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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.

Ja, dat is natuurlijk even wennen! Niet alleen voor de Nederlandse postbezorgers die in plaats 

van de gebruikelijke 44 of 48 pagina’s deze keer magazines van maar liefst 80 pagina’s dik 

moeten bezorgen, maar ook natuurlijk voor de lezers van BIGnieuws die hiervoor gewend waren 

om CAD- of GIS-Magazine te ontvangen. Goed nieuws voor deze laatste groepen, want BIG-

nieuws bevat niet alleen de artikelen die ze gewend waren, maar ook de artikelen uit het blad 

dat ze niet lazen en die wel degelijk interessant zijn voor een breder publiek.

Met de groeiende aandacht voor linked data, digitale tweelingen en smart cities is het verstandig 

om verder te kijken dan alleen de eigen afdeling: steeds vaker komen bouw en geo-informatie 

elkaar tegen, of dat nu is op bedrijventerreinen, in de slimme steden of bij civieltechnische pro-

jecten. Het samengaan van CAD- en GIS-Magazine is dan ook een logische stap, waarmee een 

blad ontstaat dat klaar is voor de toekomst. 

In deze toekomst zal BIGnieuws een iets meer horizontale focus hebben dan zijn voorgangers, 

waarbij de termen CAD en GIS natuurlijk niet zullen verdwijnen, maar de inzet van deze syste-

men toch vooral als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Kortom: in BIGnieuws ligt de nadruk iets 

meer op ‘wat’ (projecten, ideeën) en iets minder op ‘hoe’ (met behulp van CAD en GIS).

 

Met dit eerste nummer van BIGnieuws hopen we de juiste toon te hebben gezet en een interes-

sant, breed informerend en relevant tijdschrift te brengen. Een tijdschrift dat goed past bij de 

ontwikkelingen in de markt en een tijdschrift dat abonnees meer biedt voor hetzelfde, maar niet 

méér van hetzelfde. Een tijdschrift als opvolger van CAD- en GIS-Magazine waar iedereen met 

plezier naar uitkijkt. Behalve die postbezorger dan misschien. 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

BIGnieuws: 
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In Nederland speelt zich een verborgen wereld 

af, een wereld waarvan weinig mensen het 
bestaan afweten en nog minder er iets van 
merken. In de zomermaanden vliegen ieder 
weekend tienduizenden duiven Nederland 

binnen. 

20
In januari 2019 is Rotterdam Ahoy weer vier 
dagen het middelpunt van de Nederlandse 

infrasector met InfraTech 2019. InfraTech wordt 
voor de 13e keer georganiseerd, telt meer dan 
zeshonderd exposanten en trekt ruim 21 dui-

zend bezoekers. Tijdens deze editie presenteert 
het geo-bedrijfsleven zich op het GeoBusiness 

NL Plein en zorgt het voor een belangrijke 
inhoudelijke bijdrage aan het programma.

17
Iedere gemeente heeft of krijgt te maken met 
winkelleegstand, onder meer veroorzaakt 

door de jongste recessie en de opkomst van 
de online webshops. De manier waarop 

gemeenten omgaan met die leegstand, ver-
schilt. Inge van Dijk, wethouder in Gemert-

Bakel, pleit ervoor dat gemeenten veel meer 
samen optrekken en ervaringen uitwisselen.

14
Smart2IT en Cadac Group hebben een techno-
logisch samenwerkingsverband aangekondigd, 
waarbij zij de wereld van koperscommunicatie, 
via BIM, willen verbinden met die van uitvoe-

ring en oplevering. Het doel is hiermee om par-
tijen in de bouwindustrie van tools te voorzien 
waarmee ze eenvoudiger en sneller kunnen 

voldoen aan de wensen en verwachtingen van 
huizenkopers. 
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In mei 2018 maakten KUBUS en BIM4ALL 
een samenwerkingsovereenkomst bekend 

waarbij BIM4ALL de door KUBUS opgezette 
trainingen voor Solibri Model Checker zal 

gaan verzorgen. BIGnieuws sprak met Ronald 
de Graan, directeur productmanagement bij 
KUBUS, over deze samenwerking, de inzet 

van BIM in Nederland en de minder bekende 
mogelijkheden van Solibri. 
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Greg Bentley introduceerde de iTwin Services: een cloudgebaseerde oplossing voor infrastructuurprojecten en  
assetmanagement die gebruikmaakt van digitale tweelingen.

D
e YII-conferentie neemt een belangrijke 
plaats in op de agenda van Bentley Sys-
tems met betrekking tot het naar buiten 

brengen van nieuws. Tijdens de conferentie 
werden dan ook verschillende nieuwe pro-
ducten, overnames en samenwerkingsverban-
den bekendgemaakt. Een terugkerend onder-
werp, waarvan het belang telkens weer werd 
benadrukt door Bentley-woordvoerders, was 
daarbij ‘digitale tweeling’. Het concept van 
een digitale tweeling is op zich niet nieuw, er 
wordt zowel door Bentley Systems als door 
andere organisaties al langer gewezen op 
de voordelen die het biedt om een digitaal 
model te synchroniseren met de bijbehorende 
fysieke infrastructuur. De nadrukkelijke omar-
ming van het idee door hier allerlei ondersteu-
nende software voor te lanceren, is dat ech-
ter wel. Zo presenteerde Greg Bentley, CEO 
van Bentley Systems, enthousiast als altijd, de 
iTwin Services. Dit is een cloudgebaseerde 
oplossing voor infrastructuurprojecten en as-
setmanagement waarbij gebruik wordt ge-
maakt van digitale tweelingen. Hierbij wordt 
door Bentley Systems een duidelijk verschil 
aangebracht tussen digitale tweelingen voor 
projecten en digitale tweelingen voor asset-
management. In het eerste geval ondersteunt 
de digitale tweeling het bouwproces en in het 
tweede het functioneren van de constructies. 
In beide gevallen biedt Bentley met de iTwin 
Services echter functionaliteit om de digitale 
tweeling continu te voorzien van alle beno-
digde data voor het uitvoeren van analyses, 
het maken van visualisaties en het creëren 
van up-to-date projectstatusrapporten. Een 
doorbraak, aldus Greg Bentley: “Tot op he-
den was de veranderende fysieke 3D-realiteit 
van een in gebruik zijnde asset te ingewikkeld 
om digitaal vast te leggen, laat staan up-to-da-

te te houden. Bovendien is ook de correspon-
derende, as-operated engineeringinformatie 
vaak onbereikbaar, of in het beste geval geda-
teerd of opgeslagen in moeilijk toegankelijke 
dark data in ondoorzichtige engineeringbe-
standen of niet-intelligente documentformaten. 
We hebben nu echter beide uitdagingen over-
wonnen, dankzij de samenvoeging van rea-
lity modeling, de vorig jaar geïntroduceerde  
iModelHub, CDE en web-visibility technolo-
gieën. Een digitale weergave van de fysieke 
realiteit van een infrastructuurasset kan daar-
mee op betrouwbare wijze worden vastgelegd 
en onderhouden.”

Toegankelijkheid met iModel.js
Keith Bentley, chief technology officer bij Bent-
ley Systems, ging in op een ontwikkeling die 

de iTwin Services zal ondersteunen, namelijk 
de release van de opensource-bibliotheek  
iModel.js. Hiermee wil Bentley Systems de 
toegankelijkheid verbeteren tot digitale twee-
lingen voor infrastructuur, voor visualisaties en 
analyses. Deze bibliotheek kan hierbij door 
ontwikkelaars worden gebruikt om applicaties 
te bouwen die de digitale tweelingen verbin-
den met de rest van de digitale wereld. De 
iModel.js-bibliotheek bestaat uit een collec-
tie JavaScript-pakketten, gebaseerd op open 
standaarden voor de moderne cloud- en web-
ontwikkeling. De bibliotheek is geschreven in 
TypeScript en ondersteunt open technologieën 
zoals SQLite, Node.js, NPM, WebGL, Elec-
tron, Docker, Kubernetes en natuurlijk HTML5 
en CSS. De broncode wordt gehost op GitHub 
en wordt verspreid onder de MIT-licentie. 

De Year in Infrastructure Conference (YII) is inmiddels al zo vaak georganiseerd 
dat het evenement gerust een traditie genoemd kan worden. Na het uitstapje 
vorig jaar in Singapore keerde organisator Bentley Systems dit jaar weer terug 
op een vertrouwde locatie: het Hilton Metropole in Londen. Van 15 tot en met 18 
oktober stonden daar de trends in de infrastructuur centraal, samen met toonaan-
gevende projecten en natuurlijk software van Bentley Systems en zijn partners. Door Lambert-Jan Koops

Bentley Systems zet vol in 
op digitale tweelingen 

Year in Infrastructure Conference 2018 

Evenement
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Met alle mogelijkheden die het nieuwe iModel.js biedt, is de bibliotheek een hoeksteen de voor iTwin Services,  
zo vertelde Keith Bentley. 

van analyses en simulaties met andere pak-
ketten uit te wisselen via de dataset van de 
Open-software van Bentley Systems. Een geo-
technical engineer en een structural engineer 
kunnen bijvoorbeeld een iteratief proces op-
starten via de Bentley-software, waarbij ze na 
elke stap hun eigen bevindingen terugkoppe-
len en gezamenlijk het model aanpassen tot 
er een optimum is gevonden.

