
n

n

n

n

Al Janoub-stadion is klaar voor het WK van 2022
Volop aandacht voor AEC op Autodesk University
Cross-sectorale simulaties voor veiliger infrastructuur
Een nieuw Unesco Geopark in Nederland?

de
cem

be
r   

20
20





BIGnieuws is het lijfblad voor de Bouw-, 
Infra- en Geo-ICT-professional. BIGnieuws 
verschijnt 8 maal per jaar in Nederland en 
Vlaanderen.

Uitgever
Ruud Groothuis
ruud@bignieuws.nl

Hoofdredacteur
Lambert-Jan Koops
redactie@bignieuws.nl

Met dank aan 
Aan dit nummer werkten mee: Willem Barendsz, 
Jean-Pierre van Gastel, Tieme de Jonge,  
Arno Kijzerwaard, Enzo Nahumury, Oscar Picón 
en Remco Takken.

Redactie print en web
Kevin Jonker
Lammy Pels
Rob Sman
 
Advertenties
adverteren@bignieuws.nl
 
Abonnementen
services@bignieuws.nl
 
Financiën
Yvonne Groenhof
finance@cmedia.nl
 
Vormgeving
Sander van der Kolk
 
Website
www.bignieuws.nl

© Copyright 2020

CMedia
Westfriesland 18
8302 MC Emmeloord
Tel. 0527 619 000
www.cmedia.nl

 
ISSN: 2590-0714
 

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.

Het is natuurlijk niet meteen verstandig om als hoofdredacteur reclame te maken voor andere 

bladen, maar soms lees ik wel eens iets waar ik zelf enthousiast van word. In dit geval in het 

bekende vakblad de Donald Duck en wel nummer 35 van dit jaar. Het openingsartikel van dat 

nummer verhaalde hoe de heer Dagobert Duck het aan de stok kreeg met een sultan en hoe hun 

rivaliteit resulteerde in een soort bouwwedstrijd, waarbij ze beiden probeerden de hoogste toren 

te laten bouwen. 

Op zichzelf was de wedstrijd en het gekrakeel eromheen behoorlijk vermakelijk, maar waar ik 

zelf nu zo door getroffen werd, was de opmerking van de sultan dat de hoogste verdiepingen 

van zijn toren werden gemaakt met een grote 3D-printer. Alhoewel die printer me wat futuristisch 

voorkwam, ook al omdat deze voor het gemak de etages rond de driehonderdste verdieping er 

inclusief de ramen uitspuwde, deed het me toch goed dat innovatieve bouwtechnieken al terloops 

worden opgenomen in verhalen voor de jeugd. Dat belooft veel goeds voor de acceptatie van 

nieuwe bouwtechnieken in de toekomst! 

 

 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws
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Remco Takken ging namens BIGnieuws in gesprek met de GeoBIM-experts van Lutrea, HCI Infra, Asset Wise en 
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knooppunt tussen de bestaande bebouwing, een typisch project waar geo- en BIM-informatie samenkomen.
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In dit artikel rondom tips en tricks voor 3ds Max 
ga ik onder andere in op de compleet vernieuw-
de texture baking workflow in 3ds Max 2021. 

Texture baking is ooit eens geïntroduceerd in 3D 
Studio Max versie 7 en was dus hoognodig toe 

aan een serieuze update.

20

17
Zelf zouden zij zich nooit zo noemen, maar zet ze sa-
men aan één tafel, dan vormen de experts van Lutrea, 
HCI Infra, Asset Wise en deBIMspecialist ontegenzeg-

gelijk een groepje ‘GeoBIM-Boegbeelden’.

6Onze doelstelling: Veiligheid op 1 betekent dat 
iedereen bij Van Wijnen veiligheid met de hoogste 

prioriteit in zijn of haar werk meeneemt”,  
zo stelt Norbert Plemper, manager Veiligheid bij 

Van Wijnen.
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De Leica GS18 I is een GNSS RTK-rover waarmee 
een gebruiker honderden punten met landmeetkun-
dige precisie kan inwinnen binnen enkele minuten, 
van een veilige afstand. Hij kan hierbij het te meten 

object of project vastleggen met de camera en 
vervolgens punten in de foto’s in het veld meten of 

de data later verwerken op kantoor.

Steden worden de komende decennia duurzamer 
en slimmer, door investeringen in circulariteit en 

technologie. Tijdens de vierde dag van het virtuele 
Science in the Age of Experience-trendevent van 
Dassault Systèmes zijn een aantal projecten en 

innovaties op dit gebied gepresenteerd.
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Norbert Plemper, manager Veiligheid bij Van Wijnen: “We zijn bij Van Wijnen vanuit onszelf gemotiveerd om het 
samen veiliger te maken.”

Praktijk

Prioriteit geven aan veiligheid is bij Van 
Wijnen een veelzijdige klus omdat deze 
organisatie veel verschillende werkplek-

ken en werkzaamheden kent, elk met eigen 
omstandigheden en risico’s. Om het overzicht 
te houden en een duidelijk kader te schep-
pen, heeft Van Wijnen ervoor gekozen om 
de veiligheidscultuur, de gemeenschappelijke 
normen en waarden op het gebied van veilig-
heid, te meten en te verbeteren. Hiervoor zet 
Van Wijnen de NEN Veiligheidsladder in als 
meetinstrument, zie kader. Plemper licht toe: 
“Met de Veiligheidsladder maken we de mate 
waarin we als organisatie veilig werken in-
zichtelijk en aantoonbaar. Het geeft ons de 
handvatten om voor het hele bedrijf de juiste 
voorwaarden voor veilig gedrag in te kunnen 
richten en te verbeteren. Waar we voorheen 
alleen regionale plannen maakten op het ge-
bied van veiligheid, werken we nu ook aan 
een landelijk veiligheidsprogramma. Eén be-
langrijk speerpunt hierin is het behalen van 
trede 3 in 2021 en trede 4 in 2025. Voor 
Van Wijnen is met name de reis ernaartoe be-
langrijk, belangrijker dan het certificaat: we 
zijn vanuit onszelf gemotiveerd om het samen 
veiliger te maken.”

Veiligheidsprogramma
Onder het motto ‘Veiligheid is van ons alle-
maal’ is iedereen bij Van Wijnen uitgenodigd 
om mee te doen om de vragenlijst van de 
nulmeting van de Veiligheidsladder in te vul-
len. Plemper vertelt waarom het zo belangrijk 
is dat alle medewerkers hieraan meedoen. 
“Met de antwoorden krijgen we een bedrijfs-
breed en compleet inzicht in de scores op de 
18 veiligheidsonderwerpen die bij de Veilig-
heidsladder centraal staan. Deze resultaten 

nemen we mee in ons veiligheidsprogramma, 
zodat we precies weten waar we ons op moe-
ten richten.”
De nulmeting is begin november 2020 gestart 
en duurt vier weken, waardoor Plemper en 
zijn collega’s ten tijde van dit gesprek nog in 
afwachting zijn van de resultaten. Dat weer-
houdt ze er echter niet van om alvast actie 
te ondernemen. “We wachten inderdaad niet 
tot we de resultaten hebben. De afgelopen 
tijd hebben we dan ook al een aantal zaken 
in gang gezet. Denk hierbij aan het verbe-
teren van de incidentregistratie − niet alleen 
regionaal, maar ook landelijk. We stellen 
onszelf ook vragen rondom incidenten. Leren 
we voldoende van een incident dat ergens 
anders in het land plaatsvindt? Hoe betrek-
ken we de collega’s hierbij? Hoe krijgen en 

houden we voldoende inzicht als het gaat om 
veiligheid? Wordt er wel voldoende gemeld? 
Hoe communiceren we met elkaar als het 
gaat om landelijke veiligheidsonderwerpen? 
Zaken die al regionaal geregeld zijn, gaan 
we nu landelijk oppakken. Veiligheid is het 
meest effectief als je het niet opgelegd krijgt, 
maar als je veilig wilt werken vanuit je eigen 
veiligheidsbewustzijn. Want nog meer regels, 
toezicht en handhaving vergroten vaak het 
besef van veiligheid niet”, concludeert Plem-
per.

SAMEN Veilig-app
Om informatie over veiligheid gemakkelijk op 
de bouwplaats te verspreiden en tegelijkertijd 
veiligheidsmeldingen te kunnen doen, heeft 
Van Wijnen de veiligheidsapp SAMEN Veilig 

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een gezonde en goede manier zijn 
werk doet. En dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt. Onze doelstelling: 
Veiligheid op 1 betekent dat iedereen bij Van Wijnen veiligheid met de hoogste 
prioriteit in zijn of haar werk meeneemt”, zo stelt Norbert Plemper, manager 
Veiligheid bij Van Wijnen. Hij vertelt over de veiligheidsmaatregelen die het be-
drijf heeft genomen en de veiligheidsapp die Van Wijnen gebruikt en volledig wil 
integreren met de BIM-software die het bedrijf in gebruik heeft. Door de redactie

Van Wijnen integreert 
veiligheid verder in DNA

Veiligheid en techniek gaan hand in hand
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Met de veiligheidsapp SAMEN Veilig kunnen Van Wijnen-medewerkers op elke locatie (on)veilige situaties, 
ongevallen en milieu-incidenten melden. 

veiligheidskundigen aangesteld. Plemper 
legt uit wat hun functie is: “Veiligheidskun-
digen vallen onder de landelijke manager 
Veiligheid, maar ondersteunen vooral ook 
lokaal onze uitvoerders met praktische advie-
zen en coaching om onze meest risicovolle  
werkomgevingen, de bouwplaatsen, veiliger 
te maken. Daarnaast hebben zij ook een 
educatieve rol, waarbij ze bijvoorbeeld de 
uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers leren 
hoe ze het werk zelf veiliger kunnen maken. 
We werken nu aan het versterken van het 
TEAM Veiligheid, de veiligheidskundigen on-
der aansturing van de manager Veiligheid. 
Daarbij komt er extra capaciteit in het TEAM 
Veiligheid en gaat er komend jaar gewerkt 
worden aan meer specialisme als het gaat 
om veiligheidskundige kennis. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan specialisten op het gebied 
van veiligheidsonderzoek en gedragsaudits.”

Gezonde prestatiecultuur
Wie aan veiligheid denkt, denkt al snel aan 
het voorkomen van ongelukken. Van Wijnen 
wil echter ook op een bredere manier aan-
dacht schenken aan dit onderwerp. “Vanuit 
het oogpunt van veiligheid en gezondheid 
vinden we het belangrijk dat er een goede 
balans tussen werk en privé is. Iedereen aan 
het einde van de dag weer gezond naar huis 
lijkt een vanzelfsprekend credo, maar we 
moeten ook rekening houden met werkstress. 
De boog kan niet altijd gespannen zijn. We 
vinden een goede werksfeer, collegialiteit, 
intrinsieke motivatie, een laag ziekteverzuim 
en goed leiderschap belangrijke waarden. 
Allemaal elementen die bijdragen aan een 
gezonde prestatiecultuur om veilig te kunnen 
werken. Een cultuur waarin onze medewer-
kers zich ontwikkelen en waarin sterke teams 
de wensen van onze klanten invullen”, zo 
sluit Plemper af. n

www.vanwijnen.nl

onze laatste minuut risicoanalyse om ieders 
veiligheidsbewustzijn op te roepen en inzicht 
te geven in de verantwoordelijkheid die ie-
dereen heeft. De app is inmiddels gekoppeld 
aan het BIM-systeem dat we bij Van Wijnen 
gebruiken, BIM 360. Daarbij worden de ge-
gevens van de app automatisch opgenomen 
in de beheersoftware. Momenteel werken we 
aan verdere integratie van de beide syste-
men, zodat er ook informatie uit BIM 360 in 
de app kan worden getoond. Het uiteinde-
lijke doel is daarbij dat de systemen straks 
zodanig met elkaar geïntegreerd zijn dat me-
dewerkers het niet eens merken als ze van de 
veiligheidsapp overstappen naar BIM 360 en 
vice versa.” 

TEAM Veiligheid
Om het veiligheidsniveau naar een hoger 
plan te tillen, heeft Van Wijnen in elke regio 

in gebruik. Plemper: “Deze app is speciaal 
gebouwd voor collega’s, die daarmee op 
elke locatie (on)veilige situaties, ongevallen 
en milieu-incidenten kunnen melden. Boven-
dien kunnen ook derden gebruikmaken van 
deze oplossing en hiermee meldingen door-
geven. Dat is ideaal, want we hebben door-
gaans veel onderaannemers op het werk. 
Door de gebruiksvriendelijkheid van de app, 
maakt deze het melden van incidenten voor 
iedereen op de bouwplaats heel laagdrempe-
lig en dat maakt het voor ons weer mogelijk 
om trends te signaleren en verbeteracties in 
te zetten.”
Naast het verzorgen van meldingen en de 
bijbehorende communicatie heeft de SA-
MEN Veilig-app veiligheidsinformatie te bie-
den zoals Toolboxen, Leren van Kaarten en 
Nieuws. Deze informatie is van belang om 
veilig te kunnen werken. “SAMEN Veilig is 

NEN Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is een concrete uitwerking van het streven naar een helder en toegan-
kelijk instrument voor het in kaart brengen en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn 
als kwaliteitsaspect binnen organisaties. De ladder bevat vijf zogenaamde treden, opklim-
mend van 1 naar 5, waarbij elke trede de ontwikkelingsfase aangeeft waarin een bedrijf 
zich bevindt op het gebied van veiligheid. Per trede is gedefinieerd waar een bedrijf aan 
moet voldoen, welke criteria hierbij horen, hoe die criteria gewaardeerd worden en waar 
onafhankelijke auditoren op letten. De plaats van een bedrijf op de Veiligheidsladder 
wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.
De Veiligheidsladder is toepasbaar voor alle type bedrijven en biedt daarbij ruimte om 
de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren 
in de geest van de bedrijfssector of het type bedrijf dat wordt beoordeeld. Certificatie is 
mogelijk door de certificerende instellingen die een licentieovereenkomst hebben gesloten 
met NEN. 

www.safetycultureladder.com
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De inmeetauto’s zijn uitgerust met behulp van stereocamera’s, een 360 graden-panoramacamera en een 360 graden-
laserscanner, waarvan de data worden gecombineerd voor het behalen van de gewenste nauwkeurigheid. 

Met behulp van mobiele landmeetkun-
dige meetmethoden worden wegen 
en andere infrastructuren steeds nauw-

keuriger opgenomen en gevisualiseerd. De door 
Hansa Luftbild gebruikte infra3D-technologie 
van het Zwitserse iNovitas AG biedt dan ook 
de mogelijkheid om zeer nauwkeurig infrastruc-
tuurgegevens in te winnen. Of het nu gaat om 
schade aan het wegdek, het soort verharding, 
de hoogte van een doorgang of de texturen van 
gevels, met de precieze resultaten in 3D kunnen 
zeer nauwkeurige metingen op het scherm wor-
den uitgevoerd en zijn onderhoudsplanningen te 
maken of vergunningaanvragen te behandelen. 
Het is de multi-sensorische technologie van de 
meetvoertuigen van Hansa Luftbild die zorgt voor 
de nauwkeurigheid van de gegevens. “Er lopen 
altijd drie verschillende meetprocessen parallel”, 
zegt Dirk Namsler, voertuigbeheerder bij Hansa 
Luftbild. “Ten eerste zijn er verschillende digitale 
cameraparen aan de verschillende zijden van 
het voertuig aanwezig voor stereoscopische op-
names die zeer nauwkeurige fotogrammetrische 
meetgegevens leveren van het wegdek en alle 
andere objecten in de openbare ruimte. Gelijk-
tijdig met de stereocamera’s maakt de digitale 
360 graden-panoramacamera opnamen met 
haar zes objectieven, die voor één zicht rondom 
zorgen. Aan de achterzijde van het voertuig is 
een 360 graden-laserscanner gemonteerd die 
alles wat rondom de meetwagen in het bovenste 
gezichtsveld zichtbaar is inmeet en bovendien 
het wegdek meeneemt.”

Data combineren
De stereocamera’s die Hansa Luftbild inzet ma-
ken om de twee meter foto’s van circa honderd 
megapixels en genereren zo een zeer hoge 3D-
meetdichtheid en nauwkeurigheid. Individuele 
pixels leveren een randlengte van 0,5 centimeter 
op een afstand van tien meter. “Op het formaat 
van een A4’tje liggen dan ruim 2.600 meetpun-
ten”, legt Namsler uit. De systemen werken met 

GPS en zijn tot op minder dan een millimeter 
nauwkeurig gekalibreerd. Als resultaat levert het 
ingezette Zwitserse infra3D-systeem exacte XYZ-
waarden op. 
De laserscanner scant tijdens gebruik continu de 
omgeving en levert een dichte 3D-puntenwolk 
met meetgegevens. Dit is goed te combineren 
met de andere data die worden ingewonnen. 
Op basis van de digitale foto’s is bijvoorbeeld de 
locatie van sporen in het wegdek te vinden waar-
na vervolgens de lasergegevens de nauwkeuri-
ge informatie over de diepte van deze sporen 
levert. “Of het nu gaat om sporen, wegscheuren 

of kuilen, het combineren kan voor veel toepas-
singen worden aangewend ”, zegt Namsler, die 
eraan toevoegt dat de 360 graden-laserscanner 
ook delen van gebouwen en bomen registreert. 

Toegang via cloud
Voor de opdrachtgevers van Hansa Luftbild staat 
vaak een gebruiksvriendelijke presentatie van 
de meetgegevens centraal. Daarom worden alle 
door het bedrijf gegenereerde beeld-, laserscan- 
en vectorgegevens gecombineerd in één pro-
gramma opgeslagen en worden ze ter beschik-
king gesteld in de cloud. De data zijn daarbij 

Hansa Luftbild AG in Münster met een nevenvestiging in Amsterdam, brengt meet-
voertuigen met multi-sensortechnologie uit Zwitserland op de weg. De combinatie 
van stereobeelden, panoramacamerabeelden en laserscanmetingen maken zeer 
nauwkeurige meetresultaten met veelzijdige inzetbaarheid mogelijk. Door de redactie

Nauwkeurigheid dankzij 
multi-sensorische technologie 

Hansa Luftbild wint ook data in op de begane grond



Column
Het is ook 
nooit goed 

De titel trouwens ook niet. Veel te negatief van 
toon. Het druipt ervan af dat dit weer zo’n 
zeurende niets-deugtcolumn wordt. Maar 
goed, als ik hier mooi weer ga spelen door te 
zeggen dat alles goed gaat, hangt iedereen 
achterover en doet niets. In dat geval luidde 
de titel: Goed bezig! Het is ook nooit goed 
versus Goed bezig. Voelt u het verschil? De 
toon maakt de muziek.

Deze column gaat trouwens over innoveren, 
want ja, innovatie… Ook in deze BIGnieuws 
zijn weer prachtige voorbeelden te vinden. 
Word jij daar nu moe of vrolijk van? De re-
acties op deze vraag gaan gelijk op. Ik word 
behoorlijk chagrijnig als op het journaal vol 
trots een hele minuut wordt besteed aan een 
geweldige innovatie. Daarna zie ik hoe een 
robot een hond uitlaat. Innovatie heeft een 
nieuw level bereikt! Shit, denk ik dan, waar 
ben ik beland, is dit het niveau waarop we de 
wereld gaan veranderen? We gaan dit toch 
niet exporteren en op ons vlaggenschip plaat-
sen. Neem dan geen hond, dan hebben we 
zo’n stomme robot ook niet nodig!
Waar blijft het elektrisch vliegtuig, waar 
blijft in vredesnaam het elektriek aangedre-
ven cruiseschip? Daarmee lever je een be-
langrijke bijdrage aan het environment. Dat 
gaat ergens over. Pak die grootvervuilers en 
grootgebruikers aan! Bedenk iets! Dat schip 
is toch groot genoeg voor een XL-accupack? 
Misschien haalt hij dan niet de gewenste snel-
heid, maar who cares? Die grijze postduiven 
die erop zitten hebben toch tijd zat. Als er 
elektrische vliegtuigen vliegen, maakt een 
extra vlucht ook niet meer uit. Al vliegen ze 
dag en nacht, volcontinu, je hoort er toch niks 
van. De benodigde investeringsimpuls wordt 
gedekt omdat alle vrije ruimte kan worden 
volgebouwd tot aan de rand van het vlieg-
veld. Huisvestingsprobleem ook opgelost. 
Huizen hebben minder geluidsisolatie nodig. 
Ik zie alleen maar voordelen. Wanneer gaat 
Nederland nu eens echt zinvol innoveren?

Graag jouw positieve reactie naar: 
redactie@bignieuws.nl of plaats 
een comment op de site. Jouw 
negatieve reactie hoef ik niet. Die 
energie kan je beter gebruiken 
om een innovatiestap te zetten.

Innovatie stimulerende ing. W. Barendsz

afgelegde routes extraheert Hansa Luftbild alle 
relevante informatie over de bomen op stedelijk 
grondgebied. “Daarbij registreren we de exacte 
positie, hoogte en de diameter van de straatbo-
men en actualiseren zo het boomregister”, meldt 
Stroet. “Hier leveren de stereoscopiedata de 
exacte stamdikte, is de hoogte vastgelegd met 
de laserscannergegevens en maken de panora-
mafoto’s het mogelijk om de bomen te zien van-
uit verschillende invalshoeken.”
München bouwt met behulp van de infra3D-
gegevens een digitale tweeling van de stad en 
heeft daarbij basisgegevens nodig met maxi-
male nauwkeurigheid. Met die basisgegevens 
kunnen bijvoorbeeld bouwkundigen vervolgens 
zeer nauwkeurige aanvullende metingen op het 
beeldscherm uitvoeren en de projecten uitvoeren 
en plannen zonder veldwerk. Het motief hier-
voor ligt voor de hand: hoe nauwkeuriger de 
basisgegevens zijn, hoe universeler ze kunnen 
worden gebruikt en hoe beter de prijs-prestatie-
verhouding uiteindelijk wordt. n

Voor meer informatie over de in dit artikel besproken 

onderwerpen, zie www.hansaluftbild.de/en/services/

geoinformation/3d-mobile-mapping.

in Duitsland opgeslagen. Gebruikers kunnen via 
internet toegang krijgen tot de gegevens in di-
verse browsers. In het beeldscherm kunnen ze 
trajecten, vlakken en wegprofielen opmeten. 
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om een virtu-
eel schietlood van objecten als lantaarnpalen te 
laten vallen. 
“De meetnauwkeurigheid maakt het verschil”, 
stelt Jacob Stroet, international sales manager bij 
Hansa Luftbild. “Tijdens de meetritten wordt er-
voor gezorgd dat de GNSS-navigatiesatellietsig-
nalen ongestoord worden geregistreerd en dat 
het voertuig minder dan zestig kilometer per uur 
rijdt. De absolute meetnauwkeurigheid rekening 
houdend met de NETPOS of FLEPOS-correctie-
gegevens is dan in ligging 5 centimeter en in 
hoogte 20. Dit kan door extra controlepunten 
worden verhoogd tot een absolute nauwkeurig-
heid van 1 à 2 centimeter. Deze controlepunten 
zijn vastgelegde objecten en kunnen bijvoor-
beeld elementen uit het putdekselbestand van 
een gemeente zijn.”

Digitale tweeling
Hoe flexibel het gebruik van de ingewonnen 
data kan zijn, is duidelijk bij een opdracht voor 
de stad München. Uit alle registraties van de 

Alle beeld-, laserscan- en vectorgegevens worden gecombineerd opgeslagen en ter beschikking gesteld 
in de cloud.

München bouwt met behulp van de infra3D-gegevens een digitale tweeling van de stad.
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“Dat Cyclomedia inzet op het ge-
bruik van AI om data optimaal 
te kunnen benutten, is inmiddels 

een bekend gegeven”, zo steekt Keijzers van 
wal. “Daarbij gaat het vooral om analyse 
van de ingewonnen gegevens en de intelli-
gentie die we uit deze content kunnen halen, 
waarbij we met name oplossingen bedenken 
voor problemen in een stedelijke context. Be-
langrijk daarbij is dat die stedelijke context 
aan het veranderen is. De stad van de toe-
komst is een slimme stad, een digitale stad, 
een smart city, die met behulp van moderne 

technologie en voortschrijdende inzichten het 
mobiliteitsvraagstuk wil aanpakken. We zien 
daarbij dat veel beleidsmakers hun infrastruc-
tuur willen veranderen om zo bijvoorbeeld 
de overstap van de auto naar de fiets te ver-
gemakkelijken. Door de openbare ruimte op 
een alternatieve manier in te richten, ontstaat 
er ruimte om andere vormen van mobiliteit 
mogelijk te maken.” 

Europese doelen
De reden voor veel steden om te werken 
aan de infrastructuur is dat ze daarmee na-

tuurlijk de leefbaarheid van de stad verbete-
ren, maar ook omdat er op Europees niveau 
duidelijke doelen zijn geformuleerd voor het 
terugdringen van het aantal dodelijke ver-
keersslachtoffers. Het streven is dat dit aantal 
in 2030 is gehalveerd ten opzichte van het 
jaar 2018 en dat dit aantal in 2050 terug-
gedrongen is naar nul. De vraag is nu hoe 
de aanpassingen aan de infrastructuur moe-
ten worden aangevlogen. Volgens Keijzers 
kan dat het beste door de ‘as-built’ situatie 
op te nemen en op een intelligente wijze vast 
te leggen hoe de buitenruimte er precies uit-

Het Road Safety Pack van Cyclomedia is bedoeld voor de uitvoer van een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak die de belangrijkste risico’s in het 
verkeerssysteem aanpakt.

De 360 graden-visualisaties op straatniveau in combinatie met LiDAR-punten-
wolken vormen het fundament voor analyses op basis van Artificial Intelligence 
(AI). Cyclomedia kan hierdoor inzicht bieden op gebied van verkeersveiligheid 
en heeft hiervoor een Road Safety Pack ontwikkeld, waarbij infrastructurele 
kenmerken per wegsegment worden geïnventariseerd. Deze oplossing is bedoeld 
voor de uitvoer van een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve 
aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het ver-
keerssysteem aan te pakken. Joeri Keijzers, global product strategy director, en 
Bas Brouwer, business development manager bij Cyclomedia, vertellen over de 
mobiliteitsontwikkelingen bij de onderneming. Door Lambert-Jan Koops

Road Safety Pack voor 
risicogestuurd veiligheidsbeleid 

Cyclomedia biedt inzicht voor verkeersveiligheid
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Automatische analyse van de as-built infrastructuur vergemakkelijkt de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Collega Brouwer vult aan door te vertellen 
dat de EU-lidstaten een risicogestuurd ver-
keersveiligheidsbeleid moeten voeren en veel 
grote steden en provincies het thema ook bo-
venaan de agenda hebben staan. Dat vraagt 
dus om actie. “In Nederland heeft het Ken-
nisnetwerk SPV in opdracht van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat een definitie 
van een verkeersveilige weg en een verkeers-
veilig fietspad opgesteld en is het de bedoe-
ling dat ze allemaal aan deze norm gaan vol-
doen. Ook daarvoor is het weer noodzakelijk 
om de bestaande situatie in kaart te brengen 
en te weten wat de snelheid is op de wegen, 
hoeveel en welke soort verkeersdeelnemers 
er gebruik van maken, wat de kwaliteit en 
de afmetingen van het wegdek zijn en of 
er wegscheidingen aanwezig zijn voor het 
splitsen van snel en langzaam verkeer. Met 
de data die we als Cyclomedia hebben inge-
wonnen en de AI-algoritmes die we hebben 
ontwikkeld, kunnen we snel al deze elemen-
ten controleren en dat is dan ook onderdeel 
van ons Road Safety Pack: een controle van 
alle kritische infrastructurele wegelementen 
op basis van de door het Kennisnetwerk SPV 
opgestelde definitie. Om een goed beleid uit 
te voeren zijn veel verschillende data nodig. 
Bijvoorbeeld gegevens over snelheden, onge-
vallen, intensiteiten en wegkenmerken. Die 
laatste zijn vaak afwezig en die gaat Cyclo-
media inventariseren. Door de verschillende 
datasets te combineren, worden de locaties 
die mogelijk tot ongevallen leiden goed in-
zichtelijk gemaakt. Dit om vervolgens aan te 
pakken en antwoord te geven op het risico-
gestuurde beleid.”

