipen 

wanneer het uitdagende constructies betreft. 
Het regionale bureau werkt voor productiebe-
drijven in de staal- en houtbouw, aannemers en 
agrariërs aan de meest uiteenlopende opdrach-
ten, van zwembaden, loodsen en schoolgebou-
wen tot tribunes. “Het werken aan verschillende 
projecten houdt mijn werk interessant, daar-
door is er bij elk project wel weer een nieuwe 

uitdaging. Het belangrijkste vind ik dat de kwa-
liteit gewaarborgd is, dus enerzijds zorg ik dat 
de kennis op niveau is, anderzijds garandeer ik 
dat door met moderne apparatuur en software 
te werken. Tekla Structures gebruik ik voor het 
uitwerken van allerhande staal- en houtconstruc-
ties volgens de daarvoor geldende normen.”
 
Unieke draagconstructie
Een van de recente projecten waar Van Meer-
veld aan heeft gewerkt, is het vernieuwde 

schoolgebouw van het Koning Willem 1 Col-
lege in Den Bosch. De eerste fase van de ver-
nieuwing bestaat uit het bouwen van een en-
treegebouw op het nu nog kale voorplein aan 
de Onderwijsboulevard. Daarbij wordt een 
aansluiting gemaakt met het bestaande ge-
bouw en wordt een bestaande patio overkapt. 
Het entreegebouw kenmerkt zich vooral door 
de houten hoofddraagconstructie, waarbij het 
pand elk jaar flexibel wordt ingedeeld tot vier-
kanten van acht bij acht meter. Volgens het Ko-

De eerste fase van de nieuwbouw van het Koning Willem 1 College in Den Bosch 
wordt gekenmerkt door het beeldbepalende, nieuwe entreegebouw van gelami-
neerd hout en staal. Het is het eerste project waarbij de hoofddraagconstructie 
van gelamineerd hout op deze schaal wordt toegepast. Gerard van Meerveld 
verzorgde de constructieve uitwerking en noemt het gebruik van Tekla Structures 
‘onmisbaar’ bij dit unieke project.Door de redactie

Koning Willem 1 College krijgt 
unieke draagconstructie 

700 Kuub hout en 60 ton staalplaat en stalen pennen
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Voor het project heeft Gerard van Meerveld de volledige constructie van gelamineerd hout uitgewerkt, met daarin 
verwerkt de stalen aansluitingen en verbindingen.

Het gebruik van BIM-software in de HSB 
groeit, ook steeds meer bij mkb’ers. Een over-
stap lijkt soms een hoge drempel, maar ook 
Van Meerveld geeft aan dat het voor hem de 
juiste stap is geweest. “Het werken met BIM 
heeft ertoe geleid dat ik meer opdrachten ont-
vang dan voorheen van vaste klanten waar-
voor BIM en de mogelijkheid tot CNC een 
uitgangspunt vormen, omdat het in het bestek 
staat. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij 
het Koning Willem 1 College-project, waar ik 
echt een meerwaarde kan zijn en een mooi 
project aan mijn portfolio mag toevoegen. 
Bovendien zou ik niet anders meer willen. De 
mogelijkheden die ik nu kan benutten, verge-
makkelijken mijn werk en komen de kwaliteit 
en hiermee de klant ten goede. Wanneer we 
er straks naartoe gaan dat het kunnen aanle-
veren van een BIM een vereiste wordt, ben ik 
er in ieder geval klaar voor om hier direct op 
in te kunnen spelen.” n

www.gvanmeerveld.nl

www.construsoft.com/nl

benodigde montageplannen en productielijs-
ten gecategoriseerd kunnen worden.”

ning Willem 1 College is dit het eerste gebouw 
waarbij zo’n constructie op deze schaal wordt 
toegepast, zie ook het kader Nieuwbouw Ko-
ning Willem 1 College. 
Van Meerveld: “Voor dit project in Den Bosch 
heb ik de volledige constructie van gelamineerd 
hout uitgewerkt, met daarin verwerkt de stalen 
aansluitingen en verbindingen. Deze bestaat 
uit een houtvolume van circa 700 kubieke me-
ter en 60 ton aan staalplaat en stalen pennen, 
zo’n 24 duizend stuks. De CNC-aansturing 
ten behoeve van houtbewerking vormde bij 
dit project een essentieel aspect. Hiermee kon 
de producent van het gelamineerde hout de 
productiedata rechtstreeks uit het Tekla-model 
halen, zonder handmatig alle gegevens in te 
hoeven voeren. De onvolkomenheden waar ik 
tijdens het proces tegenaan liep, werden door 
leverancier Construsoft opgelost.”
 
BIM in de houtbouw
Projecten als die van het Koning Willem 1 
College lijken hoog gegrepen voor een mkb-
bedrijf, maar Van Meerveld geeft aan dat 
bedrijfsgrootte tegenwoordig geen rol meer 
speelt, maar kwaliteit en betrouwbaarheid des 
te meer. Van Meerveld: “Als klein bureau kan 
ik snel schakelen met partners. Verder heb ik 
door het project nauwkeurig in 3D te model-
leren met Tekla niet alleen een accuraat model, 
ik kan direct bepaalde dingen precies zo mo-
delleren zodat ik productielijsten, tekeningen 
en CNC-productiedata kan genereren. Ook 
pas ik meerdere filters toe op tekeningen, be-
standen en documenten, zodat eenvoudig de 

Nieuwbouw Koning Willem 1 College
In grote lijnen bestaat de grootschalige nieuwbouw van het Koning Willem 1 College uit 
drie bouwdelen: het entreegebouw, de binnenstraat en het atrium. Het oorspronkelijke ge-
bouw lag verscholen achter een plein en had daarmee ook weinig eigen identiteit en uitstra-
ling naar de directe omgeving. Ook intern was het gebouw vrij gesloten en bood het weinig 
interactie en mogelijkheid voor contact tussen de verschillende opleidingen. Wel was het 
door de gridstructuur zeer flexibel en goed aan te passen en dat is dan ook de reden dat 
de nieuwbouw voortborduurt op de structuur van de bestaande bouw. 
Door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen het casco en het ‘inbouwpakket’ is 
aanpassing eenvoudiger en minder ingrijpend voor het gebouw. Het grid is de enige vast 
blijvende structuur, die tijdens alle mogelijke veranderingen hetzelfde blijft. Dit is de reden 
waarom is gekozen voor een houten draagconstructie, die het entreegebouw een krachtig 
eigen karakter geeft zowel naar de buitenwereld als naar de binnenruimten. 
Met de binnenstraten en het te realiseren atrium op de plek van de huidige patio ontstaat 
een nieuwe ontsluitingsmogelijkheid en verbinding van de verschillende bestaande gebouw-
delen en aanknopingspunten voor nieuwe uitbreidingen. In deze nieuwe opzet ontstaat er 
een functioneel gebouw, dat elk jaar flexibel kan worden ingedeeld om de ruimte toe te spit-
sen op het te geven onderwijs. Deze flexibele indeling past bij het duurzame uitgangspunt 
van het Koning Willem 1 College. Voor de bouw worden biobased materialen gebruikt, 
zoals Scandinavisch hout in de dragende constructies en de kenmerkende spanten. Dit zijn 
natuurlijke materialen die op korte termijn hergroeibaar zijn. 
De helft van het nieuwe gebouw is bestemd voor studenten en medewerkers van de afdeling 
Bouw-Infra, Architectuur en Meubeldesign, die nu deels gehuisvest zijn op andere locaties 
in de stad. Ook het Vavo-college, dat zich nu op locatie bij het stadion van FC Den Bosch 
bevindt, verhuist naar het nieuwe gebouw. Uiteindelijke doel is twee grote campuscom-
plexen voor het Koning Willem I College: de Onderwijsboulevard en de campus aan de 
Vlijmenseweg, op loopafstand van elkaar.

www.kw1c.nl
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Rondom het thema Bouwen kwamen sprekers van onder meer Royal BAM Group, TNO en de provincie Utrecht aan het woord.

De eerste dag van de Esri GIS Confe-
rentie & Tech 2020 stond in het teken 
van het thema bouwen. Sprekers van 

onder meer Royal BAM Group, TNO en de 
provincie Utrecht kwamen aan het woord. 
Zij vertelden over de digitale transformatie 
en hoe dit invloed heeft op de manier van 
bouwen en omgaan met de bouwopgaven in 
hun organisaties en de keten waarin ze met 
elkaar samenwerken. 
BIM, GIS, geavanceerde meetsystemen en 
kunstmatige intelligentie spelen een steeds 
belangrijkere rol in de bouw- en infrasector. 
De laatste jaren beginnen dergelijke ontwik-
kelingen steeds meer in elkaar te vallen. TNO 
werkt bijvoorbeeld vanuit verschillende ken-
nis- en innovatieprogramma’s doelgericht 
aan deze integratie door de ontwikkeling van 
‘predictive twins’ die bijvoorbeeld het gedrag 
en het gebruik van bouwwerken kunnen voor-
spellen. Arjen Adriaanse ging in op de visie 

van TNO ten aanzien van predictive twins 
van de gebouwde omgeving. Deze organisa-
tie ziet de predictive twin als een belangrijke 
schakel om handen en voeten te geven aan 
de uitdagingen die Nederland de komende 
jaren te wachten staan op het gebied van 
circulariteit en de renovatie van onze infra-
structuur. 

TNO ziet Bouwwerk Informatie Management 
als een belangrijk onderdeel en werkt aan het 
verkrijgen van meer inzicht in de hele levens-
cyclus van een object. Via verschillende Field 
Labs verzamelt TNO steeds meer data over 
objecten. Zo biedt bijvoorbeeld het Field Lab 
van de Van Brienenoordbrug inzicht in actu-
ele en dynamische data zoals KNMI-weer-
data, TNO-meetdata en NDW-verkeersdata. 
Deze data worden gecombineerd met de 
voorspellende modellen van TNO om inzicht 
te krijgen in de levenscyclus van de brug om 

op het juiste moment onderdelen te onderhou-
den of te vervangen. Dit wordt op het niveau 
van het brugdek, de brug, de infrastructuur 
en de gebouwde omgeving (GIS) gedaan. 
Daarmee kwam dan ook de visie van TNO 
uiteindelijk duidelijk naar voren: elk bouw-
werk krijgt in de toekomst een digitale replica 
die de actuele situatie beoordeelt, voorspel-
lingen doet en leert van ontwikkelingen. Al dit 
inzicht levert uiteindelijk een risicokaart op, 
die aangeeft waar als eerste onderhoud moet 
worden gepleegd.
 
Dijken kijken
Kunstenaar Jólan van der Wiel werkt in sa-
menwerking met Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, TNO, BRO en Esri Ne-
derland aan een project over de dijkwach-
ters van de toekomst: Dijken Kijken. Van der 
Wiel legde uit dat het Hoogheemraadschap 
het belang van en het werk rond de Lekdijk 

De keuzemogelijkheden voor het houden van evenementen lijken dit jaar be-
perkt tot twee smaken: afgelasten of online. Esri Nederland koos voor dit laatste 
en besloot daarbij de Esri GIS Tech en de Esri GIS Conferentie voor het eerst samen 
te voegen in één online GIS-evenement. Meer dan 1500 unieke bezoekers waren 
aanwezig in het online platform om het event te volgen. Op de eerste dag stond 
het thema bouwen centraal, de tweede dag stond in het teken van technologie.Door de redactie

Esri GIS Conferentie & Tech 2020
Bouwen en Technologie centrale thema’s 
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In de Geo Lounge werden alle gasten virtueel ontvangen. 

waardoor iedereen, van kantoor tot in het veld, 
gebruikmaakt van de technologie. 

Technologie
De tweede dag van het online Esri Neder-
land-evenement stond in het teken van tech-
nologie. Jeroen van Winden, Jurgen ten 
Siethof en Joris Bak namen iedereen mee in 
de visie rondom het ArcGIS-platform en de 
meest recente ontwikkelingen op het gebied 
van de technologie. Van Winden, CTO Esri 
Nederland, benoemde daarbij de in zijn 
ogen belangrijkste trends in digitale transfor-
matie en stelde om te beginnen dat de manier 
waarop software wordt gebruikt verandert. 
Daarnaast ziet hij dat de hoeveelheid data 
explodeert, maar dat dit geen echt probleem 
is omdat deze data goed te benaderen zijn 
met de juiste webservices. In een GIS is vol-
gens Van Winden wel meer mogelijk met de 
data, waarbij GIS steeds meer een integrator 
is en Esri GIS als platform integreert met an-
dere platformen. 

Demonstraties
Er werden op de tweede dag van de confe-
rentie een aantal nieuwe mogelijkheden uit-
gelicht en gedemonstreerd door verschillende 
medewerkers van Esri Nederland. Zo kwam 
ArcGIS Pro 2.6 aan bod en werd er ingegaan 
op nieuwe datatypes die beschikbaar zijn en 
gebruikt kunnen worden in ArcGIS. Ook wer-
den onder andere ArcGIS Notebooks, Arc-
GIS Experience Builder en de nieuwe Map 
Viewer in ArcGIS Online getoond. 
Tijdens de demo van ArcGIS Pro 2.6 was 
onder andere aandacht voor de nieuwe ana-
lysemogelijkheden en dan met name voor 
de tools Link Analysis en Suitability Modeler. 
Deze laatste is een interactieve, verkennende 
omgeving voor het maken en evalueren van 
een suitability model. Als voorbeeld werd 
daarbij een kaart van Utrecht getoond, waar-
bij de kleur aangaf in welke gebieden het 
bouwen van nieuwe woningen lastiger (rood-
gekleurd) of makkelijker is (blauw). 
Met Link Analysis gingen de presentators in 
op het zeer actuele thema van de versprei-
ding van Covid-19. Met de Curve Fit Forecast 
werd vervolgens een voorspelling gedaan 
van het aantal positief geteste mensen op Co-
vid-19 in Nederland. Daarmee was het voor 
de kijkers niet alleen een interessante tech-
nische demonstratie, maar ook een goede 
reminder dat het noodzakelijk was om het 
Esri Nederland-evenement dit jaar online te 
houden. n

www.esri.nl

Enterprise GIS Award
De uitreiking van de Enterprise GIS Award ge-
beurde dit jaar, door de virtuele opzet van de 
Esri GIS Conferentie & Tech, anders dan nor-
maal. Niet gezamenlijk op een podium in een 
volle zaal, maar op ruime afstand van elkaar, 
op een projectlocatie van VolkerWessels bij 
Schiphol. Daar overhandigde Ed van Ingen, di-
recteur van Esri Nederland, de award aan René 
Beurze, directeur digitale transformatie van de 
divisie Infrastructuur Nederland van VolkerWes-
sels. De award is een erkenning voor de innova-
tieve inzet van geo-informatie in de kernproces-
sen van VolkerWessels en vooral te danken aan 
het brede gebruik van geografische informatie 
binnen de organisatie. Het Infra Competence 
Centre van VolkerWessels deelt de kennis en er-
varing op het gebied van GIS met de organisatie 

beter en duidelijker wil communiceren naar 
de burgers. Hij vertelde welke ontdekkin-
gen hij heeft gedaan in de voorbereiding 
van het project. Hij liep tegen uitdagingen 
aan en kwam tot de realisatie dat het be-
lang van goede visualisatie enorm is. Zijn 
presentatie was inspirerend voor iedereen 
die een beeld wilde krijgen van de manier 
waarop een goed gevisualiseerd project er-
uit kan zien. 
Het middagprogramma van de eerste dag 
bestond uit een afwisselend aantal sessies 
rondom het thema bouwen. Zo waren er on-
der andere de sessies ‘GeoTOP en GIS: een 
3D-ondergrondmodel in de praktijk’ door 
Jan Stafleu (TNO) en ‘KLIC/WIBON in Arc-
GIS voor beheer/grondroerders’ door Dimi-
try Dekker (Net4s) en Rick Postma (Fudura). 

Tijdens de pauze werden er vragen beantwoord op de verschillende stands.
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Eurosafe Solutions-directeur Mark Dubbink en Cibap Next-directeur Cor de Koning. 

De training van Eurosafe en Cibap wordt 
niet georganiseerd via een traditionele 
één-op-één of groepstraining. De deel-

nemers worden opgeleid middels de interac-
tieve Elektronische Leerweg Omgeving (ELO) 
en klassikale trainingsdagen. Kortom: blended 
learning, zodat het persoonlijke contact en aan-
dacht niet ontbreekt. De persoonlijke voortgang 
wordt bijgehouden door middel van tussentijdse 
oefeningen en toetsen. Het trainingsprogramma 
is daarbij zo ontwikkeld dat het mogelijk is om 
over te stappen op een volledig online aanpak, 
mocht er aanscherping komen van de maatrege-
len rondom Covid-19.

Valbeveiliging
Eurosafe Solutions, twintig jaar geleden opge-
richt door ondernemer Mark van Buiten en twee 
Engelse bergbeklimmers en specialist in valbevei-
liging, is niet direct een bedrijf dat met heel veel 
creativiteit wordt geassocieerd. Naast de valbe-
veiliging op daken leveren, monteren en inspec-
teren de medewerkers van Eurosafe Solutions te-
genwoordig ook valbeveiliging ten behoeve van 
onderhoud aan gevels, in besloten ruimtes en in 
licht-, hoogspannings- en reclamemasten. Alles 
met het doel dat veilig op hoogte kan worden 
gewerkt − een verplichting vanuit de Arbowet. 
Directeur Mark Dubbink van Eurosafe Solutions 

legt hierbij direct de link naar het creatieve ge-
deelte: “Met valbeveiliging op deze nieuwe ter-
reinen komen we op het aspect van creativiteit 
en 3D: valbeveiliging voor een gevel ontwerpen 
is ingewikkelder dan voor een plat dak, waar 
niks staat. Een extra uitdaging bij gevels is bo-
vendien dat architecten het niet toestaan dat we 
hun ontwerpen aanpassen. Alles in het ontwerp 
moet kloppen en daar zagen wij dan ook moge-
lijkheden voor. We hebben stappen gezet op het 
gebied van SketchUp, Revit en BIM om ons on-
derscheidend vermogen te vergroten. Hierdoor 
zijn we nu in staat om ons hele productengamma 
in de juiste programmatuur te tekenen en kunnen 

Specialist in valbeveiliging Eurosafe Solutions en creatieve vakschool Cibap Next 
hebben de handen ineengeslagen om samen een trainingsprogramma in het 3D-
modelleerprogramma SketchUp Pro te ontwikkelen. Door de intensieve samen-
werking tussen de twee Zwolse partijen verwachten zij, gezien de specialisaties 
van beide partijen, techniek met vormgeving te combineren en zo creatieve pro-
fessionals voor de beroepspraktijk op te gaan leiden. Door de redactie

De verbinding tussen techniek 
en vormgeving

Samenwerking investeert in toekomstige professional
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SketchUp Pro maakt een groot onderdeel uit van de dagelijkse BIM-werkzaamheden bij Eurosafe.

snel kunnen schakelen. Dat zie je nog te weinig 
bij de combinatie onderwijs en bedrijfsleven. Ik 
denk dat we daar als Cibap Next succesvol in 
kunnen zijn door juist die dingen te bieden die 
op een bepaald moment actueel zijn. Dat hoeft 
niet altijd een complete opleiding te zijn, we wil-
len ook op onderdelen kunnen inschieten die op 
dat moment gevraagd worden. Denk aan bad-
ges of kleinere eenheden waarmee certificaten 
voor bepaalde specialisaties te behalen zijn.”

Ander soort dialoog
Het uiteindelijke doel van het trainingsprogram-
ma SketchUp Pro is creatieve professionals 
naar een hoger niveau te brengen en bedrijven 
met creativiteit te verrijken. Dubbink: “Het zijn 
juist mensen die anders denken, die kunnen 
verrassen met nieuwe inzichten. Wij hebben 
verstand van het veilig werken op hoogte en in 
de diepte, maar dat is iets anders dan verstand 
hebben van SketchUp. We zouden daarvoor 
iemand kunnen inhuren, maar op die manier 
wordt het nooit van ons zelf. Daarom zijn we 
ook blij dat we de SketchUp-kennis in huis heb-
ben. Er ontstaat veel beweging en commitment 
door het binnenhalen van creatieve jonge men-
sen, omdat er dan een ander soort dialoog 
ontstaat.”
Volgens Dubbink heeft het creatieve aspect nóg 
een positieve kant en dat is het leren van el-
kaar: “Soms zeg ik tegen een medewerker: het 
is allemaal mooi wat je maakt, maar wat gaan 
we ermee doen? Hoe ga jij ervoor zorgen dat 
we dankzij jouw kennis en kunde makkelijker 
bij een architect naar binnen komen? Het de-
len van inzicht is iets waarvan ik vind dat het 
belangrijk is om in te investeren, want het levert 
heel veel op.”

Cor de Koning, directeur van Cibap Next, ver-
telt hierover: “Bij de lancering van Cibap Next 
hebben we geïnventariseerd welke behoeften 
er waren bij het midden- en kleinbedrijf en bij 
de creatieve professionals uit de regio Zwolle, 
bestaande uit 22 gemeenten. Veel van onze 
contacten, werkend bij een bouwbedrijf tot de 
ruimtelijk vormgever, gaven aan dat ze iets wil-
den met SketchUp. Bij het zoeken naar een stra-
tegische partner uit de regio Zwolle vroegen we 
Lisa Heethaar van projectmanagementbureau 
DDOEN om advies. Zij wist hoe Eurosafe Soluti-
ons zich positioneert, hoe innovatief dit bedrijf is 
met het gebruik van SketchUp en hoe het samen-
werkt met ketenpartners. Bijkomend voordeel 
hierbij was dat Eurosafe Solutions een van de 
Authorized Training Centers van SketchUp Ne-
derland is, vooralsnog de enige in Noordoost-
Nederland. Op basis van deze zaken hebben 
we vervolgens de samenwerking gezocht, met 
als doel om iets voor elkaar te kunnen beteke-
nen. Wij leiden op voor de designwereld en 
staan dus ook in contact met architecten, interi-
eurontwerpers en ruimtelijke vormgevers. Wij 
kennen die taal en weten hoe je een architect 
kunt overtuigen met goede visualisaties.”
De Koning vervolgt: “Samen met Eurosafe Soluti-
ons hebben we een trainingsprogramma ontwik-
keld met de naam SketchUp Pro. Dit programma 
verloopt via de Elektronische Leerweg Omge-
ving (ELO) in combinatie met klassikale trainings-
dagen. Dat breiden we verder uit, waarbij we 
een op de vraag gestuurd aanbod ontwikkelen.”
Cibap Next wil bij het ontwikkelen van dit 
trainingsprogramma ook voortdurend kunnen 
inspringen op actuele ontwikkelingen en deze 
mee kunnen nemen in de verdere uitwerking 
van het programma. De Koning: “We willen dus 

we naar voren opschuiven in het proces richting 
de architect.”

Trainingen
Bij Eurosafe Solutions wordt in het BIM-proces 
dus veel met SketchUp Pro gewerkt. BIM-Coör-
dinator Gerben Pol is hierbij de aanjager. Hij 
faciliteert de engineers met passende hard- en 
software en geeft hen training om optimaal met 
SketchUp Pro te kunnen werken. Pol: “Op deze 
manier zijn onze medewerkers in staat om een 
volwaardige partner te zijn in het gehele BIM-
proces van de klant. Dat is belangrijk, want BIM 
is meer dan een simpele 3D-omgeving. Het om-
vat veel meer dimensies en SketchUp biedt hier 
met de juiste extensies dan ook uitkomst in.”
Doordat Pol vaak als SketchUp-trainer voor een 
groep staat, of het nu medewerkers of klanten 
zijn, was de stap om een SketchUp Authorized 
Training Center te worden snel gemaakt. “Bij 
Eurosafe Solutions geven wij les vanuit de ES 
Academy, onderdeel van Eurosafe Solutions. 
Omdat wij graag een hoge standaard willen le-
veren, hebben we contact gelegd met SketchUp 
Pro-distributeur Design8 om Authorized Training 
Center voor SketchUp Pro te kunnen worden. Na 
het volgen van een training en het afronden van 
een speciaal examen, heb ik mij hiervoor offi-
cieel gecertificeerd en kunnen wij de SketchUp 
Pro-training leveren die voldoet aan de minimale 
standaarden van de distributeur en daarmee ook 
de ontwikkelaar zelf”, legt Pol uit.