Legion en Agency9 
Tijdens YII maakte Bentley Systems ook be-
kend dat het twee bedrijven had ingelijfd. 
Met in het achterhoofd de nadruk die Bentley 
Systems legt op het maken van digitale twee-
lingen voor infrastructuur, maakten de overna-
mes een logische indruk. In de eerste plaats 
werd de acquisitie bekendgemaakt van  
LEGION, producent van voetgangerssimula-
tiesoftware. Deze software biedt de mogelijk-
heid om de interactie van mensen te simuleren 
met andere voetgangers en fysieke obstakels 
in openbare gebouwen zoals treinstations, 
luchthavens, stadions, waarbij verschillende 
scenario’s zijn te bekijken, variërend van nor-
maal gebruik tot aan noodevacuaties. Het ge-
bruik van LEGION in combinatie met Open-
Building Designer biedt ontwerpers daarmee 
de mogelijkheid om verschillende ontwerp-
varianten te beoordelen op het gebied van 
voetgangerscirculatie en veiligheid. 
Naast LEGION is ook Agency9 overgeno-
men door Bentley Systems. Agency9 is een 
Zweeds bedrijf dat is gespecialiseerd in 
cloudgebaseerde services voor digitale twee-
lingen van complete steden. Sinds 2012 ge-
bruikt Agency9 reality meshes van Bentley’s 
ContextCapture als digitale context voor het 
visualiseren van stedelijke infrastructuurassets 

voor het ontwerp en de constructie van civiele 
bouwwerken, terwijl OpenBuildings de func-
tionaliteit van AECOsim Building Designer 
en Speedikon samenvoegt in één pakket. 
OpenBuildings Station Designer is hierbij een 
gespecialiseerde applicatie voor het ontwerp 
van trein- en metrostations. Het nieuwe Open-
Bridge Designer combineert Bentley’s moge-
lijkheden voor het modelleren, analyseren en 
ontwerpen van bruggen, terwijl OpenFlows 
FLOOD functionaliteit bevat voor overstro-
mingsanalyses. Bhupinder Singh, chief pro-
duct officer bij Bentley Systems, stelde dat de 
nadruk op open in al deze oplossingen erg 
logisch was, aangezien de nieuwe releases 
geschikt zijn voor gebruik door meerdere 
disciplines en het mogelijk is om resultaten 

Met iModel.js is het mogelijk om webgeba-
seerde oplossingen te maken die iModels to-
nen die zijn samengesteld uit BIM-bestanden 
en andere digitale engineeringmodellen. 
Deze weergaven kunnen daarbij ook context 
bevatten, realtime sensordata en informatie 
uit andere bronnen en van analyses. Om-
dat het iModel wordt gesynchoniseerd via  
iModelHub, bevat het altijd de meest recen-
te updates van alle projectdeelnemers, die 
daardoor veranderingen kunnen laten weer-
geven en kunnen analyseren. Uiteraard heb-
ben daarbij alleen geautoriseerde gebruikers 
en applicaties via iModelHub toegang tot  
iModel.js. 
Met alle mogelijkheden die iModel.js biedt, 
is de bibliotheek een hoeksteen voor de iTwin 
Services. Keith Bentley was dan ook vrij ze-
ker van zijn zaak in de bespreking van deze 
oplossing: “Wij zijn er vast van overtuigd 
dat iModel.js de meest open en productieve 
ontwikkelingsomgeving is voor kapitaalpro-
jecten en infrastructuurassets. Het is daarbij 
goed dat we kunnen samenwerken met diver-
se gebruikersorganisaties, strategische part-
ners en externe ontwikkelaars om een open 
ecosysteem op te bouwen rond iModels. 
Door de open sourcing van de bibliotheken 
die we voor onze iTwin cloud services gebrui-
ken, verwachten we dat er een innoverend 
ecosysteem zal ontstaan.”

Open-portfolio
De openheid van Bentley Systems blijft niet 
beperkt tot alleen maar de open source van 
iModel.js: tijdens de openingsdag van YII 
2018 werden een viertal applicaties gelan-
ceerd binnen het Open-portfolio van het be-
drijf. OpenSite Designer is daarbij bedoeld 

Bhupinder Singh vertelde over de viertal applicaties die werden gelanceerd binnen het Open-portfolio van  
Bentley Systems. 
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Zoals elk jaar weer een podium vol blije gezichten na de uitreiking van de Year in Infrastructure Awards. 

Nederland leverde dit jaar geen finalisten. 
Het finalistenproject van het Indiase Avineon 
had echter een duidelijk Nederlandse compo-
nent, aangezien dit bedrijf het 3D-model van 
de stad Rotterdam had gemaakt. De Year in 
Infrastructure Award voor Digital Cities ging 
echter naar Yunnan Yunling Engineering Cost 
Consultation uit China voor het project met 
de naam ‘New Municipal Road Construction 
PPP Project of the Municipal Public Facility 
Construction Project of Guandu Culture New 
City’. Een kleine troost voor Avineon is echter 
wel dat in een van de volgende nummers van 
BIGnieuws een interview zal verschijnen met 
de personen die binnen dit bedrijf betrokken 
waren bij het Rotterdamse project. 
De 26 winnaars van de diverse Awards zijn 
terug te vinden op de website van Bentley  
Systems. Gedetailleerde beschrijvingen van 
alle genomineerde projecten zullen begin 
2019 verschijnen in het 2019 Infrastructure 
Yearbook van Bentley Systems. Eerder ver-
schenen jaarboeken zijn ook nog beschik-
baar op de website van het bedrijf. n

www.bentley.com

www.imodeljs.org

www.imodelhub.com

atos.net/en

services, artificial intelligence en cybersecu-
rity. In 2016 is Bentley Systems een Strategic 
Alliance aangegaan met Siemens zodat de 
samenwerking met Atos min of meer een lo-
gisch gevolg is van deze eerder opgezette 
samenwerkingsverbanden. 

Awards
Alhoewel Bentley Systems zelf veel nieuws 
bracht tijdens YII 2018, was er tijdens het 
evenement ook ruimte voor anderen om hun 
verhaal te doen en dan natuurlijk met name 
voor de eindgebruikers van Bentley-software. 
De meeste daarvan waren daarbij genomi-
neerd voor een van de Year in Infrastructure 
2018 Awards die tijdens een bijbehorend 
galadiner werden uitgereikt. Twaalf onaf-
hankelijke jury’s hadden hiervoor in eerste 
instantie in totaal 57 finalisten geselecteerd 
uit 420 nominaties. Tijdens de award-ceremo-
nie werden in negentien categorieën prijzen 
uitgedeeld, terwijl daarnaast ook nog negen 
organisaties een Special Recognition Award 
kregen. 
Veel van de winaars van de awards kwamen, 
net als voorgaande jaren, uit Azië, waar mo-
menteel veel grote en interessante projecten 
worden uitgevoerd op infrastructuurgebied. 
Dit was al bekend van China en India, landen 
die de laatste jaren traditiegetrouw de meeste 
YII-prijzen in de wacht sleepten, maar ook in 
Indonesië en Maleisië wordt momenteel ge-
investeerd in grote projecten, getuige het feit 
dat beide landen dit jaar meerdere prijzen in 
de wacht wisten te slepen. 

die worden gerepresenteerd door GIS-data, 
terreinmodellen en BIM-modellen. De iTwin 
Services voegen hier digitale uitlijning en 
synchronisatie aan toe en stellen daarmee 
OpenCities Planner (voorheen Agency9 City-
Planner) in staat om stedelijke planning met 
nog meer detail te ondersteunen. 

Partnerschap Atos
Naast de diverse overnames werd door Bent-
ley Systems ook een partnerschap aangekon-
digd met Atos. Dit strategische samenwer-
kingsverband tussen beide bedrijven is nodig 
voor het maken en beheren van digitale twee-
lingen voor eigenaars/beheerders van indus-
triële en infrastructuurassets. Atos is gespeci-
aliseerd in cloud services, infrastructuur- en 
datamanagement en business- en platformop-
lossingen, en de samenwerking tussen beide 
bedrijven moet dan ook eindgebruikers de 
mogelijkheid gaan bieden om assets direct 
en volledig te kunnen volgen en monitoren, 
met up-to-date 3D-modellen van de assets. 
De digitale tweelingen zullen daarbij dan 
ook analyses mogelijk maken, waarmee de 
beschikbaarheid van de assets kan worden 
gemaximaliseerd, net als de productiviteit en 
de levensduur. Verder is met de tweelingen 
bediening op afstand mogelijk en kunnen ze 
een bijdrage leveren aan trainingen.
Het partnerschap tussen Bentley Systems en 
Atos is ontstaan via de zogenaamde Global 
Strategic Alliance tussen Atos en Siemens, 
waarbinnen deze laatste twee bedrijven met 
name samenwerken op het gebied van IoT-
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AutoCAD is een CAD-systeem voor 2- en 3-dimensionale 
tekeningen en van toepassing op alle vakgebieden. 
AutoCAD Januari Februari Maart

Basis 7, 8, 14, 15 4, 5, 11, 12 4, 5, 11, 12

Update 30, 31 - 13, 14

Gevorderd 21, 22, 28, 29 20, 21, 27, 28 20, 21, 27, 28

VB.NET - - 4, 5, 11, 12

3D - 18, 19, 25, 26 -

Revit helpt u bij het vastleggen van het bouwproject. De 
software is speciaal ontwikkeld voor het Building Information 
Modeling (BIM). 
Revit Januari Februari Maart

Basis 9, 10, 16, 17 6, 7, 13, 14 6, 7, 13, 14

Gevorderd - 18, 19, 25, 26 -

Installatie - 20, 21, 27, 28 --

Expert - - 20, 21, 27, 28

*Inclusief software voor uw studie.

Inventor is een 3D-programma, bedoeld voor de WTB/Metaal 
en ontwerpwereld, waarbij de tekenaar het model aan alle 
kanten kan bekijken en zelfs digitaal kan testen.
Inventor Januari Februari Maart

Basis 9, 10, 16, 17 - 18, 19, 25, 26

Update 23, 24 - 6, 7

Gevorderd - 6, 7, 13, 14 -

Expert - - 18, 19, 25, 26

iLogic - - 4, 5, 20, 21

Fusion 23, 24, 30, 31 - -

3ds Max biedt u krachtige modelleer-, animatie-, rendering- en 
compositie mogelijkheden voor het perfecte plaatje. 
3ds Max Januari Februari Maart

Basis - 5, 8, 12, 15 -

Gevorderd - - -

Renderen 
met Max

21, 22 - 6, 7

Vraag de gratis informatieset aan:
tel 024 356 56 77 
info@cadcollege.nl • www.cadcollege.nl 
Kerkenbos 1018 B   6546 BA Nijmegen

TEC / CAD College
De opleider in CAD
TEC/CAD College is de 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 de standaard studieboeken over CAD.
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tel 024 356 56 77 
info@cadcollege.nl • www.cadcollege.nl 
Kerkenbos 1018 B   6546 BA Nijmegen

TEC / CAD College
De opleider in CAD
TEC/CAD College is de 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 de standaard studieboeken over CAD.
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Windmolens spelen een belangrijke rol in het streven naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. 