Data en context
De datagedreven manier van werken wordt 
steeds belangrijker in de moderne steden en 
Cyclomedia kan daar een waardevolle bij-
drage aan leveren, zo vat Keijzers de moge-
lijkheden van het Road Safety Pack samen. 
“We zijn in staat om de data en context te 
leveren waarop analyse kan plaatsvinden 
en ook verversing verzorgen zodat de infor-
matie actueel blijft. Daar hebben uiteindelijk 
heel veel partijen iets aan, van beleidsma-
kers en adviesbureaus tot de aanpassers van 
de buitenruimte. Daarom is het denk ik een 
goede zaak dat de eerstkomende vier jaar, 
tot 2024, in het teken staan van het inventari-
seren van de openbare ruimte. Wanneer die 
slag is geslagen, kunnen de handen uit de 
mouwen en is het mogelijk om snel en effec-
tief de verkeersveiligheid te verbeteren”, sluit 
Keijzers af. n

www.cyclomedia.nl

van de verkeersveiligheid gewenst is om ze 
respectievelijk schoon te maken en te verwij-
deren. Met de ingewonnen data is dat beide 
snel en effectief mogelijk.”
 
Constante inwinning
Dankzij de AI-algoritmes die Cyclomedia 
heeft ontwikkeld, is het mogelijk om de data 
snel te verwerken en afgeleide gegevens te 
creëren die zijn terug te leiden naar de ba-
sisgevens: de 360 graden-beelden. Dat biedt 
de mogelijkheid om het beeld van de stad 
door constante data-inwinning up-to-date te 
houden. “Omdat de stad zo dynamisch is en 
complex, is het constant inwinnen van gege-
vens eigenlijk de enige manier waarop een 
beleidsmaker niet achter de feiten aan hoeft 
te lopen. Het is in theorie misschien wel mo-
gelijk om het anders te doen, maar dat is in 
de praktijk niet werkbaar, juist door de com-
plexiteit en de benodigde verwerkingstijd. 
We ontwikkelen dit soort zaken dan ook niet 
zozeer omdat het kan, maar omdat er dui-
delijk vraag naar is vanuit de verschillende 
steden die uiteindelijk allemaal met hetzelfde 
vraagstuk worstelen: hoe kunnen we de ver-
keersveiligheid van onze stad verbeteren?”

ziet. “In Duitsland voeren we verschillende 
projecten uit waarbij we de geometrie van 
de openbare ruimte in een stad precies vast-
leggen. Op basis van die informatie wordt 
vervolgens bekeken of de infrastructuur moet 
worden herzien en wat daarbij dan de beste 
keuzes zijn, of dat nu het verwijderen van bo-
men is of het aanpassen van een kruispunt. 
Een belangrijke extra mogelijkheid is echter 
dat we ook de status van verschillende ver-
keerskundige elementen kunnen opnemen in 
de dataset en automatische analyses kunnen 
uitvoeren. In Parijs werken we bijvoorbeeld 
aan het inventariseren van de verkeersborden 
die daar vaak worden beplakt met stickers. 
Daarnaast brengen we alle parkeerplekken 
in kaart, alle belijning, oversteekplaatsen en 
alle markeringen met als doel een analyse te 
doen op gevaarlijke voetgangersoversteek-
plaatsen. In Frankrijk is besloten dat in een 
straal van vijf meter van een oversteekplaats 
geen parkeerplaatsen meer aanwezig mo-
gen zijn om het aantal ongevallen terug te 
dringen. De beplakte borden zorgen voor 
verwarring en de te dichtbijgelegen parkeer-
plekken beperken het overzicht bij de over-
steekplaats, zodat het voor de bevordering 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid, 
het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben een ge-
zamenlijke visie op de aanpak van verkeersveiligheid gepresenteerd in de vorm van het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: Veilig van deur tot deur. 
Het Kennisnetwerk SPV is een samenwerking van CROW en SWOV dat in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de implementatie van het strate-
gisch plan. De nadruk ligt daarbij op een proactieve aanpak op basis van risico’s in plaats 
van een reactieve aanpak op basis van ongevallen. Hiervoor wordt informatie verzameld 
en geanalyseerd over risico’s die er nu zijn of zich in de nabije toekomst voor kunnen 
doen. Met de inschatting van de risico’s is het mogelijk om preventief actie te ondernemen, 
dit is de zogenaamde ‘risicogestuurde aanpak’.
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Autodesk CEO Andrew Anagnost: “Het werken met losse bestanden zal in de toekomst verdwijnen dankzij  
informatie-uitwisseling met API’s.”

Autodesk CEO Andrew Anagnost 
opende de AU-conferentie en ging 
daarbij vanzelfsprekend ook in op de 

moeilijkheden die de industrie het afgelopen 
jaar heeft moeten overwinnen. Hij zag echter 
vooral ook kansen voor de AEC-industrie: “De 
detailhandel is dan misschien wel wat stilge-
vallen, maar er is ontzettend veel groei te 
zien op het gebied van gezondheidszorg en 
infrastructuur. Het is niet zozeer dat er geen 
vraag meer is naar producten of diensten, het 
is meer dat de vraag erg abrupt is veranderd. 
Onder invloed van social distancing zijn in-
vesteringen in off-site bouwmethoden dan 
ook toegenomen, om zo te waarborgen dat 
mensen veilig kunnen werken en projecten 
zonder risico zijn uit te voeren.”

Autodesk Construction Cloud
Anagnost zag dus duidelijk nog kansen en 
mogelijkheden voor de industrie en dan ook 
met name voor de bouw en inframarkt. Wel-
licht niet geheel toevallig deed Autodesk 
tijdens de AU ook een grote aankondiging 
voor deze gebruikersgroep door nieuwe pro-
ducten te presenteren voor de Autodesk Con-
struction Cloud: Autodesk Build, Autodesk 
Quantify en Autodesk BIM Collaborate. Deze 
pakketten zijn gebouwd op een uniform plat-
form en een gemeenschappelijke data-omge-
ving en kunnen zo een bouwbeheerplatform 
vormen met alle gegevens op één centrale 
locatie. Dit moet dan volgens Autodesk de sa-
menwerking tussen partijen vereenvoudigen, 
het anticiperen op projectwijzigingen verge-
makkelijken en organisatorische verbeterin-
gen mogelijk maken dankzij datagestuurd 
beheer.
Autodesk Build bevat functionaliteit van 

Door Lambert-Jan Koops

Net als elk ander groot event werd Autodesk University (AU) dit jaar volledig 
online gehouden. Dat weerhield organisator Autodesk er echter niet van om 
een volledig programma te draaien én bovendien uit te pakken met nieuws en  
productaankondigingen. Van 16 tot en met 20 november 2020 kwamen dan ook 
alle gebruikelijke AU-ingrediënten aan bod, van keynotes en praktijkverhalen tot 
productaankondigingen en hands-on trainingen. 

Volop aandacht voor AEC op 
Autodesk University 

Productreleases en overname bekendgemaakt

Evenement
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Autodesk Tandem is bedoeld voor het creëren van digitale twins van gebouwen en andere assets. 

operators, zodat ze weloverwogen beslissin-
gen kunnen nemen om de prestaties van hun 
assets te verbeteren.” 

Spacemaker
Autodesk kondigde naast de nieuwe software 
ook nog de overname aan van Spacemaker, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in generatie-
ve ontwerptools en oplossingen voor architec-
tuur en planning. Dankzij machine learning 
kunnen architecten en planners met de soft-
ware van Spacemaker ontwerpalternatieven 
bekijken op basis van uiteenlopende criteria. 
Het gaat daarbij vooral om indelingsalterna-
tieven: het vinden van de optimale configu-
ratie van gebouwen en infrastructuur binnen 
een bepaald gebied. Daarmee lijkt het een 
beetje op de nesting-software voor CNC-
machines, waarbij een pakket bepaald hoe 
er bij het snijden van platen het minste mate-
riaal verloren gaat. Het verschil is natuurlijk 
dat een terrein veel complexer is en er allerlei 
factoren zijn die van invloed zijn op de opti-
male indeling, variërend van het terrein zelf 
tot windinvloeden en verkeersroutes. 

API als toekomst
Naast al die aandacht voor de nieuw gelan-
ceerde software en de bijbehorende functi-
onaliteit kwam er ook nog een interessant 
statement van Anagnost over de toekomst van 
software in het algemeen. Die riep de aanwe-
zigen op om toch vooral te wennen aan het 
idee dat losse bestanden niet lang meer rele-
vant zullen zijn. “Het werken met bestanden 
is vandaag de dag nog wel logisch, maar het 
wordt steeds meer duidelijk dat losse bestan-
den geen toekomst hebben. Waar het om gaat 
is dat we niet langer denken in bestanden, 
maar dat we begrijpen dat we relevante in-
formatie moeten communiceren. Die informa-
tie is geen bestand, maar bevindt zich op een 
ander, meer gedetailleerd niveau. En ook al 
doen we er alles aan om alle soorten bestands-
formaten samen te brengen en er zo voor te 
zorgen dat alle data beschikbaar komen voor 
eindgebruikers, het uitwisselen van bestanden 
is een beperkende factor bij de communicatie. 
Voor een betere data-integratie zal in de toe-
komst dan ook steeds meer ingezet worden op 
API’s, waarmee de gebruiker informatie kan 
ophalen die is gedefinieerd door standaar-
den. Ontwerpers, aannemers en ingenieurs 
kunnen straks dankzij de API’s communiceren, 
waarbij achter de schermen informatie wordt 
uitgewisseld. Wie echt wil, zal in de toekomst 
echt nog wel een bestand kunnen opslaan, 
maar het meeste werk zal plaatsvinden zonder 
dat er losse bestanden worden gebruikt.” n

www.autodesk.com/autodesk-university

van PlanGrid, de makers van mobiele appli-
caties. Het is die PlanGrid-technologie die we 
nu inzetten in dit nieuwe platform.”
 
Tandem voor digitale tweelingen
Met de aankondigingen voor Autodesk Con-
struction Cloud was de koek nog niet op voor 
de AEC-industrie, want tijdens AU werd ook 
nog eens de digital-twinsoftware Autodesk Tan-
dem aangekondigd. Dit pakket brengt alle pro-
jectmodellen op één platform samen en voegt 
daar de metadata voor elke asset aan toe. Ar-
chitecten, ingenieurs en aannemers kunnen de 
overdracht volledig ondersteunen, waardoor 
de eigenaren/operators een functionele digi-
tale tweeling van het uiteindelijke bezit kunnen 
krijgen.
Autodesk Tandem moet dus de brug slaan tus-
sen de digitale en de echte wereld en moet het 
de gebruiker dus mogelijk maken om een up-to-
date digitale tweeling bij te houden, die ope-
rationeel inzicht geeft in een gebouw, brug of 
welke constructie dan ook. Dat is dan inclusief 
de prestaties van de componenten van deze 
assets, zodat ook monitoring mogelijk is van 
bijvoorbeeld verwarmings- en koelsystemen, 
roltrappen en elektrische systemen.
Het idee achter Tandem is dus vooral dat het 
een informatiehub wordt. Autodesk meent dat 
asset data nog steeds vaak ongeorganiseerd 
zijn en vaak niet goed of zelfs helemaal niet 
worden gebruikt na de oplevering van een pro-
ject. Dat is een gemiste kans aangezien bijna 
tachtig procent van de levenslange waarde van 
een bedrijfsmiddel wordt gerealiseerd in de 
bedrijfsvoering. “Als de waardevolle informatie 
die tijdens de ontwerp- tot en met de bouwfase 
is gecreëerd, bij overdracht verdwijnt, verlie-
zen met name de eigenaren geld”, stelt Nicolas 
Mangon, vicepresident AEC Business Strategy 
bij Autodesk dan ook. “Autodesk Tandem is 
dan ook speciaal bedoeld voor eigenaren en 

PlanGrid en BIM 360 met enkele extra opties, 
zodat hiermee een veld- en projectbeheerop-
lossing ontstaat. Zo bevat Build ook de mo-
biele PlanGrid Build-app met mogelijkheden 
voor veldwerkers. Autodesk Quantify is voor-
zien van functies om hoeveelhedenbepalingen 
in 2D en 3D te automatiseren. Het is daarbij 
bedoeld voor een 3D-omgeving, maar er is re-
kening gehouden met gebruikers die net zijn 
overgestapt van 2D naar 3D of nog steeds in 
een 2D-omgeving werken. Autodesk BIM Col-
laborate stelt projectteams in staat om de ont-
werpintentie af te stemmen en uit te voeren, 
omdat het functionaliteit bevat voor ontwerpsa-
menwerking en coördinatieworkflow. 

Alles met elkaar verbinden
Als onderdeel van het Autodesk Construction 
Cloud-platform worden alle drie de nieuwe 
producten ondersteund door Autodesk Docs, 
Insights en Administration. Autodesk Docs 
ondersteunt daarbij de gemeenschappelijke 
gegevensomgeving met gecentraliseerd do-
cumentbeheer. Insights levert analyses van de 
verzamelde en geanalyseerde gegevens en 
biedt daarbij de mogelijkheid om die gege-
vens te exporteren. Voor Administration geldt 
dat het gecentraliseerd gebruikersbeheer 
biedt. Daarnaast bevat het tools voor het uit-
geven van machtigingen en algemene func-
ties voor het opzetten van projecten.
“Voor de bouw is het onze visie dat we wer-
kelijk alles met elkaar willen verbinden, van 
de allereerste conceptuele ontwerpfase tot 
het uiteindelijke beheer”, zo stelde Anagnost 
in zijn commentaar op de nieuwe productre-
leases. “Met Autodesk Construction Cloud en 
vooral ook met de uitrol van Autodesk Build 
gebruiken we alle technologie die we hebben 
op één platform: Autodesk Docs. Dat is de 
kern, want alles hangt aan dat platform. Zo 
zijn onze mobiele mogelijkheden afkomstig 
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Casey Cyrus is director of product ma-
nagement voor de Civil Construction 
Field Solutions van Trimble en richt 

zich met name op de mobiele GNSS-tech-
nologie, met een focus op de tech die niet 
machinegebonden is. Chris Trevillian werkt 
in de Geospatial-divisie van Trimble en is de 
director of product management voor GNSS-
apparatuur. Beiden delen een achtergrond in 
de ontwikkeling van de GNSS-technologie. 
Maar belangrijker nog, ze hebben allebei 
lange tijd ‘in het veld’ doorgebracht, als land-
meters.

Satellieten najagen
“We delen een verleden waarin we allebei 
Doppler-satellietwaarnemingen najoegen, ons 
druk maakten om satellietgeometrie, en de 
hele tijd bezig waren met waar we waren, 
qua locatie en qua tijd, en ons afvroegen 
wanneer dat satellietsignaal nu eens door 
zou komen”, zegt Cyrus. “Het was de tijd 
van de eerste stappen op het gebied van 
GPS, met maar veertien satellieten en zonder 
RTK. Het grote probleem toen was om refe-
rentie vast te stellen. De ontwikkelingen rond 
GPS losten dat voor een deel op. Maar dan 
was er nog altijd het tijdsprobleem. Hoelang 
duurt het wel niet om met total stations en een 
zichtlijn-opstelling een puntenwolk te verdich-
ten? Met RTK kwam daar ook een oplossing 
voor. Maar het was nog steeds de tijd van 
de problemen met satellietgeometrie. Er wa-
ren nog maar twee GNSS-systemen: GPS en 
GLONASS. En dat bleef tien jaar lang zo. 
Met de opkomst van het Galileo- en het Bei-
Dou-netwerk waren die geometrieproblemen 
ook voorbij. Het bereik van GNSS verbetert 
nog steeds; de technologie levert zelfs onder De Trimble R12i TSC7 in actie. 

De verkoop van GNSS-apparatuur heeft de laatste jaren een flinke vlucht geno-
men. In deze BIGnieuws een gesprek met twee technologie-experts op het gebied 
van GNSS-rovers van het Amerikaanse technologiebedrijf Trimble. Zij werpen een 
korte terugblik op de opkomst van de GNSS-rover, de rol van deze technologie 
in de ontwikkeling van landmeetkundige en geografische toepassingen en ze 
wagen een blik in de toekomst. Spoiler alert: de toekomst is misschien wel meer 
gericht op workflow-innovatie dan op technologische innovatie.Door de redactie

Trimble komt steeds dichter 
op de rand

Ontwikkelingen op het gebied van GNSS-rovers
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gescheiden werelden van grondwerk, land-
meten en bouw vervagen. Ze realiseren zich 
dat ze thuis moeten zijn in alle disciplines, en 
dat de software ze zal ondersteunen bij het 
bijdragen van de juiste gegevens aan het ver-
dere bouwproces. Die stok in het veld wordt 
gewoon steeds intelligenter en we zien ruim-
telijke gegevens echt tot leven komen in 3D, 
in de echte wereld, met Trimble SiteVision op 
de Trimble TSC7-controller bijvoorbeeld. Die 
uitwisseling zorgt dat er ook in het veld nog 
steeds een fantastische uitdaging ligt, omdat 
er zoveel meer mogelijk is.”
Cyrus vervolgt: “Iedereen die buiten met die 
rover-stok aan het werk is, draagt bij aan wat 
ik het ultieme doel noem: het idee van een 
‘Google Earth voor de Bouw’. Eén dataom-
geving waarbinnen je de huidige situatie kunt 
bekijken en vervolgens je project er overheen 
legt en het simpelweg in dat overzicht plakt, 
met uiterste nauwkeurigheid. Alles in de we-
tenschap dat we allemaal vanuit één en het-
zelfde up-to-date model werken, op basis van 
dezelfde gegevens, met real-time tijdsynchro-
nisatie en hoogtecompensatie, zonder dat ie-
mand zich maar zorgen hoeft te maken over 
wanneer die gegevens zijn vergaard. Dat is 
voor mij de stip op de horizon.” n

www.trimble.com

dat we nog een basisstation nodig hebben, 
komen we al aan 1 centimeter nauwkeurig-
heid. Ons nieuwste systeem heeft al 672 ka-
nalen beschikbaar, met ondersteuning voor 
alle huidige en toekomstige GNSS-signalen, 
en een verbeterde beveiliging tegen interfe-
rentie en spoofing. En dat is nodig, want de 
ether wordt steeds drukker.”

Hogere druk
Trevillian: “De ontwikkelingen op het vlak 
van RTX zorgen voor betere tijdsafhankelijke 
informatie en zorgen ervoor dat er betere 
modellen te maken zijn. RTX-netwerken kun-
nen de lokale referentiestations matchen. Die 
combinatie van factoren zorgt ervoor dat 
onze gebruikers gemakkelijker hun werk kun-
nen doen, want hun uitdagingen spitsen zich 
met name toe op steeds strengere deadlines 
en steeds hogere verwachtingen.” Met een 
drukker wordende gebouwde omgeving en 
complexere bouwprojecten, in combinatie 
met beperkte budgetten, groeit de noodzaak 
voor efficiëntere manieren van werken om 
projecten sneller te kunnen opleveren.
“Technologie levert een belangrijke bijdrage 
aan de mogelijkheden om de kwaliteit van 
metingen te blijven verbeteren”, zegt Trevilli-
an. “We zien steeds meer data van de rovers 
naar het kantoor stromen, dankzij een hogere 
signaalkwaliteit, kantelcompensatie en sim-
pelweg meer sensoren. Ondertussen blijven 
wij ons focussen op de kwaliteit van de data, 
zodat de gebruiker zich kan concentreren op 
het exact meten op de exact juiste locatie.”
Cyrus: “Ook niet-landmeters kunnen tegen-
woordig optimale resultaten en inzichten 
verkrijgen. Uitvoerders bijvoorbeeld met 
een rover-systeem op de wagen, of die op 
de bouwplaats een project uitzetten of nuts-
voorzieningen maatvoeren. Of machinisten 
op een graafmachine die cloudtechnologie 
gebruiken om in real-time gegevens uit de 
bouwput te delen met kantoor, zodat deze 
vergeleken kunnen worden met het ontwerp. 
Ze zorgen er allemaal voor dat wat er exact 
wordt uitgevoerd ook daadwerkelijk wordt 
bijgehouden en kan worden gefactureerd. 
Maar ze zijn nooit betrokken geweest bij 
de hele historie die GNSS-technologie heeft 
doorlopen en die interesseert ze meestal ook 
niet echt. Zij willen gewoon beter, efficiënter 
en gemakkelijker hun werk doen. Dat is waar-
om we GNSS binnen het bereik van steeds 
meer mensen moeten brengen.”

Gegevens komen tot leven
“Onze klantenkring van vanouds, de landme-
ters, heeft technologie helemaal omarmd”, 
zegt Trevillian. “Zij snappen dat hun werk ver-
andert en dat de grenzen tussen traditionele 

lastige omstandigheden steeds betere resulta-
ten op.”

Ecosysteem
Trevillian vult aan: “De ontwikkelingen in ro-
vers, en eigenlijk in het hele ecosysteem van 
het landmeten en uitzetten, zijn er allemaal 
op gericht geweest het werk makkelijker te 
maken. Door de nauwkeurigheid te verbete-
ren en zo de productiviteit van de mensen 
in het veld te verhogen. En dat heeft er ook 
toe geleid dat steeds vaker ook mensen zón-
der specifieke opleiding met de rovers aan 
de slag gingen.” De uitdaging bestond er 
nu nog in dat voor het echte landmeetwerk, 
de rover-stokken exact verticaal gehouden 
moeten worden. Dit is opgelost door in de 
nieuwste systemen een traagheidsmeeteen-
heid − een IMU − op te nemen om de hel-
lingshoek volautomatisch te compenseren in 
de berekeningen. Wat ervoor zorgt dat er 
nu op meer plekken gemeten kan worden 
in de wetenschap dat de meting nauwkeu-
rig zal zijn. “We gaan nog steeds niet naar 
binnen met GNSS, maar we kunnen echt tot 
aan het randje gaan”, zegt Trevillian. “Zowel 
tot op de buitenmuur van een gebouw of tot 
aan de rand van een afgrond. Dat waren tot 
voor kort moeilijke punten om te meten. Onze 
ProPoint-technologie maakt het mogelijk met 
GNSS te meten tot op de rand, zonder dat 
de zichtlijnen problemen opleveren. Dat ver-
hoogt de productiviteit van onze gebruikers 
aanzienlijk. Ze kunnen met één gereedschap 
zoveel meer doen.”

Kantelcompensatie
“De tilt-technologie lost een fout op die eigen-
lijk in elke puntmeting wel voorkwam”, legt 
Cyrus uit. “De hellingshoek van de rover-stok 
leverde heel vaak een probleem op dat de 
mensen op kantoor, die werken aan de teke-
ningen, er niet uit konden halen. Met de com-
pensatie en met de steeds hogere accuratesse 
van metingen, verschuift er heel veel waarde 
op het terrein van meten en tekenen naar de 
landmeter.”
Nu kantelcompensatie aan populariteit wint, 
wat zijn er voor ontwikkelingen te verwach-
ten rond rover-technologie? “De toekomst 
draait om nieuwe satelliet-constellaties, om 
meer frequenties, om meer sensoren”, aldus 
Cyrus. “Kortom: om het verwerken van steeds 
meer gegevens vanuit zich sterk ontwikkelen-
de GNSS-netwerken, van ontwikkelingen in 
RTX-netwerken en in verbeteringen in de we-
reldwijde PPP-correctie-services. We krijgen 
steeds betere resultaten van de netwerken en 
de engines die de RTX-netwerken laten scha-
len tot een wereldwijd bereik. We krijgen 
overal een sterk signaal in real-time, zonder 
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Interview

informatie kunnen verwerken van gebouwen 
die zijn opgebouwd als BIM-model. Het her-
gebruik van deze informatie in de lifecycle 
neemt toe.”

Scholing
Er wordt wel eens beweerd dat GIS-specia-
listen minder kijk hebben op BIM dan omge-
keerd. Komen BIM-specialisten in ‘hetzelfde 
klasje’ als de Geo-ICT’ers bij hun (bij)scholing 
over GeoBIM-integratie? Cristian Otter denkt 
dat beide specialismen een andere kijk op 
dezelfde data hebben. “BIM wordt gedreven 
door ontwerpvraagstukken. Hier worden dus 
data gecreëerd. Vanuit GIS kijkt men meer 
naar het beheer van data. De integratie zit op 
de punten in de lifecycle waar men dezelfde 
informatiebehoefte heeft. Daardoor is er een 
duidelijke afbakening in specialistische ken-
nis. Dit samenbrengen kan veel opleveren tij-
dens ontwerp, realisatie en oplevering.” 
Hans Hendriks stelt dat het goed zou zijn als 

de basiskennis, waaronder termen en defini-
ties, principes, standaarden en normen vanuit 
‘hetzelfde klasje’ zou worden gegeven. “Er 
zijn weliswaar verschillen, maar ook veel 
overeenkomsten tussen GIS en BIM. Die trend 
zie je wereldwijd ontstaan, met als voorbeeld 
het BuildingSMART Professional Certification-
programma.”

BIM Basis Infra
De actualiteit verandert per dag. De recente 
lancering van de BIM Basis Infra roept bij-
voorbeeld de vraag op wat het inhoudt en 
hoe je de principes hiervan uitlegt. Bijvoor-
beeld aan collega’s uit de geo-sector. Hans 
Hendriks: “Het zijn basale afspraken over de 
opbouw van informatie. Over de uitwisseling 
van modellen zoals bestandsbenamingen en 
type, bijvoorbeeld IFC of DWG, maar ook 
welk geografische coördinatenstelsel wordt 
gebruikt, zodat alle modellen op elkaar pas-
sen.”

Het ontwerp van de nieuwe weg waarbij alle assetobjecten aanwezig zijn. Daardoor is de clash van de aan te 
brengen haag in de middenberm met de bebording nu zichtbaar, zodat deze voor aanvang van de realisatie al 

kan worden opgelost.

Het was een idee van GeoBIMexperts. 
Naar wie zoek je, als je geschikte per-
sonen wilt uitnodigen voor een brain-

stormsessie? GeoBIM-Boegbeelden! In het 
afgelopen voorjaar kwamen ze voor het eerst 
bij elkaar. Alexander Worp van Asset Wise, 
Corné Helmons van HCI Infra, Hans Hendriks 
van deBIMspecialist en Cristian Otter van 
Lutrea. In september troffen ze elkaar weer 
tijdens een Kennissessie van Ruimteschepper. 
Vanuit verschillende achtergronden formule-
ren zij de hete hangijzers van het moment. 
Hans Hendriks en Cristian Otter stelden zich 
exclusief voor BIGnieuws beschikbaar voor 
uitleg.