Samenwerking 
Vanuit het Zwolse mkb-netwerk kwamen Eu-
rosafe Solutions en Cibap Next met elkaar in 
contact voor het ontwikkelen van een toekomst-
bestendig trainingsprogramma voor SketchUp. 
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Speelruimte
De Koning reageert op de woorden van Dub-
bink: “Wat ik daar heel mooi aan vind, is dat 
een bedrijf met deze instelling ook een aantrek-
kelijke werkgever is. Mensen krijgen de ruimte. 
We weten hoe moeilijk het is om goede mensen 

“De combinatie tussen creativiteit en techniek 
is cruciaal. Iemand kan wel een mooie gevel 
uitdenken, maar als die niet blijft staan, is het 
niet erg nuttig. Creatievelingen hebben daarom 
weer anderen nodig om ervoor te zorgen dat 
hun werk ook bruikbaar is. Een samenwerking 
zoals we die nu zijn aangegaan, biedt daarom 
een heleboel kansen. Het is een kwestie van cre-
atief nadenken over de manier waarop iedereen 
voor elkaar van waarde kan zijn”, aldus De Ko-
ning. 
Dubbink sluit zich hierbij aan: “Op onze website 
staat bijvoorbeeld een mooie video ‘Valbeveili-
ging in 3D BIM’ over wat wij doen. Daar maken 
we de connectie tussen techniek en ontwerp. Het 
maakt niet uit aan wie we die laten zien; ieder-
een wordt er blij van. Het mooie is dat uit welke 
hoek iemand ook komt, via SketchUp is het mo-
gelijk om elkaar te begrijpen. En dat is wat alles 
samenbrengt.” n

www.eurosafesolutions.nl

www.cibapnext.nl

www.sketchup.nl 

te vinden. En waarom? Omdat werkgevers vaak 
niet aan weten te sluiten bij wat die mensen no-
dig hebben. Wat een creatieveling nodig heeft, 
is wat speelruimte, de kans om mooie dingen te 
maken. Door die verbinding te maken, staat een 
ondernemer heel sterk.”

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

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

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

Bomenbestand weer beter en completer

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen voor boombeheer

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

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

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

Elektronische Leerweg Omgeving waarbij de voortgang wordt bijgehouden en na een vorige sessie weer kan 
worden hervat.



15

Artikel

Afbeelding 1: Met simpele geometrische vergelijkingen is het mogelijk om een 
schatting te maken van de positie van de wolkschaduw. 

een belangrijke stap in de voorbereiding en 
kwaliteitscontrole van de satellietbeelden. In 
dit artikel gaan we dieper in op een simpele 
methode om wolkschaduwen te detecteren. 

Problemen schaduwen 
Wolkschaduwen blijven in tegenstelling tot 
wolken vaak een bron van ruis, omdat wolk-
schaduwen lastiger (automatisch) te detecteren 
zijn. Dit komt grotendeels doordat de scha-
duwen van wolken vaak geen duidelijke, al-
gemene kenmerken hebben, maar veel meer 
beïnvloed worden door het oppervlak waar ze 
op vallen. Dit bemoeilijkt dan ook het identifi-
ceren van wolkschaduwen aan de hand van 
spectrale eigenschappen in het zichtbare spec-
trum. Daarnaast worden wolkschaduwen vaak 
verward met andere donkere oppervlakken 
zoals bijvoorbeeld water. Nu is het natuurlijk 
mogelijk om elk beeld handmatig te controle-

ren, maar dit is een enorm tijdrovende klus die 
eigenlijk niet goed uitvoerbaar is. 

Wolkschaduwdetectie
Daarom zijn er voor veel satellieten al speci-
fieke methodes bedacht om wolkschaduwen 
automatisch te detecteren. Zo is er voor bij-
voorbeeld de welbekende MODIS-sensor aan 
boord van de Terra-satelliet van NASA een 
methode ontwikkeld om wolkschaduwen te 
detecteren gebaseerd op de reflectiewaar-
den in thermale infrarood banden. Andere 
recente technieken proberen met behulp van 
machine learning automatische classificaties 
te maken voor wolkschaduwen. Dit is vaak 
een tijdrovende procedure die per satelliet 
verschilt, en per satelliet dus opnieuw moet 
worden toegepast. Daarnaast is er ook een 
scala aan satellieten die enkel optische ban-
den waarnemen en waar dus geen thermale 

Satellietbeelden zijn een ongekend waar-
devolle bron voor het in kaart brengen 
van het aardoppervlak. Het kan onder 

andere gebruikt worden voor het bijhouden 
van veranderingen op het gebied van bebou-
wing en landgebruik. Een veelvoorkomende 
bron van onnauwkeurigheden in optische sa-
tellietbeelden is de aanwezigheid van wolken 
en wolkschaduwen. Zo kan het voorkomen 
dat er door de aanwezigheid van wolken 
en wolkschaduwen veranderingen worden 
waargenomen die helemaal geen veran-
deringen zijn. Een wolk ziet er op satelliet-
beelden immers anders uit dan een huis, en 
wordt dus aangegeven als een verandering 
in landgebruik, terwijl er in feite geen veran-
dering plaatsvindt op het aardoppervlak; het 
huis staat er nog steeds, er zit alleen een wolk 
tussen. Om dit te voorkomen is het detecte-
ren van wolken en wolkschaduwen dan ook 

Hoewel wolken en hun schaduwen niet direct een gevaar vormen voor de mens-
heid, kunnen ze toch hinderlijk in de weg zitten wanneer je met satellietbeelden 
werkt. Gelukkig bestaan er tegenwoordig goede methodes om automatisch wol-
ken in kaart te brengen, zodat ze te maskeren zijn voor er andere berekeningen 
op de beelden worden losgelaten. NEO ontwikkelt daarnaast een algoritme dat 
bepaalt waar de wolkschaduw van de betreffende wolken zich bevindt, zodat ook 
deze bron van ruis kan worden aangepakt. Door Emile Nieuwstraten

Van wolk naar wolkschaduw 
in alle satellietbeelden

Neo werkt aan universele methode 

Afbeelding 2: De wolkhoogte is een essentiële factor voor het bepalen van de afstand 
tussen de wolk en de wolkschaduw. 
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Afbeelding 3: De vier stappen voor het bepalen van de wolkschaduw.

Artikel

breid worden onderzocht. Wat we wel weten 
is dat wolkschaduwen detecteren met de wol-
kenkaarten en algoritmes van NEO een stuk 
makkelijker wordt. n

Emile Nieuwstraten is masterstudent aan de Universiteit 

Utrecht (Geohazards & Earth Observation) en loopt stage bij 

NEO, waar hij zich bezighoudt met wolken en wolkschadu-

wen. Voor meer informatie, zie www.neo.nl.

Voordelen
Het voordeel van deze methode is dat het toe-
pasbaar is op de beelden van elke optische 
satelliet, mits de wolkenkaarten beschikbaar 
zijn. Dit betekent dus ook dat de methode 
toepasbaar gaat zijn op elke satelliet die nog 
gelanceerd gaat worden, wat natuurlijk heel 
waardevol is. Daarnaast is er maar weinig 
rekenkracht nodig om de berekeningen uit te 
voeren, en is het dus mogelijk om zeer snel 
van wolk naar wolkschaduw te gaan. 

Nadelen
Een nadeel van deze techniek is wel dat 
de nauwkeurigheid van de wolkschaduwen 
afhangt van de kwaliteit van de geprodu-
ceerde wolkenkaarten. Als de wolken niet 
goed gedetecteerd zijn, dan zullen de scha-
duwen vanzelfsprekend ook niet gedetec-
teerd worden. Daarnaast zijn wolken geen 
2D-objecten, en zal de schaduw vaak groter 
zijn als gevolg van deze versimpeling, zie af-
beelding 4. Ook moet er rekening gehouden 
worden met het reliëf van het oppervlak. Een  
wolkschaduw die op een heuvel valt zal flink 
vervormen ten opzichte van de originele 
vorm van de wolk. Nu vormt dat op de mees-
te plekken van Nederland geen probleem, 
maar mocht het algoritme toegepast worden 
op heuvelachtige gebieden, is het wel iets om 
rekening mee te houden. 

Vervolg
Momenteel is NEO nog volop bezig met het 
ontwikkelen van deze methode, waarna het 
uitvoerig getest zal worden op beelden van 
verschillende satellieten. Voorlopig is het nog 
niet bekend hoeveel onnauwkeurigheden er 
door het nieuwe algoritme uit worden ge-
haald, maar ook dit zal te zijner tijd uitge-

banden beschikbaar zijn om de wolkschadu-
wen mee te onderscheiden. 

Methode
Een universele, op elke optische satelliet toe-
pasbare methode die eenvoudiger werkt, is 
schatten waar de schaduw zich zou moeten 
bevinden aan de hand van de positie van 
de wolk, de invalshoeken van de zon en 
satelliet, en de wolkhoogte. Deze methode 
maakt gebruik van wat er al is, namelijk de 
metadata van de satelliet, en de eerder door 
NEO geproduceerde wolkenkaarten. NEO 
heeft namelijk voor verschillende satellieten 
al nauwkeurige methodes ontwikkeld om wol-
ken te detecteren. De metadata van de satel-
liet bevatten het moment van de opname en 
de invalshoeken van de zon en satelliet op 
dat moment. Door middel van simpele geo-
metrische vergelijkingen is het mogelijk om 
een schatting te maken van de positie van 
de wolkschaduw, zie afbeelding 1. De enige 
onbekende factor in deze vergelijking is de 
wolkhoogte. Dit is een essentiële factor aan-
gezien deze een directe invloed heeft op de 
afstand tussen de wolk en de wolkschaduw, 
wat ook in afbeelding 2 te zien is. Hoewel 
de exacte hoogte van de wolk onbekend is, 
is vaak wel duidelijk tussen welke hoogtes de 
wolk ongeveer hangt. In het algoritme dat we 
bij NEO aan het ontwikkelen zijn, gaan we 
voor elke mogelijke wolkhoogte na waar de 
wolkschaduw zich zou bevinden. Per wolk-
hoogte komt er dus een eigen schaduwkaart 
uit. Per schaduwkaart bepalen we de gemid-
delde pixelintensiteit voor de schaduwen. 
De aanname is dat de laagste gemiddelde  
pixelintensiteiten voor de gemodelleerde 
schaduwen dan daadwerkelijk overeenko-
men met de echte schaduwen. Een schaduw 
is immers altijd donkerder dan geen schaduw. 
Afbeelding 3 laat de methode per stap zien. 

Afbeelding 4: Er is een verschil in de schaduwgrootte van een 3D-wolk en die van 
een theoretische 2D-variant. 
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Omdat balustrades en balkonbeglazing een grote rol spelen bij het aanzicht van een gebouw, wil FEK Metaal graag 
vanaf het begin betrokken zijn bij een project. 

Projectontwikkelaars, aannemers, archi-
tecten en woningcorporaties, het kunnen 
allemaal contacten zijn van FEK Metaal. 

In de meest voorkomende gevallen komen de 
opdrachten, voor het in Waalwijk gevestigde 
bedrijf, binnen via de contacten met de bouw-
bedrijven. Met vele vaste relaties is er al jaren-
lang sprake van een partnerschap, wat mooie 
resultaten oplevert, zo stelt Van Gulik. “We 
hebben de ervaring dat we het best vanaf het 
begin betrokken kunnen zijn bij een project, 
aangezien we dan al meteen feedback kun-
nen geven op de plannen van een architect of 
ontwikkelaar. Balustrades en balkonbeglazing 
spelen een grote rol bij het aanzicht van een 
gebouw, dus is het belangrijk dat de door ons 
geleverde onderdelen aansluiten bij de esthe-
tische wensen van de architect. Tegelijkertijd 
moeten onze producten ook voldoen aan 
allerlei eisen op het gebied van veiligheid. 
Hierdoor moet er eigenlijk zo snel mogelijk 
in het traject worden uitgezocht of het geheel 
wel maakbaar is zoals de architect/ontwik-
kelaar dat heeft voorgesteld. Tevens wordt 
daarbij gekeken of de oplossingen passen bin-
nen het budget van het bouwbedrijf. Met alle 
betrokkenen worden de krachten vroegtijdig 
gebundeld, wat een hoop gedoe verderop in 
het traject voorkomt. Immers, als we later bin-
nenkomen en dan moeten concluderen dat het 
gewenste uiterlijk niet te combineren is met de 
technische eisen, dan heeft dat weer allerlei 
wijzigingen en dus ook dubbel werk, onno-
dige kosten en het risico op misverstanden en 
fouten tot gevolg.”

3D in offertestadium 
In het ideale scenario zijn Van Gulik en zijn 
collega’s vanaf meet af aan betrokken bij een 

bouwproject in de rol van meedenkend en ad-
viserend partner. Omdat de voordelen hier-
van zo groot zijn, deinzen de medewerkers 
van FEK Metaal er dan ook niet voor terug 
om te investeren in deze opzet, ook als een 
opdracht nog niet definitief is binnengehaald. 
“Wat we vaak doen is dat we onze modellen 
in het offertestadium al in volledig 3D uitwer-
ken in HiCAD en de afgeleide IFC-modellen 
beschikbaar stellen aan de klant. We vertalen 
het beeld van een architect meteen naar een 
maakbaar product en delen onze informatie 
en ons advies daarbij met alle projectbetrok-
kenen. Dat is een investering van onze kant 
op een moment dat de opdracht nog niet 
binnen is, maar het is dit advies en de bij-
behorende analyse waarmee we ons onder-
scheiden van andere leveranciers. Juist omdat 

we onze kennis delen in een project, zijn we 
een goede en betrouwbare partner voor op-
drachtgevers.” 

Configurator
Wanneer het voortraject leidt tot een defini-
tieve opdracht, verandert de status van de 
opdracht binnen FEK Metaal in een officiële 
order en wordt er een begin gemaakt met de 
3D-engineering van de onderdelen. Op dat 
moment komt HiCAD weer in beeld en wordt 
de software ingezet voor het uitwerken van 
meer dan alleen losse modellen. Daarbij zijn 
verschillende processen geautomatiseerd, 
zo vertelt Van Campen. “Onze engineers 
werken alle plaatsen waar onze producten 
terechtkomen in het project volledig uit. Daar-
bij maken ze gebruik van de verschillende 

FEK Metaal is een bekende naam in de nieuwbouw- en renovatiemarkt. Het bedrijf 
ontwerpt, produceert en levert stalen en aluminium balkon- en galerijhekken, 
traphekken en balkonbeglazing. Daarbij stapt het graag zo vroeg mogelijk aan 
boord bij een project om zodoende mee te kunnen denken met de opdrachtgever. 
Mark van Gulik, commercieel manager, en Ron van Campen, sales engineer, ver-
tellen hoe dit proces er in de dagelijkse praktijk uitziet en hoe automatisering niet 
alleen de ontwerp- maar ook de advieswerkzaamheden ondersteunt. Door Lambert-Jan Koops

Automatisering bij FEK 
Metaal een constante factor

Maatwerk verbetert bedrijfsprocessen
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Een van de recente projecten van FEK Metaal: Woonlandschap de Leyhoeve In Tilburg. 

weer geautomatiseerd met behulp van het 
door ISD Benelux ontwikkelde maatwerk, zo 
vertelt Van Campen. “De productietekeningen 
worden automatisch gegenereerd op basis 
van het 3D-model en ook de inkooplijsten en 
montageformulieren komen er met een druk 
op de knop uit, wat natuurlijk ook weer heel 
veel tijd, moeite en kans op fouten bespaart.”

Constante aandacht
Al met al zijn de heren van FEK Metaal erg 
tevreden over de mate van automatisering die 
het bedrijf inmiddels heeft bereikt. Van Gulik 
merkt daarbij graag op dat FEK Metaal de 
huidige status alleen heeft kunnen bereiken 
omdat er al zeer lang en constant aandacht 
is voor de verbetering van de bedrijfsproces-
sen. “Het automatiseringsproces is meer dan 
vijftien jaar geleden ingezet en wordt continu 
geëvalueerd. Voor de toekomst geldt dat we 
elk onderdeel van ons proces onder de loep 
blijven nemen en daarbij de prioriteit bepa-
len van alle zaken die we van belang achten. 
Echt af zal het nooit zijn, want het kan altijd 
weer een beetje beter.” n

www.fekmetaal.nl

www.isdgroup.com

van balkonbeglazing. Door de veiligheids-
voorschriften om te zetten in regels en ook de 
mogelijkheden en beperkingen van het pro-
ductieproces vast te leggen in een configura-
tor, is het goed mogelijk om een parametrisch 
model op te zetten.” 

Communicatie met derden
Het streven bij FEK Metaal is om het hele 
bedrijfsproces te digitaliseren en papierloos 
te werken. Ook wil het de communicatie 
met derden zo veel mogelijk stroomlijnen en 
daarbij alle beschikbare informatie delen. 
Van Gulik: “In het verleden deelden we bij 
alle projecten standaard 2D-data met onze 
klanten, waarbij we die gegevens onttrokken 
aan ons veel rijkere 3D-model. De afgelopen 
twee jaar zien we echter dat het gebruik van 
het IFC-model in de praktijk enorm toeneemt. 
Dat is een goede zaak omdat een dergelijke 
uitwisseling voor alle betrokkenen veel meer 
duidelijkheid schept, zeker als er goede stan-
daarden worden gebruikt zoals de BIM basis 
ILS, waar we zelf dan ook aan voldoen.” 
Wanneer het model is gedeeld met de klant 
wordt eventuele feedback verwerkt door de 
engineers van FEK Metaal en een definitief 
model gemaakt. De daaropvolgende aanstu-
ring van het productieproces is vervolgens 

configuratoren die we door distributeur ISD 
Benelux hebben laten ontwikkelen. We wer-
ken al sinds 2005 met deze software en in 
de loop der jaren hebben we veel maatwerk 
toegevoegd aan het pakket om de enginee-
ringswerkzaamheden te vergemakkelijken. 
Met de configurator kunnen onze engineers 
bijvoorbeeld door het aanklikken van een 
aantal puntopties snel standaard hekken sa-
menstellen, waarna ze zelf aan de slag kun-
nen met de projectspecifieke aansluitingen.”
Ondanks dat er de afgelopen vijf jaar veel 
standaardwerk geautomatiseerd is bij FEK 
Metaal, is het einde van de automatisering 
op engineeringgebied nog niet in zicht. Van 
Campen legt uit waarom: “Verbetering van 
het ontwerpwerk is eigenlijk een doorlopend 
proces, waarbij zich telkens weer nieuwe 
mogelijkheden aandienen. Een programmeur 
van ISD komt al anderhalf jaar twee dagen in 
de week bij ons op kantoor om te werken aan 
de volgende verbetering. Momenteel werken 
we bijvoorbeeld aan het diverser maken van 
de configurator, zodat hiermee meer pro-
ducten samen te stellen zijn. Dat past bij de 
uitbreiding van ons assortiment, waarin bij-
voorbeeld steeds meer profielen zitten. Daar-
naast kijken we ook naar de automatisering 
van ontwerpwerkzaamheden op het gebied 
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Illegaal vuurwerk dat voor overlast zorgt, 
maar waar en op welk moment wordt het af-
gestoken? Een omgevingsvergunning aanvra-

gen voor aanbouw, maar mag dat wel op de 
gekozen locatie? De doorstroming van beken 
en rivieren op peil houden, maar waar zitten 
de blokkades? 
Het zijn allemaal voorbeelden van overheids-
processen waarvoor in de een of andere vorm 

locatiegegevens nodig zijn; veel, heel veel loca-
tiegegevens vaak. Dat brengt ‘uitdagingen’ met 
zich mee, om maar eens een understatement te 
gebruiken. Een daarvan is dat locaties voort-
durend aan verandering onderhevig zijn. Een 
gebouw wordt gesloopt, of juist opgetrokken. 
Vuilnis wordt neergegooid, en weer verwijderd. 
Percelen grond worden bewerkt, natuur en ve-
getatie veranderen geleidelijk van karakter.

Tijdrovend karwei
Voor overheden is het actueel maken en hou-
den van locatiegegevens van groot belang. 
Het is een van de opdrachten uit de Data 
Agenda Overheid: overheidsdata kwalita-
tief verbeteren en efficiënter benutten. Het 
is ook een van de taken die voortvloeien 
uit de nieuwe Omgevingswet. De invoering 
daarvan is weliswaar uitgesteld tot 1 januari 

De kwaliteit van luchtfoto’s en van sensoren die daarvoor data inwinnen, wordt steeds groter. Hier een infrarood satellietbeeld van Harlingen. 

De overheid dwingt het af met haar digitale transformatie-agenda en de ‘toestand 
in de wereld’ ten tijde van corona onderschrijft het belang ervan: het digitaliseren 
van (werk)processen is geen luxe of frivoliteit, het is bittere noodzaak. Gebruik-
maken van locatie-intelligentie is daarbij cruciaal. Want vrijwel alle processen 
van vooral lokale en provinciale overheden zijn direct of indirect te herleiden tot 
locaties, en dus zijn er locatiegegevens voor nodig. IMAGEM ontwikkelt samen 
met overheidsorganisaties diverse oplossingen die dat gebruik mogelijk maken 
of vergemakkelijken.Door de redactie

Locatiegegevens spelen cruciale 
rol in digitale transformatie

Oplossingen voor verzamelen en beheren van geo-data

Artikel



Column
Daar kunnen ze van meepraten bij Het Ge-
gevenshuis. Deze overheidsorganisatie richt 
zich op het inwinnen, beheren en leveren van 
informatie uit (basis)registraties. Het Gege-
venshuis neemt gemeenten de uitvoering van 
deze taken uit handen.
De kwaliteit van luchtfoto’s en van sensoren 
die daarvoor data inwinnen, wordt steeds 
groter. Beelden dekken niet meer elke 10, 
maar zelfs elke 5 centimeter oppervlak. Zo’n 
verdubbeling heeft een enorme datagroei tot 
gevolg; een nachtmerrie voor beheerders. 
Die data worden bij Het Gegevenshuis flink 
gecomprimeerd met een door IMAGEM gele-
verde oplossing. Daarmee wordt een foto van 
1Gb automatisch teruggebracht naar 50Mb, 
zonder verlies van beeldkwaliteit.
Ingrid Vromen is afdelingshoofd Basisregis-
traties bij Het Gegevenshuis. “Wij beheren 
de luchtfoto’s van alle deelnemende gebie-
den, van diverse jaren. We hebben dus heel 
veel beeldmateriaal tot onze beschikking. De 
technologie die door IMAGEM wordt gele-
verd, is eenvoudig te gebruiken. Het is een 
stabiele omgeving om rasterbeelden te tonen 
en beelden toe te voegen. Dat bespaart ons 
een hoop tijd. De medewerkers die ermee 
werken en het beeldmateriaal ontsluiten, kun-
nen dit veel sneller en efficiënter doen. Daar-
door houden ze tijd over om zich met andere 
zaken bezig te houden. En onze klanten zijn 
hartstikke tevreden over het materiaal dat zij 
aangeleverd krijgen.”
Het Gegevenshuis en Almere: twee voorbeel-
den waarin locatie-intelligentie de aanjager 
van digitale transformatie is. Een transforma-
tie die zorgt voor flexibiliteit en wendbaar-
heid waardoor organisaties sneller kunnen 
innoveren en (door)ontwikkelen. n

www.imagem.nl/overheid 

2022, maar de voorbereidingen gaan onver-
minderd door. Die houden onder meer in dat 
overheden druk bezig zijn hun basisregistra-
ties op orde te brengen.
Per jaar verandert er veel van het grondge-
bied van een gemiddelde gemeente, water-
schap of provincie. Het handmatig bijhouden 
van al die mutaties is veelal een tijdrovend 
karwei: inspecteurs en controleurs moeten 
met auto, fiets, boot of benenwagen langs 
panden, wegen, wateren en rivieren. Ar-
beidsintensief en kostbaar. Het scheelt veel 
tijd en geld wanneer dit ‘bulk’-handwerk kan 
worden vervangen door automatisering.

Luchtfoto’s vergelijken
In Almere kennen ze de kracht van automatise-
ring inmiddels. Deze gemeente maakt gebruik 
van technologie en oplossingen van IMAGEM. 
Aralt Brilman werkt bij de afdeling Geo-data. 
Hij zegt: “Almere groeit en daarmee ook het 
aantal mutaties. Wij hebben de verantwoor-
delijkheid op ons genomen om alle basis- en 
kernregistraties die geo-gerelateerd zijn, zo 
actueel mogelijk te houden. We streven ernaar 
om alle mutaties geautomatiseerd aangeleverd 
te krijgen. Daarmee voorkomen we dat we ze 
handmatig moeten opsporen door luchtfoto’s 
met elkaar te vergelijken.”
Brilman is zeer te spreken over de oplossing. 
“Mutaties worden op een inzichtelijke wijze 
verstrekt. We kunnen bovendien puntenwol-
ken en infraroodbeelden inzetten om ze nog 
beter te detecteren. Er wordt op een efficiënte 
en innovatieve manier gebruikgemaakt van de 
data in de software.”
“Vroeger”, vertelt Brilman, “gingen landmeters 
eens in de zeven jaar de wijken in om te kij-
ken wat moest worden opgemeten. Daar werd 
weinig tot niks uitgehaald. Met deze techniek 
kun je heel gericht aanwijzen waar de land-
meters naartoe moeten. Het geeft ons een in-
terne, onafhankelijke controle op de objecten 
en het bespaart ons veel tijd.”
Locatiegegevens verzamelen kan via desk-
tops, maar IMAGEM biedt ook mobiele oplos-
singen. Zo leverde het aan de gemeente Hel-
mond een vuurwerkapplicatie die bijdraagt 
aan een leefbare en veilige woonomgeving. 
Met de app kunnen burgers, die daarmee als 
het ware ‘sensoren’ zijn, melding maken van 
overlast door vuurwerk. Dat gebeurt real-time, 
waardoor de pakkans wordt vergroot. De mel-
dingen hielpen de gemeente om de overlast 
gericht aan te pakken. In het eerste jaar alleen 
al werden zeshonderd klachten geregistreerd.