D
e Nederlandse overheid werkt nauw 
samen met haar burgers via lokale 
overheden (gemeenten, provincies en 

waterschappen) om meerdere microprojec-
ten te lanceren en hiermee een duurzame 
toekomst te verzekeren. Maar hoe zit het met 
macroprojecten die van invloed zijn op de 
klimaatverandering op nationaal niveau? Ne-
derland is afhankelijk van fossiele brandstof-
fen om de industrie, bedrijven en huizen van 
stroom en warmte te voorzien. Ondanks ons 
gebruik van windmolens, komt slechts 6,6 
procent van de totale energieconsumptie uit 
duurzame energiebronnen. Deze statistieken 
zijn verontrustend, vooral omdat de overheid 
tegen 2050 de koolstofdioxide-uitstoot naar 
nul wil brengen. Er moet een verandering 
– ‘transitie’ – plaatsvinden waarbij we van 
traditionele energie overgaan op schone en 
groene energie zoals windmolens en zonne-
panelen. De gaswinning in het noorden is bo-
vendien aan banden gelegd nadat er steeds 
meer aardbevingen werden waargenomen, 
daarom is het nu urgenter dan ooit om de 
productie van duurzame energie op te voeren 
en de energietransitie in te zetten.

Vijftig procent minder 
De energietransitie is een enorme opgave 
voor de overheid, omdat de vraag naar 
energie alsmaar blijft stijgen. Met elk huis-
houden en bedrijfspand dat in de winter vol-
ledig verwarmd is, stijgt de energiebehoefte 
exponentieel mee. Naast de opwekking van 
groene energie en het reduceren van uitstoot 
is de regering van plan om tot 2050 het ener-
gieverbruik tot vijftig procent te verminderen 
door de efficiëntie van energieverbruik te ver-
hogen.
De overgang van ‘grijze’ naar ‘groene’ ener-
giebronnen, de drang om te besparen op con-
sumptieniveaus en decentralisatie van energie: 
het speelveld kent vele uitdagingen, van finan-
cieel tot ruimtelijk tot technisch. Ondanks deze 
uitdagingen moet duurzame energie massaal 

gebruikt gaan worden in het hele land. Om 
de energietransitie tot een succes te maken 
delegeert de nationale overheid het project 
grotendeels naar lokale overheden. Zij moeten 
voldoen aan hun individuele doelstellingen: 

het verbruik verlagen, meer groene energie 
gebruiken en uiteindelijk de overheid helpen 
om in 2050 CO2-neutraal te zijn.
Burgers spelen hierin ook een belangrijke rol. 
Ze wekken hun eigen energie op via zonne-

Nederland verandert, met name op het gebied van milieu. We streven naar een 
milieuvriendelijke samenleving. ‘Groen’ zijn heeft een enorme impact op ons 
dagelijks leven mede dankzij de burgergerichte initiatieven van de overheid. Of 
het nu gaat om korter douchen, recyclen, afval scheiden, tassen hergebruiken 
voor boodschappen of de fiets pakken voor korte afstanden, samen maken we 
een verschil.Door Yashita Arora

Locatie-intelligentie als kataly sator voor energietransitie
Energie Transitie Dashboard helpt lokale overheid
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Locatie-intelligentie is daarmee de katalysator 
voor het energietransitie-initiatief voor zowel 
nationale als lokale overheden. NedGraphics 
werkt samen met IMAGEM om de overheid 
en haar burgers te helpen bij het visualiseren 
van de beleidsimplementatie met behulp van 
een interactief dashboard – het Energie Tran-
sitie Dashboard.
Hennie Genee, manager development bij 
NedGraphics, vertelt: “Het Energie Transitie 
Dashboard is een dynamisch dashboard dat 
wordt gebruikt door diverse overheden bij het 
ontwikkelen van een visie voor het implemen-
teren van een effectieve energietransitie op 
lokaal niveau.” Het dashboard maakt real-
time visualisatie mogelijk. De effecten van de 
implementatie van groene energie en bespa-
ringen worden meteen inzichtelijk gemaakt. 
Dit flexibele en modulaire dashboard helpt de 
lokale overheid met het opstellen van taken 
en mijlpalen die nodig zijn om aan deze am-
bities te voldoen. 
Jasper Arends, accountmanager domein 
Ruimte en Omgeving bij NedGraphics, leidt 
het initiatief voor het dashboard. In nauwe 
samenwerking met zowel IMAGEM als inge-
nieurs van de Antea Group, gelooft hij dat 
het dashboard voorspellende analyse moge-
lijk maakt door locatie-intelligentie te com-
bineren met diverse open databronnen. Zo 
wordt inzichtelijk wat de optimale locatie is 
om de duurzame energiebronnen te plaatsen. 
Arends: “Het Energie Transitie Dashboard 

stelt de gemeente in staat om, eventueel sa-
men met Antea Group, eenvoudig zelf met de 
tool te werken om zo direct op de hoogte te 
zijn van ruimtelijke beperkingen en − reke-
ning houdend daarmee − duurzame oplossin-
gen te ontwikkelen.”

Gecombineerde datasets
Het Energie Transitie Dashboard is gebaseerd 
op Smart M.App-technologie. Niels van de 
Graaf, marktmanager overheid bij IMAGEM, 
is ervan overtuigd dat het een unieke oplos-
sing is. Het combineert diverse datasets zo-
als energie of publieke data, zelfgecreëerde 
informatie en de feedback van burgers met 
locatie-informatie in een sterke visualisatie-
tool. “Stakeholders, beleidsmakers en me-
dewerkers kunnen vanuit eenzelfde bron 
gebruikmaken van een gebruikersvriendelijk 
dashboard voor de visualisatie van beleids-
keuzes.” Door interactieve kaarten van lokale 
gebieden te integreren met realtime gegevens 
worden er meerdere scenario’s ontwikkeld 
die helpen bij de planning en implementatie 
van duurzame energiebronnen.
In samenwerking met de experts van Antea 
Group helpt NedGraphics lokale overhe-
den het dashboard aan te passen aan hun 
specifieke behoeften. Zo hebben zij onlangs 
samen met netwerkbeheerders, ondernemers 
en gemeenteraadsleden van de gemeente 
Noord-Beveland, in een workshop de moge-
lijkheden onderzocht om groene energie te 
produceren. In een andere interactieve work-
shop, samen met de gemeente Hoogeveen, 
werd gekeken hoe de lokale energieambities 
kunnen worden gerealiseerd. n 

Yashita Arora is marketing director bij IMAGEM,  

yashita.arora@imagem.nl. Meer informatie over het Energie 

Transitie Dashboard is te vinden op www.cadac.com/

nedgraphics/themas/energie-transitie-dashboard/.

panelen, koken en verwarmen niet meer op 
gas maar elektrisch en isoleren hun huizen 
om warmte binnen te houden in de winter. 
Een goed voorbeeld van de ambitie van lo-
kale overheden is de gemeente Amsterdam. 
De stad streeft naar een reductie van emissie 
tot veertig procent tegen 2025 in vergelijking 
met 1990. De inwoners vernieuwen bestaan-
de gebouwen, voorzien nieuwe gebouwen 
van energie-efficiënte oplossingen en gaan 
over op elektrisch vervoer.

Effecten monitoren
Overheidsinstanties worstelen met het vorm-
geven en implementeren van de energietran-
sitie en het bewaken van de veranderingen. 
Hierbij mogen ze het doel en de budgetten 
niet uit het oog verliezen. De omvang en im-
pact hiervan is groot en moeilijk te meten. 
Het is daarom van het grootste belang om de 
uitvoering van het beleid en de effecten daar-
van op nationaal, provinciaal en gemeen-
telijk niveau effectief te monitoren. De over-
heid moet weten waar de huidige duurzame 
energiebronnen zich bevinden, waar ze het 
beste extra kunnen plaatsen, waar huidige 
infrastructuur ligt en welke aan vervanging 
toe is en waar de meeste energie gebruikt 
wordt door bedrijven en industrieën. Daarbij 
is kennis nodig over het ‘waar’, omdat alles 
afhankelijk is van een locatie of het nu gaat 
om plannen, initiëren, vervangen of het slui-
ten van energiecentrales.

De overheid moet in kaart brengen waar duurzame energiebronnen zich bevinden, waar het beste extra  
kunnen komen en waar de meeste energie wordt gebruikt. Locatie-intelligentie is daarmee de katalysator voor het 

energietransitie-initiatief. 

Locatie-intelligentie als kataly sator voor energietransitie
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Een semantisch model: nuttig, duidelijk en logisch, maar minder begrijpelijk voor buitenstaanders. 