Data van Geo naar BIM 
De data transmit van Geo naar BIM (en om-
gekeerd) is belangrijk voor de hele Asset Life-
cycle, zo hoor je BIM’ers én GIS’ers zeggen. 
Cristian Otter van Lutrea legt uit: “Vanuit Lu-
trea kijken we goed naar de mogelijkheden 
voor BIM en de raakvlakken met GIS, omdat 
we dit in ons dagelijkse werk over de gehele 
lifecycle tegenkomen. De oplevering van een 
assetmodel aan de klant bestaat vaak uit 
GIS-informatie. Daarnaast is het gebruik van 
areaalinformatie in integrale BIM-modellen 
aan de voorkant belangrijk. Het ontwerp van 
nieuwe infrastructuur wordt immers ingepast 
in de context van de bestaande omgeving. 
Uiteindelijk wordt de cirkel weer rond: de 
huidige assetinformatie dient straks weer als 
input voor het ontwerp van toekomstige pro-
jecten.” Dus: zowel aan de voorkant als aan 
de achterkant van de lifecycle zijn er raak-
vlakken om rekening mee te houden. 
Hans Hendriks voegt eraan toe dat er toepas-
singen bij komen zoals zonnestudies, Internet 
of Things energiesimulatie en energiemonito-
ring. “Daarvoor is het noodzakelijk dat de 
data in het BIM overeenkomen met de geo-
locatie. Ook merk je dat geo-systemen meer 

Zelf zouden zij zich nooit zo noemen, maar zet ze samen aan één tafel, dan 
vormen de experts van Lutrea, HCI Infra, Asset Wise en deBIMspecialist ontegen-
zeggelijk een groepje ‘GeoBIM-Boegbeelden’.Door Remco Takken

Op naar een standaard- 
aanpak, en integratie

GeoBIM-Boegbeelden

Uw trainingen een heel jaar lang in BIGnieuws en op www.bignieuws.nl voor slechts € 1.400,– Meer info? yvonne@bignieuws.nl
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Een inpassing van het tunneltracé in de bestaande omgeving. Vanuit GIS is hier een model voor opgesteld waarin 
het ontwerp is ingepast. Het geeft een beeld van de raakvlakken met bijvoorbeeld bestaande watergangen, flora 

en bebouwing.

bij overheidsinstanties. Daardoor wordt de 
behoefte aan een standaardaanpak steeds 
groter. Zo heeft Rijkswaterstaat PPO onlangs 
de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd. 
De themagroep Proces moet vanuit de gebrui-
kersgroep Civil Infra Benelux een rol gaan 
spelen in het beter afstemmen van de uitwis-
seling van Civil3D-ontwerpdata tussen alle 
partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen 
en realiseren van infrastructuurprojecten.” 
Hans Hendriks verwacht dat het stap voor 
stap gaat. “Je ziet voorlopers op dit gebied 
diverse pilots uitvoeren, zoals Amsterdam, 
Rotterdam en Groningen. Aan de andere 
kant zie je allerlei standaardisatie-initiatieven 
zoals digiGO. Daarnaast is er een enorme 
ontwikkeling op softwaregebied in de markt. 
Waarschijnlijk, hopelijk snel, leidt dit tot een 
uniforme, maar ook een meer geïntegreerde 
aanpak.” n

www.lutrea.nl

www.debimspecialist.nl

www.geobimexperts.nl

Cristian Otter ziet dat het per sector verschilt: 
“Vanuit de infrastructuur zijn het meestal 
Rijkswaterstaat, provincies en waterschap-
pen die geïnteresseerd zijn in 3D-informatie. 
Wij zien daar zeker een verschil met (grote) 
gemeenten, alhoewel sommige (hele grote) 
gemeenten er wel uitspringen met vergaande 
BIM-initiatieven.”

Een blauwdruk voor projectaanpak 
Helaas is er nog geen standaardaanpak voor 
projecten waarin (3D) GIS, scangegevens en 
digitale bouwinformatie de hoofdrol spelen in 
de informatievoorziening. Is een blauwdruk 
voor een geïntegreerde aanpak een utopie? 
Cristian Otter nuanceert dat de digitalisering 
als geheel zou achterlopen in de bouwsec-
tor. “Vanuit marktpartijen, zoals ingenieurs-
bureaus en aannemers, zie je een behoorlijk 
hoog ICT-niveau, zeker in de projecten en ont-
wikkelingen waar Lutrea mee te maken heeft. 
Hierbij zien we dat het hoogwaardige aan-
bod vanuit marktpartijen ook vraag creëert 

BIM en GIS in (grote) gemeenten 
Een vraag die al enige jaren speelt, betreft 
het gebruik van bouwinformatie binnen ge-
meenten. Er zou een mooie rol weggelegd 
zijn voor architecten en bouwbedrijven bij de 
productie van 3D-stadsmodellen; de brand-
weer is gebaat bij ‘informatie binnenshuis’ en 
de besluitvorming van vergunningverlening 
kan zo worden verbeterd. Toch is het nog 
niet zo gemakkelijk om 3D-informatie bij ge-
meenten aan te leveren. Hans Hendriks: “Het 
is al toegestaan om bij een bouwaanvraag 
IFC/BIM-modellen ‘als extra’ mee te leveren. 
Er zitten alleen grote uitdagingen in het on-
derhouden, lees: up-to-date houden, van de 
informatie. Ook zijn er grote uitdagingen 
rondom de performance. Stel je voor dat er 
per gebouw 2 tot 5 GB aan BIM-modellen 
worden aangeleverd! Ook is er nog een slag 
te maken in het veranderen van het ambtelijke 
instituut op dit gebied. Denk daarbij aan op-
leiding, maar ook aan hardware, software, 
beveiliging, et cetera.” 

Een visualisatie van een nieuw te maken knooppunt tussen de bestaande bebouwing. Bovenin de aansluiting op de 
bestaande weg en onder de positie van de nieuwe verkeersbrug.
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Leica GS18 I
Meten is nu eenvoudiger, veiliger en 
efficiënter dan ooit tevoren. Maak kennis 
met de Leica GS18 I GNNS RTK-Rover met 
Visual Positioning. Hiermee kunt u moeiteloos 
punten meten die u voorheen niet kon 
bereiken. Leg de werkelijkheid vast met de 
GS18 I en meet met behulp van de camera. 
Een GNSS RTK-Rover die zo innovatief is, dat 
u eenvoudig gevels en hoeken van gebouwen 
kunt meten zonder te moeten switchen naar 
een total station.  
 
Als je de situatie eenmaal op beeld hebt 
vastgelegd kunt u ieder detail meten, 
wanneer u maar wilt.

Imaging Power
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Virtueel Singapore bevat semantische 3D-modelleerfunctionaliteit om representaties te kunnen visualiseren van gebouwen, infrastructuur en de natuurlijke vegetatie.

Als eerste gastspreker presenteerde da-
tastrateeg Marijana Novak de plannen 
van haar werkgever Circle Economy 

om steden te verduurzamen. Deze in Amster-
dam gevestigde non-profitorganisatie heeft als 
missie het concept van de circulaire economie 
op een praktische en schaalbare wijze te im-
plementeren in steden. Voor toekomstige duur-
zame steden zijn veel data over de inwoners, 
hun leefomgeving en alle infrastructuur nodig, 
om datagestuurde beslissingen mogelijk te ma-
ken. Op basis van een ‘city selfie’-scanproces 

kan Circle Economy zowel de bestaande situa-
tie met betrekking tot het materialengebruik en 
de vervuiling, als kansen om te verduurzamen 
inzichtelijk maken. Die kansen ontstaan zowel 
door meer gebruik te maken van gerecyclede 
en duurzaam geproduceerde bouwmateria-
len, als het vastleggen van eisen daarvoor bij 
de aanbesteding van projecten. Circle Eco-
nomy’s scanproces bestaat uit de vier fasen: 
socio-economische analyse, materialenstroom- 
analyse, circulaire strategieën en een actie-
plan. Volgens Novak zijn al zo’n 125 circu-

laire pilotprojecten in de hele wereld gestart, 
waaronder in Amsterdam. Geïnteresseerden 
kunnen de voortgang van dit project volgen 
via Amsterdamsmartcity.com.

Virtual Singapore
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE-spe-
cialist die Science in the Age of Experience 
organiseert, is al enkele jaren betrokken bij 
het omvangrijke smart-cityproject Virtual Sin-
gapore. Het bestuur en de National Research 
Foundation van deze stadstaat zijn namelijk be-

Steden worden de komende decennia duurzamer en slimmer, door investeringen 
in circulariteit en technologie. Tijdens de vierde dag van het virtuele Science in the 
Age of Experience-trendevent van Dassault Systèmes zijn een aantal projecten 
en innovaties op dit gebied gepresenteerd. Deze variëren van een wereldwijd 
initiatief om steden te verduurzamen en in enkele weken te bouwen modulaire 
ziekenhuizen, tot virtual twins en simulaties die onze leefomgeving binnen en 
buiten helpen te verbeteren. Door de redactie

Onderweg naar duurzame 
slimme steden en gebouwen 

Science in the Age of Experience-trendevent
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Het Leishenshan-ziekenhuis in Wuhan. 

reduceren, terwijl tevens het reduceren van de 
luchtventilatie daar gunstig aan bijdraagt. Ook 
voor een aantal Franse ziekenhuizen zijn met 
simulaties de mogelijke risico’s onderzocht dat 
een virus via de luchtcirculatie meelift naar an-
dere ruimtes. Bij oudere gebouwen blijken ver-
schillen in de buitentemperatuur de luchtstroom 
zodanig te beïnvloeden dat het ventilatiesys-
teem daarop moet worden aangepast. Uit alle 
gepresenteerde projecten is te concluderen dat 
simulaties in een virtuele wereld onzichtbare 
invloeden in de echte wereld op een waarde 
toevoegende wijze inzichtelijk maken. 

Ander ontwerp stedelijke gebieden 
De huidige COVID-19-pandemie heeft brui-
sende stadscentra binnen korte tijd veranderd 
in vrijwel verlaten gebieden met gesloten res-
taurants, winkels en culturele gebouwen. Hoe 
het normale leven straks door iedereen weer 
kan worden opgepakt, is nog niet duidelijk, 
wel dat het nodig is om stedelijke gebieden 
in de toekomst anders te gaan ontwerpen. 
Met de opgedane kennis en ervaring van 
het afgelopen jaar is het belangrijk beter in-
zichtelijk te maken hoe mensen zich door een 
stad bewegen en gebruikmaken van vervoer-
middelen en andere publieke voorzieningen. 
Maar ook hoe luchtcirculatie en -vervuiling de 
leefomgeving beïnvloeden. De al genoemde 
virtual twin en simulatietechnologie kunnen 
daarbij helpen, door verschillende scenario’s 
met duizenden variabelen te analyseren en 
te visualiseren. Deze analyses en visualisa-
ties ondersteunen stedenbouwkundigen en 
bestuurders bij het nemen van strategische 
beslissingen over de stadsinrichting. Als 
het virtual-twinstadsmodel daarna dagelijks 
wordt gevoed met data verzameld door sen-
soren die de luchtkwaliteit, verkeersbelasting 
en andere condities meten, wordt het een 
waarde toevoegende digitale kopie van de 
echte wereld. n

events.3ds.com

ten ‘virtual twin’ van het te bouwen ziekenhuis, 
via Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE-platform. 
Is een nieuw ziekenhuis eenmaal operationeel, 
dan is deze digital twin te hergebruiken voor 
assetmanagement. Er worden namelijk ook 
koppelingen gemaakt met een groot deel van 
alle apparatuur in het ziekenhuis. Zelfs voor het 
schoonmaken en desinfecteren van apparatuur 
en ruimtes is de digital twin te benutten.

Simulaties verbeteren leefomgeving 
Als laatste spreker presenteerde Jean-Paul Roux, 
vice president sales EMEAR van Dassault Systè-
mes, een aantal resultaten van simulaties voor 
het beschermen en verbeteren van de leefomge-
ving in steden. Computational Fluid Dynamics 
(CFD)-simulaties zijn zowel voor stedelijke ge-
bieden als gebouwen te gebruiken om te on-
derzoeken hoe een gas of vloeistof zich door 
de lucht verspreidt. Voor het concertgebouw La 
Philharmonie de Paris is daarmee het belang 
van social distancing en het dragen van een 
mondkapje onderzocht. Daarbij werd duidelijk 
dat de inrichting en aerodynamische eigen-
schappen van dit gebouw al op een natuur-
lijke wijze het risico van een virusverspreiding 

zig een compleet 3D-model en dataplatform te 
ontwikkelen en te implementeren voor gebruik 
door alle inwoners, publieke en private organi-
saties en verschillende onderzoeksinstellingen. 
Met als doel hen in staat te stellen applicaties, 
concepten en services te ontwikkelen en data-
gestuurde besluitvorming mogelijk te maken 
voor het oplossen van Singapore’s toekomstige 
uitdagingen. De gecreëerde ‘virtual twin’ van 
Singapore bevat onder andere semantische 
3D-modelleerfunctionaliteit om gedetailleerde 
representaties van gebruikte materialen voor 
gebouwen en infrastructuur en de natuurlijke 
vegetatie te kunnen visualiseren. Virtual Singa-
pore wordt gebruikt voor ‘Virtual Experimentati-
on’, zoals het onderzoeken van de dekking van 
mobiele communicatienetwerken en via ‘Virtual 
Test-Bedding’ het simuleren van verschillende 
publieke services. Andere toepassingen zijn het 
ontwikkelen van analytische applicaties voor 
de stedelijke planning en bestuurlijke besluitvor-
ming en toekomstgerichte R&D-projecten. 

Duurzame modulaire ziekenhuizen
François Amman, mede-oprichter en mede-
president van Aden Group, vertelde als twee-
de gastspreker hoe steden te verduurzamen 
zijn door meer modulair te gaan bouwen 
met deels herbruikbare materialen. Als voor-
beeld daarvan vertelde hij over het tijdens de  
COVID-19-crisis in het Chinese Wuhan binnen 
drie weken gebouwde nieuwe modulaire zieken-
huis voor infectieziekten. Deze bijzondere pres-
tatie is mogelijk gemaakt door het stroomlijnen 
van alle processen en waar mogelijk de effici-
ency te verhogen. Aden Group heeft kort erna in 
samenwerking met een aantal partners de Akila 
Care-oplossing geïntroduceerd, om ook in an-
dere landen vergelijkbare duurzame modulaire 
ziekenhuizen te gaan bouwen. Tijdens de ont-
werp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase maken 
alle betrokken partijen gebruik van een zogehe-

Akila Care slim ziekenhuis
Akila Care is de naam van een modulair ziekenhuis dat binnen 100 dagen turn-key 
overal te bouwen is. Dit concept is ontwikkeld door Aden Group, één van de grootste 
facilitymanagement-bedrijven in Azië, in nauwe samenwerking met een aantal technolo-
giepartners. Aden Group heeft als basis voor elk project in samenwerking met Dassault 
Systèmes een digital twin ontwikkeld via het 3DEXPERIENCE-platform, om de engineering 
tot en met de bouw zoveel mogelijk te verkorten. De basis voor dit innovatieve concept 
is gelegd tijdens de realisatie van het binnen een paar weken gebouwde Leishenshan-
ziekenhuis in Wuhan. Zowel de werknemers als toeleveranciers van een nieuw te bouwen 
ziekenhuis op basis van het Akila Care-concept kunnen met behulp van de digital twin 
hun werkvoorbereiding en planning optimaliseren. Maar ook medewerkers alvast virtueel 
opleiden, procedures ontwikkelen en processen optimaliseren.
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De virtuele cursusplek van CAD Accent waar deelnemers vanuit huis of kantoor werken.

Via Microsoft Teams hebben we een in-
terview met Roy Morsink. Samen met 
zijn collega’s van CAD Accent zette 

hij de Virtual Classroom op: een manier van 
online lesgeven die zich nauwelijks onder-
scheidt van de gewone klassikale trainingen 
die CAD Accent geeft. Morsink: “Het enige 
verschil is dat deelnemers niet fysiek in de-
zelfde ruimte aanwezig zijn, maar meer is 
het niet. Daarmee onderscheiden virtuele 
trainingen zich ook duidelijk van e-learning-
modules. Docenten en deelnemers komen 
namelijk in groepsverband bij elkaar, net als 
in de fysieke situatie. Cursusvolgers zijn dus 
volledig interactief aanwezig, zowel met hun 
medecursisten als met hun docent. Alleen nu 
doen ze dat online.”

Toolbox
Morsink legt uit hoe het virtueel aanwezig zijn 
precies werkt: “Om deel te kunnen nemen aan 
een Virtual Classroom-training, heeft de deel-
nemer uiteraard een computer met internetver-
binding nodig. En het is natuurlijk fijn als hij of 
zij ergens rustig kan zitten. Daarnaast is een 
device met een camera vereist, zoals een tele-
foon of tablet. Die gebruiken we voor Microsoft 
Teams, zodat we voortdurend met elkaar in con-
tact staan. Via de computer logt de deelnemer 
in op een krachtig HP-werkstation in ons Trai-
ning Center en neemt daar als het ware virtueel 
plaats op de eigen plek in het klaslokaal. In de 
Virtual Training Box die de deelnemers krijgen, 
zit vervolgens onder andere een cursusmap en 
een goede JBL-headset. Daarmee kunnen we el-
kaar goed verstaan én kan de deelnemer goed 
focussen op de inhoud van de cursus.”

Levendig
Als docent ziet Morsink alle deelnemers op 
een groot scherm. Zo kan hij goed in de ga-

ten houden hoe het met iedereen gaat. Soms 
legt hij klassikaal iets uit, maar hij kan ook 
even het scherm van een deelnemer overne-
men, bijvoorbeeld om iets te demonstreren in 
het programma waarmee wordt geoefend. 
“De deelnemers kunnen mij daarbij de hele 
tijd zien. Dat is best handig, want ik schijn 
veel met mijn handen te praten. Het is hoe 
dan ook fijn als iedereen zijn camera en ge-
luid gewoon aan laat staan. Dat houdt het 
levendig.”
Dat aanhouden van camera en geluid kan 
overigens soms nog wel tot verrassingen lei-
den, merkt Morsink op. Zo herinnert hij zich 
een deelnemer die in de slaapkamer zat te 
werken. “Dat zagen wij eerst niet, want hij 
zat netjes aan een bureau. Maar de deur ach-
ter hem bleek de badkamerdeur te zijn. ‘Mijn 

vrouw is nét klaar met douchen’, lachte hij en 
zette toen snel de camera uit.”

Geen reistijd
Jeroen Kas is BLVC-adviseur bij Van Schaick 
Projectbegeleiding in Utrecht. Hij schreef zich 
begin dit jaar in voor de vierdaagse Auto-
CAD Basiscursus. “Ik koos bewust voor de 
klassikale versie, want dat leek effectiever. 
Maar inmiddels weet ik: het maakt eigenlijk 
niks uit. Sterker nog: het scheelt me heel veel 
reistijd. We hadden net twee klassikale lesda-
gen gehad toen corona uitbrak. De andere 
twee lesdagen hebben we toen in de virtuele 
omgeving gedaan. Dat beviel me uitstekend. 
Sterker nog: nu ik dit weet, kies ik de volgen-
de keer meteen voor de Virtual Classroom!”
René Honsbeek, tekenaar bij Dutch Engi-

Opeens maakten de coronamaatregelen het organiseren van fysieke bijeenkomsten 
nauwelijks nog mogelijk. Dit had als gevolg kunnen hebben dat trainingsland com-
pleet zou stilvallen. Niets is echter minder waar. De oplossing bleek het opzetten van 
virtuele klaslokalen te zijn. Een voorbeeld van een organisatie die op deze manier 
trainingen bleef organiseren, is CAD Accent, dat een Virtual Classroom opzette. Door de redactie

Trainingen in een virtueel 
klaslokaal 

Online lessen blijken effectief



Column
BIM na de 

bouw 
We zeggen altijd dat BIM de toekomst is en 
we integreren BIM steeds vaker en eerder in 
onze projecten. Dit is heel goed natuurlijk, 
maar waar doen we het eigenlijk voor?
BIM is een concept waar iedereen over 
praat en we passen het steeds makkelijker 
toe in alle fasen van het ontwerp. Maar 
vaak is het na de bouw een vraag wat er 
met de modellen gebeurt. Het is de verant-
woordelijkheid van de aannemer om het 
project in de uitvoering verder uit te werken 
met de aanwezige aspectmodellen. Mijn 
vraag is dan, wat gebeurt er na oplevering 
met het model?

Het doel van BIM is om gedurende de ge-
hele levensduur van een gebouw een over-
zicht te hebben van het bouwwerk. Zo kun 
je ook na de bouw je gebouw met de BIM-
modellen blijven beheren. En hier gaat het 
eigenlijk om want het grootste deel van de 
kosten van de totale levenscyclus zitten in 
het beheer en onderhoud. Het is daarom 
goed dat we ons de vraag blijven stellen: 
waar doen we het voor? Dat je data uit een 
model kan halen voor de hoeveelheden is 
natuurlijk een groot pluspunt in de bouw. 
Maar als we deze data ook kunnen koppe-
len aan het Facility Management Informa-
tion System (FMIS) dan kunnen we hier lan-
ger en met meer impact profijt van hebben.
Als we in een vroeg stadium ons de vraag 
stellen welke informatie het model moet 
bevatten, zodat we in de beheer en onder-
houdsfase deze ook kunnen blijven gebrui-
ken, dan kunnen we pas echt goed de voor-
delen van BIM benutten. We krijgen steeds 
een beter beeld van wat BIM is en wat het 
kan. Nu is de tijd om te gaan ontdekken 
wat het kan, waar we het echt voor kunnen 
gebruiken.
Onthoud, BIM doen we samen, tijdens alle 
fases van de levensduur van het gebouw.

Dordrecht, november 2020
Oscar Picón, BIM coördinator Powered by EGM 

dan tien minuten zelf oefenen. En in plaats 
van één of twee keer een langere pauze, pau-
zeerden we vaker wat korter, zodat we even 
onze benen konden strekken. Veel afwisse-
ling dus, beslist geen lange zit.”
“Natuurlijk is het soms even schakelen”, vult 
docent Morsink aan. “Zo loopt er weleens 
een kat door het beeld. Of valt plotseling de 
verbinding weg, omdat een huisgenoot over 
een draad is gestruikeld.” Ook herinnert hij 
zich hoe Jeroen Kas bij het begin van de eer-
ste virtuele sessie zijn zoontje van vier voor 
de camera optilde. “Hij wilde ons waarschu-
wen dat hij ‘een kleine versie van zichzelf’ 
rond had lopen. Nou, dat jochie heeft zich 
voorbeeldig gedragen, want Jeroen heeft  
de hele dag de training kunnen volgen, 
haha!” n

www.cadaccent.nl/virtual-classroom

neering Raadgevend Ingenieursbureau in 
Zoeterwoude, moest ook halverwege zijn 
vierdaagse Revit Basiscursus omschakelen 
naar virtueel. Ook hij laat weten dat het 
hem uitstekend is bevallen: “Onvoorstelbaar 
eigenlijk hoe goed de virtuele opzet werkt. 
Ik wilde graag de stap zetten van AutoCAD 
naar Revit. Enerzijds vanuit interesse, ander-
zijds omdat we steeds vaker met BIM-mo-
dellen werken. Ik was dus blij dat de cursus 
gewoon door kon gaan. Zeker in deze tijden 
van thuiswerken, is zo’n Virtual Classroom 
een hele goede manier om jezelf te blijven 
ontwikkelen.”

Even wennen
Het was tijdens de eerste sessie wel even 
wennen aan de virtuele omgeving, geven de 
deelnemers aan. Dat duurde niet lang, al snel 
voelde het alsof ze het al jaren zo deden. 
Honsbeek: “Onze docent deed dat heel han-
dig. Hij legde steeds kort iets uit en liet ons 

Een vol leslokaal, al is dat op het eerste oog niet direct duidelijk. 

Cursisten loggen in op een workstation in het leslokaal en stappen zo het virtuele lokaal in. 
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Het Al Janoub-stadion in Al-Wakrah werd speciaal gebouwd voor het WK van 2022 en biedt plaats aan 40 duizend 
toeschouwers.

Het Al Janoub-stadion is een van de acht 
stadions waarin het WK van 2022 zich 
zal afspelen en het eerste stadion dat 

geheel nieuw wordt gebouwd. De constructie is 
verrezen in de plaats Al-Wakrah, twintig kilome-
ter ten zuiden van de hoofdstad Doha, en biedt 
plaats aan 40 duizend toeschouwers. Daarnaast 
is er op de 580 duizend vierkante meter grote 
bouwsite ook een parkeerplaats aangelegd, een 
winkelcentrum gebouwd en zijn er aankomst- en 
vertrekcentra ingericht voor de shuttlebussen die 
de supporters zullen vervoeren. Omdat het de 
bedoeling is dat het bouwproject ook voor lan-
gere termijn een bijdrage levert aan de lokale 
gemeenschap van Al-Wakrah, zijn er bovendien 
ook een groot aantal algemene voorzieningen 
in opgenomen, zoals een school, een trouwzaal, 
restaurants en sportscholen. 

Hergebruik stoelen
Het Al Janoub-stadion zal in zijn huidige vorm 
in gebruik blijven tot aan de kwartfinales van de 
FIFA World Cup. Daarna wordt de tweede ring 
van het stadion verwijderd zodat het stadion nog 
plaats kan bieden aan 20 duizend bezoekers, 
wat genoeg zou moeten zijn voor het gebruik 
door de lokale Al-Wakrah Sports Club. De 20 
duizend stoelen die verdwijnen zullen daarbij 
overigens worden gedoneerd aan voetbalont-
wikkelingsprojecten in het buitenland, zodat ze 
daar functioneel te hergebruiken zijn. 
Bij het ontwerp is op bouwkundig niveau reke-
ning gehouden met de gedeeltelijke ontmante-
ling terwijl de architectuur is geïnspireerd op het 
erfgoed van Qatar en de Al-Wakrah-regio. Het 
ontwerp is van de Iraaks-Britse architecte Zaha 
Hadid die het dak heeft opgebouwd uit twee 
symmetrische delen, waarvan elke zijde bestaat 
uit drie schelpen. Deze zijn geïnspireerd door 

de scheepsrompen van ‘dhows’ (zeilboten) die 
ondersteboven zijn gedraaid om onderdak en 
beschutting te creëren. Binnenin wordt de ver-
wijzing naar de schepen verder doorgetrokken 
met een opvallende houten plafondstructuur die 
sterk lijkt op het skelet van een traditionele dhow-
romp.

Comfort
Het Amerikaanse ingenieursbureau AECOM 
werkte nauw samen met Zaha Hadid Architects 
aan het Al Janoub-stadion. Een van de uitdagin-
gen hierbij was dat het comfort van toeschou-
wers en spelers een speerpunt was van het 
Supreme Committee for Delivery and Legacy in 
Qatar die de bouw van het stadion overzag. Het 
Al Janoub-stadion is dan ook zo ontworpen dat 
de omstandigheden voor, tijdens en na wedstrij-
den op elk moment van de dag tijdens het toer-

nooi veilig zijn. Dit dankzij een combinatie van 
passieve ontwerptechnieken, zonweringstechno-
logieën en luchtstroomafgiftesystemen, die door 
AECOM zijn geoptimaliseerd door middel van 
computersimulatie om de koelbelasting te mini-
maliseren. Deze optimalisatie zal bovendien het 
toernooi helpen om de operationele CO2-doel-
stellingen te halen, aangezien deze de uitstoot 
van broeikasgassen vermindert.