Enorme datagroei
Mutaties signaleren en bijhouden is voor 
overheden een uitdaging; beeldmateriaal 
goed en efficiënt beheren is dat eveneens. 

Tot de kern 
Vroeger (maart 2020 en eerder), toen je 
nog vrijelijk mocht bewegen op netwerk-
bijeenkomsten, pochte een gesprekspartner 
over zijn recent aangeschafte werkstation, 
een raspaardje, met wel 64 core processor. 
Voor hem niets minder dan het beste op zijn 
werktafel, vertelde hij met trots. Toen ik zei 
dat hij beter een 32 core voor de helft van 
de prijs voor betere prestaties had kunnen 
kopen, was ons gesprek snel afgelopen. 
Niet dat ik zo’n specialist ben, sprak ik be-
scheiden, maar ik houd wel een beetje de 
CAD-vakliteratuur bij en maak dankbaar 
gebruik van de conclusies. Hierdoor ben ik 
in staat om door de bomen nog een beetje 
het bos te kunnen zien.
Kijk vooral naar een systeem dat zich pri-
mair van een SSD bedient, dat is sneller 
dan een computer met supersnelle proces-
sor maar mét draaiende harde schijf aan 
boord. Ook de software speelt een belang-
rijke rol. Het gaat erom of de diverse func-
ties gebruikmaken van oude dan wel mo-
derne algoritmes. Algoritmes verdelen het 
werk, maar die moeten wel zo geschreven 
zijn dat ze gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden die in de processors zijn in-
gebakken. Het scheelt nogal of je het reken-
werk, bijvoorbeeld bij renderen, door een 
processor laat verrichten die is opgebouwd 
met 4 of met 64 kernen. Aards gesproken: 
voorkom dat je een flitsende bolide koopt 
met dubbele turbo’s en bovenliggende nok-
kenassen met maar liefst 457 pk en in staat 
om van 0 tot 100 km/u in 4,3 sec te sprin-
ten als je toch permanent in de file staat. 
Dat schiet niet op! 

Het komt ondanks mijn enorme kennis en 
high-end workstation nog met regelmaat 
voor dat ik mij zit te ergeren aan de traag-
heid van mijn werkstation. Je moet je hierbij 
wel altijd afvragen of het aan de compu-
ter ligt of aan de persoon. Een ongeduldig 
type zal de schuld niet snel bij zichzelf zoe-
ken, maar een gewillig slachtoffer vinden. 

Schrijf een comment op de site of e-mail naar 
redactie@bignieuws.nl. 

Mateloos geïrriteerd ingenieur W. Barendsz 
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Maurice Reusen is consultant assetma-
nagement bij Delta Pi, en zet zijn 
kennis van onder meer civiele tech-

niek en risicoanalyse ook in bij deelname aan 
diverse kennisplatforms en overleggroepen. 
Hij was degene die stelde dat inspecteurs 
een faalkans van bijna vijftig procent hebben. 
Reusen deed dat tijdens een van de Brugdia-
logen: een serie gesprekken die gericht zijn 

op het betrekken van een grote groep men-
sen bij het voeren van een dialoog over de 
ontwikkelingen op het gebied van kunstwer-
ken, in het bijzonder bruggen. Het initiatief 
voor de Brugdialogen is genomen door de  
Bouwagenda, in samenwerking met De 
Bouwcampus, de Nederlandse Bruggen-
stichting, CROW en Platform WOW. Een 
dergelijke opsomming van samenwerkende 

‘CUR-Aanbeveling 117: Inspectie en advies civiele kunstwerken’ is geschreven door Maurice Reusen en wordt uitgegeven door CROW. 

Je kunt in Nederland personen of goederen nauwelijks van A naar B vervoeren 
zonder gebruik te moeten maken van een brug, viaduct, sluis of ander civiel 
kunstwerk. Het is dus van het grootste belang dat deze kunstwerken goed functi-
oneren; de sluiting van de Merwedebrug in 2016 naar aanleiding van haarscheu-
ren had zeer vervelende consequenties voor de 95 duizend dagelijkse gebruikers. 
Inspectie is dus een eerste vereiste, en we vertrouwen er allemaal op dat dat 
afdoende gebeurt. Als een deskundige beweert dat het inspectieresultaat een 
faalkans van bijna vijftig procent heeft, maakt dat ons dan ook nieuwsgierig.Door Rob Sman

Inspecties moeten en 
kunnen beter

Herziene CROW-CUR Aanbeveling 117 
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organisaties illustreert de in de bouwwereld 
aanwezige wil tot onderling overleg, sa-
menwerking en kennisontwikkeling. Reusen 
weet veel over inspecties en is de schrijver 
in opdracht van CROW van de door CROW 
uitgegeven ´CUR-Aanbeveling 117: Inspectie 
en advies civiele kunstwerken´, een leidraad 
voor het systematisch uitvoeren van inspecties 
en uitbrengen van advies. Er is enige samen-
hang tussen de aangehaalde uitspraak en het 
verschijnen van een herziene versie van CUR-
Aanbeveling 117.

Collectieve kennis gebundeld
Reusen legt uit wat deze CUR-Aanbeveling 
117 inhoudt en vertelt over de geschiede-
nis ervan. “Er is een enorme diversiteit aan 
kunstwerken en hun functies; een sluis bij-
voorbeeld heeft een peilregulerende- en/of 
scheepvaartfunctie en bruggen zijn bedoeld 
voor het kruisen van wegverkeer met water. 
Daarbuiten is er ook nog sprake van uiteen-
lopende materialen; denk aan bruggen van 
staal, hout, metselwerk of beton, en zijn er 
aandachtvragende elementen zoals voeg-
overgangen en opleggingen. Ook is er bij 

ik dat ook uitwerken. In 2015 werd de eerste 
versie van CUR-Aanbeveling 117 uitgegeven 
en zag ook het Handboek Inspectie Staal het 
levenslicht. We wisten toen natuurlijk al dat 
er ook voor beton, hout, metselwerk, opleg-
gingen, voegovergangen en installaties hand-
boeken moesten komen. Dat vergt echter wel 
het nodige werk; de handboeken voor hout 
en installaties verschijnen dit najaar. Toch is 
het al met al een heel mooi resultaat dat we 
zo de kennis van de branche, opdrachtgevers 
en opdrachtnemers hebben kunnen bunde-
len; tot beider voordeel!”

Serieuze berekening
Ondanks alle beschikbare hulpmiddelen is 
er blijkbaar nog een grote kans dat inspectie 
tot een onbetrouwbaar resultaat leidt? “Het 
percentage dat ik heb genoemd is 49, maar 
‘bijna 50’ of ‘de helft’ klinkt even hanteer-
baarder. Die 49 procent is echter wel een 
indicatie dat ik niet zomaar wat roep, maar 
dat dit de uitkomst is van een serieuze bere-
kening. Het is de uitkomst van een zogeheten 
foutenboomanalyse, gebaseerd op de taken 
die de inspecteur in het veld uitvoert. 

beweegbare objecten nog sprake van instal-
laties en bewegingswerken, zodat het duide-
lijk zal zijn dat dit allemaal veel kennis vergt 
van inspecteurs. Dankzij samenwerking in de 
branche is de collectieve kennis gebundeld 
in een aantal inspectiehandboeken, waarin 
de voor een specifiek schademechanisme 
vereiste kennis is gebundeld die inspecteurs 
en adviseurs ‘in de vingers’ zouden moeten 
hebben. Dit boek gaat bijvoorbeeld specifiek 
over voegovergangen. De CUR-Aanbeveling 
117 overkoepelt als het ware de inspectie-
handboeken met richtlijnen die eraan bijdra-
gen dat er heel duidelijke afspraken tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers tot stand 
kunnen komen, en die opdrachtgevers ook in 
staat stellen de juiste uitvraag te doen en die 
ook helder te formuleren. De richtlijnen betref-
fen niet alleen de inspectie zelf maar ook de 
rapportage en het advies en eventueel nader 
onderzoek. Het initiatief voor de aanbeveling 
werd in 2013 genomen door SBRCURnet. 
Omdat het destijds mijn idee was om de tech-
niek, die wordt vastgelegd in de inspectie-
handboeken, los te koppelen van het proces 
dat in de Aanbeveling is vastgelegd, mocht 

 Deskundig advies           Voor 15u besteld volgende werkdag in huis*           Verzendkosten €8,75           Levering Nederland en België           Meer dan 5.000 tevreden klanten 
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Daarbij zijn een aantal ‘bedreigingen’ opgeno-
men die het werken van de inspecteur verstoren 
of negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot het 
maken van fouten zoals het foute aflezen of een 
foute inschatting. Voor de hand liggende voor-
beelden van externe invloeden zijn verkeers-
drukte, het weer of seizoen of het tijdstip van de 
dag. Op de achtergrond kunnen dan ook nog 
zaken meespelen als tijdsdruk, die zowel kan 
zijn opgelegd door de opdrachtgever, of die 
het gevolg kan zijn van een offerte op laagste 
prijs. Ten slotte noem ik nog gewoontegedrag 
van de inspecteur in kwestie. Het is niet echt 
relevant om nu de gehele techniek of methode 
van berekenen uit te leggen, maar de uitkomst 
van 49 procent is verontrustend. Tenslotte wordt 
de rapportage en het advies opgemaakt aan 
de hand van de inspectiebevindingen. Onjuist, 
onvolledig of onbetrouwbaar is daarbij altijd 
ongunstig: het resultaat kan zijn dat er onno-
dige kosten gaan worden gemaakt voor een 
niet noodzakelijk herstel of vervanging, en dat 
anderzijds een potentieel risicovolle situatie niet 
wordt onderkend. In beide gevallen kunnen de 

Moeten we dan de huidige stand van zaken 
maar accepteren? “Nee, beslist niet”, stelt 
Reusen. “Met betrekking tot de Handboeken 
Inspectie heb ik een aantal maatregelen voor-
gesteld die de faalkans tot elf procent zouden 
kunnen terugbrengen. Zaken als checklists en 
foto’s bijvoorbeeld, waarbij ik ook veel ver-
wacht van ontwikkelingen op het gebied van 
inspecties door drones en beeldverwerking 
met AI. Voor wat betreft de CUR-Aanbeveling 
117; dezer dagen verschijnt een aangepaste 
versie. We hebben in de afgelopen jaren het 
nodige bijgeleerd, en dat in de nieuwe uit-
gave verwerkt. Het is mijns inziens belang-
rijk steeds meer aan kwaliteit te hechten dan 
aan prijs. Ik ben er heilig van overtuigd dat 
in Nederland de wil tot samenwerken tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers groot ge-
noeg is om als partners zowel elkaars als het 
maatschappelijk belang te dienen, ook als 
dat allemaal niet direct in geldbedragen kan 
worden uitgedrukt.” n

www.crow.nl

www.delta-pi.nl

financiële en maatschappelijke consequenties 
groot zijn. Er komt met het verouderen van de 
infrastructuur in toenemende mate een vervan-
gingsopgave op ons af. Als we die curve willen 
afvlakken, is het nodig tot een verlaging van de 
faalkans op onbetrouwbaar inspectieresultaat 
te komen, en op basis daarvan de juiste beslis-
singen te nemen.”

Pragmatische conclusie
Reusen is ook wel enigszins relativerend ten 
aanzien van zijn berekening. “Het zou ook 
mogelijk zijn om andere factoren te laten 
meewegen in het model, of om een andere 
methode te gebruiken. Ik ben er echter zeker 
van dat ook bij dergelijke varianten een on-
toelaatbaar hoge faalkans zal worden vast-
gesteld. Een bevriende hoogleraar van de UT 
opperde om de bevindingen eens te toetsen 
door een aantal inspecteurs hetzelfde object 
te laten inspecteren; we waren het er echter 
gauw over eens dat dat moeilijk uitvoerbaar 
zou zijn en kiezen ook daar voor een prag-
matischer conclusie.” 

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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Augmented Reality is een nuttige tool bij grondwerkzaamheden op een plek waar zich al kabels en leidingen 
bevinden, zo bleek ook uit het samenwerkingsproject van MUG Ingenieursbureau en Plegt-Vos. 

Omdat het AR-project volgens hem 
in het grotere verband moet wor-
den gezien van de activiteiten van 

MUG Ingenieursbureau, begint Hainje met 
een uiteenzetting over de visie en werkwijze 
binnen het bedrijf. “Onze expertise zit niet 
alleen in het maken van producten met 3D, 
maar ook in het optimaliseren van het gebruik 
van het 3D BIM-model. Daarbij willen we op 
zoveel mogelijk plekken de meerwaarde van 
een 3D-model terug laten komen, niet alleen 
in ontwerpfase maar ook tijdens realisatie. 
Het is het combineren en samenvoegen van 
alle beschikbare data, waar wij het nut van 
zien. Daarbij kijken we niet zozeer naar de 
bron van die data, want we opereren bewust 
op het snijvlak BIM en GIS, maar dus vooral 
naar datgene wat we met de data kunnen. 
Het hergebruiken of op een alternatieve ma-
nier inzetten van gegevens is daarbij een 
belangrijk speerpunt bij onze activiteiten en 
dat is ook precies datgene wat we gedaan 
hebben in ons AR-project.”
Het project waar Hainje het over heeft, be-
treft de inzet van Augmented Reality bij het 
in beeld brengen van kabels en leidingen. 
Het grote voordeel hiervan is dat een me-
dewerker in het veld direct inzage heeft in 
ondergrondse kabels en leidingen. Het 3D-
model van de kabels en leidingen wordt in 
de daadwerkelijke situatie weergegeven. 
Een significante verbetering ten opzichte van 
de traditionele manier van werken, zo vindt 
Stoffelsma. “Omdat we veel met data en info 
werken, zien we dat BIM- en GIS-data in de 
praktijk nog veel op traditionele wijze wor-
den gebruikt, namelijk door ze simpelweg te 
projecteren op een kaart. De veldmedewer-
kers moeten vervolgens met die kaart in de 

Een van de centrale thema’s bij MUG Ingenieursbureau is het werken met 3D. De 
afdelingen maken al volop gebruik van 3D, maar het bedrijf wil verder gaan dan 
alleen dat. De beschikbare 3D-informatie wordt daarom ook gebruikt om nieuwe, 
innovatieve stappen te kunnen zetten, bijvoorbeeld door de data te gebruiken 
voor Augmented Reality (AR). Inmiddels heeft het bureau na een aantal test-
projecten een eerste AR-project afgerond in samenwerking met Plegt-Vos. Hans 
Hainje en Edwin Stoffelsma, respectievelijk afdelingshoofd Geo ICT & Geo Info en 
projectleider Geo-Info & Geo-ICT bij MUG vertellen hierover. Door Lambert-Jan Koops

Augmented Reality-applicatie zowel 
binnen als buiten van nut

MUG Ingenieursbureau brengt BIM-, CAD- en GIS-data samen

Interview
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met kabels en leidingen. Zelf zijn we veel 
betrokken bij de aanleg van wind- en zon-
neparken en daar is deze inzet van AR ook 
echt van enorm toegevoegde waarde omdat 
het zo veel tijd bespaart en zekerheid biedt. 
Het is dan ook prettig om te zien dat onze 
investering in innovatie bij de ontwikkeling 
van deze AR-applicatie duidelijk de moeite 
waard is. De marges zijn niet zo heel erg 
groot in onze branche en het is daarom altijd 
belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe 
we onze inspanningen op innovatiegebied 
moeten terugverdienen. In het geval van de 
AR-applicatie is de meerwaarde van het ge-
bruik van dit product echter heel goed inge-
schat. Het feit dat de makers van vGIS zelf 
ook enthousiast waren over onze toepassing, 
is daarnaast natuurlijk ook een pluim voor 
onze R&D-afdeling.” n

www.mug.nl

www.vgis.io

www.plegt-vos.nl

Nieuwe mogelijkheden
Terugkijkend op de pilot denkt Stoffelsma dat 
deze goed geslaagd is. “We hebben veel ge-
leerd van het project en zijn dusdanig tevre-
den over het resultaat dat we ook kijken naar 
nieuwe mogelijkheden. Op technisch gebied 
onderzoeken we momenteel bijvoorbeeld de 
optie om de applicaties niet alleen te laten 
draaien op mobiele-apparaten, waar we in 
eerste instantie voor hebben gekozen, maar 
ook op de HoloLens van Microsoft. 
Dat laatste maakt de AR-beleving nog vele 
malen indrukwekkender! Op toepassingsge-
bied verwachten we bovendien de komende 
tijd de applicatie veel te kunnen gebruiken, 
aangezien we regelmatig opdrachten uitvoe-
ren voor partijen die actief zijn in de energie-
sector en de energietransitie ervoor zorgt dat 
hier veel projecten worden uitgevoerd.”
Hainje haakt aan op de woorden van zijn 
collega: “Het is echt ongelofelijk hoeveel 
werk er momenteel verzet wordt en nog ver-
zet zal worden in de energiewereld. Werk 
dat eigenlijk altijd wel iets te maken heeft 

hand maar de vertaalslag zien te maken naar 
de werkelijke situatie en dat is altijd een lastig 
iets. Natuurlijk zijn er genoeg mensen die het 
prima kunnen, het is onder andere afhanke-
lijk van het kennisniveau en inzicht van de 
betreffende veldmedewerker, maar het kost 
altijd extra tijd en kent ook een bepaalde 
foutgevoeligheid. Met een AR-applicatie is de 
situatie meteen duidelijk en het vermindert de 
kans dat er bijvoorbeeld bij graafwerkzaam-
heden beschadigingen aan kabels en leidin-
gen optreden.”

Installatiewerkzaamheden
De AR-toepassing waar MUG Ingenieursbu-
reau gebruik van maakt is het visualisatieplat-
form vGIS, van het gelijknamige Canadese 
bedrijf. Het platform maakt het mogelijk om 
BIM-, CAD-, GIS- en aanverwante data van 
uiteenlopende pakketten te combineren in 
een Augmented Reality-omgeving. Dit houdt 
in dat MUG Ingenieursbureau zelf geen soft-
ware ontwikkelt op dit gebied, maar deze 
vooral inricht, aanpast en optimaliseert voor 
specifieke doeleinden. Het gebruik van AR in 
de wereld van kabels en leidingen is daar 
een goed voorbeeld van. Het platform van 
vGIS is echter in principe ook geschikt om 
installatiewerkzaamheden te controleren, al-
hoewel daar nog wel wat haken en ogen 
aan zitten. Het meest prangende probleem 
bij het gebruik van Augmented Reality voor 
de controle van installatiewerkzaamheden is 
dat de applicatie ook binnen gebouwen moet 
kunnen functioneren en niet alleen in de bui-
tenlucht. “De GPS-functies van een telefoon 
werken niet in een gebouw, zodat we daar 
een alternatieve aanpak voor moesten ver-
zinnen”, zo vertelt Hainje. “Binnen de pilot 
hebben we daar dan ook hard aan gewerkt. 
Voor de rest was het vooral een kwestie van 
het goed samenbrengen van de verschillende 
onderdelen. De afzonderlijke kennis over 
BIM, AR en data-inwinning was al wel bij ons 
aanwezig, maar we moesten het nog wel tot 
één geheel smeden om tot een bruikbare ap-
plicatie te komen.”
Het pilotproject dat MUG Ingenieursbureau 
draaide voor de installatietechnische toepas-
sing van de AR-applicatie, werd uitgevoerd 
in samenwerking met Plegt-Vos, zo vertelt 
Stoffelsma. “We werken al langer samen 
met Plegt-Vos voor andere projecten en be-
schouwen dat bedrijf als een prettige part-
ner die oog heeft voor innovatie. Zo heeft 
Plegt-Vos BIM echt volledig omarmd en werkt 
het alleen maar samen met partijen die vol-
gens het BIM-principe werken. Hun aanpak 
sluit daarmee dus aan bij onze visie, zodat 
we ook makkelijk deze pilot samen konden 
draaien.”

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

De inzet van Augmented Reality op het gebied van kabels en leidingen maakt het onzichtbare zichtbaar.
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V.l.n.r. Theo Thewessen (Geodan), Henri van Mil (Geodan), Evert Meijer (Geodan), Henk Scholten (Geodan), 
Matty van Leeuwen (GOconnectIT) en Bert Scholten (Geodan).

Investeerder Main Capital gaat Geodan 
samenvoegen met het reeds in 2017 inge-
lijfde GOconnectIT uit Nieuwegein. Finan-

ciële details zijn niet bekendgemaakt, maar 
Charly Zwemstra, managing partner bij Main 
Capital, liet aan Het Financieele Dagblad we-
ten een belang van zo’n 65 procent in het 
gecombineerde bedrijf te hebben verworven. 
De huidige directies worden samengevoegd 
en de managementteams van beide bedrijven 
houden zelf ook een belang.

Investeerder
Main Capital is een Haags investeringshuis, 
met tevens een vestiging in Duitsland en 
Zweden. Het voegt consequent relatief kleine 
softwarebouwers samen tot middelgrote be-
drijven. Investeerder Main Capital belooft 
GOconnectIT actief te ondersteunen bij de 
groei, internationale expansie en het verster-
ken van de organisatie. Zowel GOconnectIT 
als Geodan waren al in omringende landen 
actief. Met vervolgovernames wil Main de 

aanwezigheid in het buitenland verder ver-
sterken. De aandacht zal uitgaan naar het 
uitbreiden van het product- en dienstenport-
folio middels het leveren van innovatieve 
schaalbare oplossingen, alsmede het doen 
van gerichte acquisities. Het bedrijf wil naast 
Nederland nu ook andere Europese landen 
betreden, waaronder België en het Verenigd 
Koninkrijk.

Gespecialiseerd
GOconnectIT is opgericht in 2001 en heeft 
zich in de afgelopen jaren gepositioneerd 
als een gespecialiseerde softwareleverancier, 
met name in de hoek van kabels en leidin-
gen. Denk aan GO WIBON, dat zorgt voor 
de aansluiting van de ruwe data van netbe-
heerders op de centrale omgeving van het 
Kadaster. Naast het aanbieden van software-
producten, adviseert het bedrijf ook cliënten. 
GOconnectIT versterkte de positie in de glas-
vezelmarkt met de overname van het Alme-
lose Swiss Knife. 
De overname van Swiss Knife is naar eigen 
zeggen een volgende stap in ‘het creëren 
van de leidende softwaregroep voor de ka-
bel- en leidingbranche’. Edwin van Rooijen, 
CEO van GOconnectIT: “Met het toevoegen 
van Swiss Knife aan de GOconnectIT Group 
werken we verder aan onze visie waarin het 
beheer van geografische en asset data op 
kantoor en het raadplegen en inwinnen van 
data in het veld centraal staat. Zo kunnen we 
de branche beter ondersteunen in het digitali-
seren van werkprocessen.“

Geodan en KLIC/WION-diensten
Swiss Knife is de tweede overname voor de 
leverancier van software-oplossingen voor de 
infra-branche. GOconnectIT nam in december 
vorig jaar al Geodan van den Berg over, de 

Afgelopen zomer werd bekend dat Geodan zou worden overgenomen door een 
investeerder die eerder al Geodan van den Berg, Swiss Knife en GOconnectIT 
onder zijn hoede nam. Zo ontstond in korte tijd een grote nieuwe speler in de 
geo-markt.Door Remco Takken

Main Capital brengt Geodan 
en GOconnectIT samen

Investeerder wil groei, expansie en sterkere organisatie
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Een smart-citybeeld van Geodan: Salmsteke, een deel van de Lekdijk in een verfijnd ondergrondmodel 
weergegeven.

Toekomstige constellatie
Geodan heeft vestigingen in Amsterdam 
en Den Bosch. Informeel wordt er door de 
buitenwereld wel gesproken over ‘Geodan 
Amsterdam’ en ‘Geodan-Zuid’. De vestigin-
gen blijven ook na de overname door Main 
Capital gewoon bestaan, waarbij Geodan 
“over de vestigingen heen” werkt met een 
driekoppige directie, die in beide plaatsen 
zal werken. 
Dankzij warme contacten met de VU in Am-
sterdam heeft Geodan een goede naam op 
het gebied van innovatie en onderzoek. Op 
de website van de universiteit valt te lezen: 
“Geodan is een van de oudste en hechtste 
partners van SPINLab. Verschillende onder-
zoekers werken zowel bij SPINlab als bij 
Geodan. Deze samenwerking versterkt de 
technische kunde van SPINLab en helpt bij 
het vertalen van resultaten uit wetenschappe-
lijk onderzoek naar de praktijk.” 