Opinie

T
wee modellen, is dat er niet één te veel? 
Het antwoord daarop is ‘nee’ voor orga-
nisaties die alle use cases willen kunnen 

adresseren. Het is echter wel een heel valide 
vraag. Het onderhouden van twee modellen 
brengt namelijk aanzienlijk meer kosten met 
zich mee. Een organisatie dient ze niet alleen 
beide in te winnen en te creëren, maar moet 
ze ook alle twee onderhouden. Bovendien 
moet er goed worden nagedacht over de 
samenhang tussen de beide modellen. Welk 
model is leidend? Moet er een link zijn tussen 
de modellen? Dienen beide modellen voor ie-
dereen toegankelijk te zijn? 
Helaas heb ik de antwoorden niet op deze 
vragen en ik denk ook dat er geen eendui-
dige antwoorden zijn. Veel hangt af van hoe 
een organisatie hier tegenaan kijkt en hoe 
groot de ‘honger’ naar informatie en na-
tuurlijk het budget is. Ik wil hier echter wel 
graag een aantal overwegingen meegeven, 
of misschien ook overpeinzingen. Zelf begin 
ik graag met het kijken vanuit de gebruiker. 
Mensen die geen expert zijn in onze disci-
plines, geven veelal de voorkeur aan het re-
ality-model. Inderdaad, omdat dit levensecht 
is. Als visualisatie en een goede gebruikers-
ervaring belangrijk zijn, is het reality-model 
zeer waarschijnlijk het beste model. Weet 

u dat ook in deze modellen tegenwoordig 
analyses en classificaties mogelijk zijn? Het 
reality-model is niet langer uitsluitend alleen 
maar mooi!

BIM als bron
Experts geven vaak de voorkeur aan het se-
mantisch model. Omdat dit model objectge-
oriënteerd is, leent het zich uitstekend voor 
veel doeleinden. Het is in dit model ook re-
latief makkelijk om een bestaand object te 
vervangen door een nieuw object. Bijvoor-
beeld: een oud gebouw wordt gesloopt en er 
komt een nieuw gebouw voor in de plaats. 
Uiteraard is er een BIM-model van dit nieuwe 
gebouw en alhoewel dit niet rechtstreeks te 
gebruiken is, kan het wel als bron worden ge-
nomen. Een belangrijke eigenschap van een 
BIM-model is dat het te veel details bezit en in 
een formaat bestaat dat niet direct past in een 
semantisch 3D-stadsmodel. Deze laatste mo-
dellen gebruiken veelal het CityGML-formaat, 
terwijl BIM-modellen veelal in het formaat van 
een specifieke softwareleverancier zijn opge-
bouwd. Er is echter een standaardformaat 
voor gebouwen, IFC, en voor zover ik weet 
ondersteunen alle BIM-softwareleveranciers 
dit formaat. Ook is er inmiddels software 
beschikbaar die een IFC-model kan ‘de-fea-

turen’ en kan converteren naar een CityGML-
model. En dus is in het semantisch model het 
oude gebouw in een paar eenvoudige stap-
pen te vervangen door het nieuwe. Tenminste, 
indien u dit gebouw ook van de architect kunt 
losweken. Ervaring heeft mij geleerd dat dit 
laatste niet altijd even eenvoudig is. Niet ge-
heel onbegrijpelijk, want uiteindelijk is zo’n 
gebouw in hoge mate het intellectueel eigen-
dom van de architect...

Use it, lose it!
Wanneer een organisatie kan kiezen voor bei-
de modellen, is het verstandig om ze apart van 
elkaar te laten bestaan. Met de huidige techniek 
is het niet makkelijk de modellen aan elkaar te 
linken. Wanneer ze gelinkt zijn, betekent dit dat 
beide modellen ook simultaan moeten worden 
onderhouden. Dit is technisch uiteraard wel 
goed mogelijk, maar het is een complexe aan-
gelegenheid en zeker ook kostbaar.
Omdat dit onderwerp al langere tijd mijn 
aandacht heeft, wil ik graag het volgende 
idee delen. Gewoon als gedachte, met de 
vraag aan de lezer of hij hierin wat ziet. Dit 
alles gezien in het licht van de nu beschikbare 
technologie. Het leidend model is in mijn be-
leving het semantisch model. Het biedt veel 
mogelijkheden voor veel gebruikers, zeker 

Nee, de vraag ‘Welk model vindt u het mooist?’ is geen politiek incorrecte opmer-
king... De vraag gaat namelijk over 3D-stadsmodellen. Het lijkt erop dat er anno 
2018 consensus is over het feit dat er twee modellen nodig zijn voor organisaties 
die alle use cases willen doen, die voor 3D-stadsmodellen te bedenken zijn. Dit 
artikel gaat over deze twee modellen: het semantisch model en het reality-model. Door Jan Blaauboer

Welk model vindt u het mooist?
Semantisch vs realistisch 3D-stadsmodel
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Een realistisch model: handig en makkelijk te begrijpen door niet-experts, maar niet geschikt voor alle toepassingen. 

voor de professionals. Het is minder geschikt 
voor disciplines die een groot belang hechten 
aan een levensecht beeld, wat bijvoorbeeld 
van belang kan zijn bij stedenbouwkundige 
ontwerpen. Het is prettig om belanghebben-
den te kunnen tonen hoe de nieuwe situatie 

benadering die ik ‘use it, lose it’ noem. Na-
tuurlijk is weggooien zonde, maar alles be-
waren is onmogelijk en misschien ook onzin-
nig. In de analoge tijd werden ook niet alle 
artist impressions bewaard. Bewaren heeft 
ook alleen maar zin als het ook up-to-date 
wordt gehouden. Daarom is mijn devies: Use 
it, lose it! n

Jan Blaauboer,

zelfstandig GeoBIM-adviseur

eruit gaat zien en hoe zich dit verhoudt met 
de bestaande omgeving. Vaak betreft dit ech-
ter maar een stukje van de gehele stad. Een 
mogelijke benadering kan dan zijn om een 
reality-model te maken van het betreffende 
stukje en dit na gebruik weg te gooien. Een 

adv-IFT2019-185x134mm.indd   1 8-10-2018   09:31:13
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Door Lambert-Jan Koops

Smart2IT en Cadac Group hebben een technologisch samenwerkingsverband 
aangekondigd, waarbij zij de wereld van koperscommunicatie, via BIM, willen 
verbinden met die van uitvoering en oplevering. Het doel is hiermee om partijen 
in de bouwindustrie van tools te voorzien waarmee ze eenvoudiger en sneller 
kunnen voldoen aan de wensen en verwachtingen van huizenkopers. BIGnieuws 
sprak met Desmond Laeyendecker, business development manager bij Cadac 
Group, en Sander Martinec, oprichter en eigenaar van Smart2IT, over de geza-
menlijke plannen.

Binnen het samenwerkingsverband brengt Cadac met name BIM-kennis in, terwijl Smart2IT knowhow van  
virtual reality inzet.

S
mart2IT is gespecialiseerd in digitale toe-
passingen op basis van visualisatietechno-
logieën zoals virtual- en augmented reality 

en de ontwikkelaar van het Innobrix-platform. 
Dit laatste is een communicatieplatform voor 
woningbouwers en consumenten dat BIM-ont-
werpen omzet in interactieve, virtuele woningen. 
Potentiële kopers kunnen hiermee dus een beeld 
krijgen van toekomstige projecten op basis van 
de harde ontwerpinformatie die beschikbaar 
is bij de bouwpartijen. Tegelijkertijd kunnen ze 
Innobrix ook gebruiken als tool om wijzigingen 
door te voeren in hun woning, de aanpassingen 
komen daarbij automatisch weer bij de ontwer-
pende partijen terecht. Dit laatste is een uitkomst, 
zo vindt Laeyendecker: “We zien dat veel aan-
nemers al werken met woningconfiguratoren, 
waarmee ze potentiële huizenkopers van nieuw-
bouwwoningen inzicht geven in de mogelijkhe-
den. Dat is absoluut een goede zaak, omdat 
kopers daarmee beter begrijpen wat ze kopen. 
Tegelijkertijd zien we echter ook dat tijdens het 
kopersbegeleidingsproces vaak nog data op 
traditionele en handmatige wijze worden aan-
gepast, zodat aanpassingen soms niet of onjuist 
worden uitgevoerd. Met onze samenwerking 
willen we dit proces automatiseren, zodat fouten 
worden voorkomen.”
 
Gezamenlijke visie
Binnen de samenwerking tussen beide par-
tijen brengt Cadac vooral BIM-kennis in, terwijl  
Smart2IT zijn knowhow van virtual reality inzet. 
Toch was het niet zozeer de technische kennis 
die beide bedrijven heeft samengebracht, maar 
vooral de manier waarop de ondernemingen het 

woningmodel benaderen, zo vertelt Martinec. 
“Zowel Cadac als Smart2IT behandelen een huis 
als een samenstelling. Cadac doet dit door een 
huis op te splitsen in modules, met behulp van de 
software Cadac Modules, en wij doen het door 
het huis in Innobrix te verdelen in halffabrikaten 
en prefab-onderdelen. Die overeenkomst in visie 
is uiteindelijk wat ons heeft samengebracht. Let-
terlijk, aangezien het onze gezamenlijke klant 
Van Wijnen Noord was opgevallen dat onze 
manier van denken zo op elkaar leek en sug-
gereerde dat Cadac en Innobrix eens met elkaar 
moesten gaan praten.”
Na de eerste gesprekken bleek al snel dat zo-

wel Cadac als Smart2IT voordelen zagen in het 
integreren van Cadac Modules en Innobrix. Ge-
zamenlijke klant Van Wijnen Noord was boven-
dien ook enthousiast over het idee en dat is vol-
gens Laeyendecker ook wel logisch. “Aannemers 
en bouwbedrijven hebben BIM nodig voor hun 
werkzaamheden en een platform als Innobrix 
voor hun communicatie. Door de koppeling van 
de communicatietool aan het BIM-model, kunnen 
ze tijd besparen en betere woningen opleveren, 
conform de verwachtingen van de koper.”
Martinec vult aan waarom de koppeling in zijn 
beleving zo nuttig is: “Er zijn tegenwoordig zo 
veel mooie technieken beschikbaar voor commu-

Smart2IT en Cadac Group 
slaan handen ineen

Koppeling tussen Cadac Modules en Innobrix
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Innobrix als platform voor communicatie.

nicatie, zoals augmented en virtual reality, maar 
de consument krijgt nog vaak een 2D-tekening, 
omdat dit het enige is wat bouwers direct uit 
hun ontwerpmodel kunnen halen. De consument 
moet volgens mij echter kunnen kiezen, beleven 
en ervaren, want een huis is toch een van de 
belangrijkste aankopen in zijn leven. Dat klinkt 
als extra werk voor een bouwer, maar met deze 
koppeling hoeft hij geen extra moeite meer te 
doen om een presentatiemodel te creëren. Zo 
kan hij makkelijk toegevoegde waarde bieden 
tijdens het verkoopproces.”