Technische opzet
Omdat AECOM de verantwoordelijkheid had 
voor het uitwerken van de constructie, moest het 
bureau zich ook buigen over de technische op-
zet. Snelle prototyping aan de hand van parame-
trisch ontwerpen met SCIA Engineer en de inter-
operabiliteit met Virtual Reality-applicaties stelde 
AECOM daarbij in staat om verschillende oplos-
singen te testen en opties te evalueren zodat het 

Over het WK voetbal dat in 2022 gehouden zal worden in Qatar, is al veel ge-
schreven, met name over de wenselijkheid om een sportevenement te organise-
ren in dergelijke klimaatzone en over de discutabele arbeidsomstandigheden van 
Indiase en Bengaalse gastarbeiders. Daardoor is de aandacht voor de bouwtech-
nische prestaties die er worden geleverd wat ondergesneeuwd, terwijl die er toch 
echt mogen zijn. Het Al Janoub-stadion is daar een goed voorbeeld van. Door de redactie

Al Janoub-stadion is klaar 
voor het WK van 2022

Maximale aandacht voor klimaatbeheersing en veiligheid 
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Het constructieve analysemodel van het Al Janoub-stadion laat zien hoe het dak is opgebouwd uit twee delen die 
elk bestaan uit drie schelpen. 

mogelijk zou zijn om een stadion te ontwerpen 
dat zou aansluiten bij de visie van de architect. 
De technische uitdagingen zaten daarbij in eer-
ste instantie in het feit dat de bovenste ring van 

ontworpen in verschillende bouwfasen, waarbij 
het ontwerp uiteraard elke keer weer constructief 
werd doorgerekend. Hierbij was aandacht voor 
brandwerendheid en de ondersteuning van de 
platen van de speciaal vormgegeven V-kolom-
men die de hoofdbogen ondersteunen.

Geslaagde repetities
In afwachting van het WK voetbal van 2022 
was het Al Janoub-stadion het eerste dat is opge-
leverd. Op 16 mei 2019 werd het sportcomplex 
officieel geopend en het bleek naar behoren te 
functioneren tijdens de uitverkochte wedstrijden 
van de finale van de Amir Cup en de halve fi-
nale van de Arabian Gulf Cup datzelfde jaar. 
Met deze geslaagde repetities is het wachten 
nu vooral op 22 november 2022 om 10.00 uur 
´s ochtends lokale tijd, wanneer de eerste WK-
voorronde in het stadion zal beginnen. n

www.qatar2022.qa/en

www.aecom.com

www.scia.net

het stadion specifiek na het WK-toernooi weer 
makkelijk moest kunnen worden verwijderd. 
De dakstructuur, die bestaat uit gestutte bogen 
met maar liefst 185 meter overspanning, werd 
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Met FME is het mogelijk om zeer uiteenlopende datasoorten bijeen te 
brengen, te manipuleren en te reorganiseren. 

Geo Geografische gegevens 
zijn niet meer weg te denken 
in de infrastructurele en bouw-

sector. Hoewel de hoeveelheid data 
explosief toeneemt, weten nog maar 
weinig organisaties die data ook écht 
te benutten. Het komt vaak voor dat er 
binnen organisaties data verzameld 
worden in verschillende bestandsfor-
maten, door diverse afdelingen en 
voor specifieke projecten. Terwijl data 
zoveel meer waarde hebben wanneer 
ze in beweging komen en organisatie-
breed worden gebruikt.
Hoe zijn alle aanwezige data in een 
bedrijf nu optimaal te benutten? Bij-
voorbeeld met behulp van de ‘Feature 
Manipulation Engine’ (FME) van Safe 
Software. Dit is een applicatie die (geo-
grafische) data samenbrengt en trans-
formeert ongeacht het bronbestand. 
Met een beetje verstand van data en 
interesse in de mogelijkheden ervan, 
vertaalt een gebruiker met behulp van 
FME dan ook data naar zinvolle inzichten of 
praktische toepassingen en oplossingen.

Inzetbaarheid
Hoewel FME van oorsprong is ontwikkeld 
voor het integreren van geodata in verschil-
lende bestandsformaten, is het inmiddels veel 
breder in te zetten binnen organisaties die 
databewerkingen doet. The People Group 
zet FME bijvoorbeeld in om kwaliteitscon-
troles te automatiseren. Flip Van der Valk, 
Director Software & Services bij The People 
Group legt uit hoe: “FME kan een deel van 
het werk van een tekenaar overnemen, zoals 
repetitief handwerk. Dit is niet alleen sneller, 

maar maakt het werk voor die tekenaar ook 
meteen een stuk leuker, aangezien hij meer 
tijd overhoudt voor het oplossen van de meer 
complexere zaken. Op deze manier hebben 
we dan ook een deel van het werk van een 
CAD-engineer geautomatiseerd met FME.”
Ook door middel van kleine aanpassingen 
in bestaande werkprocessen met FME kan 
consistent een hoge datakwaliteit worden 
gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan is het 
uitvoeren een automatische controle bij ci-
vieltechnisch werk. Dankzij die controle weet 
een tekenaar meteen of een bouwtekening is 
goedgekeurd of niet. Bijvoorbeeld omdat de 
tekening een brongebied raakt van ProRail, 
waarvoor een extra vergunning nodig is. 

“Dat is met FME allemaal te realiseren 
door die tekening naar een emailadres 
te sturen die meteen laat weten of deze 
voldoet aan de gestelde kwaliteitsei-
sen. Het mooie van FME is dat een 
gebruiker hiervoor niets extra’s hoeft 
te doen, omdat er achter de schermen 
automatisch allerlei processen starten 
op het moment dat de tekening wordt 
verstuurd”, legt Van der Valk uit.

Ruimtelijke vragen
Behalve het automatiseren en uitvoeren 
van kwaliteitscontroles beantwoordt 
FME ook ruimtelijke vragen van ge-
bruikers, net zoals bij GIS-analyses of 
het raadplegen van ruimtelijke databa-
ses. Heel concreet gaat het dan om de 
vraag hoeveel adressen er binnen een 
bepaald gebied zijn, of welke bedrijfs-
typen er zijn. In plaats van dit allemaal 
handmatig uit te gaan zoeken, biedt 
FME een snellere en meer consistente 
oplossing.

The People Group heeft FME geïntegreerd met 
de eigen bedrijfssoftware, waarmee het een 
integraal onderdeel van de eigen productie-
lijn is geworden. “We hebben er bewust voor 
gekozen om FME op deze manier te integre-
ren, omdat FME bepaalde basiscomponenten 
biedt die we gebruiken voor onze dagelijkse 
werkprocessen. Het voordeel hiervan is dat 
met FME snel aanpassingen in de digitale 
werkprocessen te maken zijn, zonder dat hier 
een lange doorlooptijd bij komt kijken. Het is 
namelijk erg duur om voor elke kleine aanpas-
sing in het werkproces elke keer opnieuw soft-
ware aan te passen. FME is wat dat betreft een 
meer flexibele tool dan customized software.”

Hoeveel data en datasoorten zijn er wel niet binnen een organisatie aanwezig? 
Om te beginnen zijn er de data uit de voorde hand liggende bronnen, zoals GIS-
pakketten, CAD-programma’s, databases en spreadsheets. Er zijn echter vaak ook 
meer exotische en specialistische data aanwezig, in wel zo´n vierhonderd formaten. 
Dit artikel werpt een licht op de manier waarop deze data te benutten zijn en welke 
mogelijkheden dit biedt voor een data-driven organisatie. Met speciale aandacht 
voor de Feature Manipulation Engine van Safe Software. Door de redactie

Verbetering werkprocessen 
door ander datagebruik

Data driven infrastructure engineering met FME
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FME kent een grafische interface, waarmee datastromen en -integratie inzichtelijk te maken zijn.

ren. Daarnaast garandeert het slim inrichten van 
werkprocessen met FME consistente datakwali-
teit én biedt het de flexibiliteit om werkprocessen 
snel, goedkoop en gemakkelijk aan te passen.
Ervaring leert dat er heel veel data binnen orga-
nisaties voorhanden zijn, zonder dat de gebrui-
kers er bewust mee omgaan. Dat is een gemiste 
kans, want dankzij het in beweging brengen 
van data wordt beslissingen nemen makkelijker, 
werkprocessen leuker en de kwaliteit hoger. n

www.thepeoplegroup.nl

www.redgeographics.com

zetten binnen hun bestaande werkprocessen, zo-
dat FME in gebruik blijft binnen de organisatie 
en daarmee ook de productkennis op peil blijft, 
bijvoorbeeld door het volgen van trainingen en 
het uitproberen van nieuwe tools en features. Van 
der Maarel is daarbij van mening dat FME geen 
lastig te gebruiken oplossing is: “Een voordeel 
van FME is de grafische interface, waardoor da-
tastromen en -integratie gemakkelijk inzichtelijk 
te maken zijn. Dat is veel minder abstract dan bij-
voorbeeld een programmeertaal waarin iemand 
moet werken met broncode.”

Gemiste kans
FME biedt inmiddels veel meer dan alleen de 
data-integratie waarvoor het ooit is ontwikkeld: 
het maakt het dagelijkse werk in een organisatie 
leuker door saai en repetitief werk te automatise-

Actief gebruik 
“Bestaande FME-gebruikers die meer uit de ap-
plicatie willen halen doen er goed aan om hun 
bestaande data goed in kaart te brengen, zodat 
duidelijk wordt waar FME precies een meer-
waarde kan bieden”, zegt Hans van der Maar-
el, oprichter en eigenaar van Red Geographics. 
“Alles staat of valt met de aanwezige data in een 
organisatie en het doel wat ermee kan worden 
behaald. Voor iemand die niet weet welke infor-
matie hij uit de data wil halen, heeft het gebruik 
van FME geen zin.”
Een veelvoorkomend probleem is dat er binnen 
een organisatie pas achteraf duidelijk wordt dat 
een probleem gemakkelijk met FME had kunnen 
worden opgelost. Hierom is het volgens Van der 
Maarel belangrijk dat FME-gebruikers actief blij-
ven zoeken naar mogelijkheden om FME in te 

FME en Transformers
FME brengt data bij elkaar ongeacht de format waarin het in geschreven is. De software 
maakt daarbij gebruik van zogenaamde Transformers voor het verwerken van data. Van 
deze Transformers zijn 498 soorten beschikbaar, alhoewel vaak maar een beperkt aantal 
hoeft te worden gebruikt binnen een organisatie. De Transformers zijn allemaal in staat om 
specifieke bewerkingen uit te voeren, zoals het samenvoegen van data, het splitsen van 
gegevens of het omzetten van verschillende bestanden naar eenzelfde bestand. Zo is het 
mogelijk om aanwezige data te manipuleren en de structuur van data veranderen, ofwel een 
reorganisatie uit te voeren op datagebied. Dat betekent effectief dat FME data uit verschil-
lende bestanden bij elkaar brengt, vanuit verschillende organisaties om vervolgens een da-
taset te ontwikkelen die alleen waardevolle en bruikbare informatie bevat. De gebruiker kiest 
zelf welke data hij nodig heeft is en verwijdert de data die niets toevoegen aan het resultaat. 
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De uitvoering van het nagenoeg gebruike-
lijke programma had als gevolg dat er 
weer een overvloed aan nieuws uit de 

Bentley-koker kwam. Belangrijk aandachtspunt 
was daarbij onder andere weer, of nog steeds, 
het gebruik van digitale tweelingen en de soft-
ware die Bentley Systems daarvoor biedt. 
In de Design Integration-update die het bedrijf 
gaf, werd een aantal belangrijke vragen ge-
steld: wanneer wordt een digitale tweeling nu 
eigenlijk waardevol? Is dat wanneer de digitale 
tweeling continu wordt gevoed met real-time 
IoT-gegevens? Is het wanneer de digitale twee-
ling de operationele werkzaamheden volledig 
ondersteunt? En heeft het zin om überhaupt te 
investeren in een digitale tweeling wanneer het 
gewenste niveau niet meteen kan worden ge-
haald? 
Volgens Bentley Systems zijn digitale tweelin-
gen nuttig tijdens alle stadia van de levenscy-
clus van een project en leveren ze evengoed 
een belangrijke bijdrage tijdens de ontwerp- en 
planningsfase als tijdens de bouw en het ge-
bruik van de assets. 
Veel gebruikerscases van digitale tweelingen 
draaien om visualisatie en simulatie, zo is Bent-
ley Systems opgevallen. Visueel begrip verbe-
tert daarbij de communicatie en interactie met 
belanghebbenden, maakt multidisciplinaire sa-
menwerking en coördinatie mogelijk en verkort 
de evaluatie- en goedkeuringscycli. Simulatie 
stelt organisaties in staat om snel en zonder ri-
sico’s alternatieve scenario’s te verkennen. 

iTwin Enabled
Om er zeker van te zijn dat de open model-
lering- en simulatie-omgevingen van Bentley 
Systems een bijdrage kunnen leveren aan de 

digitale-tweeling-workflows, heeft de onder-
neming de samenwerking gezocht met ver-
schillende partijen in de infrasector. Dankzij 
die samenwerking zou de software van het 
bedrijf dan iTwin Enabled zijn. Een voorbeeld 
van de inspanningen van Bentley Systems op 
dit gebied is de mogelijkheid om modellen 
automatisch vanaf de desktop te synchronise-
ren met digitale tweelingen in de cloud. Dit 
zodat ontwerpers kunnen blijven werken in 
hun bestaande ontwerpomgevingen met hun 
Bentley-applicaties zonder hun werkproces 
te wijzigen. MicroStation kan daarbij digital 
twin content verwerken en ernaar verwijzen, 
net zoals het programma reality meshes kan 
gebruiken die zijn geproduceerd met Context-
Capture. 
Een ander voorbeeld van iTwin Enabling is 
dat ontwerpbeoordelingen in de eigen app 

kan plaatsvinden. Ontwerpers kunnen daar-
bij een digitale tweeling creëren en vanuit 
hun modelleeromgeving de digitale-tweeling-
workflow gebruiken om ontwerpen te beoor-
delen, feedback op te nemen en te valideren. 
Het doel van Bentley Systems is daarbij om 
de software uit te breiden met functionaliteit 
die controleert of de ontwerpen voldoen aan 
nationale richtlijnen. Dit maakt het dan moge-
lijk om gevalideerde ontwerpen in te dienen 
voor ontwerpers, terwijl de bevoegde instan-
ties hiermee bijvoorbeeld aanvragen voor 
vergunningen kunnen verwerken. 

iTwin-platform
Met betrekking tot de digitale tweelingen gaf 
Bentley Systems ook een update over de idee-
en die het bedrijf heeft over het zogenaamde 
iTwin-platform. Vorig jaar zijn de op basis 

iTwin Enabling: ontwerp-, revisie- of simulatiesoftware aanpassen zodat deze op te nemen is in specifieke digitale 
tweeling-workflows.

Dat de jaarlijkse Year in Infrastructure-conferentie van Bentley Systems dit jaar 
online werd gehouden, mag natuurlijk geen verrassing heten. De softwaremaker 
hield daarbij eenzelfde soort programma aan als gebruikelijk, inclusief de keyno-
tes over de ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, interactieve sessies 
en natuurlijk de uitreiking van de Year in Infrastructure 2020 Awards. Te veel om 
alles te behandelen, dus in dit artikel vooral aandacht voor de ontwikkelingen bij 
Bentley Systems op het gebied van digitale tweelingen. Door Lambert-Jan Koops

De opmars van de digitale 
tweeling 

Belangrijk thema bij YII 2020
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Het iTwin-platform vormt de basis waar allerlei digitale-tweeling-mogelijkheden aan toe te voegen zijn, zoals die 
voor simulatie.

door ruim driehonderd organisaties uit meer 
dan zestig landen. Dit jaar was er ook een 
Nederlandse inzending in de race voor een 
award, alhoewel het een Belgisch project 
betrof. Sweco Nederland had met de werk-
zaamheden voor de Oosterweelverbinding 
in Antwerpen een finaleplaats in de wacht 
gesleept, maar zag de prijs naar het Chinese 
Sichuan Road & Bridge gaan. Dat betekende 
uiteraard niet dat de kwaliteit van het inge-
diende project niet hoog genoeg zou zijn. De 
Oosterweelverbinding is een groot en interes-
sant project, waarbij een nieuwe snelweg 
wordt aangelegd zodat de ring rond Antwer-
pen wordt gecompleteerd. Het project kent 
bovendien tal van technische uitdagingen. 
Om het gecompliceerde en omvangrijke ont-
werp te realiseren, moest Sweco Nederland 
informatie uit 3D-modellen delen met gespe-
cialiseerde ontwerpteams, zodat een BIM-
werkwijze onontbeerlijk was. Kortom: een 
interessante case en in een van de volgende 
nummers van BIGnieuws zal er dan ook een 
artikel worden gewijd aan dit project. n

Het overzicht van alle finalisten van de  

Year in Infrastructure 2020 Awards is te vinden op  

https://yii.bentley.com/en/award-finalists. 

tweelingen kunnen worden weergegeven in 
Microsoft HoloLens op basis van Azure Re-
mote Rendering. Het is de verwachting dat 
deze iTwin XR in Q1 beschikbaar zal komen 
voor testers.

Extra toepassingen
Het iTwin-platform is een speerpunt voor 
Bentley, omdat het de basis vormt voor het 
toevoegen van digital-twin-mogelijkheden 
voor modellering, simulatie en het monito-
ren van de prestaties van assets. Concrete 
toepassingen zijn momenteel ProjectWise 
365, SYNCHRO, AssetWise, OpenComms,  
OpenUtilities en PlantSight, met de opmer-
king dat het de bedoeling is dat er nog meer 
zullen volgen. 
Onafhankelijke ontwikkelaars hebben inmid-
dels al verschillende commercieel beschik-
bare toepassingen ontwikkeld op basis van 
het iTwin-platform. Dit wordt door Bentley 
Systems duidelijk aangemoedigd; het bedrijf 
organiseerde bijvoorbeeld in juni van dit jaar 
een tweedaagse virtuele workshop voor ont-
wikkelaars. Een duw in de rug voor het iTwin-
platform is daarbij ook dat Siemens Smart 
Infrastructure deze heeft gekozen als basis-
pijler voor zijn Building Digital Twin. Verder 
heeft Bentley ook contact met partijen als het 
Digital Twin Consortium, buildingSMART en 
Center for Digital Built Britain. Dit alles met 
het oog op de doorontwikkeling van het  
iTwin-platform en extra mogelijkheden op het 
gebied van digitale tweelingen. 

YII-awards
Voor de Year in Infrastructure 2020 Awards 
waren de deelnamecijfers weer als vanouds 
indrukwekkend: de zestien onafhankelijke 
jury’s selecteerden de 57 finalisten uit meer 
dan vierhonderd nominaties, ingezonden 

van gebruikersfeedback ontwikkelde Design 
Review en Design Validation workflows ge-
lanceerd en deze worden inmiddels door uit-
eenlopende partijen gebruikt en ingezet voor 
projecten in alle soorten en maten. Als reac-
tie op het toenemende gebruik hiervan, heeft 
Bentley Systems een aantal onderdelen geko-
zen die met verhoogde snelheid zijn en wor-
den doorontwikkeld. In de eerste plaats is het 
iTwin-platform gelanceerd, een platform-as-
a-service voor ontwikkelaars dat voortbouwt 
op de bestaande iTwin-clouddiensten en de  
iModel.js open source programmeerbiblio-
theek. Ook hierbij is het open karakter van 
de software belangrijk, wat softwarematig 
inhoudt dat het platform een breed scala 
aan Bentley- en ontwerptools van derden en 
formaten ondersteunt, waaronder IFC. Het 
platform bevat daarnaast een bibliotheek met 
connectoren, microservices en tools voor in-
formatiebeheer en visualisatie. Deze worden 
ondersteund met synchronisatie vanuit zowel 
de cloud als desktop. Het iTwin-platform is 
bovendien te koppelen aan Microsoft Teams 
en Power BI. De cloudservices van het plat-
form zijn daarbij rechtstreeks beschikbaar 
in Teams en ondersteunen Design Review 
en Issue Resolution-mogelijkheden terwijl ze 
gebruikmaken van Teams-functies. Een Power 
BI-connector maakt iTwin-datamashups en 
visualisatie mogelijk binnen een Power BI-
dashboard, inclusief het genereren van 2D- 
en 3D-heatmaps. 
Het iTwin-platform is ook te integreren met 
Azure Digital Twins en de Azure IoT Hub. 
Het genereert digitale-tweeling-definities in 
de Digital Twin Definition Language (DTDL) 
van Microsoft, waarmee real-time IoT is op 
te nemen in digitale tweelingen. Daarnaast 
heeft Bentley iTwin XR ontwikkeld, een proto-
type van een iTwin-extensie waarmee digitale 



Met in deze editie

Masterstudent in de spotlight – Spaanse prijs voor Jesús en 
Lucia – BIM/IFC-bestanden gevraagd voor promotieonder-
zoek – FIG2021 opnieuw een online evenement 

Masterstudent in de spotlight: Willem van Opstal 

G
e

o
-i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 T

e
c

h
n

o
lo

g
y 

&
 G

o
ve

rn
a

n
c

e

In deze rubriek wordt een student die recent zijn of 
haar afstudeerwerk heeft afgerond in de spotlight gezet. 
Deze keer Willem van Opstal (MSc student Geomatics). 
Hij heeft afstudeeronderzoek verricht naar het automa-
tisch genereren van dieptecontouren uit bodemdiepte-
metingen door grote hoeveelheden puntdata te verza-
melen onder het wateroppervlak).
Normaal gesproken worden de lijnen van gelijke diepte 
door cartografen grotendeels handmatig op de kaart 
gezet. Door een relatief nieuwe, eerder aan de TU 
Delft ontwikkelde methode, verder uit te breiden – de 

dieptecontouren worden nu gelinkt aan een oppervlak-
terepresentatie van driehoeken – zijn er door Willems 
onderzoek nieuwe mogelijkheden in ontstaan om dit 
(grotendeels) geautomatiseerd te kunnen doen.
In zijn fraai vormgegeven scriptie wordt de methode in 
detail beschreven. Daarnaast presenteerde Willem zijn 
bijdrage op de 23ste internationale ICA-workshop over 
kaartgeneralisatie en multi-representatie en maakte 
Willem zijn software publiek beschikbaar.
De scriptie is te vinden op www.gdmc.nl/publications 
en de software op https://github.com/willemvanopstal/
hydropolator.

Willem van Opstal.

Een voorbeeld uit de scriptie van het Electronic Chart Display and 
Information System (bron: www.wartsila.com).
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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.

FIG 2021 opnieuw een online evenement
 
Net als in 2020 zal de FIG Working 
Week 2021, de internationale conferen-
tie voor landmeters en geo-informatie-
professionals, een online evenement 
zijn. Met de huidige COVID-19-ont-
wikkelingen heeft de FIG opnieuw 
voor deze vorm gekozen. Deze FIG 

e-Working Week 2021 zal daardoor 
toch verschillende beroepsgroepen 
kunnen samenbrengen, inspireren en 
verbinden, een mondiaal evenement 
zijn, een aantrekkelijk virtueel pro-
gramma bieden met kwalitatief goede 
sessies en de mogelijkheid bieden om 

kennis uit te wisselen en te netwer-
ken. Het thema voor de FIG WW 2021 
zal gelijk zijn aan dat van vorig jaar: 
‘Smart Surveyors for Land and Water 
Management’.

Spaanse prijs voor Jesús en Lucia
Op 8 oktober, de Dag van de Weten-
schap in het Spaanse Galicië, vond bij 
de Koninklijke Galicische Academie 
van Wetenschappen de prijsuitrei-
king voor de beste onderzoeken van 
2020 en uitmuntende onderzoekers 
plaats. Het evenement, in Santiago 
de Compostela, was ook een eerbe-
toon aan de ingenieur Andrés Comer-
ma i Batalla, een van de belangrijkste 
fi guren in de Spaanse scheepstech-
nologie, auteur en projectmanager van het Bell Dock in het 
Ferrol-arsenaal in Noord-Spanje, een van de grootste in de 
wereld in de 19e eeuw en nog steeds actief.

De prijs voor het beste onderzoek in 2020 ging naar het werk 
getiteld “Transfer Learning in urban object classifi cation: 
Online images to recognize point clouds”, waarvan Dr. Jesús 
Balado Frías de eerste auteur is. Jesús en Lucia Día Vilariño 
woonden de prijsuitreiking bij en namen mede namens de 
andere co-auteurs (Ricardo Sousa en Pedro Arias) de prijs 

in ontvangst. Het bekroonde werk 
presenteert een op Deep Learning ge-
baseerde methode en een experiment 
waarbij het gebruik van puntenwolken 
voor de classifi catie van stedelijke 
objecten tot een minimum wordt be-
perkt. Een groot deel van de punten-
wolken die nodig zijn bij training van 
de programmatuur wordt vervangen 
door afbeeldingen van objecten die zijn 
verkregen uit online bronnen, zoals 

Google Afbeeldingen. Ondanks de transformatie van punten-
wolken in afbeeldingen en de vervanging in de trainingsgege-
vens, bereikten de slagingspercentages van de voorgestelde 
methode een nauwkeurigheid van 99,5% in de testdataset. 

Op dit moment is Lucia externe gast bij de TU Delft en doet 
Jesús een postdoc aan de TU Delft, in de onderzoeksgroep van 
Peter van Oosterom, waar hij zijn onderzoek naar puntenwol-
kenverwerking in combinatie met kunstmatige-intelligentie-
technieken voortzet.

Jesús Balado Frías en Lucia Día Vilariño met hun award.

BIM/IFC-bestanden gevraagd voor promotieonderzoek
We zijn aan de TU Delft al geruime tijd 
bezig met onderzoek naar betere en ef-
fi ciëntere eigendomsregistratie met behulp 
van 3D-representaties. Een belangrijk idee 
is het gebruikmaken van het lifecycleden-
ken in de ruimtelijke ontwikkeling, waarin 
eigendomsregistratie een onderdeel is. 
Daaraan voorafgaand zitten al andere stap-
pen als ontwerp en vergunningsaanvraag. 
In het verleden is al eens een 3D cadastre 
prototype gemaakt (http://pakhuis.tudelft.
nl:8080/edu/Cesium-1.43/Apps/3dcad/) voor 
de stad Brisbane (Australië) met als input ‘survey plans’, wat 
zeer bewerkelijk is. Het idee is nu om te proberen BIM/IFC 

als input te gebruiken. Hiervoor zijn we op 
zoek naar realistische IFC-bestanden voor 
vergunnings- en bouwaanvragen. 
Het toepassen van BIM/IFC is onderdeel 
van het promotieonderzoek van Eftychia 
Kalogianni naar een “3D Land Administra-
tion System within the Spatial Development 
Lifecycle”. Daarom de oproep aan architec-
ten, projectontwikkelaars, aannemers en 
gemeenten om aan dit onderzoek deel te 
nemen door middel van het vertrouwelijk 
delen van hun BIM/IFC-fi les. 

U kunt contact opnemen met Peter van Oosterom 
(P.J.M.vanOosterom@tudelft.nl).