Samen sterker en groeien
Door de samenwerking kan het nieuwe con-
glomeraat in de toekomst een grote, groei-
ende groep gebruikers in binnen- en buiten-
land, high-end geo-IT-oplossingen bieden. 
“Een breed portfolio innovatieve oplossingen 
waarmee de wereld van morgen vooruit kan”, 
aldus Scholten. “En waarvan onze klanten in 
de toekomst gaan profiteren. Door van elkaar 
te leren en de krachten te bundelen, kunnen 
we nog meer impact maken richting een 
duurzame samenleving. Daarmee wordt ons 
werk nog waardevoller. Ik kijk er persoonlijk 
ontzettend naar uit om aan de slag te gaan 
en samen deze inspirerende opdracht te rea-
liseren.” n

www.geodan.nl

www.goconnectit.nl

www.swissknife.nl

samen, waarbij ons cloudplatform Geodan-
Maps diensten levert voor de WIBON-oplos-
singen van GOconnectIT.” 

Heldere communicatiestrategie
Dat veel mensen Geodan kennen, heeft niet 
alleen te maken met het vooruitstrevende 
karakter van het bedrijf. De communicatie-
strategie is altijd glashelder geweest. In de 
gevleugelde woorden van een van de mede-
oprichters, Henk Scholten: “Het is onze ambi-
tie om minstens twee keer per jaar het acht-
uurjournaal te halen.” Met The Meridian heeft 
Geodan bovendien de ‘Grand Prix Content 
Marketing 2019’ gewonnen  voor het beste 
B2B content-marketingplatform in de Benelux 
en internationaal verschillende nominaties be-
haald voor diverse prijzen. Het interactieve 
contentplatform laat zien hoe Geodan kennis 
en innovatie inzet bij het vervullen van de 
missie om met location intelligence de wereld 
duurzamer, veiliger en slimmer te maken.

leverancier van geografische software voor ka-
bel- en leidingbeheerders. De banden met Geo-
dan zijn echter nooit helemaal doorgesneden. 

Innovatieve leverancier
Geodan bestaat dit jaar 35 jaar. Het was 
een van de eerste bedrijven die besloot om 
te praten over ‘location intelligence’ en ‘geo-
informatie’ in plaats van over GIS en vast-
goed- en objectenregistratie. Met een open 
blik naar de markt werkten verschillende 
afdelingen binnen Geodan aan innovaties 
voor gebruikers van MapInfo, Esri’s ArcINFO 
en verschillende maatwerkoplossingen voor 
nuts- en energiebedrijven. “We kennen GO-
connectIT sinds de verkoop van Geodan van 
den Berg als een innovatieve leverancier van 
specialistische software-oplossingen voor de 
infra-branche. Een ambitieuze partij ook die 
ons snapt en goed bij ons past”, aldus Bert 
Scholten, de nieuwe algemeen directeur bij 
Geodan. “We werken al enige tijd succesvol 

De ontwikkeling van het Intelligent Dashboard Amsterdam past ook in de smart-citystrategie van Geodan. 
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In deze rubriek wordt een 
student die recent zijn of haar 
afstudeerwerk heeft afgerond 
in de spotlight gezet. Deze keer 
Robin van de Wal, die zijn MSc 
GIMA-afstudeerwerk (Geograp-
hical Information Management 
and Applications) heeft verricht 
naar de kansrijkheid van de po-
sities van vrijstaande aanvallers 
in het voetbalspel met behulp 
van een GIS-platform. 
Studenten van de MSc GIMA kun-
nen hun afstudeeronderwerp onder 
begeleiding van een van de vier samenwerkende uni-
versiteiten uitvoeren: Utrecht, Wageningen, Enschede 
en Delft. Daardoor hebben zij een interessante en ruime 
keuze aan onderwerpen. Maar ‘een op GIS gebaseerde 
analyse van aanvallende acties in het voetbal’ is toch 
wel een bijzonder onderwerp. En daarom is het juist 
ook zo bijzonder dat Robin van de Wal dit onderwerp 

zélf bedacht, uitvoerde, en op een 
prima wijze in zijn afstudeerscrip-
tie beschreef. Robin heeft gekeken 
naar de spelers die niet aan de bal 
zijn, of zoals Johan Cruijff al zei: 
“Wat doe je in de 87 minuten dat 
je niet aan de bal bent? Dat be-
paalt of je een goede speler bent. 
Of niet.” Voetbal is nu eenmaal 
een ruimtelijk spel. Robin heeft 
onderzocht: 1) de vrije ruimte 
rondom een bewegende speler (do-
minant region), 2) de plek op het 
veld met de beste scoringskans, 

en 3) de aanspeelbaarheid. Al met al een mooie combina-
tie van onderzoek naar bewegende objecten binnen een 
computational geometry context. 

De scriptie van Robin is te vinden op 
www.gdmc.nl/publications. 

Robin van de Wal. 

Model voor het bepalen van kansrijkheid van de posities van een vrijstaande aanvaller. 
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student die recent zijn of haar 
afstudeerwerk heeft afgerond 
in de spotlight gezet. Deze keer 
Robin van de Wal, die zijn MSc 
GIMA-afstudeerwerk (Geograp-
hical Information Management 
and Applications) heeft verricht 
naar de kansrijkheid van de po-
sities van vrijstaande aanvallers 
in het voetbalspel met behulp 
van een GIS-platform. 
Studenten van de MSc GIMA kun-
nen hun afstudeeronderwerp onder 
begeleiding van een van de vier samenwerkende uni-
versiteiten uitvoeren: Utrecht, Wageningen, Enschede 
en Delft. Daardoor hebben zij een interessante en ruime 
keuze aan onderwerpen. Maar ‘een op GIS gebaseerde 
analyse van aanvallende acties in het voetbal’ is toch 
wel een bijzonder onderwerp. En daarom is het juist 
ook zo bijzonder dat Robin van de Wal dit onderwerp 

zélf bedacht, uitvoerde, en op een 
prima wijze in zijn afstudeerscrip-
tie beschreef. Robin heeft gekeken 
naar de spelers die niet aan de bal 
zijn, of zoals Johan Cruijff al zei: 
“Wat doe je in de 87 minuten dat 
je niet aan de bal bent? Dat be-
paalt of je een goede speler bent. 
Of niet.” Voetbal is nu eenmaal 
een ruimtelijk spel. Robin heeft 
onderzocht: 1) de vrije ruimte 
rondom een bewegende speler (do-
minant region), 2) de plek op het 
veld met de beste scoringskans, 

en 3) de aanspeelbaarheid. Al met al een mooie combina-
tie van onderzoek naar bewegende objecten binnen een 
computational geometry context. 

De scriptie van Robin is te vinden op 
www.gdmc.nl/publications. 

Robin van de Wal. 

Model voor het bepalen van kansrijkheid van de posities van een vrijstaande aanvaller. 
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Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoeksprogramma Geo-information technology and Governance inclusief 
het KOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoeksprogramma wordt 
uitgevoerd door afdeling OTB.

NCG/ICA/Geocongres
 
Ondanks de keuze voor een online 
versie op 5 en 6 november 2020, is de 
belangstelling voor het gecombineerde 
geo-evenement, bestaande uit het NCG 
Symposium 2020, het Geocongres van 
de 23 gemeenten in de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) en de 
ICA-workshop ‘Map Generalisation 
and Multiple Representation’, nog 
steeds erg groot. Er is een heel mooi 
aantal voorstellen voor presentaties 
binnengekomen: in totaal meer dan 
50. De organisatie is nu druk bezig 
om deze te evalueren. In de plenaire 

ochtendsessie is er de Baardalezing 
met prof. Lars Harrie van de Lund 
University (‘Integration of geospatial 
data – a visualisation challenge in a 
data rich world’) en de uitreiking van 
de prof. Tienstra Award. In de plenaire 
middagsessie volgt de MRDH-keynote 
door prof. Henk Scholten over de digi-
tale transformatie bij Europese steden 
middels een Digital Twin. Hij schenkt 
specifiek aandacht aan Amsterdam, 
het gebruik voor toepassingen voor 
mobiliteit en aan de relatie met 
Covid-19. Daarnaast is er een mini-

workshop van Dongliang Peng (NCG 
talent program) met prof. Volker Coors 
(HFT Stuttgart) over het bouwen van 
interactieve web-maps. Dus voldoende 
input voor een zeer gevarieerd pro-
gramma met voor ieder wat wils!
De MRDH-gemeenten zorgen voor het 
onlineplatform. Deelname is gratis, 
maar aanmelden is wel noodzakelijk. 
Meer informatie, zoals over het defini-
tieve programma en het aanmelden, 
is te vinden op www.ncgeo.nl (onder 
Nieuws het kopje ‘NCG Symposium 
2020’). 

Impressie MSc Geomatics-onderwijs op de Faculteit Bouwkunde in het Covid-19-tijdperk.

Goede instroom bij Nederlandse geo-opleidingen 
Ondanks de Covid-19-pandemie is de instroom 
bij de Nederlandse MSc geo-opleidingen voor 
het nieuwe academische jaar goed op niveau 
gebleven. Het zijn ook nog steeds behoorlijk veel 
buitenlandse studenten die ondanks de reisbe-
perkingen toch in Nederland zijn aangekomen. 
Dit toont de motivatie en vastberadenheid van 
deze studenten om met hun masteropleiding te 
starten.
De MSc Geomatics van de TU Delft verwelkomt 
dit jaar 30 studenten. Het is opnieuw een groep met 
zeer diverse achtergronden (BSc’s variërend van 
geo-informatie science en surveying engineering 
tot human geography, urban planning, marine technology en 
architectuur) en een zeer internationale groep. De studenten 
komen uit 12 verschillende landen variërend van Duits-
land, Frankrijk, Griekenland, Italië, Tsjechië en Turkije tot 
Brazilië, China, Colombia, India en Indonesië. Samen met de 
Nederlandse studenten kregen ze op de introductiedagen eind 
augustus jl. een kijkje in de Geomatics-keuken en samen met 
de staf discussieerden ze over een aantal ethische geo-dilem-
ma’s. De disciplinaire en internationale verschillen kwamen 
hier al snel bovendrijven (wie mag wat, en wat mag je wel of 
juist niet met geodata doen?). 
De MSc Track Geoscience and Remote Sensing bij de TU Delft 
(Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) heeft een 
instroom van 34 studenten (56% vrouw, 29% uit het buiten-
land). De herkomst is behoorlijk divers: met bachelordiploma’s 
behaald in onder meer Delft (civiele techniek, luchtvaart- en 
ruimtevaarttechniek, natuurkunde, wiskunde), Utrecht 
(aardwetenschappen, scheikunde) en Wageningen (soil water 
atmosphere, environmental sciences).
De MSc Geo-Information Science in Wageningen (WUR) is 

gestart met een hele mooie instroom van 46 nieuwe studenten 
(30% vrouw, 40% buitenland) en ook hier een redelijk hetero-
gene herkomst met ongeveer 30% met een geo-achtige BSc.
De MSc Geo-information Science and Earth Observation bij 
de Universiteit Twente/ITC heeft een totale instroom van 97 
studenten (100% buitenland), waarvan 7 in de specialisatie 
Geo-information Management for Land Administration en 13 
in de specialisatie Geoinformatics. Daarnaast biedt de UT ook 
de relatief nieuwe MSc Spatial Engineering aan; deze heeft 
een instroom van 20 studenten (50% buitenland).
Tot slot de MSc GIMA. Deze gezamenlijke opleiding van de 
UU, WUR, UT en TUD heeft een instroom van 34 studenten 
(35% vrouw, 20% buitenland, o.a. Griekenland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De instroom 
bestaat voor een zeer groot deel uit studenten van de UU met 
een bachelor in sociale geografie/planologie, aardwetenschap-
pen of milieuwetenschappen.

We wensen de studenten vanaf deze plaats een hele fijne 
studietijd toe.
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De spanning in een knoop meshloos berekend met SimSolid komt overeen met de uitkomsten van traditionele 
EEM-berekeningen. 

Constructeurs en ingenieurs berekenen 
al decennia met de eindige-elemen-
tenmethode of constructies sterk ge-

noeg zijn voor de beoogde toepassing. EEM, 
of op z’n Engels afgekort als FEM (Finite Ele-
ment Method), is een rekenmethode waarbij 
de constructie in een groot aantal elementen 
wordt verdeeld (meshen), die aan elkaar 
alle voorkomende krachten overdragen. Dat 
krachtenspel wordt met partiële differenti-
aalvergelijkingen en integraalvergelijkingen 
geanalyseerd. Naarmate de constructeur 
een fijnmaziger elementenverdeling gebruikt, 
wordt de uitkomst nauwkeuriger. De keerzijde 
daarvan is echter dat het modelleren en ana-
lyseren veel langer duurt. Verder kunnen fou-
ten in de elementenmodellering tot verkeerde 
uitkomsten leiden, met in het ergste geval des-
tructieve gevolgen. Gelukkig is er al decennia 
software beschikbaar die constructeurs steeds 
beter ondersteunt bij het modelleren van de 
elementenverdeling en interpreteren van de 
uitkomsten. Sinds kort maakt Altair SimSolid-
software de vaak complexe FEM-analyses 
zowel eenvoudiger als sneller, door het  
‘meshen’ van 3D-modellen overbodig te maken.

‘External Approximations’
SimSolid is gebaseerd op nog vrij onbekende 
wiskundige algoritmen voor uitbreidingen van 
de theorie van ‘External Approximations’. De 
basis hiervoor is echter uitgebreid onderzocht, 
doorontwikkeld en in de software van Altair 
geïmplementeerd. Deze nieuwe rekenmethode 
controleert de nauwkeurigheid van een model 
met behulp van meervoudige adaptieve analy-
ses, waardoor het programma efficiënt werkt. 
Met als belangrijkste voordeel dat grote en com-
plexe structurele simulaties vele malen sneller zijn 
door te rekenen, zelfs op eenvoudige laptops. 
SimSolid ondersteunt lineair statische, modaal, 

niet-lineair statisch (geometrie en materiaal), ther-
misch, thermische stress en lineair dynamische 
analyses. Daarbij zijn 3D CAD-modellen van de 
meest gangbare programma’s zonder conversie 
in te lezen, of via de neutrale ACIS, STEP, Pa-
rasolid, STL en enkele andere formaten. Dankzij 
die importmogelijkheden hoeft ook het simulatie-
model niet meer te worden vereenvoudigd.

FEM-concepten 
Als specialist op het gebied van analyse- en 
simulatiesoftware heeft Altair de belangrijkste 
basisconcepten van FEM voor SimSolid door-
ontwikkeld, zoals de mogelijke vrijheidsgraden. 
In plaats van de traditioneel gebruikte punt- en 
lijnverbindingen zijn nu ook volumes, oppervlak-
ken, lijn- en puntwolken te gebruiken. Daardoor 
ontstaat tevens de mogelijkheid om geometrie-
fouten in het CAD-model te verbeteren, zoals de 
doorboringen en onregelmatige contactvlakken. 
Maar ook het analyseren van complexe verbin-

dingen met voorgespannen bouten, lassen en 
wrijvingseffecten tussen honderden onderdelen, 
zoals bij gevelsystemen voorkomen, of flinke 
buigingen en plastische vervormingen. Het NA-
FEMS, de International Association Engineering 
Modelling, heeft als onafhankelijke organisatie 
de analyseresultaten van SimSolid vergeleken 
met traditionele FEM-analysemethoden in acht 
benchmarkproeven en de nauwkeurigheid van 
de analysemethode bevestigd.

Bouwkundige constructies 
Altair SimSolid vertaalt elk onderdeel van een 
constructie of bouwkundig product op basis van 
de exacte 3D CAD-geometrie naar een wiskun-
dige polynoom. De benodigde analysenauwkeu-
righeid wordt bereikt door deze zelf instelbare 
geometrieverfijning automatisch door de soft-
ware aan te laten passen. Deze werkwijze is 
toepasbaar voor een groot aantal bouwkundige 
structuren en typen verbindingen, waaronder 

De bouw- en infrasector staat onder toenemende druk om sneller projecten te realise-
ren. Daarom is het belangrijk te kijken naar elke kans om de doorlooptijd te verkorten. 
Een interessante mogelijkheid daartoe is afkomstig uit de maakindustrie, namelijk de 
tijdsbesparing die ‘meshloos’ analyseren en simuleren oplevert. Wat zijn de voordelen 
en toepassingsmogelijkheden van deze software voor de bouw- en infrasector?Door de redactie

Altair zet meshloze techniek in 
voor analyse bouwconstructies

SimSolid ook te gebruiken voor geluid- en trillingsbelastingen

Software
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Ook complexe verbindingen zijn meshloos te analyseren

bouten en lassen. Ingenieursbureau Vierhout En-
gineering in Hengelo gebruikt het programma al 
enkele jaren om voor opdrachtgevers te contro-
leren of een constructie voldoet aan de normen. 
“In vergelijking met andere FEM/FEA-software 
analyseert en simuleert SimSolid complete con-
structies op een nauwkeurige wijze”, zegt Evert 
Vierhout. “Het programma maakt de resultaten 
gedetailleerd inzichtelijk in een 3D-model, inclu-

sche constructies op sterkte, is SimSolid ook te 
gebruiken voor het analyseren van geluid- en 
trillingsbelastingen. De eerste praktijkervarin-
gen daarmee door een ingenieursbureau en 
fabrikant van bouwproducten in België hebben 
al geresulteerd in vele uren en zelfs dagen aan 
tijdsbesparing, omdat de berekeningen voort-
aan binnen enkele minuten klaar zijn. Door de 
innovatieve simulatiesoftware ontwerpondersteu-
nend toe te passen is het zowel mogelijk snel-
ler varianten te analyseren en te vergelijken, als 
sneller goed onderbouwde ontwerpbeslissingen 
te nemen. Het programma bevat namelijk ook 
uitgebreide functies voor het vergelijken van 
ontwerpvarianten, post-processing en rapporta-
ges, die het gebruik ervan vereenvoudigen en 
versnellen. Na decennia incrementeel verbete-
ren van FEM-analyses en daarop gebaseerde 
software, heeft Altair een grote stap gezet in het 
vereenvoudigen en versnellen van FEM-analyses 
voor constructeurs en ontwerpers. n

www.altair.com/simsolid

sief alle materiaalspanningen, modale frequen-
ties en reactiekrachten van de funderingen. Voor 
ons verbetert deze simulatiesoftware de effici-
ency en doorlooptijd ten opzichte van traditio-
nele FEM/FEA-analyses aanzienlijk.”

Geluid- en trillingsbelastingen 
Behalve het al beschreven analyseren, simuleren 
en valideren van bouwkundige en civieltechni-

BEST IN CAD EN SERVICE!Netwerk | Standalone | Koop | Abonnement

BricsCAD 
opent een 
nieuwe 
wereld!
Probeer BricsCAD 
30 dagen en ontvang 
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nieuwe 
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Voor de bodemdalingskaart zijn data gebruikt van de Sentinel-1-satellietbeelden. 

Naast het enthousiasme over het vrijge-
ven van het generieke kaartmateriaal 
voor bodemdaling ontstaat er meteen 

een extra vraag, namelijk of er niet nu al meer 
mogelijk is met satelliet-radardata. De andere 
vraag die opkomt is, waar we de bodemda-
lingskaart wel voor kunnen gebruiken en waar-
voor niet? We vroegen het aan de ontwikke-
laars van de kaart, het Delftse bedrijf SkyGeo 
en hoogleraar aan de TU Delft Ramon Hanssen. 
“Wat we in feite zien is de wisselwerking van 
een radiosignaal van een satelliet met objecten 
op het aardoppervlak, en interpretatie hiervan 
vergt specialistische kennis”, zo geeft Hanssen 
aan. “Eigenlijk zie je in de kaart terug hoe on-
gelofelijk intensief we ons land gebruiken.” Dat 
noopt direct tot voorzichtigheid in de interpreta-
tie van de gegevens. 

Bodemdalingskaart
Om een goede landelijk dekkende kaart te 
maken zijn er veel keuzes gemaakt door het 
team van SkyGeo. Zo zijn alleen de Sentinel-
1-satellietbeelden voor de data van de bo-
demdalingskaart gebruikt, terwijl er ook nieu-
were meer nauwkeurige data beschikbaar 
zijn. Behalve een goede dekking was ook de 
vrije beschikbaarheid een voorwaarde voor 
het publiek mogen stellen van de kaart. De lo-
kalisatie van de meetpunten in de bodemda-
lingskaart heeft hierdoor een standaarddevi-
atie van +/- 5 meter in (x,y). Of een getoond 
individuele meting de geheide bebouwing 
betreft of de aangrenzende weg is daardoor 
niet altijd uit de kaart te herleiden. 

Kennis uitbreiden
De nieuwe meetstandaard leidt tot een toe-
name van de vraag naar kennis en exper-
tise merken ze bij SkyGeo. Het bedrijf loopt 

wereldwijd voorop in InSAR-toepassingen en 
investeert al jarenlang in het populariseren 
van InSAR-data voor steeds breder gebruik. 

Door generieke InSAR-datasets beschikbaar 
te maken, zodat iedereen met deze data kan 
werken, de mogelijkheden kan verkennen en 

Met het publiekelijk toegankelijk maken van de nieuwe zeer gedetailleerde 
InSAR-bodemdalingskaart met 40 miljard metingen verspreid over Nederland, 
is het meten van bodemdaling met satellieten in een klap de nieuwe standaard 
geworden. Landelijk in het nieuws en meer dan 100 duizend bezoekers in de 
eerste week. Bodemdalingskaart.nl toont de geschiedenis van onze bodem van 
2015 tot 2019 en is voor het vakgebied een fijne bron voor onderzoek. Of niet?Door Paul Ballieux

InSAR nieuwe standaard meet-
methode voor infra-onderhoud

Bodemdaling in kaart gebracht met satellietbeelden

Artikel
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De bodemdaling in Nederland per gemeente weergegeven. 

gericht op het met slimme algoritmes speu-
ren in de brongegevens naar trendbreuken, 
asymmetrie en unwrapping errors in de bron-
data die deze gevaren mogelijk blootleggen. 
Dit is een proces waarbij opdrachtgever en 
opdrachtnemer elkaar continu informeren. 
Zo kan er rekening gehouden worden met 
bijzondere omstandigheden zoals het meten 
van de effecten van bouwwerkzaamheden 
op de directe omgeving of de impact van 
wegwerkzaamheden voor omwonenden. 
De informatie vanuit de opdrachtgever over 
start- en einddatum en intensiteit is een van 
de cruciale feiten die nodig is om causale ver-
banden te kunnen leggen.

Van onderzoek naar beslismodel
Als een onderzoek is afgerond en de op-
drachtgever in staat is gesteld beslissingen 
te nemen met InSAR als bron, dan is oog 
voor de dagelijkse praktijk van belang. Het 
praktischer visualiseren van de gevonden re-
sultaten is een van de speerpunten voor een 
succesvolle implementatie. Scoring Modellen 
voor onderhoudsplanning of oplevering in 
een (bij te leveren) GIS-systeem zijn voor de 
communicatie intern of met burgers veel ef-
fectiever dan miljoenen gekleurde stippels op 
een kaart.
Scheve huizen, verzakkende straten, ver-
schuivende dijken en uitdrogende natuurge-
bieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen 
de komende jaren flink moeten investeren in 
onderhoud. Door de inzet van InSAR is de 
prioriteit van dit onderhoud nauwkeuriger en 
sneller vast te stellen, waardoor infraprofes-
sionals sinds kort deze nieuwe meetmethode 
omarmd hebben. Vanuit alle grote bouwbe-
drijven en overheidsinstanties is de vraag 
naar kennis nu gestegen. SkyGeo heeft daar-
om besloten een serie webinars vrij te geven 
over hoe InSAR goed te gebruiken, die op 
de website van SkyGeo gratis te zien zijn. n

Paul Ballieux is marketingmedewerker bij SkyGeo. 

Voor meer informatie over de onderwerpen in dit artikel, 

zie www.bodemdalingskaart.nl en www.skygeo.nl. 

heidsfunctie (normaalverdeling) sterk asym-
metrisch is, met een negatieve scheefheid, 
dan kiezen we de 10-percentiel waarde om 
de totale deformatiesnelheid weer te geven. 
De gevonden waarde geeft dus aan dat 10 
procent van alle meetpunten sneller zakt dan 
de aangegeven waarde. De kaart biedt dus 
goed inzicht in gestage verticale verzakking. 
In alle andere situaties is interpretatie door 
experts gewenst en vaak zelfs noodzakelijk.

Satellietbeelden
Bij een projectmatige aanpak is het moge-
lijk om de best beschikbare databron te ge-
bruiken voor de toepassing, en afwegingen 
te maken over nauwkeurigheid en resolutie. 
Bij gebruik voor bijvoorbeeld wegonderhoud 
kan je met data op maat bijvoorbeeld de 
meetpunten van de weg scheiden van meet-
punten van onderheide bebouwing, om beter 
inzicht te krijgen in lokale verschillen. 