Opbouwstrategie
De samenwerking tussen Cadac en Smart2IT 
kent drie stappen. De eerste is het bouwen van 
een intelligente add-in in Revit die bouwprofes-
sionals moet helpen om een zogenaamd tasveld 
te creëren. Martinec legt uit wat dit tasveld pre-
cies inhoudt. “Een bouwer heeft vaak een beeld 

voor leuke en interessante klussen, zoals het uit-
werken van extra en meer specifieke opties voor 
kopers.” 

Automatische tekeningen
Als de add-in voor Revit eenmaal gereed is, is 
het tijd voor stap twee in de samenwerking tus-
sen Cadac en Smart2IT. “We willen automatisch 
de 2D-tekeningen voor verkoop en uitvoering 
door de software laten genereren op basis van 
de configuratie die de kopers hebben gekozen. 
Die 2D-tekeningen zijn nog altijd nodig in het 
bouwproces, bijvoorbeeld voor vergunningen, 
en kunnen prima geautomatiseerd worden aan-
gemaakt. Dit gaan we mogelijk maken met de 
Forge Design Automation API die deze zomer is 
vrijgekomen. Het mooie daarvan is dat het hier-
mee mogelijk is om automatisch tekeningen te 
genereren in de cloud zonder dat hiervoor het 
hele model weer terug moet naar Revit, en dat 
scheelt weer tijd. Als alles volgens plan gaat, zou 
deze functie in het eerste kwartaal van 2019 be-
schikbaar moeten zijn voor de eindgebruikers.” 
De laatste stap van de samenwerking behelst de 
volledige integratie tussen Innobrix en Cadac 
Modules. Daarbij wordt niet alleen informatie 
uitgewisseld in de beslissingsfase, maar zullen 
de bouwdata ook worden gebruikt voor het life-
cyclebeheer van de woningen en track & tracing 
van bouwonderdelen tijdens de bouw met be-
hulp van RFID. n

www.cadac.com

www.innobrix.nl

van een woning als geheel, maar daar willen 
we hem eigenlijk vanaf hebben, want dat is te 
beperkt. Hij moet overstappen op een IKEA-ach-
tige denkwijze, waarbij niet alleen het gehele 
product belangrijk is, maar ook de opbouwstra-
tegie en de tussenstappen. Het BIM-model moet 
daarbij als het ware uiteen worden getrokken en 
opgedeeld voor productie, waarbij de stappen 
van de opbouwstrategie worden opgenomen in 
de tasvelden. De modelleur moet deze tasvelden 
kunnen maken, controleren en beheren in Revit, 
vandaar dat de add-in nodig is. Vanuit de tas-
velden is vervolgens een woning in Innobrix in 
elkaar te zetten en zo kan de gebruiker van dat 
platform het BIM-proces weer aansturen.”
Laeyendecker: “Met de add-in en de koppeling 
automatiseren we werkmethoden en zorgen we 
ervoor dat de modelleur geen dom werk meer 
hoeft te doen, zoals het overzetten van BIM-mo-
dellen in Innobrix. Daarmee houdt hij tijd over 

Uw partner in:

077 - 2086012

Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten
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Artikel

Met de visie Duurzame Detailhandel wil de gemeenteraad van Gemert-Bakel zoveel mogelijk detailhandel centreren in Bakel. 

I
n september 2017 berichtte het Compen-
dium voor de Leefomgeving, een website 
met feiten en cijfers over milieu, natuur en 

ruimte in Nederland, dat in 2017 ruim negen 
procent van de winkelvloeroppervlakte in Ne-
derland leeg stond. Volgens de site ‘concen-
treert de winkelleegstand zich verhoudings-

gewijs (ten opzichte van de voorraad) vooral 
aan de randen van Nederland, voor een deel 
in krimpgebieden zoals in Friesland en delen 
van Groningen’. Ook in grote delen van de 
provincie Noord-Brabant is winkelleegstand 
een hot item. 
Wanneer we het hebben over leegstand van 

winkels in de Brabantse gemeente Gemert-Ba-
kel, dan gaat het om circa acht procent van 
het totaal. Dit betekent een lichte verhoging 
ten opzichte van 2017 toen het percentage 
op 6,4 lag, zo blijkt uit het koopstromenon-
derzoek dat onlangs door de Metropoolregio 
Eindhoven is uitgevoerd, in samenwerking 

Iedere gemeente heeft of krijgt te maken met winkelleegstand, onder meer ver-
oorzaakt door de jongste recessie en de opkomst van de online webshops. De 
manier waarop gemeenten omgaan met die leegstand, verschilt. Inge van Dijk, 
wethouder in Gemert-Bakel, pleit ervoor dat gemeenten veel meer samen op-
trekken en ervaringen uitwisselen. “Laten we alstublieft niet allemaal dezelfde 
fouten maken, maar vooral van elkaar leren.”Door Frits de Jong

“Laten we vooral van elkaar 
leren bij winkelleegstand”

Wethouder Gemert-Bakel pleit voor gezamenlijke aanpak 
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ONTWERPEN IN NLCS?
KIES OOK VOOR 
SNELHEID EN KWALITEIT

INFRACAD MAP
Geo-informatie (PDOK) verwerken
naar een CAD-tekening
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· Import volledig conform NLCS
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BricsCAD en MicroStation

INFRACAD
#1 NLCS applicatie voor
ontwerpen en toetsen
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· Automatische legenda en bijschriften
· Krachtige beheerfunctionaliteit
· KLIC meldingen importeren
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 sonderingen en koppeling Google Earth
 

INFRACAD CE
Landmeetkundige software 
voor professionals

·  Geschikt voor alle merken apparatuur
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Artikel

Wat is Waarstaatjegemeente.nl?

Waarstaatjegemeente.nl laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van 
thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee 
bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan thema’s als bedrijvigheid en economie, 
gemeentelijke financiën en duurzaamheid. Gemeenten kunnen hun eigen gegevens 
vergelijken met andere gemeenten en eventueel meenemen in de besluitvorming, voor 
agendavorming, verantwoording of voor onderzoek. 

www.waarstaatjegemeente.nl

leegstand van winkels, zijn niet uniek. Van 
Dijk pleit ervoor dat gemeenten meer met 
elkaar optrekken bij het smeden van plan-
nen. “Ik denk dat dit echt een onderwerp is 
om een keer met een aantal wethouders en 
ambtenaren van andere gemeenten samen 
te bespreken. Volgens mij is er de afgelopen 
jaren op deze onderwerpen veel ervaring 
opgedaan en zijn er ook veel mislukkingen 
geweest. Laten we alstublieft niet allemaal de-
zelfde fouten maken, maar vooral van elkaar 
leren.” Wat Van Dijk betreft heeft VNG Reali-
satie daarin een faciliterende rol. “Zij zouden 
gemeenten kunnen helpen, ook al omdat zij 
de nodige instrumenten hebben met betrek-
king tot ondernemersdienstverlening, zoals 
Waarstaatjegemeente.nl, en daarnaast een 
uitgesproken visie hebben op het versterken 
van de arbeidsmarkt door het stimuleren van 
de lokale en regionale economie.” n

Frits de Jong info@onelevel.nl van Onelevel Tekstbureau is 

zelfstandig tekstschrijver.

die alleen zin hebben als er steun is van 
ondernemers en inwoners. “Met deze twee 
groepen hebben wij punten opgesteld die 
zij het belangrijkste vinden. Van oudsher is 
Bakel een groen dorp waar alle lanenstruc-
turen naar het centrum toe leiden. Is dat as-
pect weer meer te accentueren? Er is ook een 
straat waar een aantal verswinkels zit. Kun-
nen we dat versterken? Door de jaren heen 
zijn alle verenigingen en maatschappelijke 
instellingen vertrokken uit het centrum van Ba-
kel. Kunnen we die ook terughalen? Zo zijn 
er zes van dergelijke ‘praattafels’ ontstaan, 
waarvoor ondernemers en inwoners zich kon-
den inschrijven. Die manier van werken leidt 
ertoe dat we én het laaghangend fruit pak-
ken, maar ook aandacht hebben voor een 
langetermijnvisie. Het streven is dat dit najaar 
de eerste concrete plannen op tafel liggen en 
dat er vervolgens ieder jaar een concrete ver-
betering zichtbaar is.”
Wethouder Van Dijk zou graag zien dat de 
provincie de leegstandsaanpak van Gemert-
Bakel ondersteunt, bijvoorbeeld door het aan 
te wijzen als pilotproject. “Onze aanpak is 
best wel uniek, door ondernemers en inwo-
ners actief mee te laten denken en praten. 
Bakel zal niet gelijk omvallen als die steun er 
niet komt, maar waar ontmoeten mensen el-
kaar nog? Is dat alleen maar buiten het dorp 
op de sportvelden, of is dat ook in het dorp? 
Met name voor de oudere generatie is het 
belangrijk dat zij in het dorp ergens naartoe 
kunnen en samen kunnen komen.” Wat Van 
Dijk betreft spelen de supermarkten daarin 
een centrale rol. “Als voorheen de kerkklok-
ken luidden, dan was het binnen het uur erg 
druk in de supermarkt. Iedereen wilde weten 
wie er was overleden en de supermarkt fun-
geerde daarbij als een soort van verzamel-
punt. Dat aspect moeten we niet onderschat-
ten als er bijvoorbeeld weer plannen zijn om 
een supermarkt buiten het dorp te vestigen.”