3D-percelen in Brisbane zoals beschreven 
in ‘Survey Plans’.
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Wessel Sluis, product owner bij MOVICI, over het in kaart 
brengen van gecombineerde risico´s: “We hebben tot nu 

toe bij al onze simulaties wel iets belangrijks ontdekt.”

De voortsnellende digitalisering, de 
energietransitie en de verstedelijking 
veranderen en beïnvloeden (het ge-

bruik) van infrastructuur. Door in modellen 
en simulaties te kunnen zien hoe, waar en 
wanneer infrastructuren op elkaar ingrijpen, 
wordt de onderbouwing van keuzes met be-
trekking tot infrastructuur sterker. Dat onder-
schrijft ook Wessel Sluis, product owner bij 
MOVICI, het vroegere SIM-CI, zie kader. Hij 
is nauw betrokken bij de totstandkoming van 
de interactiemodellen en de uitvoering van de 
berekeningen om tot de uitkomsten te komen. 
De onderliggende modellen die de netwerken 
simuleren zijn daarbij bij voorkeur van de 
betrokken NGinfra-leden (zie kader) zelf af-
komstig. Sluis benadrukt dat het hier gaat om 
simulaties en niet om voorspellingen, tenzij 
de modellen een voorspellend karakter heb-
ben. “Dat misverstand duikt nog wel eens op, 
maar voorspellingen zitten niet noodzakelij-
kerwijs in ons model. Wij laten consequenties 
zien, waarbij we met name extreme voorval-
len doorrekenen voor uiteenlopende partijen. 
Dat kunnen bijvoorbeeld de effecten van een 
overstroming zijn voor gemeenten of veilig-
heidsregio’s. Typisch zaken waarvan het 
niet goed te voorspellen is of en wanneer ze 
zullen plaatsvinden, maar waarvan het met 
onze berekeningen wel duidelijk kan worden 
wat de schade zal zijn.”

Specifieke vragen
De afgelopen tijd hebben Sluis en zijn col-
lega’s gewerkt aan een platform waarmee ze 
de cases kunnen uitwerken van Havenbedrijf 

Rotterdam, ProRail, Schiphol, Rijkswaterstaat, 
Alliander en Vitens. “Het platform is inmiddels 
gereed, maar we hebben nog niet alle data 
en modellen beschikbaar om volledig cross-
sectoraal te kunnen werken. Wel gebruiken 
we de expertise van de verschillende partijen 
voor de specifieke vragen die ze hebben. 
Om een voorbeeld te geven: Rijkswaterstaat 
wil graag weten hoe ze hun assets optimaal 
kunnen inzetten en bijvoorbeeld van sluizen 
weten hoe ze tijdens het gebruik minimale 
hinder veroorzaken en een maximaal nut 
hebben voor zowel weg- als watervervoer. 

Dat is echter niet het enige, want het is ook 
belangrijk om te weten hoe een sluis vanuit 
duurzaamheidsoogpunt het best kan worden 
ingezet. Tegelijkertijd moeten deze zaken ook 
worden gekoppeld aan het onderhoud, waar-
bij Rijkswaterstaat ook weer zoekt naar een 
optimale balans tussen de kosten van onder-
houd en de hinder die de scheepvaart ervan 
ondervindt. Kortom: alleen al bij deze case 
komt er een groot aantal factoren aan bod en 
dat is dan een onderzoek waarbij de invloed 
van andere infrastructuur beperkt is, bij gro-
tere echte cross-sectorale vraagstukken wordt 
het al snel vele malen complexer.”

Kick-off
De software die is gemaakt in de SIM-CI-tijd 
is volledig ter beschikking gesteld aan de 
NGinfra-leden en het komende jaar hoopt 
Sluis te bereiken dat de grotere berekeningen 
kunnen worden uitgevoerd. “We hebben in-
middels met alle betrokken partijen definities 
vastgelegd en maken nu een start met de 
opname van hun data en modellen. Ook be-
antwoorden we momenteel nog de organisa-
tiespecifieke vragen. In december hebben de 
officiële kick-offs plaatsgevonden en daarvan 
verwachten we de eerste resultaten in januari 
en februari van volgend jaar. Onze strategie 
is erop gericht dat elke case de onderdelen 
van voorgaande cases bevat, zodat de si-
mulaties vanzelf steeds meer functionaliteiten 
gaan bevatten. We beginnen daarmee met 
de netwerken, nemen dan de verkeersinfor-
matie op en vervolgens de energiemodellen. 
Als dat gelukt is, zullen we gedetailleerde 

In 2014 ging het even flink mis in Apeldoorn. Het begon met een breuk in een 
waterleiding van Vitens, waarbij het ontsnapte water het zand onder een naastgele-
gen gasleiding van Liander wegspoelde. De gasleiding brak, waarna water en mod-
der naar binnen liepen en er zo uiteindelijk een algehele gasstoring ontstond die 
honderden huishoudens dagenlang zonder gas liet. Omdat hiermee duidelijk werd 
dat sommige gevaren netwerkoverschrijdend zijn, besloten de twee netbeheerders 
nauw samen te werken en de gecombineerde risico´s in kaart te brengen. De mo-
dellen voor het doorrekenen van deze gecombineerde risico’s komen van MOVICI. Door Lambert-Jan Koops

Cross-sectorale simulaties voor 
een veiligere infrastructuur

MOVICI brengt met platform kansen en risico’s in kaart
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Een overstromingsmodel van Den Haag: welke infrastructuur wordt daar door aangetast?

uitkomst, behalve dan dat hij verwacht dat 
er vanzelf wel bijzonderheden aan het licht 
komen. “Het is echt nog exploratief wat we 
momenteel doen, maar het kan niet anders 
dan dat we zullen zien dat er onverwachte 
effecten optreden bij verschillende scenario’s. 
Dat hebben we bij eerdere simulaties ook  

simulaties kunnen uitvoeren van de regio  
Rotterdam/Dordrecht en van de regio  
Arnhem/Nijmegen. Gebieden die van be-
lang zijn voor respectievelijk Evides en Stedin 
en voor Alliander en Vitens. Namens Schip-
hol willen we vooral naar de impact van Rot-

terdam Airport in de simulatie van de eerstge-
noemde regio kijken.”

Onverwachte effecten
Omdat het project op het punt van begin-
nen staat, kan Sluis nog niks zeggen over de 

Verschillende modellen voor verschillende doelein-
den: boven de regio Arnhem/Nijmegen, onder 

Den Haag. 

“ 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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aan het veiliger en robuuster maken van Ne-
derland.” n

www.movici.nl

geloof ik niet in. We hebben tot nu toe bij 
al onze simulaties wel iets belangrijks ontdekt 
en wat dat betreft denk ik ook dat we met ons 
werk een belangrijk aandeel kunnen leveren 

gezien, dus dat lijkt me geen al te wilde voor-
spelling. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn 
dat we onze infrastructuur bij toeval perfect 
hebben aangelegd in Nederland, maar daar 

SIM-CI, NGinfra en MOVICI
Naar aanleiding van de gecombineerde Apeldoornse water- en gas-
leidingbreuk in 2014 besloten Liander en Vitens nauw samen te wer-
ken om een herhaling van een dergelijk incident te voorkomen. Een 
voor de hand liggend idee, aangezien de kosten van deze gebeur-
tenissen zo’n 80 miljoen euro bedroegen, verdeeld over de kosten-
posten vervangingen, herstelwerkzaamheden en schadebetalingen. 
De kern van de samenwerking bestond uit de realisatie dat elke 
beheerder wel de eigen risico’s in kaart had gebracht en hiervoor 
plannen had liggen, maar dat er geen overkoepelende analyses 
waren gemaakt waarin was meegenomen wat de consequenties 
voor andere systemen zijn als een eerste systeem faalt. Alliander 
startte daarom simuleringsplatform SIM-CI op, dat staat voor Simu-
lating Critical Infrastructures. Op basis van degelijk (wetenschappe-
lijk) onderbouwde modellen simuleerde SIM-CI grootschalige sce-
nario’s en bracht het de effecten hiervan letterlijk in beeld, waarbij 
dus niet alleen berekeningen werden uitgevoerd voor het netwerk 
van Alliander zelf, maar ook voor andere partijen. 

SIM-CI heeft enige tijd kunnen opereren onder de vlag van Allian-
der, maar de Autoriteit Consument & Markt concludeerde dat de 
activiteiten van SIM-CI uiteindelijk niet pasten bij een netwerkbe-
heerder zodat de simulatietak een ander onderkomen moest zoe-
ken. SIM-CI werd daarom in augustus 2020 overgedragen aan 
Next Generation Infrastructures, ofwel NGinfra, het gezamenlijke 
kennisplatform van Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswater-
staat, Schiphol, Alliander en Vitens. Samen maken deze partijen 
zich vanuit een cross-sectorale invalshoek sterk voor infrastructuur 
die toekomstbestendig is, een taak waarbij een belangrijke rol is 
weggelegd voor het simuleren van de effecten die ingrepen in de 
ene infrastructuur hebben op andere infrastructuren. Twee maan-
den na de overdracht maakte NGinfra bekend dat de naam van 
SIM-CI was veranderd in MOVICI, dat staat voor Modelling and 
Visualizing Critical Infrastructures, en dat daarbij ook een nieuw 
beeldmerk voor het simulatieplatform was bedacht dat is afgeleid 
van de huisstijl van NGinfra. 

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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Dankzij het MOI hebben brandweerlieden bij een melding direct de beschikking over alle relevante gegevens. Foto: Eric Fecke

ze kunnen verwachten”, zo legt Henderson 
uit. “Vroeger hadden ze zogenaamde aan-
valskaarten, die hardcopy in mappen aan-
wezig waren in de brandweervoertuigen en 
werden doorgebladerd terwijl het team naar 
de meldingsplek toereed. Als er zich dan on-
verwachte obstakels bevonden op de route, 
kon dat makkelijk resulteren in tijdverlies. Een 
ander soort tijdverlies kon ontstaan omdat de 
teams geen of te weinig informatie hadden 
over het gebouw waar ze naartoe reden. 

Pas nadat ze waren aangekomen, konden 
ze dan zien hoe het erbij stond en daar een 
plan van aanpak voor verzinnen. Allemaal 
vertragingen die worden voorkomen dankzij 
het MOI.”

Databronnen bijeengebracht
Het MOI voor de brandweer bevat alle infor-
matie die nodig is om zo snel mogelijk hulp te 
kunnen bieden en dat betekent dat er allerlei 
databronnen bijeen zijn gebracht. Henderson 

In 2015 is er op initiatief van de Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond gestart met de ontwik-
keling van een MOI. Deze organisatie liep 

tegen uiteenlopende praktische problemen 
aan en zocht dan ook naar een mogelijkheid 
om de operationele processen te verbeteren. 
De juiste informatie op het juiste moment is 
immers het fundament voor een slimme en ef-
ficiënte brandweer. “Bij het uitrukken moeten 
de brandweermedewerkers eigenlijk meteen 
al kunnen zien wat ze moeten doen en wat 

Sinds 2016 maakt Brandweer Rotterdam-Rijnmond gebruik van het Mobiel Ope-
rationeel Informatiesysteem (MOI). Het MOI stelt gebruikers in staat om snel en 
overzichtelijk operationele informatie in te zien. Hiermee hebben brandweerlie-
den bij ieder incident direct beschikking over alle relevante gegevens over het 
gebouw, de risico’s, aanwezige mensen, bluswatervoorziening en andere be-
langrijke details. Marcel Henderson, beleidsadviseur en domeinhouder digitale 
operationele informatie bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vertelt over de 
ontwikkeling van het MOI.Door Lambert-Jan Koops

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
effectiever dankzij MOI

Informatiesysteem binnen hele crisisorganisatie in gebruik

Praktijk
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Afhankelijk van het soort incident zijn er meer of minder kaartlagen opgenomen in het kaartbeeld dat de  
brandweerlieden te zien krijgen via het MOI.

Praktijk

regio’s leek het nuttig om daarvoor een tool te 
ontwerpen.”

MOI voor iedereen
Vier jaar na de lancering van het MOI is het 
gebruik van het systeem wijdverbreid, zo merkt 
Henderson op. “Inmiddels gebruikt de hele crisis-
organisatie het MOI, dus niet alleen het brand-
weerpersoneel in het veld, maar andere diensten 
zoals de Geneeskundige Hulpverleningsorgani-
satie in de Regio en Ambulancezorg Rotterdam 
Rijnmond. Ook zij hebben de operationele taken 
behoorlijk kunnen stroomlijnen dankzij de inzet 
van dit systeem. En er zijn ook andere partijen 
die ervan profiteren. Zelfs ketenpartners zoals 
het Havenbedrijf maken gebruik van het MOI, 
waarbij ze dan natuurlijk alleen de informatie 
kunnen gebruiken waar ze wettelijk gezien recht 
op hebben.”
Dat het systeem zo breed wordt gebruikt, is een 
bevestiging dat het de goede kant op gaat met 
de ontwikkeling van het MOI. “Door het gebruik 
van standaardsoftware en open-source-oplossin-
gen hebben we het geheel makkelijk en goed 
kunnen invullen en ik denk dan ook dat dit een 
heel goede keus is geweest om dat als uitgangs-
punt te nemen. We hebben de specifieke behoef-
ten van de veiligheidsregio kunnen opvullen met 
beproefde principes, waarbij we goed gebruik 
kunnen maken van kennis die er al is of door 
derden wordt gedeeld. Wat dat betreft denk ik 
dat de toegevoegde waarde van het MOI in de 
toekomst ook alleen maar groter en groter kan 
worden”, zo sluit Henderson af. n

 www.vr-rr.nl 

Extra real-time informatie 
Inmiddels is wel duidelijk dat de introductie van 
het MOI de dienstverlening van de Brandweer 
Rotterdam-Rijnmond significant heeft verbeterd. 
Dat is echter voor Henderson geen reden om 
achterover te leunen. “Er valt nog genoeg toe te 
voegen aan het systeem”, zo stelt de beleidsad-
viseur, die met name graag extra real-time infor-
matie zou opnemen. Bijvoorbeeld over de plaats 
waar materialen zich bevinden. “Containerbak-
ken met materialen worden nog wel eens ver-
plaatst door collega’s en de registratie daarvan 
gebeurt nog handmatig door eens in de zoveel 
tijd een inventarisatierondje te doen. Het zou na-
tuurlijk wel handig zijn als we op elke bak een 
geolocator zouden kunnen plaatsen, zodat we 
altijd weten waar welke spullen zich bevinden. 
Het probleem van deze oplossing is overigens 
niet van technische aard, want we zouden dat 
wel kunnen implementeren, maar meer financi-
eel. We hebben heel veel bakken en de geolo-
cators zijn nog wat aan de dure kant, dus we 
wachten tot ze beschikbaar komen voor een prijs 
die past bij ons budget.” 
Het MOI blijft in ontwikkeling, ook omdat de 
Veiligheidsregio Rotterdam niet de enige or-
ganisatie is die werkt aan de uitbreiding van 
het systeem. “Er zijn vijf andere regio’s die de 
sourcecode van het MOI hebben gekregen en 
hier gebruik van maken. De afspraak is daarbij 
dat wanneer zij een nieuwe functie ontwikke-
len, deze ook beschikbaar wordt gesteld aan 
de andere regio’s. Het meest recente voorbeeld 
van zo’n toevoeging is de real-time opname 
van KNMI-temperatuurgegevens in het systeem. 
Hittestress bij brandweerpersoneel is namelijk 
een actueel thema en een van de veiligheids-

licht toe: “Om te beginnen wordt de route dy-
namisch gepland, dus rekening houdend met 
openstaande bruggen en andere opstoppin-
gen. Voor de route maken we daarbij gebruik 
van een API die de routepolygonen van TomTom 
aanspreekt en de informatie over de bruggen 
is afkomstig van het Nationale Databestand 
Wegverkeer. Samen met de open basiskaarten 
biedt dat de mogelijkheid om de optimale route 
samen te stellen. Deze wordt weergegeven op 
het scherm dat zich in het voertuig bevindt. Dit 
scherm toont ook de begane grond van het 
gebouw waarover de melding is gedaan, net 
als een tekstveld waarin opmerkingen van de 
meldkamer staan.”
Afhankelijk van het soort incident zijn er meer 
of minder kaartlagen opgenomen in het kaart-
beeld dat de brandweerlieden te zien krijgen. 
“Het enige wat we altijd toevoegen is de in-
formatie over ons materieel, dus de positie 
van alle voertuigen, gekoppeld aan het voer-
tuigsymbool, waarbij de meldkamer bijhoudt 
welke voertuigen inzetbaar zijn. Andere infor-
matie onttrekken we van algemeen toeganke-
lijke bronnen of hebben we zelf vastgelegd. 
In het geval van een brand bij een school, ha-
len we bijvoorbeeld informatie uit het PDOK, 
aangezien daar een database te vinden is die 
alle asbestdaken op scholen bevat. Voor een 
melding bij het Centraal Station maken we 
weer gebruik van onze eigen tekeningen, aan-
gezien we het CS tot op de centimeter nauw-
keurig hebben ingetekend. Dat moest ook wel, 
want daar is geen landelijke database voor, 
maar het is typisch een locatie waarvan het 
heel belangrijk is om precies te weten hoe die 
in elkaar steekt.”
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MEER WETEN?
Lees het hele artikel in deze uitgave van 

BIGnieuws magazine of bezoek onze website.

www.imagem.nl/waterschappen

DATA AUTOMATISERING HELPT BIJ 
BIJHOUDEN VAN REGISTRATIES IN 

WATERSCHAPPEN

Geo-registraties moeten actueel, betrouwbaar en compleet zijn. Dit geldt ook in 
watergangen en -keringen. Zo kunnen waterschappen zorgen voor voldoende en 

schoon water en garanderen ze de waterveiligheid. Waterschap De Dommel onderzocht 
hoe ze met data automatisering dit bijhoudproces efficiënter kunnen maken.
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De ingebouwde camera in de Leica GS18 I vergemakkelijkt het meetproces bij lastig te bereiken punten, omdat er met landmeetkundige kwaliteit in de foto’s te meten is. 

In het veld zijn er voor een landmeter veel 
variabelen die het een landmeter lastig kun-
nen maken. Bij het meten met GNSS is er 

bijvoorbeeld de voorwaarde dat de GNSS-
sensor satellietsignalen kan ontvangen. Een 
punt kan dus alleen worden gemeten als er 
vrij zicht is naar de open lucht en als het te 
meten punt te bereiken is met de stok. Als 
dit niet het geval is kost de meting van het 
punt veel meer tijd, omdat een alternatieve 
meetopzet bedacht moet worden.
Een manier vinden om efficiënter te werken 
is meestal de eerste stap om onderscheidend 
te zijn ten opzichte van concurrenten en een 

succesvolle business te runnen. Innovaties op 
het gebied van meetapparatuur spelen daar-
bij een belangrijke rol.

Lastig te bereiken punten
Het meten van lastig te bereiken punten hoort 
net zo goed bij landmeten als bijvoorbeeld 
veiligheidskleding. De meeste landmeters 
hebben tal van manieren om punten die niet 
direct met GNSS kunnen worden ingemeten, 
toch in te winnen. Denk bijvoorbeeld aan het 
inwinnen van een punt in de middenberm 
van een drukke weg. Het oversteken van de 
weg is onveilig en het nemen van veiligheids-

maatregelen voor het inwinnen van de beno-
digde punten gaat in de papieren lopen en 
bovendien ook veel tijd kosten. Een andere 
lastige taak is het inwinnen van punten onder 
een viaduct of overkapping. Zonder zicht op 
de open hemel is meten met een traditionele 
GNSS RTK-rover een uitdaging. Zeker als ook 
de hoogte moet worden bepaald.
In de hiervoor genoemde gevallen moeten  
alternatieven worden bedacht, zoals een  
workaround met excentrisch meten, het com-
bineren met een (in de controller geïntegreer-
de) digitale afstandsmeter of meten met een 
total station. Prima oplossingen natuurlijk, 

De Leica GS18 I is een GNSS RTK-rover waarmee een gebruiker honderden pun-
ten met landmeetkundige precisie kan inwinnen binnen enkele minuten, van een 
veilige afstand. Hij kan hierbij het te meten object of project vastleggen met 
de camera en vervolgens punten in de foto’s in het veld meten of de data later 
verwerken op kantoor.Door Arno Kijzerwaard

Cameratechnologie toegevoegde 
waarde bij GNSS

Leica introduceert GS18 I GNSS RTK-rover
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De GS18 I verwerkt afbeeldingen direct op de tablet of het veldboek, waardoor direct duidelijk is of de opname is gelukt en de nauwkeurigheden voldoen.

Visuele plaatsbepaling 
Landmeters zullen altijd tegen uitdagingen 
aanlopen in hun meetprojecten. Dit is de 
charme van het vak en ook een innovatie als 
deze vormt hier geen uitzondering op. Net 
als bij andere meettechnologie moet de ge-
bruiker de limieten kennen en bij cameratech-
nologie zijn dat bijvoorbeeld de belichting, 
een goed contrast en de posities van waar de 
foto’s genomen worden. Dit neemt niet weg 
dat in verreweg de meeste omstandigheden 
de cameratechnologie een perfecte aanvul-
ling is op de bestaande meetmogelijkheden. 
De GS18 I biedt een antwoord op de uitda-
gingen met wegvallende GNSS-ontvangst 
waar landmeters nog regelmatig tegenaan lo-
pen. Dankzij de visuele plaatsbepalingstech-
nologie kunnen objecten zoals gebouwen, 
overkappingen, viaducten, drukke wegen en 
kabels en leidingen nu eenvoudiger, sneller, 
efficiënter en veiliger dan voorheen worden 
ingewonnen en zijn alternatieve meetmetho-
den minder vaak noodzakelijk. n

Arno Kijzerwaard is senior marketing executive Benelux Leica 

Geosystems. Productingenieur Metka Majeric van Leica 

Geosystems beantwoordt op de volgende pagina vragen 

over Visuele Plaatsbepalingstechnologie en het gebruik van 

de Leica GS18 I GNSS RTK-rover: 

https://tinyurl.com/y6cptbhk.

www.leica-geosystems.com/nl-nl

ook voor kiezen om dit zelf (of een collega 
te laten) doen op kantoor met de Leica Infi-
nity-software. Deze workflow heeft ook een 
gunstig effect op de projectkosten die voor 
binnenpersoneel doorgaans lager liggen dan 
voor buitenpersoneel vanwege het ontbreken 
van de kosten voor een auto en apparatuur.

Bekijken ingewonnen data 
Bij apparatuur die terrestrische fotogramme-
trie ondersteunt is het vaak zo dat de gebrui-
ker pas op kantoor het resultaat kan zien. 
De genomen foto’s moeten eerst op een pc 
worden verwerkt voordat het mogelijk is om 
in de foto´s te meten, waardoor het pas na 
enige tijd duidelijk is of alle punten correct 
zijn ingewonnen. Het is natuurlijk praktischer 
als hier in het veld al zekerheid over is.
Met de GS18 I worden de afbeeldingen di-
rect geprocest op de tablet of het veldboek. 
Hierdoor is er direct zicht op of de opname 
gelukt is en de nauwkeurigheden voldoen. 
Na het verwerken van alle foto’s (aan elkaar 
rekenen), krijgt de gebruiker meteen een re-
sultaat in de vorm van inpassing van de foto-
groep. Het meten van de punten in het veld 
is bovendien makkelijk. De gebruiker klikt op 
een punt in één van de foto’s en de software 
matcht zelf hetzelfde punt in de andere foto’s. 
Zo is er buiten ook al direct zekerheid over 
de kwaliteit en kan de rest van het ‘meetwerk’ 
eventueel worden overgelaten aan de mede-
werkers op kantoor. En omdat alles meteen in 
3D wordt bepaald in het ingestelde coördi-
natensysteem, zijn meerdere metingen vanuit 
verschillende fotogroepen makkelijk samen te 
voegen. 

maar die kosten wel de nodige extra tijd. 
De ingebouwde camera in de Leica GS18 I 
maakt het mogelijk om het meetproces bij 
lastig te bereiken punten voortaan sterk te 
vereenvoudigen. Met de camera kunnen de 
niet met GNSS te meten delen opgenomen 
worden door foto’s te maken terwijl de ge-
bruiker langs het in te winnen gedeelte loopt. 
In de foto’s zijn vervolgens dankzij automa-
tische fotogrammetrische processing op de 
controller de gewenste punten direct in het 
veld aan te wijzen. Doordat van de foto’s de 
oriëntatie en positie wordt vastgelegd en er 
controle is in de vorm van de vele foto’s, kan 
er met landmeetkundige kwaliteit in de foto’s 
gemeten worden. We noemen dit ook wel vi-
suele plaatsbepaling.

Intensieve meetklussen
Met traditionele inwintechnieken honderden 
punten meten kan tijdrovend zijn. Bijvoor-
beeld het vastleggen van de gevel van een 
gebouw of het inwinnen van kabels en lei-
dingen in een open geul zijn intensieve meet-
klussen wanneer de objecten punt voor punt 
moeten worden gemeten, zoals gebruikelijk 
met RTK-rovers. 
Met de GS18 I is het project vast te leggen 
in foto’s terwijl de landmeter loopt. Omdat 
iedere foto de omgeving vastlegt wordt er 
niets gemist. Later moeten terugkeren naar 
het project omdat er een punt vergeten is, 
behoort dus tot het verleden. Dit punt kan op 
kantoor immers eenvoudig bepaald worden 
uit de foto’s.
De gebruiker kan direct buiten in het veld 
de punten ‘meten’ in de foto’s, maar kan er 
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Biodiversiteit én sociaal-economische ontwikkeling

Praktijk

Een geopark is iets anders dan een opname 
op de Werelderfgoedlijst, zoals de Wad-
deneilanden en Schokland. Een geopark 

is een door de Unesco gedefinieerd gebied met 
één of meer sites van wetenschappelijk belang. 
Het moet niet alleen vanuit geologisch standpunt 
interessant zijn. Het moet ook opvallen door zijn 
archeologische, ecologische en culturele waarde 
binnen het door Unesco opgestarte programma 
International Network of Geoparks. De Honds-
rug in Groningen/Drenthe is het enige Unesco 
Global Geopark in ons land. Na evaluatie ver-
lengde Unesco in 2018 de geopark-status hier-
van met vier jaar.

Biosfeergebieden
Er zit ook een sociale kant aan dit wetenschap-
pelijke Unesco-programma. Natuurbehoud en 

bescherming van biodiversiteit wil men hand 
in hand laten gaan met sociaal-economische 
ontwikkeling. Het programma vertaalt de prin-
cipes van duurzame ontwikkeling naar een 
lokale context en maakt zo de verbinding tus-
sen wetenschap, maatschappij en beleid. Deze 
regio’s, waarin de relatie tussen de mens en 
zijn natuurlijke omgeving centraal staat, wor-
den Biosfeergebieden genoemd. De eventuele 
erkenning en toekenning van de status Geo-
park aan een regio betekent in principe geen 
nieuwe juridische status voor dat gebied. Het 
is vooral de toekenning van een kwalificatie 
aan de regio; bestaande wet- en regelgeving is 
doorgaans voldoende. Het gaat om de erken-
ning van de combinatie van een aantal unieke 
waarden en het beschikbaar en bekend maken 
daarvan. 