Optimalisatie
Lokale versnelling en vertraging van de bo-
demdaling kan leiden tot instortingsgevaar. 
InSAR-ontwikkelingen zijn daarom vooral 

InSAR-observaties op verschillende plaatsen 
met elkaar kan vergelijken, kunnen beleid-
smakers inzetten op het oplossen van maat-
schappelijke problemen. 
“De meetgegevens laten niet alleen de bewe-
ging van de bodem zien, maar ook de bewe-
ging van allerlei objecten zoals bruggen, het 
spoor en gebouwen”, zegt Pieter Bas Leezen-
berg van SkyGeo. Hierdoor kunnen allerlei 
partijen, zoals gemeenten en beheerders van 
infrastructuur nagaan waar onderhoud nood-
zakelijk is. Zo is duidelijk te zien dat dijken 
verzakken, dat veel heidegebieden inklinken, 
maar ook dat bijvoorbeeld de wateruitlaat 
van de kerncentrale bij Borssele aan verzak-
king onderhevig is. 

Deformatiesnelheid
Onze bodem vertoont lokaal momenten van 
versnelling en vertraging; deze zijn niet weer 
te geven in een statische figuur. De geschatte 
deformaties worden geprojecteerd op de ver-
ticale richting, om ze onderling consistent en 
vergelijkbaar te maken. Als horizontale bewe-
ging optreedt, kan dat leiden tot verschillen. 
Als voor een punt de berekende kansdicht-

Een detail van de bodemdalingskaart: de verzakking van de A4 bij Zoeterwoude. 
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De GFRT is een online tool voor het berekenen van overstromingsrisico’s, hier van de Rotterdamse haven. 

leidsmakers goed geïnformeerde beslissingen 
nemen. In Nederland zijn we hier direct mee 
gestart na de watersnoodramp van 1953 en 
is deze manier van werken al enige tijd ver-
ankerd in de wet. Wereldwijd is toch steeds 
vaker behoefte aan het in kaart brengen van 
overstromingsrisico’s en de effecten daarvan. 
Dat bracht ons op het idee om de technieken 
die we in Nederland hebben ontwikkeld voor 
het bepalen van deze risico’s als basis te ne-
men voor een tool, de Global Flood Risk Tool, 

of GFRT, die zowel in Nederland als interna-
tionaal ingezet kan worden, door overheden, 
private industrieën, verzekeraars en financi-
ele instituten.”

Scenario’s doorrekenen
De GFRT is een online tool: overstromings-
risico’s worden volgens een vijfstappenbe-
nadering (zie kader) in de cloud berekend. 
Dat laatste is van belang omdat met de be-
schikbare rekenkracht in de cloud een over-

Matthijs Bos is product owner Global 
Flood Risk Tool bij Royal Hasko-
ningDHV en vertelt over de totstand-

koming van de tool. “Van de investering in 
het bepalen van risico’s op overstromingsge-
bied is al een tijd bekend dat het een hele 
goede businesscase biedt, zeker nu door 
toenemende risico’s door het veranderende 
klimaat. Door de impact van een overstro-
ming te kwantificeren en te vergelijken met de 
kosten van preventiemaatregelen, kunnen be-

In de afgelopen 35 jaar is 86 procent van de totale economische schade door na-
tuurrampen veroorzaakt door stormen en overstromingen. De economische schade 
van overstromingen is exponentieel gegroeid in de afgelopen decennia en door de 
effecten van klimaatverandering zal de overstromingsschade in de volgende decen-
nia alleen maar toenemen. Reden genoeg dus om na te denken over een tool die 
de overstromingsrisico´s in kaart brengt, zoals Royal HaskoningDHV heeft gedaan. Door Lambert-Jan Koops

Royal HaskoningDHV wil AI inzetten 
voor objectclassificatie

Effect van overstroming nauwkeurig in kaart gebracht
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De vijf stappen van de GFRT die zorgen voor een goed beeld van de impact van een overstroming.

wereldwijd bestanden aangelegd met deze 
info, maar die zijn vaak onvolledig of heb-
ben een lage resolutie. Vandaar dat we op 
dit gebied zo veel mogelijk de info uit ver-
schillende bronnen proberen te combineren 
en daarnaast proberen de gaten op te vullen 
met eigen inventarisaties. Om dit laatste snel-
ler en nauwkeuriger te kunnen doen, werken 
we momenteel aan het inzetten van AI voor 
de analyse van satellietbeelden, waarbij met 
objectdetectie gebouwen worden geclassifi-
ceerd. Hierdoor kunnen we steeds nauwkeu-
riger het effect van overstromingen in kaart 
brengen”, aldus Bos. 

Toekomst
Naast de inzet van AI hebben Bos en zijn 
collega’s nog meer plannen voor de GFRT. 
“Sinds het moment dat de online GFRT in 
2019 operationeel werd, zijn we bezig ge-
weest met het doorontwikkelen van de tool”, 
zo legt Bos uit. “We willen de komende tijd in 
eerste instantie de analyses verder automati-
seren en er extra mogelijkheden aan toevoe-
gen. Daarnaast willen we meer zaken online 
kunnen laten uitvoeren en naast economische 
analyses ook sociale analyses gaan uitvoeren 
als kans op overlijden door overstroming, de 
mate waarin mensen in aanraking komen met 
een overstroming en wat de kans is dat zij 
hiervan herstellen.” 
Met het oog op de toekomst denkt Bos dat 
het internationale gebruik van de GFRT ge-
noeg potentie heeft, ondanks de regionale 
verschillen op het gebied van risicomanage-
ment. “De verschillen zitten vooral in de mate 
waarin risico’s worden geaccepteerd, niet 
in het feit dat het onnodig wordt gevonden 
om de risico’s in kaart te brengen. In Neder-
land willen we door onze historische relatie 
met water de veiligste dijken van de wereld, 
waarbij de kans op een incident hooguit een-
maal per tienduizend jaar mag bedragen. In 
een land als Vietnam is die eis veel minder 
streng. Daar is een dergelijk niveau van be-
scherming bovendien niet haalbaar omdat 
het economisch niet op te brengen is. Toch is 
het daar ook heel nuttig voor beleidsmakers 
om de impact van incidenten uit te werken op 
zowel economisch als sociaal gebied, zodat 
ze op het gebied van waterbescherming de 
optimale keuzes kunnen maken en investe-
ringen maatschappelijk verantwoord kunnen 
worden.” n

www.royalhaskoningdhv.com/specials/resilience-in-cities

is het zelfs mogelijk om een bespreking met 
beleidsmakers interactief te maken, door live 
scenario´s door te rekenen tijdens sessies met 
stakeholders. De gebruikersinterface van de 
tool is interactief en ook specifiek geschikt ge-
maakt voor niet-experts, zodat ook technisch 
minder onderlegde betrokkenen in staat zijn 
om mee te praten over de resultaten.”

Veel variabelen
De crux bij het inzetten van de GFRT zit hem 
volgens Bos in de vertaling van een overstro-
ming naar de impact van die overstroming. 
“Het is lastig om inzichtelijk te maken wat het 
effect is van een overstroming omdat er met 
veel variabelen rekening moet worden ge-
houden. Het nabootsen van de overstroming 
wordt vaak gedaan met state-of-the-art hy-
draulische software, of door waterstanden te 
projecteren op een bodemhoogtekaart. Dat is 
allemaal niet het geval voor databases die de 
waarde en de kwetsbaarheid van assets be-
vatten, de zogenoemde landgebruikskaarten. 
Er zijn weliswaar door onderzoeksinstituten 

stromingsgebied en de bijbehorende schade 
in een enkele minuut te bepalen zijn, en niet 
in enkele uren, zoals het geval is bij desk-
topcalculaties. Bos legt uit waarom de cloud 
met name onmisbaar is bij het doorrekenen 
van verschillende scenario´s. “Een enkele 
som voor een gebied van 400km2 met 5x5m 
resolutie neemt dan op een desktopcomputer 
al gauw anderhalf tot twee uur in beslag en 
dat is dan één specifieke berekening. Bij het 
in kaart brengen van risico´s is het al snel 
nodig om twintig tot dertig scenario´s door 
te rekenen en dan kost het opeens tussen de 
dertig en zestig uur. Wanneer er ook maar 
een kleine wijziging in de opzet moet wor-
den doorgevoerd, bijvoorbeeld een aanpas-
sing van de waarde of de kwetsbaarheid 
van de assets, dan is er meteen weer die 
hoeveelheid rekentijd nodig. Met de Ama-
zon-rekenkracht in de cloud pakken we de 
rasterberekeningen anders aan, worden de 
rasters opgeknipt en kunnen alle onderdelen 
parallel worden doorgerekend, waarna ze 
weer worden samengevoegd. Op die manier 

Vijf stappen 
De GFRT kent een vijfstappenplan voor het maken van een complete businesscase voor 
overstromingsrisico’s. In de eerste stap berekent en visualiseert de software het overstro-
mingsgevaar, met overstromingskaarten voor meerdere periodes en scenario’s op basis 
van bestaande hydraulische modellen, of reeksen waterstanden. Scenario’s kunnen daar-
bij rekening houden met klimaatverandering, structurele implementaties (maar ook het 
falen) van waterkeringen en economische ontwikkeling in een bepaald gebied.
In de tweede stap wordt de economische schade berekend en gevisualiseerd, en creëert 
de GFRT economische schadekaarten en schadefuncties voor elk in de eerste stap gespe-
cificeerd scenario. Met deze kaarten en functies wordt in de derde stap het overstromings-
risico bepaald, inclusief berekende schade en jaarlijks verwachte en vermeden schade 
voor de verschillende scenario’s. De vierde stap bestaat uit het opstellen van conceptuele 
overstromingsmaatregelen op meerdere niveaus en het opnemen van informatie over in-
vesteringskosten voor de verschillende beschermingsniveaus. De vijfde en laatste stap is 
ten slotte de presentatie van de businesscase, inclusief een overzicht van het optimale 
investeringsniveau met daaropvolgende beschermingsniveaus voor de gespecificeerde 
scenario’s. Met deze informatie is vervolgens een overstromingsbestendige strategie op 
te stellen.
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Door de redactie

Een voorbeeld van een samenstelling van een Model View Definition ofwel MVD. 

ken naar de praktijk implementeren leveranciers 
maar een deel van de totale IFC, afhankelijk van 
de eigen specialiteit (bouw, installatie of infra) en 
softwarefuncties. 
Op basis van de hele IFC definieert elke soft-
wareleverancier een MVD, die als daadwerke-

lijk uitwisselingsbestand worden gebruikt. Met 
als praktisch nadeel mogelijke interoperabili-
teitsfouten tussen verschillende MVD’s. Omdat 
alle MVD’s eindigen op .ifc, verwacht je als ge-
bruiker echter geen problemen. Om het plaatje 
compleet te maken is de Nederlandse Basis ILS 

ook een soort MVD, terwijl er in onze 
bouwpraktijk weer verschillende ILS’en 
worden gebruikt. 

Use-cases nodig 
MVD’s en ILS’en zijn beide op ‘use-
cases’ gebaseerde uitwisselingsafspra-
ken, die in de praktijk echter nog onvol-
doende worden nageleefd. Als gevolg 
daarvan ontstaan er bij het exporteren 
en importeren van een BIM mogelijke 
communicatiefouten, die veelal niet wor-
den ontdekt door de gebruikte software-
tool. Om dit soort fouten te voorkomen, 
wordt de IFC vanaf versie 5 uitgebreid 
met IDS om use-case specifiek een ILS 
vast te leggen en de softwaretools met 

Léon van Berlo, technical director van buil-
dingSMART International en voormalig 
Stumico-bestuurslid, gaf tijdens het IDS-

webinar een update over de ontwikkeling van 
IDS, ILS, MVD en IFC voor slimmer bouwen. 
Om op een slimme wijze digitale bouwinfor-
matie met alle stakeholders te kunnen delen, 
zijn er de afgelopen decennia verschillende 
uitwisselingsformaten en -afspraken gemaakt. 
Bekende gesloten formaten zoals DXF en RVT 
van softwareleveranciers en open formaten 
als PDF, XLS, IFC en ILS. Voor slimmer bouwen 
is het noodzakelijk dat zowel mensen als ma-
chines (computers, bouwmaterieel et cetera) 
alle digitale informatie eenduidig ontvangen 
en interpreteren. Zover zijn we in de praktijk 
helaas nog niet.
De IFC (Industry Foundation Classes) is een 
open neutraal formaat dat ontwikkeld is voor 
het delen van een 3D Bouw Informatie Model 
(BIM), Daardoor is dit initiatief al intelligen-
ter dan het digitaal uitwisselen van 2D-teke-
ningen en hoeveelheden. IFC is sinds enkele 
jaren als internationale standaard vastgelegd 
in de ISO 16739-1:2018. Om IFC be-
ter in de praktijk te kunnen toepassen, 
zijn er zaken aan toegevoegd, zoals in 
Nederland de ILS (Informatie Levering 
Specificatie) en NL-SfB-afspraken. IDS is 
tenslotte weer een toevoeging om de im- 
en export van ILS te verbeteren.

Wat zijn MVD’s?
Voordat Van Berlo dieper inging op de 
toegevoegde waarde van IDS, lichtte hij 
de rol van Model View Definition ofwel 
MVD’s toe. De totale IFC-standaard be-
staat uit een hiërarchische boomstructuur 
om alle bouwonderdelen en hun onderlin-
ge relaties (semantisch) te beschrijven. Bij 
de vertaalslag van alle theoretische afspra-

In september organiseerde Stumico een tweetal webinars. De eerste ging over 
de ontwikkeling en toegevoegde waarde van Information Delivery Specifications 
(IDS) voor de communicatie in bouwprojecten en bij het tweede webinar werd in-
gegaan op openCDE API’s. Twee onderwerpen die de nodige aandacht verdienen 
in de huidige markt. 

Stumico richt aandacht op 
moderne bouwthema´s 

Information Delivery Specifications en Common Data Environment API´s 

Evenement

Een MVD in relatie tot IFC. 
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IDS-mapping tables om hun import/export te verbeteren.
Voor de verdere ontwikkeling van IFC5 met IDS als nieuwe com-
municatietaal, is het echter belangrijk dat verschillende marktpar-
tijen regelmatig voorkomende use-cases kenbaar maken bij de IFC-
ontwikkelaars. In Nederland is Cyrille Pennavaire als projectleider 
daarvoor het aanspreekpunt (tevens BIM-manager bij Heijmans). 
Het doel van de verdere IDS-ontwikkeling is zowel de communicatie 
voor slimmer bouwen te verbeteren als de certificering van software-
tools die IFC ondersteunen te verduidelijken. 

Nederland loopt voorop 
Dat IDS leeft onder de Stumico-leden en dus in de Nederlandse 
bouwpraktijk, bleek uit de vele praktische vragen na afloop van de 
technische uiteenzetting. Onder andere over aan welke bijdragen 
de grootste behoefte is. Een voorbeeld daarvan is welke eisen er bo-
venop een ILS nog extra worden gesteld, om het Basis ILS praktischer 
toepasbaar te maken. Voor geïnteresseerden is de eerste IDS-speci-
ficatie nu al te raadplegen op de github-server van buildingSMART.
Er was ook een vraag over de relatie tussen OTL (Object Type Li-
brary) en IDS. OTL is een gedetailleerde specificatielaag om bij-
voorbeeld een typische Nederlandse wegverbinding als extensie 
van IFC-roads te beschrijven. Het is daarmee ook een bron voor 
de samenstelling van een IDS. Volgens Van Berlo loopt Nederland 
voorop bij het vastleggen van IDS’en voor dit internationale project. 
Hij verwacht de eerste publieke versie van IFC5 eind dit jaar met 
daarbij dan een 1.0-versie van de nieuwe IDS. 

Common Data Environment
Dat IDS van belang is voor de uitwisseling van bouwinformatie, is 
duidelijk, maar er zijn meer zaken die een rol spelen bij BIM in de 
praktijk. Naarmate het gebruik van een BIM in projecten toeneemt, 
wordt het bijvoorbeeld ook belangrijker dat alle informatie op een 
eenduidige wijze tussen de bouwpartners en gebruikte softwaretools 
is uit te wisselen. Een op open standaarden gebaseerde Common 
Data Environment (CDE) met bijbehorende API’s gaat helpen de 
communicatie te verbeteren. Dat is nodig, want voorlopig com-
municeert nog geen enkel mens of IT-systeem foutloos en volledig. 
In bouw- en infraprojecten, die door technische ontwikkelingen en 
toenemende regelgeving complexer worden, leiden communicatie-
fouten ook anno 2020 nog tot onnodige faalkosten en inefficiencies. 
Op het gebied van datacommunicatie worstelen bouwteams al de-
cennia met de incompatibiliteit tussen gebruikte bestandsformaten en 
zowel de correctheid als compleetheid van alle digitale informatie.
In vergelijking met de vroegere verschillen tussen bestandsformaten 
als dwg, dxf, dgn et cetera en het gebruik van lagen, voegt het BIM-
men een derde dimensie en meer data toe aan de communicatie-uit-
dagingen. Gelukkig conformeren steeds meer softwareleveranciers 
en bouwpartijen zich aan open standaarden, zoals de NEN-EN-ISO 
19650. In 2014 is een building-SMART-werkgroep begonnen aan 
de missie om met behulp van openCDE API’s dataverlies in projecten 
te voorkomen en tijdbesparingen te realiseren bij het multidisciplinair 
integreren, delen en gebruiken van BIM-informatie. 

Nieuwe generatie centrale bron
Common Data Environment (CDE) is de Engelse term voor één enke-
le bron van de waarheid. Het belang en de voordelen daarvan wor-
den de laatste jaren meer benadrukt. Tijdens het mainframe-tijdperk 
was er maar één digitale informatiebron, de centrale database. In 
het huidige IT-landschap met bedrijfssystemen, hybride cloudservices 
en mobiele apps worden er op zoveel plaatsen data gecreëerd, 
gedeeld, opgeslagen en geraadpleegd dat mensen het inzicht en 
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IDS in relatie tot IFC. 

De Information Delivery Specifications (IDS) vertaalt IFC naar een BIM. 

van files en het creëren van automated dataflows 
als voorbeelden belicht.
De openCDE API’s van buildingSMART worden 
ontwikkeld op basis van zes principes. De eer-
ste is dat elke API een specifieke toepassing of 
workflow (use-cases) adresseert. Daarnaast die-
nen API’s samen te werken en er hetzelfde uit te 
zien. Het derde principe is dat eerst de software 
wordt gemaakt en daarna pas de specificaties. 
De vierde regel is dat gebruikers de API´s zullen 
testen en dat de ontwikkelaars vervolgens hun 
feedback verwerken. Het vijfde en zesde prin-
cipe is ten slotte dat eventuele beperkingen voor 
het gebruik worden opgelost en dat de ontwik-
kelaars openstaan voor deelname en inbreng. 

Organisatie en roadmap 
De openCDE API’s-werkgroep stemt tweeweke-
lijks alle actiepunten en de planning met elkaar 
af. Verder wordt er twee keer per jaar een 
hackaton georganiseerd en indien nodig een 
focusgroep aan het werk gezet. In lijn met het 
open karakter van deze ontwikkeling kan iedere 
geïnteresseerde de projectvoortgang volgen via 
de website en een Github-server van building-
SMART. Tijdens het webinar is tevens de relatie 
met het BIM Collaboration Format (BCF) belicht, 
gerelateerd aan de adoptiecurve. Daarvoor is al 
een open API beschikbaar.
Volgens de gepresenteerde roadmap komt er 
begin 2021 een eerste versie van de open-
CDE documents API beschikbaar, voor in-
teractieve dataflow tussen een gebruiker en 
server. Daarna volgen varianten voor de niet-
interactieve dataflow tussen servers, een pro-
perty exchange API en BCF 3.0. Omdat het 
succes van openCDE API’s afhankelijk is van 
organisaties die ermee gaan werken, heeft 
de werkgroep behoefte aan meer feedback 
uit de praktijk. Ook voor softwareleveranciers 
zijn de openCDE API’s interessant, omdat het 
door de markt gevraagde functionaliteit is die 
ze zelf niet meer hoeven te ontwikkelen. n 

www.stumico.nl

hankelijk van de toepassingsfase in de levenscy-
clus van een gebouw of infrastructuur.

Use-cases nodig 
Net als voor Information Delivery Specifications 
(IDS) zijn voor de ontwikkeling van openCDE 
API’s use-cases nodig. Alle bouwpartners heb-
ben te maken met integratie-uitdagingen bij het 
delen van informatie, maar de impact ervan op 
projecten en dus de prioriteit verschilt. Om de 
betrokkenheid bij en het draagvlak voor gebruik 
van de openCDE API te vergroten, is het belang-
rijk als eerste een oplossing te bieden voor vaak 
voorkomende use-cases. Tijdens het openCDE 
API’s-webinar zijn onder andere het uploaden 

overzicht verliezen. Een CDE is de nieuwe ge-
neratie centrale bron waar iedereen de correcte 
en laatste versie van informatie kan vinden en 
gebruiken.
De ontwikkeling en het gebruik van een CDE 
is dus helemaal niet nieuw, maar het feit dat 
deze op open standaarden wordt gebaseerd, 
biedt een aantal voordelen. Bij het gebruik van 
een openCDE in de bouw en infra worden alle 
betrokken partijen minder afhankelijk van de 
softwareleveranciers, terwijl de spelregels voor 
informatiecommunicatie eenduidig zijn. In de 
ISO 19650-standaard bestaat zo’n CDE uit vier 
onderdelen, genaamd werkgebied, gezamenlijk 
gebied, publicatiegebied en archiefgebied, af-

IDS verbetert de interoperabiliteit van een BIM. 
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Michel van Dijk achter zijn werkplek bij Aveco de Bondt: “De NLCS is voor mij een set heldere werkafspraken, die ons 
helpt bij het uitvoeren van ons werk.”

Toen Van Dijk in 2015 in dienst trad bij 
ingenieursbedrijf Aveco de Bondt, was 
daar net de implementatie van de NLCS 

gaande. Ook was men toen druk met de over-
stap op InfraCAD, de tool om conform de 
NLCS te werken. Het in goede banen leiden 
van die transitie kwam op het bordje van Van 
Dijk terecht. Hij had immers bij eerdere werk-
gevers ervaring met de NLCS opgedaan.
Ondanks zijn enthousiasme over de nieuwe 
standaard begreep hij dat een organisatie 
niet zomaar afstand doet van een bestaande 
tekenstandaard: “Aveco de Bondt werkte op 
dat moment met een eigen tekenstandaard, 
waarbij de opbouw van de laagnamen leek 
op de RTW-standaard van Rijkswaterstaat. 
Die werkte goed; iedereen ervaarde die stan-
daard als prettig. Er ontstond dus een lastig 
speelveld, zeker doordat de NLCS toen nog 
niet was wat-ie nu is. Sterker nog: voor veel 
collega’s voelde de overgang naar de NLCS 
als een stap terug. Toch zijn we erin geslaagd 
om het hogere doel te onderkennen en inmid-
dels is de NLCS gemeengoed.”

Uniforme standaard
Wat hielp in die transitie, was het feit dat 
steeds meer relaties de NLCS omarmden. 
“Het gebruik bij opdrachtgevers nam hand 
over hand toe. Een uniforme standaard was 
wenselijk”, blikt Van Dijk terug. “Als teamlei-
der was het mijn verantwoordelijkheid om 
mijn collega’s mee te krijgen. We zijn de 
NLCS gewoon gaan gebruiken en al snel 
ervaarden we de voordelen. Uniformiteit in 
het tekenwerk is misschien wel het beste voor-
beeld. Bij oplevering van tekenwerk kan de 
opdrachtgever of aannemer het ontwerp één-
op-één inlezen en ermee verder werken. Dat 
geldt ook andersom, voor ons: het interpre-
teren van tekenwerk hoeft niet meer, en dus 
vervalt ook het controleren van die vertaal-
slag. Daarmee verdwenen in één klap twee 
stappen die ons werkproces ‘verstoorden’.”
Tegelijk wil Van Dijk de Nederlandse CAD 

Standaard niet groter maken dan deze is. 
“De NLCS is voor mij een set heldere werk-
afspraken, die ons helpt bij het uitvoeren van 
ons werk. Dankzij de tekenafspraken hoeven 
we nu niet meer iedere keer te bedenken hoe 
een lijntje eruitziet en welke kleur we het ge-
ven. Daardoor komen we veel sneller toe aan 
de technische inhoud van ons vak.”