Samen optrekken
De uitdagingen die Gemert-Bakel heeft als 
het gaat om het voorkomen en oplossen van 

met onder andere de provincie en de Rabo-
bank. “Wij hebben geen grote winkelcentra, 
dus een of twee leegstaande pandjes kan 
al aardig doorwerken in de cijfers”, aldus 
wethouder Van Dijk, die binnen het Gemert-
Bakelse college verantwoordelijk is voor 
de aanpak van de winkelleegstand in de 
gemeente. Dat gebeurt onder meer met de 
visie Duurzame Detailhandel, waarmee de 
gemeenteraad half juli akkoord is gegaan. 
“Met die visie proberen we zoveel mogelijk 
detailhandel te centreren. We willen bij voor-
keur voorkomen dat er van die langgerekte 
winkelstraten ontstaan waarbij aan het eind 
nog ergens een verdwaalde winkel staat. Dat 
is ook aan de orde in Bakel. Daar verdween 
een supermarkt vanuit het centrum naar bui-
ten het dorp, waarmee ook gelijk het centrum 
stilviel. Er is een nieuwe centrumvisie ontwik-
keld, waarbij er een belangrijke rol is weg-
gelegd voor de ondernemers en inwoners.”

Dienstverlening
Het hebben en houden van winkels staat bin-
nen de gemeente Gemert-Bakel hoog op de 
rol. Sowieso wordt er veel tijd gestoken in 
(digitale) dienstverlening aan ondernemers. 
Van Dijk: “Een goed ondernemersklimaat is 
van groot belang voor de leefbaarheid van 
onze gemeente. In dat kader faciliteren en 
ondersteunen wij onze ondernemersvereni-
gingen in het ontwikkelen van opgaven en bij 
belangrijke thema’s. Dit doen we praktisch 
en pragmatisch. Zo hebben we een direct 
aanspreekpunt voor ondernemers en onder-
steunen we het landelijk ondernemersloket. 
Ook zien we in de regelgeving nadrukkelijk 
kansen om de regeldruk te verminderen met 
de invoering van de Omgevingswet. De cij-
fers en gegevens van VNG’s Waarstaatjege-
meente.nl bieden daarvoor voor ons en onze 
ondernemersverenigingen een belangrijk re-
ferentiepunt.”

‘Praattafels’
Van Dijk legt uit dat de gemeente wel alle-
maal mooie plannen kan hebben, maar dat 
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Het centrale thema van InfraTech 2019 is ‘Future Proof’.

O
p het GeoBusiness NL Plein (5.303) bun-
delt het geo-bedrijfsleven voor het eerst 
zijn krachten tijdens InfraTech 2019. Op 

dit plein presenteert GeoBusiness Nederland 
zich met de bedrijven Andes, Boels Geo & 
Safety, CycloMedia, Geomaat, GeoNext, 
IMAGEM, Leica Geosystems, NEO, Topcon 
Positioning Netherlands en Merkator. 

Geo-informatie cruciaal
Het gebruik van geo-informatie en technologie 
is gemeengoed geworden in onze huidige 
maatschappij. Zonder dat de burger, bedrij-
ven en overheden zich hiervan bewust zijn, is 
geo-informatie een belangrijk onderdeel van de 
dagelijkse activiteiten en cruciaal in bedrijfspro-
cessen.
Het wordt overal voor gebruikt, bij communica-
tie en navigatie, maar ook bijvoorbeeld bij het 
controleren van nutsvoorzieningen. Als ergens 
de stroom uitvalt, kan de storing met behulp van 
geo-technologie worden gevonden en kunnen 
alternatieve routes in het netwerk worden be-
paald. 
“Ruim tachtig procent van alle informatie heeft 
een ruimtelijke component. Tijdens InfraTech la-
ten wij zien hoe deze informatie en technologie 
bijdraagt aan hoogwaardige en innovatieve 
oplossingen, onder meer voor de ontwikkeling 
van een efficiënte infrastructuur, duurzame ge-
bouwen, energietransitie en het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet“, aldus Camille van der Harten 
van de branchevereniging GeoBusiness Ne-
derland. “Wij laten zien hoe wij grote hoeveel-
heden data inwinnen en verwerken tot direct 
toepasbare informatieproducten en slimme op-
lossingen bieden voor informatievraagstukken.“ 
Vanuit het GeoBusiness NL Plein wordt een bij-
drage geleverd aan het programma, worden 
presentaties op elkaar afgestemd en wordt er 
een verbinding gelegd tussen de verschillende 
pleinen op de beursvloer met als thema #Geo-
FutureProof.

Nederlandse Infra ‘Future Proof’
Het overkoepelende thema ‘Future Proof’ 
staat centraal voor het totale programma. 

Onderwerpen als de Omgevingswet, open-
bare ruimte, marktvisie en jonge mensen en 
nieuwe technologieën komen steeds weer te-
rug. Trends als digitale infra, ketensamenwer-
king, duurzame leefomgeving, energietransi-
tie en slimme logistiek zullen de rode draad 
vormen.
Dit wordt gepresenteerd met een afwisselend 
programma gericht op het delen en inspire-
ren van (nieuwe) kennis. Het programma zal 
gebaseerd zijn op de vier trends die dit jaar 
centraal staan en de vragen die ze oproepen. 
Deze trends zijn slimme logistiek, digitale in-
fra, duurzame leefomgeving en ketensamen-
werking. 
Voor slimme logistiek geldt dat er verschil-

lende ontwikkelingen een rol spelen: auto’s 
worden steeds slimmer en onze wegen steeds 
voller. Dat vraagt om slimme infrastructuur en 
bijvoorbeeld communicerende en autonoom 
opererende verkeerslichten. Maar hoe zit het 
met de veiligheid? Niet alleen de veiligheid 
van mens en omgeving, maar ook de veilig-
heid van al die data? 
Voor de digitale infra geldt dat infrastructuur 
in de toekomst minder uit asfalt en beton be-
staat en meer uit nullen en enen. Big data vra-
gen om groots denken. Innovaties zijn steeds 
vaker digitaal. Start-ups brengen nieuwe 
technologieën, maar hoe kunnen die start-ups 
uitgroeien tot scale-ups? 
Mobiliteit groeit niet alleen, het moet ook 

In januari 2019 is Rotterdam Ahoy weer vier dagen het middelpunt van de Neder-
landse infrasector met InfraTech 2019. InfraTech wordt voor de 13e keer georgani-
seerd, telt meer dan zeshonderd exposanten en trekt ruim 21 duizend bezoekers. 
Tijdens deze editie presenteert het geo-bedrijfsleven zich op het GeoBusiness NL 
Plein en zorgt het voor een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het programma.Door de redactie 

Geo-trends en business op Inf raTech 2019
Dertiende editie van 15 tot en met 18 januari in Ahoy
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duurzaam zijn, dat is de kern van de trend 
duurzame leefomgeving. Bovendien dient het 
toekomstbestendig te zijn. En circulair. Dat 
betekent dat we over de landsgrenzen heen 
moeten kijken. Want het klimaat trekt zich 
van grenzen niets aan. Infra raakt steeds va-
ker aan andere maatschappelijke opgaven. 
Ten slotte is er nog de trend van ketensamen-
werking. Infra van de toekomst vraagt om 
andere manieren van samenwerken. Om an-
dere manieren van contracteren. Voldoet de 
manier waarop opdrachtgevers aanbesteden 
straks nog wel? Kan de sector uit de voeten 
met bestaande wet- en regelgeving? Kopen 
opdrachtgevers wel slim in en managen ze 
hun assets op de juiste manier? 

Thema’s en pleinen op de beursvloer
De beursvloer van InfraTech is opgedeeld 
in een viertal thema’s die alle een segment 
binnen de infrastructuur vertegenwoordigen: 
Water & Riolering, Infra, Infra & Innovatie en 
Openbare Ruimte & Mobiliteit. Op en rond 
de beursvloer vindt een uitgebreid kennispro-
gramma plaats waarin opdrachtgevers en op-
drachtnemers verbinding leggen op verschil-
lende pleinen. 
Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van 
het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, 
waar ook Nederlandse gemeenten zich pre-
senteren. Dit doen zij op het Gemeente Plein 
met uitdagende projecten en bijzondere op-
lossingen. Maar ook de Vereniging Stads-
werk Nederland, een belangrijk forum van 
gemeenteambtenaren op het gebied van de 
fysieke leefomgeving, geeft acte de présence. 
Gemeente Rotterdam, gastheer van InfraTech 
2019, is kartrekker van het Gemeente Plein.
De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) 
biedt leden de mogelijkheid om samen op te 
trekken op het VMS Plein. VMS is een keten-
organisatie die de bestratingsbranche verte-
genwoordigt. Openbare Ruimte & Mobiliteit 
focust op partijen die zich bezighouden met 

bereikbaar blijft. Dat kunnen slimme verkeers-
lichten zijn, oplaadstroken in het wegdek of 
bijvoorbeeld communicerende verkeersbor-
den. 
Op het Start-up Plein brengt Holland ConTech 
& PropTech veelbelovende bouw en infra 
start-ups & grown-ups bij elkaar. Iedere dag 
zijn hier sessies en pitches van bijzondere be-
drijven te zien. 

Over InfraTech 2019
InfraTech 2019 is hét kennisplatform waar de 
opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbu-
reaus en toeleveranciers laten zien waarom 
de Nederlandse infrasector al jarenlang tot 
de wereldtop behoort. 
InfraTech 2019 is meer dan alleen een vak-
beurs. Samen met strategische partners als 
Bouwend Nederland, CROW en De Bouw-
campus en gastheren Rijkswaterstaat en de 
gemeente Rotterdam is InfraTech bij uitstek 
een plek om kennis op te doen en te delen.
Met circa 650 exposanten, de vele kennis-
pleinen, seminars, workshops en inspirerende 
key-notes draagt het evenement zijn steentje 
bij aan het toekomstbestendig maken en hou-
den van de Nederlandse infrasector. 