Brede samenwerking
Bij de bescherming van zo’n gebied hoeft dan 
ook niet te worden gevreesd voor ingrijpende 
beperkingen van reeds gangbaar en geoor-
loofd grondgebruik. Wel zal ervoor moeten 
worden gezorgd dat eventuele veranderin-
gen van het grondgebruik de aardkundige 
waarden en aantrekkelijkheid van het park 
niet wezenlijk schaden. Het hele idee van een 
geopark kan alleen ten volle tot uitdrukking 
komen door een brede samenwerking tussen 
betrokkenen (eigenaren, beheerders, overhe-
den) en partners vanuit verschillende werk-
velden. Denk aan geologie, natuur, cultuur,  
educatie, toerisme en de agrarische sec-
tor. De status van Geopark moet worden  
verdiend door als regio zelf het initiatief te 
nemen.

Een nieuw Unesco Geopark 
in Nederland?

Wethouder Jos van den Boogaart van gemeente Mill en Sint Hubert zette op 2 oktober 2020 zijn handtekening om samen te werken in het toekomstige Unesco Geopark 
Peelhorst en Maasvallei.

Van oudsher is de Peelrandbreuk in belangrijke mate bepalend voor het gebruik 
en het beeld van het lokale landschap. Om het bijzondere karakter van deze 
omgeving meer tot uitdrukking te laten komen, is de ambitie opgepakt om het 
gebied te ontwikkelen tot ‘Unesco Geopark Peelhorst en Maasvallei’.Door Remco Takken



41

levendig gebied, waar wetenschap en de lokale 
gemeenschappen bij betrokken zijn en voordeel 
van hebben’. Het gebied moet daarbij internati-
onaal onderscheidend zijn. Het is belangrijk dat 
de samenhang in beeld wordt gebracht tussen 
de (veelal relatief kleine) monumenten, land-
schapselementen, parken, natuurreservaten, 
archeologische vindplaatsen en aardkundige 
verschijnselen. Onderling, maar ook in hun rela-
tie met de bewoners van het gebied. 

Samenwerkingsovereenkomst
Recentelijk was er nieuws van het Geopark Peel-
horst en Maasvallei in oprichting, wat de kan-
sen verstevigt. Op 2 oktober 2020 sloten twee 
nieuwe gemeenten zich aan. Gemeente Mill en 
Sint Hubert deed dat door het tekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst. Gemeente Horst 
aan de Maas sloot zich aan met een intentie-
verklaring. 
Mill en Sint Hubert is de achtste partij die zich 
verbindt met financiële middelen en ambtelijke 
inzet. De gemeenten Bernheze, Landerd, Uden, 
Boekel, Gemert-Bakel en Deurne, de provincie 
Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas 
gingen hen voor met de ondertekening van 
een samenwerkingsovereenkomst in 2019. De 
gemeente Horst aan de Maas wil nog een jaar 
verbonden zijn door middel van een intentiever-
klaring. Deze gemeente bekijkt, samen met de 
gemeenten Peel en Maas, Leudal, Venray, pro-
vincie en waterschap Limburg of ze in 2021 de 
stap zetten om de samenwerkingsovereenkomst 
te ondertekenen. Wordt Peelhorst en Maasvallei 
een nieuw geopark in Nederland? n

https://peelhorstenmaasvallei.nl

in de aardkorst in het gebied van de Peelhorst 
en Maasvallei hebben geleid tot een breuken-
stelsel in de bodem. Dit aardkundig fenomeen, 
dat tot op de dag van vandaag actief is, heeft 
een landschap gevormd met horsten (hoog) en 
slenken (laag). Het landschap waarin drassige 
wijstgronden, ondoordringbare veengebieden 
en maasterrassen elkaar afwisselen, bepaalde 
eeuwenlang waar werd gewoond en gewerkt. 
Archeologische vindplaatsen verwijzen naar 
een rijk cultureel en religieus verleden. De Peel-
randbreuk is een natuurlijke én culturele barrière. 
Geomorfologisch is de breuk uniek in Europa.

Uitvoeringsprogramma
In het in september verschenen Uitvoeringspro-
gramma Geopark Peelhorst en Maasvallei 2020-
2021, stellen de auteurs dat wordt gestreefd 
naar een ‘Michelin-ster voor het landschap en 
de unieke geologische ontstaansgeschiedenis 
van het gebied’. Om de Unesco-status te berei-
ken moeten de initiatiefnemers een aanvraag 
indienen. Een wetenschappelijke onderbouwing 
is verplicht. Daarnaast moet het gaan om ‘een 

Nieuwe Geoparken
In 2018 bracht het Nederlands Forum Unesco 
Global Geoparks een eerste advies uit over 
de haalbaarheid van diverse toekomstige 
geopark-initiatieven in Nederland. Zo is er het 
Oer-IJ (Noord-Holland), Gooi- en Vechtstreek 
(Noord-Holland, Utrecht), Schelde-Delta (Noord-
Brabant, Zeeland, Vlaanderen), RijnMaas-delta 
(diverse provincies) en de Heuvelrug (Noord-
Holland, Utrecht, Gelderland). Het Forum heeft 
toen geen van deze kandidaat-geoparken 
voorgelegd aan de Unesco-commissie voor de 
nominatie van Unesco Geopark; de aspirant-
geoparken in Nederland waren in 2018 onvol-
doende gevorderd met de voorbereidingen voor 
een formele aanvraag.

Mogelijkheden
Ook Peelhorst/Maasvallei is een van die ge-
bieden met een plan. De gemeenten Bernheze, 
Landerd, Deurne, Gemert-Bakel, Uden en Boekel 
met Waterschap Aa en Maas en de provincie 
Noord-Brabant bespraken in 2016 voor het 
eerst de mogelijkheden voor een ‘Geopark De 
Peelhorst’. In 2019 werden de afspraken om 
gezamenlijk te werken aan het Geopark in op-
richting geformaliseerd. Ook werd besloten om 
het Geopark een naam te geven: ‘Peelhorst en 
Maasvallei’. Daarmee kwam de focus naast de 
Peelvenen en de wijstgronden ook te liggen op 
de kwelgeulen in de Maasvallei als bijzondere 
landschapselementen. 

Peelrandbreuk 
De Peelrandbreuk is een breuklijn die via Roer-
mond, Meijel, Liessel, Deurne, Bakel, Gemert, 
Boekel en Uden naar Heesch loopt. Bewegingen 

De Peelrandbreuk. Beeld: IVN

Lage slenken en hoge wijstgronden in de Peelhorst. 
Beeld: IVN
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Cadac en Semmtech ontwikkelden gezamenlijk een koppeling tussen BIM 360 en de SEm-configuratie van Relatics. 

“Met Cadac Group voeren we 
steeds vaker BIM 360-projec-
ten uit voor bouw- en infrabe-

drijven, waarbij de nadruk dan vaak ligt op 
het gebied van documentmanagement”, ver-
telt Spreen. “Een vaak terugkerend punt van 
aandacht is daarbij dat veel van die bedrij-
ven Relatics gebruiken voor het beheren van 
hun Systems Engineering-processen. Omdat 
projecteisen altijd wel een relatie hebben met 
documenten en vice versa, is het voor hen 
noodzakelijk om gegevens uit te wisselen tus-
sen de BIM- en SE-omgeving, maar zonder 
koppeling is dat een handmatige en ook 
foutgevoelige klus. Hoe vaker we BIM 360 

implementeerden, hoe meer het ons duidelijk 
werd dat er behoefte was aan een volledig 
geïntegreerde koppeling tussen beide plat-
formen. We hebben daarom met Semmtech 
een koppeling ontworpen waarmee we het 
datamodel in Relatics direct aan BIM 360-do-
cumenten kunnen koppelen.”

Gespiegeld
Semmtech is gespecialiseerd in het gebruik 
van Relatics en het verhaal van Oostinga is 
dan ook het gespiegelde verhaal van Spreen. 
Oostinga kreeg namelijk van Relatics-gebrui-
kers in de bouw en infra steeds vaker de 
vraag hoe ze stappen zouden kunnen zetten 

op het gebied van BIM. Op basis van deze 
vragen begon hij ook na te denken over een 
oplossing. “Zelf heb ik een lange geschiede-
nis met Relatics, aangezien ik een van de 
eerste gebruikers van deze software was. De 
afgelopen tien jaar heb ik me met Semmtech 
en onze Belgische dochter Neanex met name 
gericht op het inrichten van Relatics voor 
specifieke gebruikersgroepen in de bouw en 
infra. Dit heeft de zogenaamde SEm-configu-
ratie opgeleverd, een configuratie die een 
stabiele Relatics-inrichting levert, iets wat es-
sentieel is voor het maken van een betrouw-
bare koppeling met BIM 360. Een koppeling 
kan immers alleen maar toekomstbestendig 

Cadac Group en Semmtech hebben gezamenlijk een oplossing ontwikkeld om de 
informatieplatformen Relatics en BIM 360 met elkaar te verbinden. BIGnieuws 
sprak met Ben Spreen, senior accountmanager bij Cadac Group, en Daan Oostin-
ga, algemeen directeur bij Semmtech, over deze samenwerking en de voordelen 
die de verbinding moet bieden aan de gebruikers van beide pakketten. Door Lambert-Jan Koops

BIM en Systems Engineering 
samengebracht 

Koppeling BIM 360 en Relatics door Cadac en Semmtech 

Interview
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Waar Relatics veel wordt gebruikt voor het beheer van SE-processen, wordt BIM 360 vaak ingezet voor  
documentbeheer.

dingen voor nieuwe klanten, die echt nog op 
zoek zijn naar een Systems Engineering- of 
samenwerkingsoplossing.”
Voor de nabije toekomst geldt dat Cadac 
Group en Semmtech de koppeling tussen BIM 
360 en de SEm-configuratie van Relatics eerst 
zo goed mogelijk willen uitrollen en vervol-
gens willen evalueren of er nog vervolgstap-
pen nodig zijn. “Als er bijvoorbeeld op basis 
van de feedback van klanten nog nieuwe 
ideeën ontstaan, is het goed mogelijk dat we 
die zullen uitwerken, want de samenwerking 
is goed verlopen”, stelt Oostinga. “Voorals-
nog willen we echter eerst onze aandacht 
richten op het product dat we nu hebben ont-
wikkeld.” n

www.semmtech.com

www.cadac.com

liggende branches naast infra zijn de bouw- 
en de installatiebranche, maar ik denk dat 
de koppeling ook voor andere sectoren zijn 
nut zal hebben, zoals bijvoorbeeld voor de 
scheepsbouw. Net als voor Cadac geldt voor 
ons ook dat we het in eerste instantie zullen 
aanbieden aan ons eigen klantenbestand en 
het daarnaast zullen meenemen bij aanbie-

zijn als de beide gekoppelde onderdelen niet 
al te veel aan verandering onderhevig zijn. 
In het geval van BIM 360 is de rust gegaran-
deerd omdat deze software door Autodesk 
wordt ontwikkeld, maar voor Relatics geldt 
dat iedere gebruiker zijn eigen inrichting kan 
kiezen. Onze Semmtech-inrichting is echter 
steeds meer gestandaardiseerd in het afgelo-
pen decennium en zal dat ook blijven, zodat 
de stabiliteit van de koppeling met BIM 360 
ook gegarandeerd is.” 

Infrasector
Na enkele maanden van ontwikkeling is de 
koppeling tussen BIM 360 en de SEm-confi-
guratie van Relatics inmiddels klaar en be-
schikbaar voor eindgebruikers. “We zijn nu 
contact aan het zoeken met geïnteresseerden, 
maar hebben natuurlijk in ons eigen klanten-
bestand ook al verschillende partijen die aan 
de slag willen met de koppeling”, zo vertelt 
Spreen. “Met name de infrabedrijven tonen 
daarbij veel belangstelling.”
Oostinga beaamt dat de behoefte aan de 
koppeling binnen de infrasector het grootst 
is en denkt dat andere sectoren daarna zul-
len aankloppen. “De meest voor de hand 

Relatics
Relatics is een webgebaseerde applicatie die de gebruikers in staat 
stelt om informatie binnen projecten in de bouw- en infrastructuur 
te beheren. De software bevat functies voor het structureren van 
projectinformatie in plaats van het beheren van documenten. Met 
behulp van semantische technologie en een eisen-gecentreerde 
aanpak zijn zo eisen, objecten, ruimten, activiteiten, risico’s en 
verificaties te beheren in een samenhangend netwerk. Als gevolg 
daarvan is de bijbehorende informatie traceerbaar en is het moge-
lijk om projecten aan te sturen. 

Relatics is specifiek ontworpen voor projecten die werken volgens 
de principes van Systems Engineering. Het platform ondersteunt 
ook het beheer en gebruik van referentiebibliotheken (zoals pro-
jectmedewerkers of referentiedocumenten) en kennisbibliotheken 
(zoals een eisenbibliotheek of risicobibliotheek). De software biedt 
niet de mogelijkheid van Requirements Management, maar wel van 
andere applicaties die een rol spelen tijdens de levenscyclus van 
projecten, zoals Risico Management en Verification & Validation.

www.relatics.com

Voor Relatics geldt dat iedere gebruiker zijn eigen inrichting kan kiezen, maar de Semmtech-inrichting is de  
afgelopen tien jaar gestandaardiseerd. 
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Het nieuwe kantoor van Cure Afvalbeheer is ontwikkeld vanuit de circulaire gedachte.

Sinds maandag 23 november werken alle 
medewerkers van Cure vanuit de nieuwe 
locatie. Het nieuwe kantoorgebouw ligt 

pal naast Milieustraat Acht die al in juli opende. 
Dit is een van de vier milieustraten van Cure Af-
valbeheer, een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Val-
kenswaard. De organisatie beheert niet alleen 
de milieustraten, maar is ook dagelijks in de 
weer om van ruim 135 duizend huishoudens 
het afval in te zamelen. De medewerkers legen 
niet alleen de grijze, groene en ondergrondse 
containers, maar zorgen ook voor de geschei-
den inzameling van oud papier, kunststof en 
glas.
Met het takenpakket van Cure Afvalbeheer in 
het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat 
er bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor 

in Eindhoven zoveel aandacht was voor het 
hergebruik van materialen. Er is dan ook niet 
gekozen voor de gangbare, nieuwe bouwmate-
rialen, maar specifiek gezocht naar innovatieve 
oplossingen op dit gebied. Zo is de gevel van 
het kantoor bekleed met hergebruikt pallethout, 
met daarvoor glaspanelen van deels herge-
bruikt glas. In de buitengevel zijn ontelbare 
oude betontegels verzaagd tot metselstenen. 
Ook voor de binnen- en buitenvloeren van de 
begane grond zijn trottoirtegels hergebruikt. 
De binnenwanden bestaan uit hergebruikt hout 
en in de wanden en plafonds doen afgedankte 
spijkerbroeken en matrassen dienst als isolatie-
materiaal. Bovendien kunnen aan het einde van 
de levensduur van het gebouw, alle onderdelen 
weer gedemonteerd en hergebruikt worden.
“Bouwen met hergebruikt materiaal is een uit-

daging”, vertelt Cure-directeur Frans van Strijp. 
“Het gebruik van gerecyclede materialen is 
momenteel nog duurder dan conventionele 
bouw. Dat had ons kunnen tegenhouden. Maar 
wij willen die extra stap zetten, die investering 
doen en innovatief zijn. Door op deze manier 
ons kantoor te bouwen, willen we de markt 
openbreken zodat in de toekomst dit soort pro-
jecten hopelijk ‘gewoon’ worden. Hergebruik in 
nieuwbouw kan een groot marktconcept wor-
den en veel opleveren als het gaat om herge-
bruik van materialen.”

Hoge duurzaamheidsscore
Het nieuwe kantoor gooit niet alleen hoge 
ogen op het gebied van hergebruik, het is ook 
duurzaam dankzij de voorzieningen die zijn 
getroffen. Het gebouw kan zelfstandig ener-

In november opende Cure Afvalbeheer zijn nieuwe kantoor op Bedrijventerrein 
GDC Noord in Eindhoven (Acht). Bijzonder is de grote hoeveelheid hergebruikte 
materialen die is toegepast in het pand. Cure ziet afval als een grondstof voor iets 
nieuws en het hele gebouw is dan ook ontwikkeld vanuit de circulaire gedachte. Door de redactie

Cure Afvalbeheer bouwt kantoor 
met hergebruikte materialen

Pallethout, glas, tegels, spijkerbroeken en matrassen

Praktijk
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De gevel van het kantoor is bekleed met hergebruikt pallethout, met daarvoor glaspanelen van deels  
hergebruikt glas. 

gezond en leefbaar. Daar zorgen onder meer 
de drie meter hoge bomen voor. Natuurlijk, 
rustgevend groen dat zonder kunstmatige 
ingrepen zorgt voor veel zuurstof en een ge-
zonde lucht.

Samenwerken
Het nieuwe kantoor is een ontwerp van 
architecten|en|en uit Eindhoven. Architect 
Joost Verbeek: “We zijn uitgedaagd en hebben 
die circulaire kans met beide handen aange-
grepen. Uit een intensief ontwerptraject samen 
met de mensen van Cure Afvalbeheer, is een 
karakteristiek gebouw ontstaan waarbij respect 
voor mens en milieu centraal staat… een ge-
bouw met een hart!”
BAM Bouw en Techniek realiseerde het kantoor 
en het beheerdersgebouw op de milieustraat. 
Jansen Infra heeft de buitenruimte aangelegd 
die plaats biedt aan alle inzamelvoertuigen van 
Cure. “Circulair bouwen vergt niet alleen be-
schikbaarheid van hergebruikte materialen. Cir-
culair bouwen behoeft optimaal samenwerken 
en communiceren. Onder meer het beschikbare 
pallethout voor de gevel kende structuur- en 
maatverschillen voor wij het gingen toepassen. 
Dan volgde overleg over onze mogelijkheden 
om het materiaal te verwerken en de gewenste 
esthetische uitstraling”, aldus Frank van Kalken, 
regiodirecteur bij BAM Bouw en Techniek. “Ik 
ben trots op hoe we samen met Cure, de ar-
chitect en de andere bouwpartners het ontwerp 
hebben gerealiseerd. Het hoofdkantoor voor 
Cure is een prachtige aanvulling op de erva-
ring van BAM met circulaire projecten zoals 
Circl in Amsterdam.” n

www.cure-afvalbeheer.nl

www.bam.com

www.architecten-en-en.nl

waterhuishouding gedacht: Cure Afvalbeheer 
wast de vuilniswagens met regenwater dat de 
organisatie zelf opvangt.
Voor het project is gewerkt met de GPR-code 
om duurzaamheid te meten in gemeentelijk 
vastgoed. Op bijna alle onderdelen, zoals 
energieprestatie, circulair materiaalgebruik 
en thermisch comfort is een hoge score be-
haald. 
Ook op het gebied van gezondheid en ge-
bruiksvriendelijkheid is het nieuwe kantoor-
gebouw duurzaam. Cure Afvalbeheer wilde 
vooral ook dat het een plek zou zijn waar 
alle medewerkers en bezoekers zich thuis en 
welkom voelen. Het is open, transparant, met 
deuren die altijd openstaan of − als ze dicht 
zijn − tóch open zijn door het vele glasge-
bruik. Het klimaat in het pand is bovendien 

gie opwekken en verdelen dankzij de 340 
vierkante meter zonnepanelen op het dak. 
Ook wordt gebruikgemaakt van een warm-
tepomp die kan verwarmen en koelen. Door 
middel van actieve inductie-units wordt het 
gebouw vraaggestuurd verwarmd, verkoeld 
en geventileerd zodat het geheel energieneu-
traal te gebruiken is. Daarnaast is ook aan de 

Milieustraat Acht 
Uiteraard is niet alleen bij de bouw van 
het kantoor rekening gehouden met duur-
zaamheid. Geheel volgens het gedach-
tengoed van Cure Afvalbeheer is de in 
juli geopende Milieustraat Acht modern 
van opzet en logistiek effectief ingericht. 
Dit zorgt ervoor dat de doorlooptijd op 
de milieustraat korter wordt. De afval-
stromen zijn over twee routes verdeeld, 
zodat bezoekers hun afval beter en snel-
ler kunnen scheiden. Dankzij de ruimere 
opzet en betere indeling is het gemak-
kelijker om bij de containers te komen. 
Ook staan er meer en grotere containers. 
Daarnaast is bij het bouwen van de mi-
lieustraat gebruikgemaakt van gerecy-
clede materialen.
De nieuwe milieustraat biedt ook kansen 
voor de toekomst. Momenteel is Cure 
aan het sleutelen aan een plan met ver-
beterpunten. Naast praktische zaken 
als ruimere openingstijden en een proef 
met zondagopenstelling, zijn ook het 
ontmantelen van samengestelde afval-
stromen, verdere afvalscheiding en het 
opbulken van afvalstromen allemaal on-
derdelen van dit plan.

De entree van het gebouw met binnen- en buitenvloeren waarvoor trottoirtegels zijn hergebruikt. 
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Met DELTA zijn waterkeringen zoals duikers te detecteren door vegetatie heen. 

Elk waterschap heeft te maken met een 
enorm gebied om te beheren: duizen-
den watergangen, keringen en kunst-

werken, maar ook de natuur zelf. En in zo’n 
beheergebied verandert er elk jaar van alles. 
En wat er in het weer gebeurt, heeft er ver-
der invloed op. In de afgelopen zestig jaar is 
de jaarlijkse neerslag toegenomen met veer-
tien procent (KNMI, 2019). Daar tegenover 
staat dat door klimaatverandering Nederland 
landinwaarts met meer droogte te maken 
krijgt (KNMI, 2020).
Om ervoor te zorgen dat Nederland voor-
zien is van schoon en voldoende water en de 
waterveiligheid gegarandeerd wordt, is het 
van belang dat de eerdergenoemde assets in 
de natuurgebieden actueel bijgehouden wor-
den. Handmatige inspecties in het veld kosten 
veel tijd, inspanning en middelen, vooral in 
zo’n groot beheergebied. Data-automatise-
ring biedt hier een uitkomst.

De Dommel
Eén van die waterschappen die te maken 
heeft met het bijhouden van hun geo-registra-
ties, is waterschap De Dommel. De Dommel 
beheert geen grote waterkeringen, maar ziet 
zichzelf als een ‘water’ waterschap, of beter 
gezegd een afwaterend waterschap. Yvonne 
Menten is projectleider Digitale Stelsel Om-
gevingswet bij De Dommel en overziet alles 
wat met geo, de BGT en de Omgevingswet te 
maken heeft. “We zitten in bosrijk gebied met 
heel veel natuurgebieden en daar willen we 
de natuur haar gang laten gaan. Door ver-
wildering en obstakels van de natuur, zoals 
omgevallen bomen of dichte groei kan je niet 
altijd iemand het veld in sturen ter inspectie. 
Gebiedsbeheerders kunnen niet overal bij”, 

vertelt Menten. “Maar we willen wel graag 
weten of het water goed vastgehouden of juist 
goed afgevoerd kan worden. Daarvoor is de 
registratie van de ligging van c-watergangen 
[watergangen met een bergende functie – 
red.] en duikers belangrijk, én dat mutaties 
snel gevonden en vastgelegd konden wor-
den.”

Data-automatisering
Om toch de inspecties uit te voeren vroeg De 
Dommel of IMAGEM een onderzoek wilde 
starten in hun beheergebied. IMAGEM koos 
voor dit onderzoek de oplossing DELTA: een 
mutatiesignalering-oplossing die gebruik-
maakt van data-automatisering met verschil-
lende detectiemodellen, zie kader. 
Marcel van der Weerd, geospatial solutions 
specialist bij IMAGEM, implementeerde de 
oplossing bij De Dommel: “Met behulp van 
DELTA is er 607 kilometer aan watergangen 
geanalyseerd. Met een getraind Machine 
Intellect zijn er hierin 5.517 lijnstukken van 

minimaal vier meter gedetecteerd waarin er 
geen watergang is gevonden. Deze detecties 
bestaan uit 1.855 duikers, 242 dempingen 
en 3.474 lijnstukken waarbij de watergang 
wel aanwezig is in de data, maar niet goed 
op zijn plaats ligt.”
In de analyse wordt gebruikgemaakt van een 
hoogtemodel. Hiermee kan van boven door 
vegetatie heen gekeken worden en wordt de 
analyse compleet uitgevoerd in elk gebied; 
ook in bosrijke gebieden, zoals De Dommel, 
worden watergangen goed waargenomen in 
de remote-sensinganalyse.

Digitale transformatie
Terwijl ze nog bezig zijn met de controle van 
de onderzoeksresultaten is De Dommel onder 
de indruk. Menten: “We waren heel verwon-
derd dat duikers zo goed gevonden werden 
en dat het resultaat zo nauwkeurig was vanuit 
de verschillende kaartlagen, zoals infrarood. 
Dat gold ook voor de dempingen, die zo 
goed te zien waren, omdat we het Algemeen 

De wereld om ons heen verandert in een alsmaar rapper tempo. Een belangrijke 
oorzaak daarvan is de klimaatverandering. Ook in een land als Nederland zijn 
de gevolgen van klimaatverandering niet te onderschatten. Periodes van hevige 
regenbuien afgewisseld met periodes van extreme droogte, met als gevolg water-
overlast of uitdroging van de bodem. Genoeg water is van levensbelang en het is 
aan de waterschappen om de toevoer zo optimaal mogelijk te houden.Door Tieme de Jonge

Hoe klimaatverandering de 
digitale transformatie aanjaagt

Actueel bijhouden assets in natuurgebieden 

Praktijk
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Met behulp van DELTA is 607 kilometer aan watergangen geanalyseerd binnen het verzorgingsgebied van  
waterschap De Dommel. 

actueler bezig.” Door de registraties binnen 
een waterschap op orde te hebben, kan de 
waterveiligheid en toevoer beter gecontro-
leerd worden met het oog op klimaatverande-
ring én klimaatadaptatie: water vasthouden 
en afvoeren wanneer dat echt nodig is. 
Patrick de Groot, sales director bij IMAGEM, 
licht de aanpak toe die het bedrijf heeft geko-
zen bij de werkzaamheden voor De Dommel: 
“Wij geloven in het automatiseren van detec-
tieprocessen, waarmee je je aandacht vooral 
kunt richten op die plekken waar ook echt iets 
aan de hand is. Deze aanpak, waarbij we 
dankbaar gebruikmaken van de mogelijkhe-
den van Machine Learning en data science, 
stelt waterschappen en andere gebiedsbe-
heerders in staat significant op hun handha-
vingskosten te besparen en sneller te acteren 
op ongewenste veranderingen. Alle benodig-
de bouwblokken zijn al in de basissoftware 
aanwezig, zodat we snel detectiemodellen 
kunnen configureren op basis van nieuwe 
klantvragen. Die modellen vinden hun weg 
richting DELTA, zodat ook andere aangeslo-
ten gebruikers hiervan kunnen profiteren. Zo 
gaan we efficiënt om met overheidsgeld en 
helpen we om innovatie te versnellen.” n

Tieme de Jonge is marketing communicatie specialist bij 

IMAGEM. Zie voor meer informatie www.imagem.nl/water-

schappen. Voor de genoemde bronnen in de eerste alinea 

van dit artikel, zie de website van het KNMI www.knmi.nl. 

aan digitaal verworven data zijn we in staat 
om velddetectieprocessen te automatiseren. 
Bij De Dommel benadrukken ze dat. Menten: 
“Je mist de tijd om buiten te kijken: wat je 
hebt liggen, waar je verantwoordelijk voor 
bent, wat je beheert en wat er gemuteerd is. 
Je moet heel snel actuele gegevens binnenha-
len. Dat lukt gelukkig door heel veel databron-
nen te combineren en achter je bureau fouten 
te detecteren en op te zoeken. Zo ben je veel 

Hoogtebestand Nederland en andere bestan-
den combineerden.”
Data-automatiseringsoplossingen zoals DEL-
TA helpen waterschappen bij hun digitale 
transformatie. Steeds meer waterschappen 
kampen met een toenemende vraag en een 
afnemende beschikbaarheid van personeel 
om de werklast te beheren, als gevolg van 
vergrijzing. Door kunstmatige intelligentie te 
combineren met het sterk groeiende aanbod 

Technologie
DELTA is door IMAGEM ontworpen met 
het oog op het Nederlandse landschap 
en hoe dit door de tijd verandert. De 
oplossing wordt aangeboden binnen 
ERDAS IMAGINE, de standaard beeld-
verwerkingstechnologie van Hexagon’s 
geospatial-divisie. Door gebruik te ma-
ken van ruimtelijke modellen die in een 
overzichtelijke gebruikersinterface zijn 
geïntegreerd, wordt het zoekproces 
geautomatiseerd en kan een controleur 
gericht de gevonden veranderingen be-
oordelen. Het resultaat is een open geo-
grafisch bestand dat direct kan worden 
ingelezen in andere geografische infor-
matiesystemen.