Finetuning in de bibliotheek
Aveco de Bondt gebruikt InfraCAD-software 
om conform de NLCS te werken. “Dankzij de 
slimme functionaliteiten zijn ontwerpen snel 
weer te geven in NLCS-structuur. InfraCAD 
is een tool, die altijd actueel is en waarbij 
de makers van CAD Accent de eindgebruiker 
ook de kans geven om feedback voor verbe-
tering te geven.” 
Ook maakt Aveco de Bondt via InfraCAD veel 
gebruik van de mogelijkheid om de NLCS be-

Michel van Dijk is enthousiast over de NLCS. Tegelijk denkt hij dat de Nederlandse 
CAD Standaard over een jaar of vijf niet meer bestaat... Hoe dat zit? De senior 
adviseur/teamleider van Aveco de Bondt legt het uit. “Ik verwacht dat de NLCS 
uitgroeit tot onderlegger voor 3D-objectgeoriënteerd tekenwerk. In die hoedanig-
heid zal de NLCS opgaan in de landelijke BIM-standaard.”Door de redactie

Aveco de Bondt ziet NLCS opgaan 
in landelijke BIM-standaard

“Waarom zou NLCS beperkt blijven tot 2D-tekenwerk?”

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) 
is een uniforme tekenstandaard voor de 
grond-, weg- en waterbouw. De infor-
matie in een NLCS-tekening is eendui-
dig, compleet én helder gestructureerd. 
Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig 
uitgewisseld worden, is de kans op fou-
ten 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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Kruispunt met verkeersregelinstallatie (VRI) na realisatie, een project van Aveco de Bondt.

Uiteraard hebben we de ‘kruikenzeikers’ aan 
de InfraCAD NLCS-projectbibliotheek toege-
voegd. Een beter voorbeeld van maatwerk in 
de symboliek is er niet.”

Objectgeoriënteerd werken
Van Dijk plaatst de NLCS anno 2020 op 
een springplank: “We staan op de drempel 
van uitbreiding naar 3D-tekenwerk, het ob-
jectgeoriënteerd werken, ook in relatie tot 
BIM-werkprocessen. Binnen de infrasector 
ligt daar een opgave; de komende vijf jaar 
worden heel interessant. Want waarom zou 
de NLCS ‘beperkt’ blijven tot standaard voor 
2D-tekenwerk? De behoefte groeit om steeds 
meer informatie te verwerken in objecten. Dat 
maakt de NLCS in feite een 3D-bibliotheek, 
die objectgeoriënteerd werken ondersteunt, 
zodat we in de toekomst echt vanuit 3D-mo-
dellen tekeningen kunnen genereren. Daar 
zit een grote groei, verwacht ik. We zullen 
het dan niet meer hebben over de NLCS als 
tekenstandaard, maar de NLCS dient in dat 
scenario als onderlegger voor een landelijke, 
breed gedragen BIM-standaard. Nu al erva-
ren we in vrijwel alle projecten de voordelen 
van de NLCS. Door deze ontwikkeling zal 
dat alleen nog maar toenemen.” n

www.avecodebondt.nl

www.cadaccent.nl

voortaan hun voordeel mee kunnen doen. Bij 
VRI’s komen we natuurlijk sowieso veel unie-
ke objecten tegen, maar in Tilburg wel een 
heel bijzondere: het ‘kruikenzeikerssymbool’, 
een stukje Tilburgs erfgoed dat vooral bekend 
is dankzij het carnaval. De rode en groene 
symbolen in voetgangersverkeerslichten 
zijn daar figuren die in een kruik plassen... 

drijfsspecifieker te maken. Waar een landelij-
ke standaard automatisch rekening houdt met 
landelijke meningen, heeft het bedrijf behoef-
te aan specifieke verdieping. Van Dijk: “Stel 
dat het gewenst is om verschillende soorten 
rioolstelsels in een tekening weer te geven. 
Dus: meerdere informatielagen en objecten 
naast elkaar. Dat vraagt om aanpassingen. 
Via InfraCAD werken we aan specifieke Ave-
co de Bondt-bibliotheken om die finetuning te 
realiseren.”

Kruikenzeikers
In een van de recente projecten waarbij Van 
Dijk betrokken is, wordt dat eens te meer dui-
delijk. Van Dijk: “In opdracht van Goudappel 
Coffeng en de gemeente Tilburg verwerken 
we de revisiegegevens van de verkeersregel-
installaties in de stad. Tegelijk bouwen we 
hun database om naar NLCS-formaat, zodat 
ook andere relaties en opdrachtgevers er 

Aveco de Bondt 
Aveco de Bondt is een onafhankelijk 
ingenieursbureau. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in het Overijsselse Holten; 
daarnaast heeft het bedrijf locaties in 
vestigingen in Amersfoort, Amstelveen, 
Eindhoven en Breda. De 450 medewer-
kers leveren onderzoeks- en advieswerk 
in verschillende markten: ruimtelijke 
ontwikkeling, gebouwen, infrastructuur 
& mobiliteit, energie & duurzaamheid, 
water en industrie. Aveco de Bondt is ac-
tief voor Rijkswaterstaat, provincies, wa-
terschappen, gemeenten, bouwonderne-
mingen, ontwikkelaars en investeerders. Een perfect voorbeeld van maatwerk: de kruikenzei-

kersymbolen in de NLCS-projectbibliotheek. 
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Om bedrijfsprocessen te kunnen digitaliseren, is het belangrijk dat eerst alle processen in hoofdlijnen in kaart zijn gebracht, van idee en ontwerp tot uitvoering. 

Er wordt steeds meer gesproken over ke-
tensamenwerking en in bepaalde secto-
ren wordt dit zelfs als eis gesteld door de 

opdrachtgever. In de ondergrondse infra moe-
ten de aannemers bijvoorbeeld voor solo- en 
combi-opdrachten verplicht aansluiten op het 
digitale samenwerkingsplatform (DSP). Indien 

ze hier niet aan kunnen voldoen, dan is het mo-
gelijk dat ze worden uitgesloten van bepaalde 
contracten. Maar aansluiten op een DSP heeft 
pas echt nut als dit gekoppeld is aan goede 
ERP-software. De vraag die daarbij dan vaak 
naar boven komt is: ben ik wel klaar om mijn 
GWW- of infrabedrijf volledig te digitaliseren? 

Digitaliseren is makkelijker gezegd dan ge-
daan. Het is niet in een dag geregeld en een 
digitale transitie heeft impact op de organisa-
tie. Bij het digitaliseren van bedrijfsprocessen 
moet een organisatie namelijk verschillende 
stappen doorlopen. Maar waar te begin-
nen? Lees in dit artikel over de verschillende 

Binnen de bouw- en GWW/infrabranche willen steeds meer aannemers hun be-
drijf verder digitaliseren. Soms gedwongen door een eis van een opdrachtgever, 
soms omdat de medewerkers de noodzaak van digitalisering kenbaar maken aan 
de directie of omdat de directie zelf meer grip wil hebben op de bedrijfsprocessen. 
Ook de veranderende contractvormen zoals UAV-GC-contracten stellen hogere ei-
sen op het gebied van digitalisering. Door de redactie

Een 5-stappenplan voor het digitali-
seren van bedrijfsprocessen 

Handleiding voor bouw en GWW/infra 



45

Neem de tijd om medewerkers te trainen, zodat ze zich de nieuwe software volledig eigen kunnen maken.

vendien het implementatietraject behapbaar. 
Dat betekent niet alles in één keer willen 
doen. Zaken die in het implementatietraject 
niet aan de orde komen, kunnen altijd later 
worden opgepakt. 
Houd er rekening mee dat het aanpassen 
voor sommige medewerkers moeilijk is. Het 
kost tijd voor mensen om de nieuwe software 
eigen te maken. Tijdens het implementatie-
traject moeten regelmatig keuzes gemaakt 
worden; bijvoorbeeld over de inrichting of 
inhoudelijk over het proces. Ondersteun het 
implementatieteam of zorg ervoor dat ze snel 
bij het management uitkomen voor het nemen 
van een beslissing.

Stap 5: Blijf optimaliseren en 
ontwikkelen
Gefeliciteerd! Het implementatietraject zit 
erop en de software is volledig geïmplemen-
teerd. Veel bedrijven denken dat ze klaar zijn 
na de implementatie van de software. Niets 
is minder waar. Ook na het implementeren 
van software is het belangrijk om te blijven 
optimaliseren en ontwikkelen. 
Het is belangrijk om betrokken te blijven bij 
het gebruik van de software. Kennis zakt 
namelijk weg en mensen vergeten dingen. 
Zet een team op dat zich richt op het juiste 
gebruik van de software. Denk daarnaast 
na over een goed inwerktraject voor nieuwe 
collega’s. Het is heel belangrijk dat nieuwe 
collega’s ook goed kennis maken met de soft-
ware. Zij kregen de implementatie niet mee 
dus moeten alles nog leren. 
Na het implementatietraject bent u niet voor 
de komende tien jaar klaar. Jaren na de im-
plementatie blijft u bezig met het optimalise-
ren en het zetten van nieuwe stappen. Zorg 
ervoor dat u na het implementatietraject ont-
wikkelingen en updates blijft doorvoeren. En 
spreek deze verwachting uit naar uw me-
dewerkers, zodat zij hier ook rekening mee 
kunnen houden en ook begrijpen waarom dit 
nodig is.

Conclusie
Als u al de bovengenoemde stappen juist 
uitvoert, heeft u voor de komende tientallen 
jaren veel profijt van een goede samenwer-
king en goedwerkende software. Dit zal er-
voor zorgen dat u meer grip en controle heeft 
over uw bouw- en GWW/infraprojecten en 
minder faalkosten. Digitalisering is een inves-
tering die zich uiteindelijk terugbetaald. n

Dit artikel is geschreven in samenwerking met  

softwareleverancier 4PS, ontwikkelaar van  

ondersteuningssoftware voor de bouw 4PS Construct. 

Zie ook www.4ps.nl.

betrokken personen genoeg tijd krijgen. En 
tot slot, krijg inzicht in uw bedrijfsprocessen. 
Welke stappen doorloopt u allemaal? Om uw 
bedrijfsprocessen te kunnen digitaliseren, is 
het belangrijk dat u alle processen in hoofdlij-
nen in kaart brengt. 

Stap 3: Selecteer een softwarepartner
Het vinden van de juiste softwarepartner kan 
een uitdaging zijn. Maar als u uw partner met 
zorg uitkiest, is er een grotere slagingskans. 
Bij het kiezen van een softwarepartner is het 
verstandig om te luisteren naar ervaringen 
van andere bedrijven. Lees klantverhalen en 
vraag bedrijven hoe zij de software en het 
implementatietraject hebben ervaren. 
Let bij het kiezen van een softwarepartner 
ook op andere factoren die u belangrijk 
vindt. Wilt u algemene software of branche-
specifieke software? Bij branche-specifieke 
software kunt u ervan uitgaan dat de soft-
warepartner bekend is met de bedrijfsproces-
sen in de bouw- en GWW/infrabranche. 
Een andere vraag die u zichzelf kunt stellen, 
is: wilt u een softwarepartner die meegaat 
naar de cloud? Kies voor een partner die niet 
alleen vandaag een oplossing heeft, maar 
die u over vijf jaar ook nog kan helpen. Om 
hierachter te komen kunt u vragen naar de 
roadmap van het bedrijf. Tot slot is het handig 
om te kiezen voor een softwarepartner die u 
kennis bij kan brengen. Bijvoorbeeld door 
middel van trainingen, sessies en e-learning. 
Dit is belangrijk om uw medewerkers goed 
op te leiden. 

Stap 4: Implementeren en trainen
Als u alle voorbereidingen heeft gedaan én 
een geschikte softwarepartner heeft gevon-
den, begint het implementatietraject. Tijdens 
het implementatietraject is het verstandig om 
rekening te houden met een aantal zaken: 
blijf realistisch, denk aan verandermanage-
ment en neem op tijd beslissingen. Houd bo-

stappen van het digitalisatieproces. Van het 
bepalen van het doel tot het kiezen van een 
geschikte partner en het implementeren van 
de software. 

Stap 1: Doel bepalen
Bepaal eerst wat u wilt bereiken met digita-
lisering. Wilt u faalkosten reduceren of wilt 
u stappen zetten op het gebied van klantte-
vredenheid? Kijk daarnaast waar de grootste 
pijnpunten zitten binnen uw organisatie. On-
geacht wat uw doel is, bedenk van tevoren 
wat u moet doen om uw doel te realiseren, 
hoeveel tijd u beschikbaar wilt stellen van 
uzelf en uw medewerkers en welk budget u 
hiervoor beschikbaar heeft. Maak deze za-
ken concreet. Dit helpt u vooraf en tijdens het 
implementatieproces van een nieuw ERP-sys-
teem. Het is belangrijk dat u voor ogen houdt, 
waar u dit eigenlijk voor doet.

Stap 2: Goede voorbereiding 
Als het duidelijk is welk doel u wilt bereiken 
met digitalisering en welke pijnpunten er zijn 
binnen uw organisatie, kunt u verder gaan 
met de voorbereiding. Een goede voorberei-
ding is het halve werk. Dit geldt ook voor het 
implementeren van nieuwe ERP-software. Er 
zijn verschillende voorbereidingen die u moet 
treffen, voordat u de samenwerking met een 
softwarepartner aangaat. Creëer ten eerste 
draagvlak binnen uw organisatie. Zorg er-
voor dat uw medewerkers begrijpen waarom 
u deze keuze maakt. Communiceer tijdens 
het proces over de voortgang van het traject 
en ook over de keuzes die worden gemaakt. 
Zo houdt u al uw medewerkers op de hoogte 
en tevreden. 
Kies een team met de juiste mensen voor het 
implementatietraject. Dit moeten mensen zijn 
die over de muur heen kunnen kijken van hun 
eigen proces. Maak daarnaast voldoende ca-
paciteit vrij. Het implementeren van nieuwe 
software kost tijd, zorg er dus voor dat de 
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De persoonlijke achtergrond van de bestuurders van GeoBIMexperts ligt op het gebied van GIS. De laatste jaren 
kwamen hier gaandeweg Digital Twin, Asset Management en Asset Performance bij. Foto © Trimble

Bij GIS-, CAD- en Digital Twin-leveranciers 
is het bewustzijn ontstaan dat integratie 
tussen die werelden nodig is. Tegelijker-

tijd zien hun klanten in dat zowel de tech-
nologie als de bedrijfsprocessen veranderen. 
Daar zien de oprichters van GeoBIMexperts 
de ruimte voor hun nieuwe bedrijf. “Kennis 
delen en samenwerken is het échte bou-
wen”, zegt John Joosten, mede-oprichter en 
managing consultant. Freek Boersma, busi-
ness developer en eveneens mede-oprichter, 
voegt daaraan toe: “Bij bestaande bedrijven 
zie je dat de Geo-BIM-initiatieven nog in de 
kinderschoenen staan. In Nederland zijn wij 
opgestaan om ons specifiek toe te leggen op 
het verschaffen van context aan bouwinfor-
matie.”

Boegbeeldensessie
Tijdens een ‘Boegbeeldensessie’ werden het 
afgelopen voorjaar enkele bekende personen 
bevraagd die worden geassocieerd met Geo-
BIM. Onder hen waren onder meer Alexan-
der Worp, Corné Helmons, Hans Hendriks 
en Cristian Otter. Samen formuleerden zij 

de hete hangijzers van het moment. Enkele 
parafrases van wat er toen werd besproken: 
“Een goede data transmission van Geo naar 
BIM en omgekeerd is belangrijk voor de hele 
Asset Lifecycle.” “De BIM Basis Infra is ge-
lanceerd; dit is een kans om meteen aan te 
haken.” “Er is een grote behoefte om BIM en 
GIS bij elkaar te brengen in (grote) gemeen-
ten. Hiervoor zou een quickscan gecreëerd 
moeten worden.” “Er is behoefte aan scho-
ling.” “Samen zouden we een blauwdruk 
moeten maken voor een projectaanpak.” 
“Men is op zoek naar adviseurs die op stra-

tegisch en tactisch niveau kunnen meeden-
ken.” Deze quotes van de ‘Boegbeelden’ zijn 
herkenbaar in de opzet van GeoBIMexperts: 
de ondersteuning op het gebied van visie en 
beleid, datamanagement, aanbestedingen en 
implementatie. De sectoren waar men zich op 
richt: overheden, bedrijventerreinen, woning-
corporaties, bouwbedrijven, energie en wa-
ter, spoor en wegen. Ook is het de bedoeling 
om kennissessies en trainingen te verzorgen.

Partners
GeoBIMExperts is via de aandeelhouders ge-
linkt aan Ruimteschepper, NieuwlandGeo en 
Net4S. Zo heeft GeoBIMexperts zowel een 
uitgebreid netwerk van een grote pool van 
zzp’ers die kunnen worden ingezet uit deze 
‘familie’ met specialistische kennis. Die kennis 
wordt via Ruimteschepper al jarenlang door 
kennissessies gedeeld voor zelfstandige geo-
experts door heel Nederland. Nieuwland-
Geo voegt productontwikkeling en opleidin-
gen toe. De persoonlijke achtergrond van de 
bestuurders ligt op het gebied van GIS. De 
laatste jaren kwamen hier gaandeweg Digi-
tal Twin, Asset Management en Asset Perfor-
mance bij. Vanuit de geo-informatie ontstond 
de gang richting 3D en BIM. Het bedrijf is 
opgezet als een projectteam met ‘vele schou-
ders er onder’. Zichtbaar profiteert Geo-
BIMExperts van de expertise en ervaring uit 
GeoExperts en daarnaast werkt de club nauw 
samen met een groep senior professionals die 
hun sporen in BIM en Geo hebben verdiend. 
Zo verbonden De BIM Specialist, HCI infra, 
Lutrea, BlokX en SpotInfo zich met hun naam 
en projecten aan GeoBIMexperts. 

Hét kennisbedrijf
John Joosten denkt dat de tijd rijp is voor Geo-
BIMexperts. “Er is een groeiende noodzaak 
voor het reduceren van faalkosten. Niet alleen 
zullen goede modellen ons hierbij helpen, het 

Het gemak groeit waarmee de bouwsector spreekt over de integratie van ont-
werpgegevens en locatie-informatie. Intussen blijven grote groepen belangheb-
benden achter met veel vragen. Sinds kort bedient GeoBIMexperts deze brede 
doelgroep.Door Remco Takken

Kennis delen en samenwerken 
is het echte bouwen

GeoBIMexperts is er klaar voor

Een Bentley Siemens-project voor onderstations. De 
object-identificatie door Bentley Context Capture wordt 
binnen de bestaande informatiesystemen van Siemens 

gebracht. Dit levert winst op bij het onderhoud.
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Met de blik op tools die integratie van verschillende disciplines bevordert, noemt Freek Boersma SAFE Software als 
lichtend voorbeeld.

Sporen verdiend
Joosten: “Een belangrijk deel van het bedrijfs-
kapitaal van de BV Nederland ligt onder de 
grond. Er is nog veel werk te verzetten om 
onze ondergrondse infra naadloos te kun-
nen koppelen aan 3D Digital Twins.” Joosten 
heeft zijn sporen verdiend bij Geodan en 
Merkator en ervaring in consultancy, project-
management, productontwikkeling, informa-
tiemanagement, operationeel management 
en sales. Hij is een verbinder en gelooft in sa-
menwerking als basis voor duurzame groei. 
Freek Boersma werkte een groot deel van 
zijn loopbaan bij Bentley Systems. Eerst bij 
dienstverlener en Bentley-partner ISIS, later 
bij Bentley EMEA. Tijdens een recente bijeen-
komst bij Ruimteschepper was dat goed te 
zien. Hij besteedde ruime aandacht aan een 
recent voorbeeld van de samenwerking van 
Siemens met Bentley Systems. Geroutineerd 
toonde hij een project voor onderstations. 
De object-identificatie door Bentley Context 
Capture wordt binnen de bestaande informa-
tiesystemen van Siemens gebracht. Dit levert 
winst op bij het onderhoud. 

Het ecosysteem van GIS en BIM
Met de blik op tools die integratie van ver-
schillende disciplines bevordert, noemt Freek 
Boersma SAFE Software als lichtend voor-
beeld. “Natuurlijk moeten er soms vertaalsla-
gen worden gemaakt, voordat een organisa-
tie de stap kan zetten naar een Digital Twin of 
de verbetering van de Asset Performance. In-
dien mogelijk raden wij het gebruik van open 
standaarden aan, maar er zijn natuurlijk ook 
andere oplossingen, afhankelijk van wat al in 
huis is. Voor velen is de recente samenwer-
king tussen Autodesk en Esri van belang. Die 
verzorgt de vertaalslag tussen die twee pro-
ductlijnen.” n

www.geobimexperts.nl

voor onze leefomgeving. Daar heeft de bouw 
ook geo-informatie – lees: omgevingsinformatie 
– bij nodig.” Freek Boersma vult aan: “Natuur-
lijk willen wij hét kennisbedrijf voor Geo-BIM 
worden. Dat gaan wij doen door de levering 
van goed gekwalificeerd personeel aan klan-
ten. Zij hebben de juiste houding, inzet en en-
thousiasme. Zo ontwikkelen we klantrelaties op 
basis van waardering en vertrouwen.”

gaat ook om het stroomlijnen van communica-
tie. Nederland kent daarbij erg veel kritische 
infrastructuur. De context en de plaatsbepaling 
moeten erbij komen. Voeg daar een dimensie 
aan toe zoals tijd – maar denk ook aan senso-
ren – en de weg naar Digital Twins ligt open.” 
Ook noemt Joosten recente wijzigingen in wet- 
en regelgeving. “Onder meer dankzij de komst 
van de Omgevingswet is er meer aandacht 

John Joosten: “Een belangrijk deel van het bedrijfskapitaal van de BV Nederland ligt onder de grond. Er is nog veel 
werk te verzetten om onze ondergrondse infra naadloos te kunnen koppelen aan 3D Digital Twins.”
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Door de redactie

Het leerboek en naslagwerk Revit 2021, Bouw Informatie Modelleren, bevat meer dan  
1500 pagina’s informatie. 

Dit leerboek Revit 2021 behandelt, met alle beno-
digde tussenstappen, alles over 3D CAD en BIM. 
De lessen zijn met veel voorbeelden geïllustreerd 

en bevatten veel oefeningen die stap voor stap worden 
voorgedaan. De van oorsprong Nederlandse teksten 
en tekennormen zorgen ervoor dat de lezer de kennis 
opdoet die hoort bij de Nederlandse praktijk. Zo valt 
er te lezen over bijvoorbeeld dakkapellen, kanaalpla-
ten, speklagen, het Nederlandse afsprakenstelsel ILS en 
andere zaken die wel in Nederland voorkomen, maar 
meestal niet behandeld worden in vertaalde of Engels-
talige boeken. Door de combinatie: theorie, geleide 
instructie en oefeningen leent het boek zich ook voor 
zelfstudie.

Delen
Het boek bestaat uit een zevental delen. In het eerste deel 
Vogelvlucht wordt een overzicht gegeven van de werkwijze 
met Revit. In een beknopt aantal lessen leert de lezer hoe 
hij een hele woning kan bouwen. Het gedeelte Vogelvlucht 
gaat uit van voorbereide templates met kant-en-klare fami-
lies. De woning wordt uitgewerkt van eerste penstreek tot 
en met de wapening. In het tweede en derde deel komt het 
tekenen en modelleren met systeemfamilies aan bod. Hier 
valt alles te leren over het instellen en toevoegen van bouw-
componenten zoals de balken, wanden, kappen, vloeren, 
plafonds en trappen. Het vierde deel behandelt installatie-
techniek, waarbij de lezer bijvoorbeeld leert een ventilatie-
systeem, sanitair en verwarming en elektrische installatie uit 
te werken, inclusief de berekeningen. Dit deel is uitgebreid 
met het maken van connectors. Het vijfde deel gaat in op 
Bouw Informatie Modellering en het samenwerken in het 
ruimtelijk model. De lezer leert hier informatie toekennen 
aan ruimten, hoe hij samenwerkt in een centraal model en 
hoe hij de BIM basis ILS, NL-SfB en LOD’s gebruikt. Ook op-
ties en verbouwingen komen aan bod. Deel zes behandelt 
het zelf bouwen van laadbare families en tot slot is er het 
hoofdstuk Revit Aanpassen met nu ook een deel over Dy-
namo. In het eerste deel gebruikt de lezer een template voor 
een snelle start, in de latere delen wordt zo min mogelijk 
met templates gewerkt, zodat geen problemen worden ge-

Uit handen van de Nederlandse auteur Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege 
zijn nieuwste jaargang uitgegeven van de serie ‘Revit, Bouw Informatie Model-
leren’. Deze gebonden versie staat in het teken van het stap voor stap omgaan 
met BIM. Dit boek is Nederlandstalig en gebruikt de Nederlandse bouwafspraken.

Leerboek en naslagwerk 
Revit 2021

Nieuwste functies en mogelijkheden
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Locked in 

Revit? 
Als je het brood van je bakker niet lekker vindt, ga 
je naar een andere bakker. Het overstappen kost 
misschien wat emotionele moeite, maar is simpel 
en dat weet de bakker ook. Die moet dan ook 
dagelijks knokken voor goede smaak, een prima 
prijs én zijn klanten vriendelijk en goed ten dienste 
staan.