Bezoek
InfraTech vindt plaats van 15 tot en met 18 
januari 2019 in Rotterdam Ahoy. De beurs 
opent elke dag om 10.00 uur en sluit respec-
tievelijk om 18.00, 21.00, 18.00 en 16.00 
uur. Geïnteresseerden kunnen InfraTech 2019 
gratis bezoeken door zich te registreren via 
de onderstaande website. 
GeoBusiness Nederland en Andes, Boels Geo 
& Safety, CycloMedia, Geomaat, Geo-Next, 
IMAGEM, Leica Geosystems, NEO, Topcon 
Positioning Netherlands en Merkator begroe-
ten u graag op standnummer 5.303. n

www.infratech.nl

mobiliteitsoplossingen en openbare ruimtes 
in stedelijk of landelijk gebied. Binnen dit 
segment valt: Bestrating, Groenvoorziening 
(aanleg en onderhoud), Inrichting openbare 
ruimte/buitenruimte, Signalering/bewegwij-
zering, Straatmeubilair, Verkeersgeleiding, 
Verkeersmeet- en regelsystemen, Verlichting 
en Vervoers- en mobiliteitsoplossingen.
Op de Provincie Boulevard presenteren de 
twaalf Nederlandse provincies hun meest 
toonaangevende provinciale infraprojecten 
en de allerlaatste innovaties. Provincies laten 
hier zien dat ze, naast een grote opdracht-
gever, ook een werkgever zijn waar werkne-
mers écht een bijdrage kunnen leveren aan 
een duurzaam en bereikbaar Nederland.
Rondom GWW, verantwoordelijk voor het 
‘Rondom GWW Plein’, is een organisatie van 
verschillende MKB-bedrijven in de grond-, 
weg-, en waterbouw uit de Regio Rotterdam. 
Met de gemeente Rotterdam werken zij sa-
men om concreet invulling te geven aan een 
duurzame inrichting, beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte.
Een aantal ingenieursbureaus presenteren 
zich onder leiding van Koninklijke NL Ingeni-
eurs gezamenlijk op het Ingenieurs Plein. Hier 
aandacht voor de aanleg van nieuwe tunnels. 
Vaak heel traditioneel met caissons, soms 
gewaagder door ze te boren. Maar iedere 
tunnel vraagt weer om nieuwe en innovatieve 
technieken, is het niet bij de aanleg dan wel 
voor de installaties. Het maakt tunnelbouw 
tot een hightech industrie. Op een speciaal 
Tunnel Plein presenteren bouwers, ingenieurs, 
constructeurs, installateurs en fabrikanten van 
materieel de actuele stand der techniek.

Ook Smart Mobility heeft een prominente 
plek op de beursvloer van InfraTech 2019. 
Een eigen plein met ruimte voor iedereen die 
een slimme oplossing biedt voor problemen 
die nu nog nauwelijks zichtbaar zijn, maar 
waarmee Nederland veilig, betrouwbaar en 

De beursvloer van InfraTech is opgedeeld in een viertal thema’s die allemaal een segment binnen de infrastructuur 
vertegenwoordigen. 

Geo-trends en business op Inf raTech 2019
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Slimme regie in de openbare ruimte met LTC 

Special

Beheer Openbare Ruimte

Weg weer open?

Controle plandata met FCD

Voorschouw afzetting Vonderweg

Integratie CycloMedia Street Smart

Gecombineerde graafwerkzaamhedenSynergie afstemming meerjarenplannen

Bekisting stambescherming

Integratie bomenkaart (WFS)

Controleronde Toezicht & 

Handhaving

Registratie niet gemelde werken

Degeneratiekosten werkvak 
Annastraat
Berekening o.b.v. BGT

Controle aanrijtijden hulpdiensten

Bereikbaarheidsisochronen

T
echnologie verandert zichtbaar en voel-
baar onze steden. Het heeft invloed op de 
manier waarop we leven en werken, onze 

leefomgeving inrichten en de manier waarop 
we ons organiseren. 
Slimme technologieën maken de stad aan-
trekkelijker en leefbaarder. Geo-informatie 
speelt hierbij een belangrijke rol. Het gebruik 
van geo-informatie en technologie is gemeen-
goed geworden in onze huidige maatschap-
pij. Het wordt overal voor gebruikt, bij com-
municatie en navigatie natuurlijk, maar ook 

bijvoorbeeld bij het aanvragen en vergunnen 
van werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het LTC Platform
Andes biedt met het LTC Platform een totaaloplos-
sing voor het beheer van de openbare ruimte in 
steden. Het voorkomen van omgevingshinder en 
het verhogen van de leefbaarheid staan hierbij 
centraal. Middels een intelligente integratie van 
geo-informatie zien aannemers en netbeheer-
ders waar zij rekening mee moeten houden bij 
de aanvraag van een vergunning, het melden 

van graafwerkzaamheden en het plaatsen van 
tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Aanvragende partijen hebben in LTC direct 
zicht op alle activiteiten van een gemeente, 
zoals geplande (weg)werkzaamheden en 
evenementen. Ook alle data in LTC kunnen in 
diverse technische formaten gedeeld worden 
met stakeholders, zoals veiligheidsregio’s, be-
drijven, overheden en burgers. Hoe makkelijk 
en efficiënt is dat! 

Ontmoet ons op InfraTech - stand 
5.303C
Op InfraTech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven 
zijn krachten op het GeoBusinessNL Plein. Dit 
themaplein is onderdeel van het segment Open-
bare Ruimte & Mobiliteit. Ook Andes is hier van 
de partij! 

Wil je meer weten over het LTC Platform en ben 
je benieuwd naar hoe jouw gemeente slim regie 
voert in de openbare ruimte? Ontmoet ons dan 
tijdens InfraTech 2019 op stand 5.303C. n



23

Special

Uw meetoplossingen, onze zorg

De specialisten van Boels Geo & Safety 
helpen u verder!

• Een moderne huurvloot met de nieuwste apparatuur
• Merkonafhankelijk: voor ieder project de juiste oplossing
•	 Efficiënte	ondersteuning	door	on	demand	flexibiliteit

De nummer 1 in meetoplossingen en service
www.boels-geosafety.com • 0488 - 470 490

F
lexibiliteit is een van de grootste drijfveren 
achter de verschuiving van bezit naar ge-
bruik. Kijk maar naar de enorme popula-

riteit van bedrijven als Netflix en Spotify. We 
willen graag ‘on demand’ kijken en luisteren. 
Waar en wanneer we willen. 
Dat geldt min of meer ook voor bedrijven, die 
behoefte hebben aan functionaliteit en flexibi-
liteit in het gebruik van meetapparatuur of het 
bezit van materieel. Boels Rental biedt deze 
flexibiliteit. 
 
Huren is een kosteneffectieve manier om ge-
bruik te maken van een instrument, besparing 
op de aankoopkosten en de voortdurende 
service en kalibratie. Zo kan een bedrijf dat 
materieel huurt zich voor elk project inschrij-
ven. Boels beschikt over de nieuwste instru-
menten en speelt in op de snel evoluerende 
wereld.
Nu hebben veel bezitters van meetappara-
tuur geen idee wat de werkelijke kosten van 
hun instrumenten zijn. Denk in dit verband 

bijvoorbeeld aan onderhoud, verzekering, 
financieringskosten en bedrijfsoverhead. Ook 
vinden bedrijven het moeilijk deze kosten aan 
één specifiek instrument te linken.

Boels Rental zorgt ervoor dat bezit van meet-
apparatuur overgaat naar gebruik. Onze 
meetapparatuur is uitgerust met de nieuw-
ste technieken en bijbehorende certificaten. 
Vanzelfsprekend worden de instrumenten uit-
stekend onderhouden, zijn ze voorzien van 

de laatste softwareversies en zijn ze altijd 
beschikbaar.
Boels Geo & Safety is specialist in profes-
sionele instrumenten voor de maatvoerder 
en de landmeter, en levert testapparatuur, 
portofoons en meetinstrumenten. Zo zorgen 
de gasdetectoren, warmtebeeldcamera’s en 
portofoons voor een veiligere werkomgeving. 
Voor verhuur, verkoop, support, training, on-
derhoud en kalibraties bent u bij Boels Geo & 
Safety altijd aan het juiste adres. n
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Haal buiten naar binnen

Special

D
oor gebruik te maken van de actuele en 
landsdekkende CycloMedia-database met 
beeldmateriaal en LiDAR, heeft u online 

een goed zicht op een specifieke locatie in 
de buitenruimte. Hierdoor hoeft u bij veel van 
de dagelijkse werkzaamheden niet meer te 
schouwen op locatie. Dit heeft onder andere 
de volgende voordelen.

Voorkom faalkosten door een  
efficiënte werkvoorbereiding
Een goed inzicht in de buitenruimte vanachter 
uw computer, stelt u in staat een goed onder-
bouwde risico-inventarisatie en kostencalcula-
tie te maken. Hiermee beperkt u faalkosten. 
Uw werkvoorbereiding wordt efficiënter en 
effectiever doordat u voor veel van de dage-
lijkse werkzaamheden niet hoeft te schouwen 
op locatie. U bespaart tijd en verhoogt de 

kwaliteit bij uw werkvoorbereiding. Onder-
steuning met beeldmateriaal zorgt bovendien 
voor een eenduidige en heldere communica-
tie naar alle betrokken partijen.

Inventariseer objecten in de  
buitenruimte
Voor een efficiënt beheer en onderhoud van 
alle assets in de buitenruimte is een consis-
tente registratie van locatie en kwaliteit nood-
zakelijk. De landelijke database met beeld-
materiaal van CycloMedia stelt u in staat om 
objecten in de buitenruimte voor een groot 
deel geautomatiseerd te inventariseren en 
classificeren. Hierdoor kunt u op een kosten-
effectieve manier een grootschalige inventa-
risatie uitvoeren van objecten waarvoor on-
derhoud nodig is, bijvoorbeeld wegbelijning, 
verlichting, vegetatie, et cetera.