Door kunstmatige intelligentie te combineren met het sterk groeiende aanbod aan digitaal verworven data bleek het 
mogelijk om velddetectieprocessen te automatiseren.
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Integrated mesh layer van Cyclomedia verkregen met nFrames-technologie.

De overname van nFrames door Esri is 
opvallend omdat Esri niet bekendstaat 
als een bedrijf dat veel acquisities doet. 

Er is dan ook een duidelijke reden voor, zo 
legt Van der Vaart uit. “De reden dat we zijn 
gaan kijken naar nFrames is dat dit bedrijf 
technologie in huis heeft die wij nog niet bie-
den als onderdeel van ons portfolio, terwijl 
er wel steeds meer behoefte aan is bij onze 
eindgebruikers. Dat heeft onder andere te ma-
ken met het feit dat er in het algemeen steeds 
meer aandacht is voor data-inwinning en in 
het bijzonder voor het maken van afgeleide 
producten op basis van deze data. Specifiek 
gaat het erom dat onze eindgebruikers steeds 
vaker 3D-producten willen creëren op basis 
van fotomateriaal. Dat was al wel mogelijk, 
maar daarvoor moesten ze dan wel software 
van derden inzetten. Met de overname kunnen 
we de technologie achter SURE benutten om 
het voor ArcGIS-gebruikers mogelijk te ma-
ken om eigenhandig een hoogwaardige en 
realistische 3D-weergave van de omgeving te 
maken. Door luchtfotomateriaal te combineren 
met informatie uit puntenwolken wordt een ge-
textureerde mesh gegenereerd. De mesh kan 
dienen als een driedimensionale luchtfoto in 
een scene en is geschikt om omgevingsdata in 
3D mee te visualiseren.”

Getextureerde mesh
Hoogwaardige 3D-omgevingsdata zijn tegen-
woordig veelgevraagd bij 3D GIS-toepassingen. 
Waar de schematische 3D-weergave van de 
BAG-panden in Nederland voor een realistische 
beleving vaak niet toereikend is, zal een mesh 
wel aan deze verwachtingen voldoen dankzij 

het detailniveau en de realistische hoogte, kleu-
ren en texturen van de omgevingsobjecten.
Meshes lenen zich er met name voor om met 
3D-data te worden gecombineerd en als con-
textinformatie te dienen. Naar verwachting 
zullen de getextureerde meshes in de toe-
komst dan ook steeds meer gebruikt worden 
door organisaties die veel met 3D-ontwerpen 
en BIM-modellen werken, zoals overheden, 
planningbureaus en de AEC-sector. De visu-
alisatie van nieuwe bouwprojecten of om-
gevingsplannen kunnen straks letterlijk in de 
huidige omgeving worden geplaatst. Een ge-
detailleerd BIM-model van een architect zal 
er ook beter mee tot zijn recht komen in een 
GIS-omgeving.

Integratie in ArcGIS
De SURE-software wordt geïntegreerd in Esri’s 
ArcGIS-platform. “In de nabije toekomst, zal 
de technologie van SURE beschikbaar ko-
men in ArcGIS Drone2Map en Site Scan for  
ArcGIS, zodat gebruikers betere meshes, pun-
tenwolken en true ortho’s kunnen maken van 
hun dronebeelden”, zo legt Van der Vaart 
uit. “Op een iets langere termijn, zal de tech-
nologie van SURE ook zijn geïntegreerd in 
ArcGIS en daar de orthomapping en drone-
beeldverwerking verbeteren. Dit is dus de ma-
nier waarop onze eindgebruikers vooral iets 
zullen merken van de overname: geen grote 
veranderingen, met in het oog springende 
nieuwe software of producten, maar verbe-

Esri heeft de overname van het Duitse technologiebedrijf nFrames bekendge-
maakt. Dit laatste bedrijf is met name bekend als ontwikkelaar van SURE, tech-
nologie voor imagery en LiDAR 3D-oppervlakreconstructie. Het gebruik van SURE 
maakt de combinatie van imagery met 3D GIS mogelijk, waardoor gebruikers 
3D-gegevens van lucht-, drone- en grondsensoren kunnen vastleggen en analy-
seren in een geautomatiseerd end-to-end-proces. Niels van der Vaart, 
manager innovatie en portfolio-ontwikkeling bij Esri Nederland, legt uit waarom 
de overname is uitgevoerd. Door Lambert-Jan Koops

Esri neemt nFrames over om 
3D-mogelijkheden

3D Surface Imaging Technology in ArcGIS-platform

Interview
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Integrated mesh layer van Cyclomedia gecombineerd met een BIM-model van Allinq. 

laars ook aan andere projec-
ten zullen gaan werken. “Het 
is een heel getalenteerde club 
mensen, waarmee we in bre-
de zin verder willen werken 
op R&D-gebied. Dat zou dan 
kunnen op de manier zoals 
dat in het verleden ook is ge-
beurd met het team van City-
Engine, dat nu ook niet alleen 
hun eigen product ontwikkelt, 
maar ook gerelateerde oplos-
singen op het gebied van vir-
tual reality, 3D op het web en 

bijvoorbeeld ArcGIS Urban. Op die manier 
krijgt Esri er dus dankzij de overname van 
nFrames een compleet nieuw regionaal R&D-
centrum bij.” n

www.nframes.com

www.esri.nl

ma met betrekking tot de overname, zoals de 
inrichting van het kantoor, het opnemen van 
de nFrames-medewerkers in de Esri-gelederen 
en het overnemen van de nFrames-klanten. Te-
gelijk wordt gestart met de integratie van de 
nieuwe technologie, terwijl ook de ontwikke-
ling van SURE zelf een belangrijke taak blijft 
voor de nieuw ingelijfde medewerkers. Voor 
de wat langere termijn zullen de concrete 
doelen nog worden geformuleerd, waarbij 
het waarschijnlijk is dat de nFrames-ontwikke-

tering van de mogelijkheden 
dankzij ontwikkelingen op de 
achtergrond.”
De overname van nFrames 
zal dus geen grote schok 
teweegbrengen, maar gelei-
delijk aan voordelen bieden. 
Ook op marketinggebied zal 
Esri niet meteen alle registers 
opentrekken, zo weet Van 
der Vaart. “SURE is een ni-
cheproduct voor een specifie-
ke gebruikersgroep, dus het 
doel is niet om het bij zo veel 
mogelijk klanten te positioneren, het gaat er 
echt om dat we de technologie oppakken en 
integreren in onze producten. De nieuwe con-
tent die voor een grotere groep gebruikers 
gemaakt kan gaan worden met deze tech-
nologie, dat is waar veel ArcGIS-gebruikers 
voordelen van gaan ervaren.”

R&D-centrum
Voor de nabije toekomst staan er in eerste in-
stantie wat praktische zaken op het program-

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

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

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

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

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

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

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

Nieuwe webservice van NEO biedt 
realtime* inzicht in zonnepanelen

NEO ontwikkelt slimme oplossingen 
voor de energietransitie

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

zonnepanelen in Nederland
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“Veel van ons ontwikkelwerk voor 
het GBIplatform is afhankelijk 
van de feedback die we van de 

eindgebruikers krijgen. Met het oog op de 
toekomst en de functionaliteitsvragen die 
we verwachten van deze eindgebruikers is 
het echter ook belangrijk om eens in de zo-
veel tijd goed te kijken naar het framework 
van ons systeem”, zo legt Boonstra uit. “Dat 
hebben we de afgelopen tijd gedaan en 
daarbij zijn we tot de conclusie gekomen 
dat we voor een andere opzet moeten kie-
zen. Het bestaande framework was simpel-
weg niet meer toereikend voor de huidige 

en toekomstige ontwikkelingen.”
De belangrijkste wijziging bij GBI is dat de 
ontwikkelaars kiezen voor een nieuwe GIS-
engine, waarbij de keuze is gevallen op 
Tailormap. Wiersma vertelt waarom: “Op ba-
sis van de huidige trends en ontwikkelingen 
zien we vooral toekomst in webgebaseerde 
en open-source-oplossingen, zodat we daar 
ook specifiek naar hebben uitgekeken. Vooral 
de open-source-factor was daarbij belangrijk 
omdat dit steeds meer een randvoorwaarde 
lijkt te worden in overheidsland. Tailormap is 
zowel open source als webgebaseerd, zodat 
dit een goede keuze is.”

Open source
Tailormap is ontwikkeld door het Nederlandse 
B3Partners, een bedrijf dat zich richt op de 
toepassing van GIS in de bedrijfsvoering van 
zowel overheden als bedrijven. De ontwikke-
laar heeft inmiddels meer dan vijftien jaar er-
varing met open standaarden en open source 
en heeft ook al verschillende grote projecten 
afgerond, zoals Flamingo GeoCMS en BRMO 
geogegevensmagazijn. Daarnaast draagt 
B3Partners bij aan de ontwikkeling van andere 
open-source-initiatieven zoals GeoTools. 
Tailormap is gebaseerd op Flamingo Geo-
CMS en is daarmee volledig open source. De 

GBIonline maakt gebruik van dezelfde databank als GBIdesktop en is beschikbaar op elk gewenst (mobiel) apparaat. 

Sinds jaar en dag ontwikkelt Antea Group al software die de opgave voor de 
openbare ruimte ondersteunt: het GBI beheersysteem. Door de jaren heen is 
dit pakket al op alle mogelijke manieren aangepast, verbeterd en uitgebreid, 
waarbij de veranderingen op het gebied van functionaliteit het meest opvallend 
waren. Momenteel wordt er door de medewerkers van Antea Group echter vooral 
ook gewerkt aan veranderingen onder de motorkap van het systeem, zo vertel-
len Bas Boonstra en Adri Wiersma, respectievelijk productmanager Beheer & GBI 
en senior adviseur ICT bij Antea Group.Door Lambert-Jan Koops

Antea Group kiest voor open 
opzet GBIplatform

Nieuw framework maakt data-ontsluiting makkelijker
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De belangrijkste ontwikkeling bij GBI is momenteel de keuze voor een nieuwe GIS-engine. 

API’s 
Wanneer straks het nieuwe GBIplatform is uit-
gerold, biedt het nieuwe framework allerlei 
extra mogelijkheden om de eindgebruikers 
beter van dienst te zijn. Een van die voorde-
len is dat de performance van de software 
verbetert dankzij een technische omzetting: 
berekeningen vinden in de nieuwe versie 
plaats op de database en niet meer op de 
engine. Van groter belang is echter de mo-
gelijkheid om met API´s aan te sluiten op het 
platform met de Tailormap-engine, zo legt 
Wiersma uit. “Ons platform was tot dusver 
altijd vrij gesloten en niet al te transparant, 
maar dat verandert met de nieuwe opzet. 
Dankzij de mogelijkheid om de inhoud met 
API´s te ontsluiten, wordt het veel makkelijker 
om processen te stroomlijnen en data uit te 
wisselen met derden op basis van de Com-
mon Ground-afspraken. Dat laatste is hard 
nodig omdat er nogal eens verschillen zitten 
in de databases die verschillende organisa-
ties bijhouden, met alle gevolgen van dien. 
Wanneer een gemeente bijvoorbeeld het 
beheer van lichtmasten heeft uitbesteed aan 
een derde partij en de gemeente van mening 
is dat er 10 duizend van zijn terwijl de be-
heerder er maar 9 duizend in de database 
heeft staan, zorgt dat onherroepelijk voor een 
probleem. Die verschillen zijn inzichtelijk te 
maken met Common Ground, maar dat kan 
alleen als beide partijen elkaars boekhou-
ding kunnen inzien. Iets wat veel makkelijker 
zal zijn in onze nieuwe versie van GBI, om-
dat hier allerlei bronnen op kunnen worden 
aangesloten.” 

Standaarden en processen
Met de introductie van het nieuwe framework 
voor het GBIplatform denken Boonstra en 
Wiersma een belangrijke inhaalslag te heb-
ben gemaakt. “Het meer open maken van de 
software is een belangrijke stap voorwaarts”, 
stelt Boonstra. “We zien steeds meer dat aller-
lei werelden samenkomen en eindgebruikers 
niet meer zozeer denken vanuit een eigen 
systeem, maar veel meer vanuit standaarden, 
werkprocessen en databases. Het is die ma-
nier van denken die we vanaf 1 januari ook 
volledig kunnen ondersteunen met ons ver-
nieuwde platform.” n

www.gbibeheersysteem.nl

www.anteagroup.nl

www.tailormap.nl

De pilots met het vernieuwde GBIplatform 
zijn gestart in het derde kwartaal van 2020 
bij een aantal partijen die Boonstra om-
schrijft als ‘kritische gebruikers’. Die zijn 
volgens hem ook nodig, omdat het belang-
rijk is dat de software aan de eisen van nu 
blijft voldoen en er steeds meer vragen ko-
men van verschillende beheerders voor spe-
cifieke functionaliteit. De feedback wordt 
ondertussen gebruikt om de nieuwe opzet 
te finetunen, een proces dat dusdanig goed 
op schema ligt dat de eerste uitrol volgens 
plan kan worden uitgevoerd, zo stelt Boon-
stra. 

ontwikkelaars van Antea Group gebruiken de 
software als basis voor het nieuwe framework 
van het GBIplatform en zijn daarmee al een 
heel eind gevorderd, zo licht Boonstra toe. 
“Momenteel lopen er zes pilots en vanaf 1 
januari 2021 zullen we een bredere uitrol 
doen. We kiezen er daarbij bewust voor om 
de software met het nieuwe framework gefa-
seerd te introduceren bij de eindgebruikers. 
Zo kunnen we ook de juiste ondersteuning 
bieden voor klanten die specifieke onder-
steuning nodig hebben bij de overgang, bij-
voorbeeld omdat ze met maatwerksoftware 
werken.”

GBIplatform
Het GBIplatform van Antea Group bestaat uit een viertal basisonderdelen, namelijk  
GBIdesktop, GBIonline, GBIappsbank en GBIkennisbank en kent daarnaast nog de  
GBIspecials. 
GBIdesktop is bedoeld voor het inzichtelijk maken van informatie en biedt functionaliteit 
voor het registreren, beheren en ontsluiten van data, waarbij dit ontsluiten zowel binnen 
als buiten de eigen organisatie kan plaatsvinden. GBIonline lijkt sterk op GBIdesktop, aan-
gezien het een webgebaseerde applicatie is met dezelfde ‘look & feel’ als GBIdesktop en 
gebruikmaakt van dezelfde databank als GBIdesktop. GBIonline is beschikbaar op elk ge-
wenst (mobiel) apparaat en kan daardoor snelle dataverwerking ondersteunen: wat binnen 
gemuteerd is, is buiten direct zichtbaar en vice versa. Buitendienst of aannemer hebben zo 
live inzicht in arealen, en kunnen opmerkingen en aanpassingen direct doorgeven.
De GBIappsbank vormt het portaal voor de apps binnen het platform. Met GBIapps voert 
iedere gebruiker zijn eigen specifieke taak uit: berekeningen en begrotingen, meerjaren-
planningen voor onderhoud en vervangingen of beleidsrapportages. Naast het standaard 
aanbod van GBIapps is het ook mogelijk om eigen taakgerichte apps te (laten) ontwik-
kelen.
Beheerexpertise is vastgelegd in GBIkennisbank, zodat de uitgangspunten altijd traceer-
baar zijn. Prijzen en maatregelen zijn af te stemmen op de verschillende situaties: van lan-
delijke gemiddelden tot plaatselijk maatwerk. De kennis is opgedaan door Antea Group, 
vanuit verschillende kennisplatformen en gecombineerd met specifieke kennis van overhe-
den en gebruikers.
Met betrekking tot GBIspecials geldt dat deze zorgen voor koppelingen met andere pak-
ketten en tools, zodat de functionaliteit en het gebruik van data binnen het GBIplatform 
nog verder uit te breiden is. 
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Op 18 november zag de nieuwste 
versie van SketchUp het daglicht: 
SketchUp 2021. Wat is er zoal voor 

nieuws te ontdekken in deze jongste versie? 
In dit artikel een overzicht van de belangrijk-
ste aanpassingen en toevoegingen. 

Natuurlijk inhoudelijk niet heel belangrijk, 
maar toch wel aardig om te noemen is dat 
de wildste in de Trimble-familie nu een logo 
heeft gekregen dat past bij de huisstijl. Acht 
jaar nadat het SketchUp-logo een facelift 
kreeg, vond Trimble het tijd om te laten zien 
dat SketchUp écht bij de familie hoort. Het 
eigenwijze rood heeft daarmee plaatsge-
maakt voor het gedistingeerde blauw dat 
Trimble zo lief is en waar ook het Trimble-
logo zelf mee gekleurd is.
Het nieuwe logo lijkt op het eerste gezicht 
misschien een platte, wilde krul. Wie echter 
goed kijkt kan er heel veel in ontdekken. 
Het is wel degelijk afgeleid van de eenvoud 
van een kubus en kan worden gebouwd in 
SketchUp zelf met behulp van geavanceer-
de tools. Probeer het eens! Wie goed kijkt 
ontdekt een 3, een D, een S. Alle onderde-
len waaraan SketchUp te herkennen is. 

Nieuwe startmethode
Ook de bijbehorende producten LayOut, Style-
Builder, het 3D Warehouse en Extension Wa-
rehouse kregen hun eigen, nieuwe logo, maar 
wel in dezelfde stijl. En dan is er nog de nieuw-
komer PreDesign. Hoewel er veel bedrijven 
zijn die hun hele 3D-workflow, van scannen 
tot documentatie, in SketchUp vervolmaken, 
ligt de kracht van SketchUp vooral in de eerste 
fase van het ontwerp. Een ontwerper kan vrij 
en onbezonnen een nieuw project starten in  
SketchUp. Om die eerste, prille fase beteke-
nisvoller te maken, is in SketchUp Pro 2021 
PreDesign gelanceerd. Dit is een gloednieuwe 
online onderzoekstool en biedt ontwerpers van 
onder andere gebouwen en buitenruimten alle 
informatie die ze nodig hebben om invloeden 
van het klimaat op de juiste manier in hun eer-
ste concepten te verwerken. Zo kan de juiste 
richting voor een ontwerp al worden bepaald 
voordat de eerste 3D-lijn is gezet.

Inloggen
Zodra het commando in SketchUp gekozen is, 
springt de gebruiker het internet op, naar pre-
design.sketchup.com. Daar logt hij in om een 
project aan te maken. Het is mogelijk om te kie-

zen voor een bedrijf, een school of een woning 
en het is de verwachting dat er meer smaken 
bij komen in de toekomst. Dat is natuurlijk ook 
de kracht van de online tools: de eerstvolgende 
keer dat een gebruiker inlogt, ziet hij nieuwe 
functies. Het is niet nodig om iets te installeren 
en een wizard leidt de gebruiker even rond. Su-
perhandig. Vandaar ook dat deze nieuwe func-
tie alleen beschikbaar is voor SketchUp-klanten 
die de software via een abonnement betalen, 
een zogenaamde Subscription. Zij loggen na-
melijk in met een Trimble ID en hoeven geen 
serienummer in te voeren. Daarmee wordt het 
gebruik van SketchUp ook steeds persoonlijker 
en is het steeds beter mogelijk om een eigen  
‘SketchUp-ruimte’ vorm te geven. 
In het project zelf geeft de ontwerper de locatie 
op aarde op en kiest hij het weerstation van 
voorkeur. PreDesign weet dan voldoende om in 
3D aan te geven wat de invloed is van zonlicht, 
temperatuur, wind en neerslag. En dat per sei-
zoen.
Vervolgens doorloopt de gebruiker een route 
waarin allereerst gekeken wordt naar de alge-
meen best toepasbare strategische respons van 
de ontwerper. Vragen die daarbij horen zijn bij-
voorbeeld: moet het weer zoveel mogelijk bui-

Op 18 november zag de nieuwste versie van SketchUp het daglicht: SketchUp 2021. 
Wat is er zoal voor nieuws te ontdekken in deze jongste versie? In dit artikel een 
overzicht van de belangrijkste aanpassingen en toevoegingen. Door de redactie

SketchUp Pro 2021 verschuift 
de workflow naar de voorkant

Onderzoekstool PreDesign geïntroduceerd

Software

PreDesign is een online onderzoekstool om invloeden van het klimaat te verwerken en 
laat de seizoensinvloed zien van zonlicht, temperatuur, wind en neerslag. 

Het nieuwe logo van SketchUp, in 3D gemaakt met de tools van Sketchup 2021. 
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Voorstellen van PreDesign voor de mate van beschaduwing van de ramen in een 
ontwerp. 

stellen van 2D-tekeningen. Daarmee is dit 
de enige update voor LayOut in deze ver-
sie. In het jaar 2021 worden weer grotere 
verbeteringen verwacht voor de tool waar-
mee eenvoudig 2D-documentatie van een  
SketchUp-3D-model te maken is.

SketchUp Labs
Een Subscription-model met login en steeds 
meer online tools banen de weg vrij voor 
een SketchUp dat gedurende het jaar steeds 
kleine verbeteringen kan ondergaan. Dit in 
tegenstelling tot de jaarlijkse grote upgrades 
waaraan we nu gewend zijn. Veel van deze 
kleine verbeteringen zullen al in de testfase 
beschikbaar zijn in het zogenaamde Sket-
chUp Labs. Live Components is de eerste 
functie die op deze wijze is uitgebracht, na-
dat deze al voor een select aantal gebruikers 
beschikbaar was gesteld in SketchUp Labs.
Het uitbrengen van een ‘Labs’-functie stelt 
Trimble zo in staat om eerder feedback te 
verzamelen, zodat ze de prioriteit van toe-
komstige SketchUp-ontwikkeling beter kun-
nen bepalen. Functies die deel uitmaken van 
het Labs-programma zijn misschien minder 
gepolijst, maar juist bedoeld om nieuwe 
functies sneller aan de gebruiker te leveren 
en daarmee eerder te kunnen testen in echte 
workflows.

Conclusie 
Met SketchUp 2021 laat Trimble zien dat 
het prioriteit geeft aan de bruikbaarheid 
van de 3D-tool en dat het de samenwerking 
met anderen wil vergemakkelijken. De intro-
ductie van PreDesign laat daarbij zien dat 
SketchUp voorlopig nog niet is uitontwik-
keld, dat de makers blijven luisteren naar 
de markt en dat Trimble continu waarde 
creëert nu SketchUp alleen nog in abonne-
mentsvorm verkrijgbaar is. n

www.sketchup.nl

worden gemaakt. Dynamic Components wonen 
voorlopig nog naast Live Components in het 
SketchUp-huis.

Tag Folders & Filters
Met SketchUp Pro 2021 positioneert Trim-
ble de ontwerpsoftware weer meer en meer 
als BIM-tool. Er is steeds meer aandacht 
voor de organisatie van de tekening en in 
deze versie is het nu mogelijk om Tags in 
mappen te kunnen ordenen. Tags vervingen 
al eerder Layers. Layers zijn een traditio-
nele manier om een computertekening te or-
denen en stamt nog af van de doorzichtige 
calques toen ontwerpers nog met de pen 
tekenden. De beperking van een ordening 
op lagen is dat een object zich maar op 
één laag bevinden kan. Met Tags is deze 
beperking opgeheven.
Met de Tag Folders zijn vooral de grote, 
complexe 3D-modellen overzichtelijker en 
beter bruikbaar te maken. Tags zijn te or-
ganiseren en catalogiseren op basis van 
attributen, bouwniveaus of ontwerpopties.
De nieuwe filter-optie in het Tags-paneel van 
SketchUp maakt het ook nog eens een stuk 
eenvoudiger om te zoeken naar Tags in een 
model en om snel de zichtbaarheid van in-
dividuele Tags te controleren, Tag-gebaseer-
de selecties te maken in het modelvenster 
of de eigenschappen en styling van Tags te 
bewerken. Als lange Tag-lijsten met een be-
paalde hiërarchie in naamgeving zijn geor-
ganiseerd, zal Tag Filtering de creatie van 
mappen aanzienlijk versnellen, zodat tot op 
een voorvoegsel nauwkeurig gefilterd kan 
worden en zo zijn de gezochte Tags dan 
ook snel toe te voegen.

Ook LayOut
Tag Folders synchroniseren ook in LayOut, 
waardoor gebruikers eenvoudig grotere 
gedeelten van een modelvenster kunnen 
uitschakelen of aanzetten bij het samen-

ten het gebouw blijven of dient de zon vooral te 
worden binnengelaten? Dient er veel aandacht 
uit te gaan naar de buitenruimte of heeft dat 
geen zin?
Na het beantwoorden van de vragen krijgt de 
ontwerper per windrichting aanwijzingen over 
het toe te passen glasoppervlak en de mate van 
beschaduwing. Door het eenvoudig aan- en uit-
vinken van opties is direct de invloed van de 
gemaakte keuze zichtbaar.
Het gebruik van PreDesign zou in theorie betere 
ontwerpprojecten op moeten leveren, omdat 
het de gebruiker al in een vroeg stadium onder-
bouwd een richting aangeeft. Ontwerpers krij-
gen ook meer informatie om voorlopige oplos-
singen te beïnvloeden. Een beetje zoals dat ook 
het geval is bij Sefaira, de energieprestatietool 
die al enkele jaren aan SketchUp & Revit geklikt 
kan worden. Maar waar Sefaira een zeer spe-
cialistische tool is, is PreDesign voor iedereen 
te gebruiken. PreDesign is daardoor vooral een 
StoryTelling-tool waarmee de ontwerper voor 
de opdrachtgever goed beslagen ten ijs komt.