Maar bij BIM-software zoals Revit, is dat een 
heel ander verhaal en stap je niet zomaar over 
naar een andere leverancier. Want er is door de 
klanten, boven op de aanschaf van software ge-
investeerd in opleidingen, werkwijzen, templates, 
bibliotheken en zelfgemaakte applicaties. Daarbij 
is jarenlange ervaring opgebouwd. Overstappen 
naar een ander BIM-programma betekent dat alles 
grotendeels opnieuw moet gebeuren. Doorgaan 
op het reeds ingeslagen pad ligt dan ook voor de 
hand. Autodesk beseft dat natuurlijk ook en doet 
daar zijn voordeel mee. Daarom konden zij hun 
activiteiten de afgelopen jaren gerust richten op 
nieuwe markten (Construction, MEP) en bestaande 
markten, zoals de architectenbureaus, voorzien 
van ‘zoethoudertjes’. 

Maar een aantal architectenbureaus werd toch zo 
ontevreden dat dit leidde tot een open brief aan 
Autodesk. Daarin wees men vooral op de tekort-
schietende performance (onvoldoende gebruik 
multi-core) en de ‘niet zo klantvriendelijke’ licen-
tiewijzigingen. De eerste wat lauwe reactie van 
Autodesk, leidde vervolgens tot nog meer reacties 
van ontevreden Revit-users.

De kern van het ongenoegen is dat er bij BIM-
software een gedegen vertrouwensband (commit-
ment) hoort te zijn tussen de gebruikers (users) en 
de ontwikkelaar (developer). Klanten moeten kun-
nen vertrouwen en bouwen op de continuïteit van 
die ontwikkeling. Maar Autodesk lijkt steeds meer 
van ontwikkelaar naar leverancier opgeschoven 
te zijn, met toenemende afstand tot het architec-
tuurvak. Dit heeft geleid tot meer aandacht voor 
de korte-termijnresultaten voor aandeelhouders, 
dan de lange-termijnwaarde voor de gebruikers 
(de klanten). 

Als Autodesk zou ik me toch druk gaan maken over 
het negatieve sentiment dat nu geuit wordt. Het ge-
mak waarmee ik mijn bammetjes tegenwoordig bij 
een andere bakker haal, zal niet voor mijn BIM-
programma gelden. Maar met het toenemende 
ongenoegen komt een overstap heel dichtbij.

Dordrecht, september 2020
Bernard Loose, manager ICT
Powered by EGM

In Nederland en België is TEC/CADCollege 
als opleider al lang actief op het gebied van 
Revit, AutoCAD en Inventor. Het opleidingsin-
stituut verzorgt al sinds 1984 de leerboeken 
voor deze programma’s. De auteur van de 
boeken is ingenieur Ronald Boeklagen die bij 
TEC in Nijmegen tekenaars en constructeurs 
opleidt. Naast gewone cursussen begeleidt 
Boeklagen ook hbo-opleidingen. 

Indeling en studentenversie
‘Revit 2021, Bouw Informatie Modelleren, ir. 
R. Boeklagen’ is opgebouwd uit zeven delen 
en bevat in totaal 1500 pagina’s. Het Deel 
Revit in Vogelvlucht beslaat 300 pagina’s. 
2D-tekenen 75, Systeemfamilies 575, Installa-
tietechniek 190, BIM 120, Laadbare families 
180 en het deel Aanpassen en Diversen 60 
pagina’s. 
Op verzoek van het middelbaar en technisch 
onderwijs is er ook een verkorte uitgave le-
verbaar: het Basisboek Revit 2021. Hiermee 
leert de student alle grondbeginselen van het 
3D-ontwerpen in de bouw. Dit boek is met 
340 pagina’s behoorlijk dunner dan het uit-
gebreide boek, maar net als de dikkere ver-
sie uitgebreid voorzien van ondersteunende 
afbeeldingen en voorbeelden. Beide boeken 
zijn rechtstreeks te bestellen bij TEC, maar ook 
verkrijgbaar in de boekhandel. Het leerboek 
en naslagwerk Revit 2021, Bouw Informatie 
Modelleren heeft ISBN 978-94-92250-43-8 
en het schoolboek Revit 2021, Basisboek heeft 
ISBN 978-94-92250-42-1. n

www.cadcollege.nl/boeken

maskeerd en de lezer leert om met ieder project 
aan de gang te kunnen.

Starters en gevorderden
De startende en gevorderde gebruiker van Re-
vit kan goed met het boek uit de voeten door 
de combinatie van theorie, geleide instructie en 
oefeningen. De oefeningen zijn bovendien ook 
uitgewerkt met filmpjes op internet. Het boek 
bevat zeer veel afbeeldingen en met kleine 
stapjes wordt de lezer op weg geholpen. Alle 
basisfuncties die een bouwkundig ontwerper 
gebruikt, worden uitgebreid behandeld zo-
als: 3D-modelleren met systeemfamilies zoals 
muren, vloeren en daken, hekken en trappen. 
Het documenteren, zoals bestektekeningen, 
detailtekeningen, kozijnstaten uittrekstaten en 
ruimteplannen. In het gedeelte over BIM speelt 
het Bouwbesluit en het SfB-afsprakenstelsel een 
belangrijke rol. Er komen onderwerpen aan 
bod, zoals de status of LOD van een bouwcom-
ponent. Het uitbreiden van de systeemfamilies 
en van standaardfamilies. Verder wordt de te-
kenwijze van het massa-modelleren geoefend.

Online ondersteuning
Bekend van opleidingsinstituut TEC/CADCol-
lege is de online support die het de gebruikers 
van zijn Inventor-, AutoCAD- en Revit-boeken 
biedt. Boeklagen legt uit: “We willen de teke-
naars graag helpen met het wegwijs worden 
in de technisch tekenwereld. Daarom bieden 
we tientallen instructiefilmpjes aan die oefenin-
gen uit het boek demonstreren. De website is 
erg populair. Vooral beginnende gebruikers 
geven aan dat de online tools de ideale onder-
steuning zijn voor zelfstudie.” 

Het schoolboek Revit 2021, Basisboek, is met name 
bedoeld voor leerlingen van het middelbaar en 

technisch onderwijs.
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De studio in gebruik met gastheer Wouter Brokx en spreker Patrick de Groot.

Evenement

Make Geospatial Matter werd ge-
opend door Wouter Brokx, CEO 
van IMAGEM, die het thema van 

het evenement benoemde: ‘Versnel de digi-
tale transformatie met locatie-intelligentie’. 
Belangrijk bij dit thema is het concept 5D, 
iets wat Brokx omschreef met ‘de perceptie 
van schaal’. Waar de X-, Y-, en Z-richtingen 
de eerste drie dimensies vormen en tijd de 
vierde, is het de schaalgrootte die ervoor 
zorgt dat smart digital reality 5D kan worden 
genoemd. 
De opmerking van Brokx over 5D sloot goed 
aan bij de tekst van de eerste spreker van de 
dag, Mladen Stojic, president van Hexagon’s 
geospatial divisie. Deze ging namelijk ook in 
op het onderwerp 5D en legde dit uit door 
te wijzen op het verschil met 4D. “Real-time 
is 4D en dat betekent dat het laat zien wat 
er op een gegeven moment gebeurt. Voor 
5D is het nodig om te automatiseren, zodat 
alle relevante data zodanig te verwerken zijn 
dat het mogelijk wordt om te bepalen wat er 
zou moeten gebeuren en wat er zal gebeu-
ren.” Dat automatisering volgens Stojic een 
sleutelrol speelt bij dit alles bleek ook wel uit 
de catchphrase die hij de kijkers even later 
toewierp: “It’s not just the map, it’s the app.”

COVID-19 dashboard
Als voorbeeld van een app die voor toege-
voegde waarde zorgt, toonde Stojic een ac-
tuele Smart M.Apps-applicatie van IMAGEM, 
namelijk een van de COVID-19 dashboards. 
Het getoonde dashboard, ontwikkeld in sa-
menwerking met partner SPOTinfo, belicht 
vooral de feitelijke kant van de virusuitbraak 
in Nederland, waarbij het mogelijk is om 
dynamische data van het RIVM te visualise-

ren met een interactieve kaart. De COVID-
19-informatie van gerapporteerde patiënten 
is geïntegreerd met een tijdlijnweergave en 
de data van het RIVM worden automatisch 
bijgewerkt in het dashboard om de nauwkeu-
righeid van de informatie te behouden. Op 
die manier is het mogelijk om de ontwikke-
ling van de situatie te volgen, maar ook om 
het effect van de maatregelen en het beleid 
te zien. Zo is de kennis uit het dashboard te 
gebruiken om een bestaand scenario, plan of 
handelingsperspectief aan te passen of nieu-
we maatregelen te introduceren. 
Overigens heeft IMAGEM ook nog een an-
der COVID-19 dashboard ontwikkeld, deze 
in samenwerking met Bolesian, die vooral de 
effecten van de uitbraak op de gemoedstoe-
stand van mensen weergeeft. 

ONEPORT
Het belangrijkste nieuws van Stojic kwam even 
na het tonen van het dashboard. De president 
van Hexagon’s geospatial divisie kon melden 
dat er op korte termijn een nieuw product 
beschikbaar komt voor de Benelux, namelijk 
ONEPORT. Dit is een geospatial-orderingsys-
teem voor ERDAS APOLLO, bedoeld voor de 
Amerikaanse federale overheid en de opzet 
ervan sluit goed aan bij de woorden die Brokx 
sprak over de schaalgrootte. ONEPORT is 
namelijk bedoeld voor grootschalig gebruik 
en draait daarom ook in de Amazon cloud. 
Functioneel is het te omschrijven als een soort 
PDOK online met interfaces, waarbij het grote 
verschil met de al bestaande geoportalen in 
Nederland zal zijn dat ONEPORT een web-
shop is waar transacties mogelijk zijn tussen 

Op donderdag 1 oktober 2020 vond de jaarlijkse conferentie Make Geospatial 
Matter van IMAGEM plaats, voor het eerst online van 09.00 tot 12.00 uur. Dat 
betekende dus een interactieve livestreamsessie vanuit de kantoren in Apeldoorn 
en de Verenigde Staten, waarbij niet alleen vertegenwoordigers van IMAGEM, 
Hexagon’s geospatial divisie en gemeente Apeldoorn aan het woord kwamen, 
maar ook diverse gastsprekers hun verhaal deelden. Door de redactie

ONEPORT en PLANSPACE aangekondigd 
op Make Geospatial Matter

Evenement verdeelt aandacht over praktijk en techniek 
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De live verbinding met Hexagon’s geospatial divisie president Mladen Stojic, met het COVID-19 dashboard 
als demo.

de paraplu van het jaarlijkse IMAGEM-
evenement. Deze breakout-sessies werden 
daarbij ook als on-demand webcasts be-
schikbaar gesteld, zodat iedereen deze in 
de eigen tijd zou kunnen bekijken. In totaal 
ging het daarbij om zes sessies, waarvan 
de ene helft industriegerelateerd was en de 
andere techgerelateerd. Bij de techsessies 
waren het vooral sprekers van IMAGEM 
zelf die ingingen op het gebruik van diverse 
software, zoals ERDAS APOLLO, de Schouw 
M.App en DELTA. Demo´s dus voor specifieke 
gebruikers. Bovendien zijn er sinds de lock-
down twintig andere webcasts beschikbaar 
gesteld voor gebruikers om dieper in te gaan 
op de technologie. Voor de industriesessies 
waren vooral externe sprekers uitgenodigd 
om een bijdrage te leveren. De gemeente 
Almere, Het Gegevenshuis, de provincie 
Flevoland en de gemeente Capelle aan den 
IJssel schoven aan bij de sessie met de titel 
‘Digitale Transformatie in overheid stimuleren 
met Locatie Intelligentie’ en vertelden over het 
geautomatiseerd bijhouden van basisregistra-
ties, eenvoudig beheer van luchtfotomateriaal 
en puntenwolken, het toepassen van digitale 
omgevingswet (kennisautomatisering) en 
desktopoplossingen vanuit de cloud. Kortom, 
het ging hierbij vooral om de dagelijkse prak-
tijk. Dat was ook het geval bij de sessie voor 
waterschappen, met sprekers van de water-
schappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse 
Delta en De Dommel. Geautomatiseerde in-
specties, objectdetectie, workflowgestuurde 
systemen, datagedreven sturing en Digital 
Twins waren tenslotte onderwerpen die wer-
den behandeld door de sprekers van GIS 
Specialisten en Cobra Groeninzicht in de ses-
sie voor Consultancy en Geo-ICT. 
Nu het netwerken tijdens een evenement 
niet meer mogelijk is, organiseert IMAGEM 
rondetafel- en één-op-ééngesprekken, zodat 
iedereen ideeën, oplossingen en uitdagingen 
kan delen met betrekking tot de digitale trans-
formatie. Dit alles in een coronavrije omge-
ving. n

Alle webcasts zijn te vinden op: 

www.makegeospatialmatter.nl. 

gen als de gemeentelijke ambtenaren die deze 
aanvraag verwerken, kunnen de formulieren in 
de software gebruiken om door de complexe 
wetten te navigeren. De onderliggende techno-
logie van PLANSPACE gebruikt daarbij de infor-
matie van de gebruiker om de wetten onder de 
motorkap te controleren en levert vervolgens een 
overzicht van de respons op de vragen in bijbe-
horende rapporten. Uiteindelijk kan zo op gede-
tailleerde wijze worden vergeleken in hoeverre 
de eigen inbreng overeenkomt met de wettelijke 
criteria. Dit wordt samen met de gemeente Al-
mere gedaan. En om de potentie van de app te 
omschrijven was Frans Jorna, voorheen concern-
directeur Digitale Stand en Innovatie in Almere 
aanwezig. Zijn huidige rol vanaf september is 
bij de gemeente Apeldoorn als directeur Dienst-
verlening.

Parallelsessie als webcast
Naast de keynotes werden er ook verschil-
lende parallelsessies georganiseerd onder 

leveranciers en klanten. Brokx en sales director 
Patrick de Groot gaven als voorbeeld ThuisBe-
zorgd. Dit laatste moet dan weer een betere 
dienstverlening tot gevolg hebben. 

Omgevingswet app
ONEPORT bleek niet de enige software waar 
veel aandacht voor was tijdens Make Geospatial 
Matter. Voor het ‘versnellen van de digitale trans-
formatie met locatie-intelligentie’, heeft IMAGEM 
namelijk ook omgevingswet app PLANSPACE 
ontwikkeld. Deze applicatie automatiseert pro-
cessen in een Digital Twin-omgeving, waarbij 
beleid te controleren is en bijvoorbeeld goedkeu-
ringen voor nieuwbouw te verwerken zijn door 
scenario’s te visualiseren. Hierbij kan een gebrui-
ker BIM-modellen naar de interface toe slepen, 
waarna een gedetailleerd beeld van de omge-
ving te zien is. Met betrekking tot het beleid biedt 
PLANSPACE voor uiteenlopende doelgroepen 
handvatten voor het voldoen aan de wetgeving. 
Zowel burgers die een bouwvergunning aanvra-

Wouter Brokx in gesprek met Frans Jorna, over de digitalisering van de Omgevingswet met PLANSPACE.
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Elke nieuwe medewerker krijgt bij Jansen the Building Company tijdens een introductieperiode uitleg over de methode, 
voordelen en het werken met een BIM. 

Jansen the Building Company is opgericht in 
1973, heeft het hoofdkantoor in het Vlaam-
se Zonhoven en realiseert jaarlijks voor 

meer dan 100 miljoen euro aan projecten in de 
sectoren: zorg, kantoor, retail, en – meer niche – 
pharma, cleanrooms, leisure en tunnels. Jansen 
is een algemeen aannemer, vooral gespeciali-
seerd in binnenafwerking, technieken en onder-
houd. Deze bouwgroep telt zo’n 350 professi-
onals, heeft al 45 jaar een familiale traditie en 
is actief binnen de vier domeinen: aanneming, 
productontwikkeling, vastgoedontwikkeling en 
facility management. Van der Have is inmiddels 
twee jaar aan boord bij deze onderneming: “Ik 
ben eind 2018 gestart als BIM-manager en heb 
een BIM-visie en -strategie voor de lange termijn 
ontwikkeld. Als onderdeel daarvan zijn wij 
momenteel bezig om het BIM-gebruik naar de 
bouwplaatsen te brengen.” 

Open BIM 
Bij Jansen the Building Company worden al 
geruime tijd projecten met BIM-software ontwor-
pen. Voor de komende jaren is het Van der Ha-
ve’s strategie om een BIM als centraal informatie-
model te gaan gebruiken voor alle medewerkers 
op het kantoor en de werven. “Samenwerken en 
communiceren op basis van een BIM biedt voor 

alle bouwpartners voordelen, vanaf het ontwerp 
tot en met de onderhoudsfase, waarin wij ook 
gespecialiseerd zijn”, vervolgt Van der Have. 
“Omdat wij echter niet aan één of een paar 
leveranciers gebonden willen zijn, is onze stra-
tegie gebaseerd op de internationale open-BIM-
ontwikkelingen. Daarmee vergroten we namelijk 
de flexibiliteit om met verschillende opdrachtge-
vers en bouwpartners projecten te realiseren. 
Dankzij een concullega BIM-manager heb ik de 
Dalux BIM-viewer ontdekt, als een hulpmiddel 
om zowel tekeningen als IFC- en Revit-modellen 

te delen en te bekijken. Hiernaast gebruiken wij 
ook Dalux Field en Box Pro.” 

Opleiden en begeleiden 
Een belangrijke pijler onder de BIM-strategie van 
Jansen the Building Company is het opleiden en 
begeleiden van alle collega’s in het werken met 
een BIM. “Elke nieuwe medewerker krijgt hier 
tijdens een introductieperiode uitleg over de me-
thode, voordelen en het werken met een BIM”, 
aldus Van der Have. “Daarna worden zij door 
onze twee BIM-support-specialisten ondersteund 
tijdens het gebruik van een BIM op kantoor en op 
de bouwplaats. Wij zijn met Dalux Field en Box 
Pro gaan werken om alle BIM-informatie op de 
bouwplaatsen te kunnen bekijken en te gebruiken 
als applicatie voor de dagelijkse bouwopvolging. 
De digitale workflows en formulieren van Dalux 
Field besparen onze bouwplaats- en projectlei-
ders tijd bij een aantal verplichte werkregistraties 
en helpen fouten te voorkomen in vergelijking met 
handmatige registraties. Dalux Box Pro is de bij-
behorende documentbeheeromgeving.”

Retail- en hotelprojecten 
Jansen the Building Company heeft bij verschil-
lende projecten met een BIM gewerkt, waaron-
der een nieuwe vestiging van Lidl en het Van der 

Jansen the Building Company is het gebruik van een Bouw Informatie Model naar 
de bouwplaats aan het brengen met behulp van de Dalux Field en Box-software. 
BIM-manager Sien van der Have heeft haar strategie gefundeerd op open-BIM- 
ontwikkelingen. Lees hier over de praktijkervaringen van het bedrijf. Door de redactie 

Jansen the Building Company 
brengt BIM naar bouwplaats

Digitaal ontwerp groeit door tot ‘as built’ model

Praktijk

Voor het Van der Valk-hotel in Gent heeft Jansen the Building Company ingezet op het gebruik van open BIM. 
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Bij het Van der Valk-hotel heeft het hele bouwteam een korte opleiding gekregen over het gebruik van Dalux Field, 
zodat alle betrokkenen het BIM-model konden gebruiken. 

Valk-hotel in Gent. Bij beide projecten heeft het 
bedrijf de voordelen van open BIM ervaren. “Als 
bouwbedrijf moet je bij elk nieuw project samen-
werken met een groot aantal partners”, vervolgt 
Van der Have. “In deze rol is het belangrijk zo 
flexibel mogelijk met alle beschikbare informa-
tie om te kunnen gaan. Vaak worden er IFC- of 
Revit-modellen met elkaar uitgewisseld, die 
beide goed worden ondersteund in de Dalux-

Facility management 
Binnenkort gaat Van der Have het BIM-gebruik 
verder uitbreiden naar de onderhoudsfase van 
gebouwen, omdat Jansen Services daarin is ge-
specialiseerd. “Een groot voordeel van een BIM 
is dat alle betrokkenen daarin mee kunnen kijken 
naar de aanwezige multidisciplinaire informatie. 
Daardoor worden mogelijke fouten eerder ont-
dekt en al voor de uitvoering aangepast. Als 
daarna tijdens alle projectfasen wijzigingen con-
sequent worden doorgevoerd, groeit het BIM au-
tomatisch door naar een ‘as-built’ model dat wij 
voor de serviceverlening kunnen benutten. Als 
aanvulling op de al genoemde applicaties wil-
len wij voor onze onderhoudsplanning en opvol-
ging de DaluxFM-software gaan gebruiken. Dat 
is een cloudgebaseerde facility-management-
oplossing met BIM-integratie en te gebruiken op 
mobiele apparatuur. Tenslotte gaan wij nog de 
Dalux AR-functionaliteit verkennen, omdat deze 
interessante mogelijkheden biedt om projecten 
levensecht virtueel te ervaren.” n

www.groupjansen.com

www.dalux.com

software. Bij het Van der Valk-hotel heeft het hele 
bouwteam een korte opleiding gekregen over 
het gebruik van Dalux Field en maakt zelfs Max 
van der Valk er notities in voor onze werf- en 
projectleider. Voor dit project hebben wij de ruw-
bouw in 3D ingescand en gecombineerd met 
het beschikbare Revit-model en ontwerpen voor 
de kamerinterieurs die met behulp van SketchUp 
zijn gemaakt.” 

“ Vandaag de Digital Twin voor 
gemeenten visualiseren in Esri 
Web Scene. Morgen een betere 
dienstverlening voor bewoners.”

 ANDRIES NOLLES

www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict  �          

Met enthousiaste, vakkundige collega’s in team-
verband werken aan innovatieve GIS oplossingen. 
Dat is werken bij Ordina GEO-ICT. 
Ontdek nu jouw mogelijkheden.
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De smart options display is zeer nuttig voor het stroomlijnen van de bediening. 

Wie altijd met een ander systeem ge-
werkt heeft, heeft wellicht nog nooit 
van Vectorworks gehoord. Toch 

heeft het pakket, op de markt gebracht door de 
gelijknamige producent, naar eigen zeggen in 
85 landen zo’n 685 duizend gebruikers. Ook in 
ons taalgebied is het in gebruik bij verschillende 
architectenbureaus. Wellicht dat de bescheiden 
marketing rond het product een rol speelt bij de 
relatieve onbekendheid van deze software bui-
ten de kringen van de over het algemeen zeer 
trouwe gebruikers. De onbekendheid zegt echter 
niets over kwaliteit; Vectorworks kan ruimschoots 

concurreren met producten als AutoCAD en di-
verse verticale producten zoals Revit. Het pak-
ket bestaat uit een basisversie (Fundamentals) 
die volledige 2D- en 3D-mogelijkheden heeft. 
Fundamentals kan naar behoefte worden uitge-
breid met pakketten die ‘verticale’ functionaliteit 
bieden. Daarbij richt Vectorworks zich, getuige 
productnamen als Architect en Landmark, op ar-
chitectuur en landschap. Verder is Vectorworks 
met Spotlight, voor decor- en belichtingsont-
werp, heel sterk aanwezig in de entertainment-
industrie. Ook elk van deze pakketten heeft een 
update gekregen. In de Design-versie zijn alle 

hierboven genoemde pakketten gebundeld. 
Vectorworks is beschikbaar voor Windows en 
MacOS en kent nog altijd de mogelijkheid van 
permanente licenties. In Nederland en België 
wordt Vectorworks gedistribueerd door Design 
Express, met vestigingen in Gouda en Me-
chelen. Dankzij de inspanningen van Design 
Express is er ook een Nederlandtalige versie 
van de software en het zeer uitgebreide help-
systeem, waarin bovendien de functionaliteit is 
aangepast naar lokale normen. De lokale versie 
van Vectorworks 2021 is vanaf 29 oktober be-
schikbaar.