Live Components
Live Components zijn een nieuw soort con-
figureerbare objecten voor gebruik in  
SketchUp. Het idee is dat de gebruiker eerst 
het object aanpast en dan pas plaatst in zijn of 
haar ontwerp. Daarmee zijn Live Components 
heel erg handig voor echt bestaande producten 
die in het ontwerp gebruikt gaan worden. Deze 
producten zijn vaak in meerdere uitvoeringen 
verkrijgbaar en door het als Live Component 
beschikbaar te stellen hoeft er slechts één object 
gemaakt te worden, waarna deze vervolgens in 
een oneindig aantal variaties en kleuren is toe 
te passen.
Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de Live 
Components door het 3D Warehouse te openen 
en te navigeren naar de collectie van 3D-ob-
jecten gehost door SketchUp Labs. In tegenstel-
ling tot Dynamic Components, hertekenen Live 
Components zichzelf terwijl de aanpassingen 

Het Subscription-model van SketchUp pro moet het mogelijk maken gedurende het 
jaar steeds kleine verbeteringen toe te voegen aan het pakket.
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Met Xchange4s KLIC Import wordt de context van KLIC-data duidelijk en ontstaat de mogelijkheid om analyses uit te voeren. 

“Het belang van het gebruik van 
KLIC-data voor graafwerkzaam-
heden is algemeen bekend en 

er is dan ook niemand meer die nog gaat 
graven zonder eerst een oriëntatiemelding 
te doen bij het Kadaster”, zo stelt Dekker. 
“De door het Kadaster geleverde data zijn 
vervolgens in te zien met een gratis viewer 
en geven op zichzelf een goed beeld van 
de bestaande situatie. Binnen die viewer is 
het echter niet mogelijk om de KLIC-data te 
combineren met eigen gegevens en dat is iets 
waar we met Xchange4s KLIC Import veran-
dering in willen brengen.”

Data combineren
Het initiatief voor de ontwikkeling van 
Xchange4s KLIC Import kwam van Esri, die 
zijn partner Net4s benaderde met de vraag 
of deze een tool kon ontwikkelen voor de 
utilitymarkt. “Wij hebben de taak voor de 
ontwikkeling van dit product op ons geno-
men, maar werken daarbij goed samen met 

Esri. Zo draait Esri ook volop mee bij het bè-
tatesten van de software”, licht Dekker toe.
De belangrijkste functie van Xchange4s 
KLIC Import is het laden van KLIC-data in een  
ArcGIS Pro-omgeving, waarmee de data 
van de eigen organisatie te combineren 
zijn met de KLIC-gegevens. Dit is volgens 
Dekker met name van belang omdat hier-
door inzicht ontstaat in de brede context 
van de ondergrondse infrastructuur. “Voor 
een aannemer die een tracé moet aanleg-
gen, is het handig om snel te kunnen zien of 
er bijvoorbeeld grote obstakels in de buurt 
aanwezig zijn, zoals een gasleiding, zodat 
de richting van een project vanaf het begin 
af aan al duidelijk is. Daarnaast is het ook 
gewenst om een wat fijnmaziger analyse 
te doen met behulp van de GIS-functies in 
ArcGIS. Denk daarbij aan het effect op de 
eigen infrastructuur, zoals het aantal kruisin-
gen, de geuldieptes en de voorzorgmaatre-
gelen die nodig zijn voor een voorgesteld 
tracé.”

Algemeen gebruik
Met de nieuwe software denkt Dekker een 
nuttige tool te hebben ontwikkeld voor kabel- 
en leidingbeheerders en de aannemers die 
zijn betrokken bij de aanleg van tracés. “Het 
is denk ik een gat in de markt. Weliswaar be-
staan er al producten die KLIC-data combine-
ren met andere gegevens, maar dat is in een 
BAG-omgeving en niet in een GIS. Daarnaast 
zijn er enkele partijen die dit als maatwerk 
leveren, maar dat is dan weer niet algemeen 
beschikbaar. Dat laatste is nu wel het geval: 
niet alleen sluit onze tool aan op bestaande 
standaarden, de visualisatie van de data is 
bijvoorbeeld gebaseerd op het PMKL, maar 
wanneer de data eenmaal zijn geïmporteerd 
in ArcGIS Pro, zijn ze in een brede Esri-omge-
ving te gebruiken, zoals bijvoorbeeld in Arc-
Map, ArcGIS Online en Insights.” n

www.net4s.nl

Tijdens het Esri Congres 2020 kondigde Net4s de lancering aan van een nieuw pro-
duct: Xchange4s KLIC Import. Deze tool maakt het mogelijk om alle gegevens van 
een KLIC-melding direct in Esri ArcGIS (Pro) in te lezen, waarmee de KLIC-data in-
clusief de structuur van de onderliggende IMKL-data beschikbaar komen in de eigen 
omgeving. Dimitry Dekker, partner bij Net4s, vertelt over het nieuwe product. Door Lambert-Jan Koops

KLIC-data gebruiken in een 
GIS-omgeving

Xchange4s KLIC Import 



56

BIGnieuws | december 2020

Geen apart product, maar onderdeel van BricsCAD V21 Pro: Civil. 

Bricsys is een van de vele partijen die het 
opnemen tegen de ‘gevestigde orde’ 
in de CAD-markt en het maakt er geen 

geheim van op wie en wat het zijn pijlen 
richt: Autodesk en AutoCAD, en de gebrui-
kers van AutoCAD én andere producten van 
Autodesk. Weliswaar is BricsCAD een ‘kloon’ 
van AutoCAD (waarom zou je overstappende 
AutoCAD-gebruikers géén vertrouwde omge-
ving willen bieden), maar de functionaliteit 
gaat inmiddels die van het voorbeeld op vele 
fronten voorbij. Eerlijkheidshalve moet daar 
óók aan worden toegevoegd dat er ook nog 
wel functies en details zijn waarop nog ge-
ringe ‘achterstanden’ moe(s)ten worden weg-
gewerkt. De grootste kracht van BricsCAD is 
echter dat het BIM- en Mechanical-oplossin-
gen biedt binnen hetzelfde pakket, zodat alle 
functionaliteit in één omgeving beschikbaar 
is en ook in één (DWG-)formaat. Daarmee 
wordt de leercurve een stuk minder steil, en 
kunnen de disciplines optimaal van elkaars 
data profiteren. Deze sterke punten maken, 
in combinatie met een zeer concurrerende 
prijsstelling, van BricsCAD een aantrekkelijk 
alternatief voor DWG-gebaseerde ontwerp-
processen.

Licenties 
Met de introductie van V21 heeft ontwikke-
laar Bricsys de gelegenheid te baat genomen 
het productportfolio enigszins te vereenvou-
digen. Even beknopt: BricsCAD Lite is de 
nieuwe naam voor Classic, een tegenhanger 
voor AutoCAD LT, die in tegenstelling tot zijn 
opponent LISP-programmering ondersteunt. 
Er is nog steeds een Pro-versie, die nu ook de 
functionaliteit van de vervallen Platinum-versie 

omvat. Deze beoogde AutoCAD-vervanger is 
het vereiste platform voor uitbreiding met de 
Mechanical- (MCAD) of BIM-module, maar 
die twee kunnen ook samen met de Pro-versie 
worden aangeschaft als de Ultimate-versie. 
Een specifieke Civil-versie heeft BricsCAD 
niet, maar er is in de Pro-versie basale Civil-
functionaliteit aanwezig. Ook zijn er applica-
ties van derden beschikbaar. Alle producten 
zijn verkrijgbaar als kooplicentie, maar ook 
als subscription, zowel als standalone als net-
werkversie, en zijn beschikbaar voor zowel 
Windows, MacOS als Linux. Opvallend is de 
ruimhartigheid waarmee het gebruik van net-
werklicenties is toegestaan. In de openings-
sessie wees operationeel directeur Mark van 
den Bergh er met nadruk op dat het gebruik 
van een licentie niet is gebonden aan locatie 
(land) of persoon. Paul de Bruin van de Ne-

derlandse distributeur BlueAi vertelde ons dat 
een van zijn klanten netwerklicenties uitgeeft 
aan freelance-servicemonteurs die mobiel 
voor dat bedrijf werkzaamheden uitvoeren; 
dit is geheel in overeenstemming met de licen-
tievoorwaarden. Ongetwijfeld is dit soepele 
beleid een reactie op de in de markt niet altijd 
onverdeeld gunstig ontvangen (wijzigingen 
in de) licentievoorwaarden van de concur-
rentie. Datzelfde geldt voor kooplicenties, 
die inmiddels van veel producten van andere 
producenten niet meer beschikbaar zijn. Op-
merkelijk is ook dat de prijzen van de nieuwe 
versies lager zijn geworden. 
 
Contact
In de openingssessie van de Bricsys Digital 
Summit werd aan de hand van een (bestaand) 
voorbeeldproject verduidelijkt dat BricsCAD 

Gewoonlijk houdt Bricsys tegen het eind van het jaar de nieuwe versie van zijn 
product BricsCAD ten doop tijdens een meerdaags evenement: de Bricsys Confe-
rence. Geheel volgens de noodzakelijke trend was dit jaar sprake van een online 
Bricsys Digital Summit; een vier uur durende maalstroom van goed (en entertai-
nend!) gepresenteerde informatie rond de nieuwe release V21. De kleine driedui-
zend online-toeschouwers konden kennismaken met veel nieuwe en innoverende 
functionaliteit, maar ook dat was slechts een bloemlezing uit de vele grote en 
kleine verbeteringen en nieuwigheden. Door Rob Sman

BricsCAD blijft flinke stappen 
maken

V21 boordevol vernieuwing en innovatie

Software
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QuickBuilding: een model als dit kan in luttele minuten worden opgezet

vorm wordt vervolgens met een LISP-routine 
gesplitst in ‘cellen’ in de hoogte, lengte en 
breedte. Vervolgens zijn eenvoudig de cellen 
die door een schuine wand, of het schuine 
dak, worden begrensd eenvoudig te verwij-
deren door ze in de opgebouwde boomstruc-
tuur (die ze op volume sorteert) te selecteren. 
Op deze wijze toverde De Sutter snel een in-
teressante massastudie op het scherm, maar 
de kous was daarmee niet af: met de Quick-
Building-tool wordt dit model in een oogwenk 
omgezet naar een model opgebouwd uit 
wanden en platen, waarop vervolgens verder 
kan worden gedetailleerd. 

Filosofie
Het zou te ver voeren en teveel worden als 
we hier zouden proberen de Digital Summit 
in z’n geheel te beschrijven. Duidelijk is ech-
ter wel dat Bricsys hard en met een duidelijke 
filosofie een pakket doorontwikkelt dat nú al 
een heel interessant alternatief is voor andere 
ontwerpsoftware, zowel qua functionaliteit 
als qua investering. n

www.blueai.nl

www.cadkoop.nl 

ook rotaties. Dit werd gedemonstreerd door 
van een gebouw het schuine dak onder een 
andere hoek te zetten; alle daaraan gekop-
pelde balken verplaatsen mee, en de muren 
blijven ook aansluiten op het dak. Een zeer 
krachtige tool!

BIM
Veruit het belangrijkste voor de doelgroep 
van BIGnieuws is BricsCAD’s BIM-functiona-
liteit. Tiemen Strobbe, BricsCAD BIM product 
owner, legde in zijn presentatie de gedachte 
achter de Design First BIM Workflow uit. 
Strobbe constateerde dat het BIM-ontwerp-
proces bestaat uit verschillende fasen, waarin 
ook verschillende niet perfect op elkaar aan-
sluitende tools en data worden gebruikt. Het 
doel van de Design First Workflow is om de 
ontwerper/architect in staat te stellen zich be-
zig te houden met waar hij het best in is; na-
melijk conceptueel modelleren en ontwerpen. 
De daaropvolgende fasen bestaan voor een 
belangrijk deel uit herhalende en arbeidsin-
tensieve taken. Deze fasen moeten daarom 
een zo hoog mogelijke mate van automati-
sering gaan krijgen. Productmanager Miklós 
Svéd is ervan overtuigd dat het inrichten van 
ruimte (volume) de ruggengraat moet vormen 
van de nieuwe generatie BIM-software: álles 
in architectuur draait immers om ruimtelijke 
informatie. Hoe spectaculair in BricsCAD de 
achterliggende filosofie wordt gerealiseerd, 
bleek al meteen uit een demonstratie van de 
nieuwe QuickBuilding, uitgevoerd door pro-
duct specialist Jacob de Sutter. Met 3D Direct 
Modelling-tools worden de vlakken van een 
rechthoekig blok, al geplaatst in de omge-
ving, net zo lang verplaatst en gedraaid tot 
een esthetisch interessante vorm ontstaat. Die 

openstaat voor samenwerking en ook sa-
menwerking kan faciliteren; beide uiteraard 
onmisbare factoren in een BIM-workflow. 
Er wordt standaard al een aantal essentiële 
bestandformaten ondersteund, waaronder 
Revit- en IFC-bestanden, maar indien nodig 
voegt het apart verkrijgbare BricsCAD Com-
municator daar nog een aantal aan toe. Met 
24/7 wordt een cloud-gebaseerd document-
beheersysteem met workflow-automatisering 
geboden. In het getoonde project werd ook 
veel gebruikgemaakt van applicaties van 
derden. Deze kunnen geheel geïntegreerd 
werken omdat BricsCAD een open ontwik-
kelomgeving biedt. Aangezien Bricsys sinds 
2018 onderdeel is van Hexagon AB, werd 
ook gewezen op de toepassing van applica-
ties uit de ‘eigen stal’ zoals diverse modules 
van CADWorkx, ingezet voor de diverse in-
stallaties. 

3D-Modelling
Twee zaken vielen op bij het 3D-modelleren, 
dat gewoon onderdeel is van de Pro-versie, 
maar waarvan de resultaten natuurlijk ook 
beschikbaar zijn voor de eventueel aanwe-
zige Mechanical- of BIM-functionaliteit. Met 
een fillet met variabele radius, een nieuwe 
functie, neemt BricsCAD een voorsprong op 
AutoCAD. En in het verlengde daarvan is er 
ook een variabele chamfer, die zelfs in staat 
is een getordeerd oppervlak te produceren. 
Echt verbazingwekkend zijn de mogelijkhe-
den van de al eerder geïntroduceerde T- en 
L-koppelingen tussen solids, waarmee als het 
ware met een soort constraints objecten in 
staat zijn zich aan te passen aan de verplaat-
sing van een gekoppeld object. Deze tool on-
dersteunt nu behalve verplaatsingen (‘drag’) 
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Afbeelding 1: Het berekenen van de effectieve breedte bij een T-
doorsnede: beff = ∑beff,i + bw < b met: beff,i = 0,2 bi + 0,1l0 < 0,2 l0 

and beff,i ≤ bi. 

In SCIA Engineer wordt de effectieve breedte 
bij een T-doorsnede automatisch berekend 
volgens de EN1992-1-1 artikel 5.3.2.1, 

zie afbeelding 1. l0 is in de berekening van 
afbeelding 1 de effectieve lengte van de over-
spanning, of de afstand tussen de punten met 
nul-moment in de betreffende overspanning. 
Al deze factoren kunnen in SCIA Engineer 
aangepast worden in de instellingensolver, 
zie afbeelding 2. 

Positie rib
De contactbreedte tussen rib 
en plaat wordt bepaald aan 

de hand van de plaatsing van de balk, zie 
afbeelding 3. Als de rib zich onder de plaat 
bevindt, dan wordt de bovenzijde van de 
doorsnede genomen. Wanneer de rib op 
het midden van de plaat zit, dan wordt de 
contactbreedte gelijkgesteld aan nul. In dat 
specifieke geval gelden de formules van de 
Eurocode namelijk niet omdat de resulterende 
doorsnede niet als een T-doorsnede kan wor-
den beschouwd. Als tenslotte de rib aan de 

bovenkant van de plaat aanwezig is, dan is 
de contactbreedte gelijk aan de onderzijde 
van de doorsnede.

Instellingen
Om gebruik te maken van de automatische 
berekening van de effectieve breedte in SCIA 
Engineer dienen een aantal punten in acht 
te worden genomen, zie het instellingen-
overzicht in afbeelding 4. Om te beginnen 
moet de rib van het 1D-element van het type 
Plaatrib zijn. Daarnaast dient de Uitlijning 
Onder of Boven te zijn. De Ribvorm dient op 

Het kiezen van een correct model is van groot belang bij het ontwerpen van 
balken. Een belangrijke factor die hierbij in rekening gebracht moet worden, is 
de bepaling van de effectieve breedte bij een T-doorsnede. Deze waarde hangt 
namelijk af van de afmetingen van de plaat en de balk, het type belasting, de 
overspanning, de ondersteuningen en de wapening in dwarsrichting.Door de redactie

Automatische berekening 
effectieve breedte

Tips & Tricks SCIA Engineer

Afbeelding 2: De instellingensolver. 

Afbeelding 3: De contactbreedte tussen rib en plaat bepalen. 

Afbeelding 4: De benodigde instelling voor de automatische berekening. 
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automatisch te staan en bij wap.berekening moet het veld 
Automatisch aangevinkt zijn om gebruik te kunnen maken 
van de EN1992. Wanneer dit veld niet is aangevinkt, kan 
de gebruiker zelf de breedtes invoeren voor de controles. 

Balken splitsen
Hou er ook rekening mee dat de lengte van de overspan-
ning niet noodzakelijk overeenkomt met de lengte van het 
1D-element. Dit is iets wat de gebruiker moet weten bij het 
toepassen van de automatische berekening van de effec-
tieve breedte. Bijvoorbeeld, in de tekening van afbeelding 
5 staan twee overspanningen die zijn gemodelleerd als een 
enkele rechte balk. Om een correcte berekening van de 
effectieve breedte te verkrijgen, moet de gebruiker de balk 
opsplitsen zoals te zien is in afbeelding 6. Hetzelfde geldt 
wanneer een zijde van de balk een veranderende breedte 
heeft, zoals in het voorbeeld van afbeelding 7. Ook hier 
dient een splitsing plaats te vinden. n

www.scia.net/nl

Afbeelding 5: Twee overspanningen als één balk. 

Afbeelding 6: Dezelfde balk, maar nu gesplitst. 

Afbeelding 7: Ook bij veranderingen van de breedte moet het geheel 
worden gesplitst. 

Utrecht International 
Comedy Festival 

5 en 6 maart  2021

TivoliVredenburg 
Utrecht

 

Het perfecte bedrijfsuitje!
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Afbeelding 1: Het Bake to Texture-dialoogvenster is geschreven in het QT framework en daardoor dynamisch te 
verkleinen of vergroten. 

De in 3D Studio Max 7 geïntroduceerde 
mogelijkheden voor texture baking zijn 
nog altijd aanwezig in 3ds Max 2021 

en terug te vinden in het Render to Texture-
dialoogvenster. De nieuwe mogelijkheden 
voor het zogenaamde texture baken zijn aan-
wezig in het Bake to Texture-dialoogvenster. 
Beide maken overigens deel uit van het 3ds 
Max 2021 Rendering-menu. Het eerste grote 
verschil tussen beide mogelijkheden is dat het 
nieuwe Bake to Texture-dialoogvenster is ge-
schreven in het QT framework en daardoor 
het dialoogvenster dynamisch te verkleinen 
of vergroten is, zie afbeelding 1. Vaak wordt 
hierbij de vraag gesteld waarom de oude 
mogelijkheden dan niet eenvoudig worden 
verwijderd door Autodesk. Dit heeft ermee te 
maken dat oudere 3ds Max-bestanden, ooit 
gemaakt met ondertussen verouderde moge-
lijkheden, nog wel moeten kunnen worden 
geopend in een nieuwe versie van 3ds Max. 

Samensmelten
Eerst nog even terug naar de basis. Waarom 
zou een 3ds Max-gebruiker überhaupt gebruik 
willen maken van texture baking? Wie binnen 
3ds Max blijft, dus alleen maar beelden of ani-
maties wil renderen, zal deze mogelijkheden 
niet heel erg interessant vinden. De render en-
gine zoals Arnold kan tal van effecten renderen 
gebaseerd op complexe materialen en bijbeho-
rende texturen. Wanneer een gebruiker deze 
echter wil exporteren naar bijvoorbeeld een 
real-time engine zoals Unity, worden al deze 
complexe materialen en bijbehorende texturen 
niet herkend door de real-time engine. Alleen al 
om die reden maken animators gebruik van tex-
ture baking in 3ds Max. Met de Bake to Textu-
re-mogelijkheden zijn complex samengestelde 
materialen en texturen in 3ds Max samen te 
smelten tot een enkele textuur. Doordat alle oor-
spronkelijke complexe visuele effecten slechts in 

een enkele textuur worden weergegeven, neemt 
de performance van de real-time engine toe om-
dat alle oorspronkelijke effecten niet kunnen of 
berekend hoeven te worden.

Light Baking
Ook het indirect en direct licht, gebaseerd op 
aanwezige lichtbronnen, is naar texturen weg 
te schrijven. Dit wordt ook wel Light Baking 

In dit artikel rondom tips en tricks voor 3ds Max ga ik onder andere in op de 
compleet vernieuwde texture baking workflow in 3ds Max 2021. Texture baking 
is ooit eens geïntroduceerd in 3D Studio Max versie 7 en was dus hoognodig toe 
aan een serieuze update.Door Jean-Pierre van Gastel

Texturen samensmelten met 
Bake to Texture

3ds Max Tips & Tricks

Afbeelding 2: Light Baking is ook direct in de real-time engine mogelijk.
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Afbeelding 3: Voor een light map zijn alleen de Arnold_albedo en de Lighting map nodig.

Renderingen en resolutie
Het renderen tijdens het Bake to Texture-proces 
kan wel enige tijd in beslag nemen, maar is 
uiteraard volledig afhankelijk van de resolutie 
die de gebruiker kiest. De maximale resolutie is 
maar liefst 8192 pixels in zowel de breedte als 
de hoogte. Texturen voor real-time engines ken-
nen altijd een 1:1-verhouding in verband met de 
ingebouwde MIP mapping in de game engine. 
MIP mapping is niets anders dan een techniek 
die de resolutie van een textuur automatisch ver-
hoogt of verlaagt tijdens het navigeren in een 
real-time omgeving. 
Uiteraard is de complexiteit van een 3D-model 
ook van groot belang in een real-time omge-
ving. Een 3D-model bestaande uit 1 miljoen 
vertexpunten verbruikt meer geheugen en CPU-
gebruik dan een 3D-model bestaande uit 500 
vertexpunten. Door toch voldoende details in 
een gedetailleerd 3D-model te stoppen wordt 
er gebruikgemaakt van zogenaamde Normal 
maps in een real-time omgeving. Normal maps 
zijn standaard te downloaden op een web-
site waar texturen worden aangeboden voor  
een real-time workflow, bijvoorbeeld www.
cc0textures.com. 

Eigen Normal maps
Wie een eigen Normal map wil genereren om 
een model met zeer hoge resolutie om te kunnen 
zetten naar een model met lagere resolutie, zal 
eigen Normal maps moeten maken. Het Bake to 
Texture-proces biedt mogelijkheden om op basis 
van een hogeresolutie-Mesh een Normal map 
te genereren. Deze laatste wordt vervolgens 
gebruikt als Normal map op het lageresolutie-
model en zal er in real-time vervolgens net zo 
uitzien als het hogeresolutie-3D-model. Normal 
maps werken namelijk op basis van face nor-
mals in de X-, Y- en Z-richting. Het is echter wel 
noodzakelijk om twee modellen te hebben, een 
hoge- en een lageresolutieversie. Dit is overigens 
met bijvoorbeeld de ProOptimizer modifier vrij 
eenvoudig tot stand te brengen. Beide model-
len dienen exact over elkaar heen te worden 
geplaatst, waarna de gebruiker vervolgens een 
selectie maakt van het lageresolutiemodel. Uit 
de lijst met beschikbare maps aan de linkerzijde 
in het dialoogvenster is het vervolgens mogelijk 
om te kiezen voor de Normal map en met de 
Pick from List-optie in de Projection Kolom is het 
hogeresolutiemodel te selecteren. Het is nog 
wel belangrijk om de zogenaamde cage goed 
passend te maken en het type Normal map te 
kiezen. In Unity zijn bijvoorbeeld MikkT normal 
maps de standaard. n

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

redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over 3ds 

Max, zie ook www.autodesk.nl.

ten in de 3ds Max viewport. Vervolgens is in de 
linkerkant van het Bake to Texture-dialoogvenster 
een keuze te maken uit de verschillende maps. 
Voor een light map zijn bijvoorbeeld alleen de 
Arnold_albedo en de Lighting map nodig, zie 
afbeelding 3. De Albedo map is alleen de kleur 
en de Lighting map bevat alle lichtdata. Vervol-
gens kiest de gebruiker bij Output de optie Cre-
ate a New Material. Hierbij wordt het Standard 
(Legacy) materiaal gebruikt, aangezien deze 
herkend wordt door elke real-time engine. De 
Light map wordt vervolgens verbonden met de 
Self-Illumination-optie en de Albedo map gaat 
in de Diffuse input. Vervolgens is het nodig om 
de Output folder voor de nieuwe texturen aan te 
geven. Nadat het Bake to Texture-proces is door-
lopen, is direct het resultaat in te zien in de 3ds 
Max viewport door de kwaliteit van de viewport 
op High Quality te plaatsen, zie afbeelding 4. 
Het oorspronkelijke materiaal maakt deel uit 
van een Shell-materiaal, dat is terug te vinden 
in de 3ds Max-materiaaleditor. Door gebruik te 
maken van een Shell-materiaal is het mogelijk 
om altijd terug te keren naar het oorspronkelijke 
resultaat. 

genoemd of het maken van Light Maps. Light 
Baking is overigens ook vaak direct in de real-
time engine mogelijk (gebaseerd op de CPU of 
de GPU), afbeelding 2. Vervolgens zijn de oor-
spronkelijke lichtbronnen niet meer nodig aan-
gezien al het licht en schaduw is weggeschreven 
in textuurinformatie. Deze technieken zijn echter 
alleen te gebruiken bij statische (stilstaande) ob-
jecten. Bewegende objecten zijn dynamisch en 
kunnen continu veranderen met betrekking tot 
de hoeveelheid licht die ze ontvangen. 
Voordat de gebruiker aan Bake to Texture be-
gint, is het van groot belang dat de scene in 
3ds Max er gerenderd precies zo uitziet als hij 
zou willen. Elke fout die in de rendering zit zal 
immers ook aanwezig zijn in de uiteindelijke 
texture maps. Bij Light Maps is het van groot be-
lang dat er geen overlappende UV’s (textuurco-
ordinaten) aanwezig zijn in het 3D-model. Door 
gebruik te maken van de 3ds Max Unwrap 
UWV modifier is elk 3D-model te voorzien van 
juiste UV’s. 
Het proces van Bake to Texture is niet heel erg in-
gewikkeld. Gebaseerd op de huidig ingestelde 
Render Engine selecteert de gebruiker de objec-

Afbeelding 4: Het resultaat van Bake to Texture in de 3ds Max viewport. 
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

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

Abonnementen
Een abonnement op BIGnieuws vraagt u aan via de website 
www.bignieuws.nl. De prijs voor een jaarabonnement (acht 
opeenvolgende nummers) op BIGnieuws bedraagt € 95,00 
(incl. btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Neder-
land. Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 
€ 105,00. Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine 
ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. 
De prijs voor een jaarabonnement op de digitale versie van 
BIGnieuws bedraagt € 55,00 (incl. btw). Opzeggingen, uit-
sluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één maand voor het 
verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit te zijn. U 
ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging en de eind-
datum per e-mail of brief. Telefonische opzeggingen worden 
niet in behandeling genomen. Voor informatie en aanvraag 
abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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TEC CADCollege | Nijmegen

BEST 
OF THE 
BENELUX

3x
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WINNER

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. 
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