Ook Vectorworks brengt dit jaar weer een nieuwe versie uit van zijn ontwerpsoft-
ware. Op 16 september kwamen de nieuwe versies op de markt en in dit artikel 
behandel ik de producten en de vernieuwingen. Dit op basis van een ter be-
schikking gestelde licentie waarmee ik de eerste indrukken van een voor mij 
onbekend pakket (nooit eerder Vectorworks gebruikt!) op kon doen. Die eerste 
ervaringen deel ik hier graag met u.Door Rob Sman

Vectorworks 2021: een review 
van een nieuwe gebruiker 

Software

Nederlandstalige versie binnenkort beschikbaar



55

De nieuwe Materials is een essentiële verbetering in Architect. 

aard standaardfuncties zoals line, circle en trim. 
In de overige toolsets zijn onder andere functies 
voor 3D-modelleren te vinden, en de toolsets uit 
de aanvullende modules. Terwijl ik even zit te 
kijken naar die menu’s komt de Smart Options 
Display in actie. Het blijkt dat deze niet alleen 
door de gebruiker opgeroepen kan worden, 
maar ook na tien seconden inactiviteit vanzelf 
verschijnt. Getoond worden vier groepen func-
ties: de Basic Toolset, de bij een gekozen tool 
behorende ‘modes’, de laatstgebruikte functies 
en een view-keuzemenu. De ‘modes’ zijn de ‘me-
thodes’ die voor de functie beschikbaar zijn. Bij 
een lijn zijn dat bijvoorbeeld: constrained (veel-
vouden van 30 en 45 graden), niet-constrained 
(bepaald door eindpunten of vanuit het midden) 
en eventueel (in 3D) het direct toepassen van een 
extrusie op de lijn. Over de lijnfunctie van Vector-
works gesproken: er wordt veel gebruikgemaakt 
van sneltoetsen en toetsen om het gedrag van 
een functie aan te passen. Zo is de lijnfunctie te 
activeren met ‘2’, en cirkel met ‘6’. Let wel: dat 
moeten de 2 en de 6 bovenaan het toetsenbord 
zijn; het numerieke toetsenbord is gereserveerd 
voor het wisselen van 3D-aanzicht. De eerder-
genoemde Shift-optie voor het constrainen van 
lijnen werkt ook bij andere tekenfuncties. De eer-
lijkheid gebiedt te zeggen dat ik slecht ben in 
het onthouden van sneltoetsen. Met die 2 en 6 
zal het wel lukken, maar ik denk niet dat ik ooit 
Ctrl+Shift+C zal indrukken om het Snapping-
palet weer te geven of te verbergen. Het Smart 
Options Display is dus goed aan mijn type ge-
bruiker besteed. 
Wat sterk opvalt in Vectorworks is de beschik-
baarheid van instellingsmogelijkheden bij func-
ties. Terugkerend naar het Smart Option Display 
bijvoorbeeld, wordt bij ieder van de vier groe-
pen een optie getoond voor het aanpassen er-
van. Daarmee ruilde ik na het tekenen van wat 
2D-geometrie de Basic-tools om voor de 3D Mo-
deling-functies. Net als met het 2D-tekenen lukt 
het wel eenvoudig met de meest gebruikelijke 
functies snel wat resultaat te krijgen, maar zo af 
en toe ligt de werking van functies wat minder 
voor de hand. 

Training
Hoewel de meest essentiële functies door een 
geoefende CAD-gebruiker wel onder de knie 
te krijgen zijn, kan het mijns inziens geen 
kwaad om voor de kneepjes van het pakket 
een training te volgen (de zeer uitgebreide 
help-functie ten spijt), wil iemand althans door 
het gebrek aan die kennis niet onnodig lang 
improductief blijven. De tip om een training 
te volgen geldt daarbij al helemaal voor de 
geavanceerdere functionaliteit in de uitge-
breidere versies. n

www.designexpress.eu/nl

Aan de slag, eerste indrukken
De download van Vectorworks (Designer) is iets 
meer dan 3 GB, maar eenmaal gedownload is 
het installeren zeer eenvoudig, en na het invoe-
ren van de activatiecode is het pakket klaar voor 
gebruik. Bij een probeerversie gebeurt dat laat-
ste uiteraard niet. (Een probeerversie (trial) werkt 
dertig dagen en kan geen bestanden opslaan.) 
Ik heb het pakket geïnstalleerd op Windows 10 
Professional, met de intentie om op eigen houtje 
te verkennen hoe makkelijk het is om de meest 
basale teken- en modelleerfuncties te gebruiken.
Na het opstarten staat er een op het eerste ge-
zicht complexe UI op me te wachten; een flink 
aantal openstaande vensters, die later palettes 
blijken te heten, zowel gedockt als zwevend, en 
een paar werkbalken met flink wat knoppen en 
velden. Ook een pulldown-menu ontbreekt niet. 
Voor een gebruiker die gewend is aan de stan-
daard Windows-opzet met een lint (ribbon) is dat 
weer even wennen. De keuze voor de opmaak 
van de UI zal ongetwijfeld te maken hebben met 
het feit dat de makers het pakket zowel onder 
Windows als onder MacOS (waar het trouwens 
zijn oorsprong heeft) volkomen identiek willen 
laten werken. 

Menu’s en sneltoetsen
Aan de linkerzijde van het scherm staan twee 
palettes; de ene met de ‘basic tools’, de andere 
met alle overige toolsets. Basic tools zijn uiter-

Nieuw en beter
Het motto van deze release is ‘Maak het com-
plexe eenvoudig’. Een belangrijke rol voor het 
eenvoudig maken van het toepassen van de 
mogelijkheden is uiteraard weggelegd voor de 
bediening, of user-interface (UI). De UI heeft een 
ingrijpende vernieuwing meegekregen in de 
vorm van het Smart Options-menu (‘Zwevend 
menu’), waarmee functies en de bijbehorende 
opties rond de cursorpositie beschikbaar wor-
den gemaakt. Dat bespaart een hoop muisbewe-
gingen van en naar menu’s en paletten aan de 
randen van het scherm. (In het reviewgedeelte 
meer over dit menu). Met de nieuwe zoekfunctie 
kan snel de weg gevonden worden naar functies 
en menu’s. Deze Quick Search-tool past zich bo-
vendien aan de gebruiker aan en toont bij een 
volgende zoekopdracht snel resultaten op basis 
van eerdere zoekopdrachten. Een heel krachtig 
hulpmiddel dus in een softwarepakket dat uitpuilt 
van de functionaliteit. 
Deze hiervoor genoemde vernieuwingen maken 
deel uit van de algemene functionaliteit van Fun-
damentals. In Architect, Landmark én Spotlight 
profiteert de BIM-functionaliteit van de nieuwe 
Materials-bron. Materialen kunnen nu aan vrij-
wel alle objecten worden toegekend, waarmee 
de fysische kenmerken zijn bepaald en ook de 
weergave in 2D- en 3D-aanzichten wordt gere-
geld. Dit komt natuurlijk ook het genereren van 
stuklijsten en andere rapportages ten goede. 
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Afbeelding 1: Let op! De oude SketchUp-importer zal 
binnenkort onbruikbaar zijn. 

Meer dan 30 miljoen mensen maken 
op jaarbasis wel eens gebruik van 
de ontwerpsoftware SketchUp van 

het bedrijf Trimble. SketchUp is nog steeds erg 
populair omdat het zeer gebruiksvriendelijk 
en snel en gemakkelijk aan te leren is. Daar-
naast was een lokaal te installeren versie van 
SketchUp lange tijd gratis beschikbaar. Deze 
gratis versie van SketchUp werkt tegenwoor-
dig alleen nog maar in een webbrowser, wie 
het lokaal op de computer wil gebruiken, heeft 
een commerciële licentie nodig. SketchUp is 
erg snel als ontwerptool, maar heeft daarmee 
als nadeel dat technische details vaak ontbre-
ken in het model. Voor het visualiseren van 
SketchUp-modellen is dit echter totaal niet van 
belang en dus kan 3ds Max hierin een grote 
rol spelen. 
Naast het maken van een ontwerp in Sketch-
Up is er overigens ook het SketchUp 3D wa-
rehouse (3dwarehouse.sketchup.com/?hl=nl) 
dat helemaal vol staat met gratis te down-
loaden 3D-ontwerpen. Tal van bekende leve-
ranciers hebben al hun producten op deze 
website aangeboden en deze zijn ideaal voor 
het aankleden van Revit-modellen met tafels, 
stoelen en dergelijke. 
Lange tijd was het niet mogelijk om zeer re-
cente SketchUp-bestanden te importeren in 
3ds Max, alles nieuwer dan versie 2015 werd 
niet ondersteund. Een oplossing hiervoor was 
het in SketchUp opslaan van het SketchUp-
bestand als een oudere versie – iets wat overi-
gens niet mogelijk is met de gratis versie van 
SketchUp in de webbrowser. 

Groepen en componenten
Het importeren van een SketchUp-bestand in 
3ds Max kon alleen maar op basis van een 

eventuele lagenstructuur in het SketchUp-
bestand. Veel SketchUp-gebruikers maken 
echter geen gebruik van lagen, maar zet-
ten alles op in groepen en componenten. 
Hierdoor was na het importeren van een  
SketchUp-bestand het ontwerp niet erg  
logisch ingedeeld en daarnaast was de geo-
metrie ook vaak een chaos. Zo bevatte het 

model onnodige punten (of vertices) en drie-
hoeken (triangles/face) en werd het onnodig 
groot. Op het vlak van materialen werden 
gelukkig al wel de gebruikte texturen overge-
nomen, maar deze werden verbonden aan 
een Standard 3ds Max-materiaal. Dit mate-
riaal is een erfenis uit het 3ds Max-verleden 
en wat gedateerd. 
Wie in de huidige versie van 3ds Max als-
nog een SketchUp-bestand in het 2015 
formaat wil importeren, dient hiervoor nog 
altijd de oude importer te gebruiken. In het 
importdialoogvenster wordt deze dan ook 
aangeduid als de SketchUp 2015 legacy im-
porter. Zodra het importeren van het bestand 
start, verschijnt er zelfs de melding dat deze 
verouderde importer in de toekomst zal ver-
dwijnen, zie afbeelding 1. 

In dit artikel ga ik verder in op de nieuwe mogelijkheden die 3ds Max  
versie 2021 te bieden heeft en dan met name op de import en het gebruik van  
SketchUp-bestanden. Ondertussen is er alweer een tweede update beschikbaar 
voor 3ds Max 2021 waarmee de gebruiker direct toegang krijgt tot de meest 
recente nieuwe mogelijkheden. Op een aantal van deze nieuwe mogelijkheden in 
deze update kom ik nog terug in een volgend artikel.Door Jean-Pierre van Gastel

Nieuwe SketchUp-importer 
biedt talloze voordelen

Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 2: Geïmporteerde camera’s zijn het beste met behulp van de 3ds Max Scene Converter te converteren 
naar Physical Camera’s. 
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Afbeelding 3: 3ds Max 2021 ondersteunt met 
Update 2 SketchUp-bestanden in het 2020-formaat. 

Up-importer is dat de SketchUp-geometrie auto-
matisch wordt geoptimaliseerd. Een SketchUp-
bestand dat was geïmporteerd met de oude 
importer kon zo maar bestaan uit maar liefst 
3,5 miljoen vertices, terwijl exact hetzelfde be-
stand ingelezen met de nieuwe importer nog 
maar 1,5 miljoen vertices bevat. Onder de mo-
torkap van 3ds Max 2021 worden punten die 
op of extreem dicht bij elkaar liggen automa-
tisch samengesmolten. Dit scheelt een hele berg 
onnodige geometrie, waardoor het model veel 
beter presteert in de 3ds Max-viewport. 

Controles
Ten slotte nog een paar kleine tips voor het wer-
ken met SketchUp-bestanden. Controleer om te 
beginnen altijd voor het importeren in welke 
maateenheden het SketchUp-bestand is ge-
tekend. Stel de 3ds Max Units, zowel Display 
als System Units exact in zoals bij het SketchUp-
bestand het geval is. Als dit niet hetzelfde is, 
kunnen er later grote problemen ontstaan bij het 
samenvoegen van andere 3ds Max-bestanden. 
Controleer ook de meest belangrijke materialen. 
Kies in het Physical Material bijvoorbeeld voor 
een preset om een geïmporteerd materiaal er 
nog beter uit te laten zien. Binnen slechts een 
paar minuten kan elk SketchUp-bestand worden 
gerenderd op redelijk hoge kwaliteit, zonder dat 
een gebruiker alle ins en outs van 3ds Max hoeft 
te kennen, zie afbeelding 4. n

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

redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over  

3ds Max, zie ook: www.autodesk.nl, voor meer informatie 

over SketchUp, zie www.sketchup.nl. 

Structuurbehoud
In 3ds Max versie 2021 is de SketchUp-im-
porter herschreven op basis van het Autodesk 
Translation Format (ATF). Elk SketchUp-bestand 
van na 2015 dient met deze importer te wor-
den geïmporteerd in 3ds Max. 3ds Max 2021 
ondersteunde daarbij in eerste instantie geen 
SketchUp-bestanden in het 2020-formaat, maar 
na het installeren van Update 2 is dit wel moge-
lijk, zie afbeelding 3. De vernieuwde importer 
biedt ook meteen de nieuwste en eigenlijk ook 
beste mogelijkheden voor het importeren van 
een SketchUp-bestand. Zo is er de mogelijkheid 
om de structuur van het SketchUp-bestand op 
basis van bestaande groepen in het SketchUp-
bestand volledig intact te houden. Hierbij houdt 
de software rekening met componenten die ge-
bruikt zijn in het SketchUp-bestand, deze wor-
den als zogenaamde Instanced objects geïm-
porteerd in 3ds Max. Uiteraard bestaat er ook 
nog de mogelijkheid om de lagen te respecte-
ren in het SketchUp-bestand of een combinatie 
van groepen en lagen te maken. Camera’s zijn 
vanzelfsprekend ook nog steeds te importeren 
vanuit het SketchUp-bestand, maar deze optie 
staat niet meer standaard aan. 
Wat er ook opvalt aan de nieuwe importer is 
dat er geen mogelijkheid meer is voor het auto-
matisch aanmaken van een daglichtsysteem tij-
dens het importeren van het SketchUp-bestand. 
Dit laatste was overigens met de verouderde im-
porter nog altijd een op Mental Ray gebaseerd 
daglichtsysteem, dus gedateerd. De gebruiker 
dient het systeem nu eventueel zelf aan te bren-
gen op basis van de Sun Positioner-functie. 
Het meest interessante aan de nieuwe Sketch-

Een klein verschil met het importeren van een 
oud SketchUp-bestand in de nieuwste versie 
van 3ds Max is dat er gelukkig Physical mate-
rials worden gebruikt in plaats van Standard 
materials. De eventueel geïmporteerde came-
ra’s zijn echter nog wel van het type Standard 
en dus het beste met behulp van de 3ds Max 
Scene Converter te converteren naar Physical 
Camera’s, zie afbeelding 2. 

Afbeelding 4: Elk SketchUp-bestand is in 3ds Max 2021 snel te renderen op redelijk hoge kwaliteit. 
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De geüpdatete 64-bitsoplossing voor voorgespannen beton maakt analyse mogelijk van grote en complexe  
voorgespannen en nagespannen structuren.

Tips & Tricks

Zo berekent SCIA Engineer 20 auto-
matisch de effectieve breedtes van 
betonribben. Een geoptimaliseerde de-

signprocedure bepaalt onmiddellijk hoeveel 
wapening nodig is om aan alle normcontro-
les te voldoen, waarbij gestreefd wordt naar 
een hoge benuttingsgraad zodat het resultaat 
veilig is maar ook economisch. 
Met de geüpdatete 64-bitsoplossing voor 
voorgespannen beton in SCIA Engineer 20 
kunnen bouwkundigen ook van grote en 
complexe voorgespannen en nagespannen 
structuren een snelle en uitgebreide analyse 
maken. De geïntegreerde en gedocumen-
teerde Eurocode-controles garanderen vervol-
gens dat het uiteindelijke ontwerp veilig en 
betrouwbaar is. 

Staalontwerp 
SCIA Engineer bood al verschillende versies 
functionaliteit voor het ontwerpen van staal-
structuren, die niet alleen voldoen aan de 
meest actuele normen, maar waarbij ook re-
kening wordt gehouden met aanbevelingen 
van recente onderzoeksprojecten. SCIA Engi-
neer 20 breidt de rapportagemogelijkheden 
uit met de mogelijkheid voor een samenvat-
ting op één A4-pagina. Met dit nieuwe rap-
porttype zijn de veiligheid en efficiëntie van 
het ontwerp goed te controleren, waarbij alle 
belangrijke resultaten in een aantal overzich-
telijke tabellen zijn weergegeven en de resul-
taten van alle UGT-controles in een samenvat-
ting van nog geen A4’tje staan genoteerd. 
Dit is met name handig wanneer iemand de 
veiligheid van het ontwerp wil controleren 
zonder dat hij of zij daarbij alle details wil 
doorploegen. Uiteraard is het niet verplicht 
om de samenvatting te gebruiken: de optie 
voor het bijsluiten van alle tussenliggende 
stappen en toegepaste normartikelen in het 
rapport is nog altijd beschikbaar.

Betonontwerp
Zoals hiervoor al genoemd, is er gekozen voor 
een nieuwe benadering bij het ontwerpen van 
wapening in betonliggers en -kolommen met 
een rechthoekig profiel. Hierbij wordt gebruik-
gemaakt van normcontroles, waarbij de ont-
worpen wapening voldoet aan alle in de norm 

vastgelegde vereisten en ook een hoge benut-
tingsgraad kent zodat er niet onnodig materiaal 
wordt gebruikt. 
Met de in SCIA Engineer 20 geïntroduceerde 
wapeningslijst is het mogelijk om bij te houden 
welke hoeveelheden materiaal voor een project 
worden gebruikt en wat de kosten hiervan zijn. 

SCIA heeft in september SCIA Engineer 20 gelanceerd met daarin uiteenlopende 
functionele verbeteringen voor het ontwerpen van beton- en staalstructuren. In 
dit artikel een overzicht van de aanpassingen, waarbij ook de Regelmatige en 
routinematige taken zijn voorzien van een nieuwe automatisering.Door de redactie

Praktische nieuwe functionaliteit 
in SCIA Engineer 20 

Tips & Tricks SCIA Engineer

Voor staalontwerpen kan SCIA Engineer samenvattingen genereren waarbij alle info op één A4-pagina verschijnt.
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een heldere en duidelijke positionering van 
staven, vooral bij T- en L-profielen.

Samenwerking 
BIM is tegenwoordig een integraal onderdeel 
van de technische workflow en SCIA Engi-
neer 20 bevat dan ook opties voor het delen 
van gegevens tussen SCIA Engineer en Revit 
of Tekla Structures. Dankzij het in twee richtin-
gen uitwisselen van gegevens over wapening 
in betonelementen kunnen bouwkundigen 
onder andere de oorspronkelijke wapening 
in de modelleersoftware modelleren, norm-
controles en optimalisering in SCIA Engineer 
uitvoeren en vervolgens de tekeningen in het 
CAD-programma voltooien. Gegevens hand-
matig opnieuw invoeren hoeft dus niet meer, 
aangezien in Tekla Structures ontworpen wa-
pening in liggers en kolommen over te zetten 
is naar SCIA Engineer. De normcontroles en 
optimalisatie van de wapening is dan uit te 
voeren in SCIA Engineer en de uiteindelijke 
detaillering en productie van tekeningen vindt 
vervolgens weer plaats in Tekla Structures. De 
bijgewerkte koppeling importeert en expor-
teert ook gekoppelde staalprofielen. 
De bijgewerkte koppeling importeert ook 
openingen en belastingspanelen uit Revit 
in SCIA Engineer, zodat belastingen op ra-
men, deuren en dergelijke eenvoudig kunnen 
worden gesimuleerd. De uitgebreide Revit-
koppeling dekt de complete ontwerpcyclus 
van betonelementen af, zonder dat wape-
ningsgegevens opnieuw handmatig moeten 
worden ingevoerd. Net als bij de uitwisseling 
met Tekla Structures zijn de normcontroles 
en optimalisatie van de wapening dan uit te 
voeren in SCIA Engineer en kan de uiteinde-
lijke detaillering en productie van tekeningen 
plaatsvinden in Revit.

Wensen SCIA Insiders
Met de release van SCIA Engineer 20 heeft 
SCIA de traditie voortgezet dat in elke nieu-
we versie van SCIA Engineer drie verbeterin-
gen worden opgenomen waarvoor de meeste 
leden van het SCIA Insiders-programma heb-
ben gestemd. Zo werd onder andere het 1D-
betonontwerp sterk aangepast door de me-
thode ervoor aan te passen, waardoor een 
eenvoudiger te begrijpen én economischer 
ontwerp ontstaat. Ook voor staal is de uitvoer 
aangepast en levert deze nu het hiervoor 
genoemde één-pagina-rapport op. Voor stei-
gerbouwers is er daarnaast een gedetailleerd 
rapport beschikbaar met extra koppelings-
controles. n

www.scia.net/nl

Kleinere aanpassingen 
Op betongebied zijn er ook nog een aantal 
andere aanpassingen doorgevoerd die wat 
kleiner zijn, maar zeker ook hun nut hebben. 
Zo is er een nieuwe wapeninglay-out voor T- 
en L-ribben te vinden. Deze praktische wape-
ningssjablonen voor betonribben plaatst de 
wapening alleen op het lijf van T- en L-ribben. 
Flenzen zijn te wapenen met hetzelfde sche-
ma als de plaat.
De nieuw geïmplementeerde reductie van de 
afschuifkracht boven steunpunten zorgt voor 
eenvoudigere controles van het ontwerp. De 
software zoekt hierbij zelf naar de optimale 
reductie van de afschuifkracht en voldoet 
daarbij aan de vereisten van EN 1992 ar-
tikel 6.2.1(8).
Ook de verdeling van staven langs de rand 
van doorsneden is aangepast, dankzij de in-
troductie van een nieuw algoritme voor deze 
procedure. Hoekstaven worden daarbij toe-
gewezen op basis van sjablonen van aanwe-
zige wapening terwijl de functie zorgt voor 

De wapeningslijst bevat daarbij alle relevante 
hoeveelheden voor beton en wapening en kan 
op drie detailniveaus worden weergegeven, 
van een beknopt overzicht tot een gedetail-
leerde lijst. De kosten worden bepaald op basis 
van de instellingen in de materiaalbibliotheek.
De automatische bepaling van de effectieve 
breedte voor ribben betekent dat de gebruiker 
geen tijd meer kwijt is aan de handmatige be-
rekening ervan. SCIA Engineer voert de bereke-
ningen voor de effectieve breedte uit op basis 
van de formules van EN 1992.
Er is in Scia Engineer 20 niet alleen functionali-
teit toegevoegd op betongebied, ook de weer-
gave is aangepast. Zo is de wapeningsrichting 
in de software aangegeven voor betonplaten 
en -wanden. Dankzij deze grafische vertegen-
woordiging van wapeningsrichtingen is het 
ontwerp snel te bekijken en controleren, aan-
gezien de wapeningsrichtingen voor elke plaat 
en wand worden aangegeven. Dit geeft direct 
een compleet beeld van het uiteindelijke wape-
ningsschema.

De wapeningsrichting in betonplaten en -wanden wordt automatisch weergegeven. 

De Revit-koppeling dekt de complete ontwerpcyclus van betonelementen af. Eenzelfde uitwisseling is mogelijk met 
Tekla Structures. 
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ging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische op-
zeggingen worden niet in behandeling genomen. Voor infor-
matie en aanvraag abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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Update 27,28
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16,17

AutoCAD 3D 16,17,
23,24
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Basis 4,5,
11,12

3,4,
16,17

6,7,
13,14

Update 20,21

Gevorderd 18,19,
25,26

Expert 16,17,
23,24

18,19,
25,26

iLogic 9,10,
14,15

F Fusion 360 2,3,
9,10

20,21,
27,28
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Basis 4,5,
11,12

1,2,
7,8

6,7,
13,14

Gevorderd 3,4,
9,10

Installatie

Expert 18,19,
25,26

Revit aanpassen

3d
s 

M
ax

Basis 18,19,
25,26

Gevorderd 5,6,11,
12,13

Renderen met 
3ds Max

27,30
024 - 356 56 77
bel voor advies op maat

Info@cadcollege.nl
stel uw vraag per email

TEC CADCollege
Kerkenbos 1018 B   
6546 BA Nijmegen

Cursussen & 
HBO-opleidingen

Revit (BIM), AutoCAD, 3ds Max, 
Fusion en Inventor

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

  Studeren in een kleine groep
  Officieel Certificaat Autodesk
  Ruime doorgroeimogelijkheden

TEC CADCollege
dé opleider in CAD    

www.CADCollege.nl/data

Revit (BIM), AutoCAD, 3ds Max, 

Renderen met 
3ds Max

27,30
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Meer weten?
Lees het hele artikel in deze uitgave van 

BIGnieuws magazine of bezoek onze website.

www.imagem.nl/overheid

DIGITALE TRANSFORMATIE 
STIMULEREN MET 

LOCATIE INTELLIGENTIE 

Locatiegegevens hebben een cruciale rol bij elk proces van een overheidsorganisatie. Houd 

grip op je eigen data en processen én optimaliseer deze, zowel intern als extern voor tevreden 

gebruikers. Stap aan boord de trein die ‘Digitale Transformatie’ binnen het geo-domein heet en 

ervaar hoe u dit binnen uw organisatie kan stimuleren.