Effectieve tracéverkenning en  
weginspectie
Op basis van het beschikbare beeldmateriaal 
kunt u snel en efficiënt online een inspectie 
van het areaal uitvoeren, zonder dat hiervoor 
een locatiebezoek noodzakelijk is. Verzamel 
informatie over het gebied en identificeer ge-
breken aan de hand van het actueel en his-
torisch beeldmateriaal. Doordat u niet fysiek 
op of naast de weg hoeft te schouwen, neemt 
de veiligheid toe, is er geen verkeershinder 
en dus meer doorstroom. Ook kunt u met het 
beeldmateriaal het uitgevoerde werk van zo-
wel contractanten als eigen werknemers aan-
toonbaar maken, waardoor er geen discussie 
plaatsvindt. n

DE OPENBARE RUIMTE 
DUIDELIJK IN BEELD MET 
360˚ PANORAMAFOTO’S 
EN LIDAR DATA

WWW.CYCLOMEDIA.NL
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Geomaat uw infrapartner! 

UW INFRA PARTNER 
ALLE MAATVOERINGS- EN GEODETISCHE VRAAGSTUKKEN

Geïnteresseerd? Bel 050 - 311 95 59 voor een presentatie.>

Innovatieve infra en mobile mapping professionals 
Of het nu gaat om het vervaardigen van een Digitaal Terrein Model (DTM) voor 
de A-12 parallelstructuur of om een nauwkeurige 3-D laserscan van een 
bedrijfsinstallatie bij een chemiebedrijf: Geomaat levert betrouwbare en 
gedetailleerde informatie waar u op kunt bouwen. Altijd.

D
e Nederlandse infrastructuur is iets waar 
we trots op kunnen zijn. Dit ijzersterke 
infranetwerk is zeer waardevol voor de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en de economi-
sche groei van ons land. Een innovatief en 
stabiel netwerk. Dit is wat wij u bieden als 
vakkundige partner in de infra, mede door 
onze jarenlange ervaring. Geomaat is actief 
in heel Nederland, zo hebben wij een vesti-
ging in Amersfoort en in Groningen.
Ons ervaren team is dagelijks bezig met 
complexe infrastructurele werken: van wegen 
tot watergangen, kunstwerken én rail. Tegen-
woordig vragen infraprojecten meer dan ooit 
om vakmanschap en goed doordachte oplos-
singen. Wij gebruiken innovatieve technieken 
om tot oplossingen te komen die passen bij 
het slimme infranetwerk van Nederland. Hier-
door verbindt Geomaat belangen. 

Infra Totaal 
Bijzonder aan Geomaat is de gouden combi-
natie van onze specialismen Geo-informatie, 
Infra en Mobile mapping én Rail. Door deze 
aansluitende samenwerking kunt u bij ons 
terecht voor het gewaardeerde Infra Totaal-
pakket. Op deze manier vormen wij de juiste 
partner voor al uw maatvoerings- en geode-
tische vraagstukken, en profiteert u van een 
aantal belangrijke voordelen: 
•  één aanspreekpunt voor verschillende ac-

tiviteiten;
• efficiënte werkwijze;
• kortere projectduur/lagere kosten; 
• eenmalig inwinnen, meermalig gebruik.

Producten voor alle werkfasen
Of het nu gaat om de voorbereidingsfase, de 
aanbestedingsfase of de uitvoeringsfase, bij 

de oplevering of in de beheerfase: Geomaat 
is u met een speciaal productenpakket in alle 
werkfasen van dienst. Wij voeren de werk-
zaamheden altijd uit met eigen mensen en 
middelen. Door onze alles-in-één aanpak zijn 
we efficiënter en hebben we minimale faal- 
en stagnatiekosten. 

Eyefly
Onze vaste samenwerking met de innova-
tieve drone operator Eyefly zorgt voor extra 
toegevoegde waarde aan ons totaalpakket. 
Dit zusterbedrijf is een specialist in data-in-
winning met drones, drone-inspectie en drone 
mapping. Zij leveren hoge kwaliteit produc-
ten die aansluiten bij de kernactiviteiten van 
Geomaat. n
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Geodetische kwaliteit 
puntenwolken onbekend?

Z
owel op het spoor als op de weg wordt 
grootschalig data ingewonnen. Met be-
hulp van mobiele, statische laserscanners 

en vanuit de lucht met drones of vliegtuigen 
vindt grootschalig data-inwinning plaats. Hoe 
toetst u de kwaliteit van deze geleverde data?

Het koren van het kaf scheiden
De productie van deze grootschalige inwinning 
is vele malen complexer dan traditionele inwin-
methoden. Wij hebben te maken met onder an-
dere plaatsbepaling via GNSS/INS, stereofoto-
grammetrie en densematching. Hoe bepalen en 
borgen wij hiervan de kwaliteit? De bestaande 
richtlijnen van RWS en ProRail voorzien hier niet 
of nauwelijks in.
Wij hebben afgelopen jaren veel drone-bedrij-
ven gesproken, die vertellen allemaal dat ze de 

hoogst haalbare kwaliteit halen. Maar hoe tonen 
zij dat aan? “Wij gebruiken een hoge resolutie 
camera, dus we hebben een hoge kwaliteit.” De 
uiteindelijke kwaliteit van de foto of puntenwolk 
wordt echter door veel meer beïnvloed dan door 
het aantal pixels. Van invloed zijn de paspunten, 
contrast in de foto voor een betrouwbare den-
sematching, hoeveel overlap zit er in de foto’s 
et cetera? 

Bij mobiele of statische laserscanning wordt vaak 
de relatieve nauwkeurigheid genoemd in plaats 
van nauwkeurigheid van het eindresultaat. Dit is 
afhankelijk van de GNSS/INS-plaatsbepaling 
en gebruikte paspunten. 

GeoNext heeft de afgelopen jaren honderden 
kilometers spoor en weg met mobiele-laserscan-

ning ingewonnen. Door de kwaliteit van alle tus-
senstappen te toetsen, kunnen wij wel iets zeg-
gen over de eindkwaliteit. Meestal gebruiken wij 
bestaande gegevens als extra verificatie, mits de 
kwaliteit hiervan beschreven is. 

Conclusie
De techniek is er klaar voor om grootschalig pun-
tenwolken in te winnen, maar waar we in het 
verleden houvast hadden aan de richtlijnen van 
Kadaster, RWS en ProRail moeten we nu nieuwe 
richtlijnen ontwikkelen, zodat u grip houdt op de 
kwaliteit van uw 3D-modellen.

Tijdens InfraTech geven wij over dit onderwerp 
een presentatie met concrete praktijkvoorbeel-
den. n
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MEER WETEN?

IMAGEM staat op InfraTech 2019

van 15 t/m 18 januari in Ahoy Rotterdam.

Komt u ook langs? Stand 5.303.
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Door datagedreven te werken wordt inzichtelijk wat er gebeurt, welke 
eff ecten dit heeft en en hoe hierop gereageerd kan worden. 

NAAR EEN 
SMART DIGITAL REALITY
ONTDEK DE WERELD VAN 5D

181115-Ad-Big-nieuws.indd   1 15/11/2018   11:36:39

Smart Digital Reality

D
e hoeveelheid data in de wereld blijft 
maar toenemen, dit brengt tal van vra-
gen/problemen met zich mee maar ook 

oplossingen. Door al deze data te gebruiken 
en te combineren, kan er een realtime beeld 
worden gecreëerd van de situatie zoals die 
nu is. We beschikken over de meeste actuele 
en juiste informatie door gebruik van allerlei 
technologische oplossingen en hiermee kan 
een kopie van de werkelijkheid worden ge-
maakt – de ‘Smart Digital Reality’. 

“Door elk type data te fuseren in een nieuwe 
digitale realiteit, zijn we in staat de kloof 
tussen de statische en dynamische wereld 
te overbruggen”, aldus Mladen Stojic, presi-
dent van Hexagon Geospatial. Met ons web-
based-platform kunnen we u en uw klanten 
een nieuwe digitale realiteit bieden, voor elke 

gebruiker of dit nou op kantoor of in het veld 
is. Onze visie is dan ook om oplossingen voor 
locatie-intelligentie te leveren die slim zijn en 
waarmee u nu kunt handelen, in real time. 

Door realtime en datagedreven te werken 
wordt direct inzichtelijk wat er gebeurt, welke 
effecten dit heeft en hoe hierop gereageerd 
kan worden. Dit is wat Smart Digital Reality 
mogelijk maakt. Wij zijn klaar voor de uit-
dagingen van vandaag, morgen en de toe-
komst. Door de tijd tussen verzamelen en real-
time drastisch in te korten wordt er een beter 
beeld van de huidige situatie geschetst en 
scenarioplanning voor de toekomst is daar-
mee nog accurater.

IMAGEM werkt onder meer met Rijkswa-
terstaat en diverse adviesbureaus samen 

om toegespitste oplossingen te creëren. Be-
nieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen 
betekenen? Neem dan contact met ons op  
info@imagem.nl. n



28

BIGnieuws |december 2018

Het inwinnen, valideren en beheren van 
Smart Digital Reality

Special

 

Ontmoet de  
Leica RTC360 oplossing 

… en vele andere  
baanbrekende reality  
capture innovaties  
op Infratech 2019! 

Your Reality, Your Way

Verbinden
In onze markt verbinden we vaak de veld-
werkzaamheden met kantoor via de cloud. 
Mensen en machines op bouwprojecten zijn 
verbonden met elkaar via innovatieve hard- 
en softwareoplossingen. Dankzij technologie 
kunnen we vandaag de werkelijkheid efficiënt 
digitaal inwinnen. Combineer deze ingewon-
nen ‘Digital Reality’ met connectiviteit en slim-
me software en er ontstaat een ‘Smart Digital 
Reality’ die ons helpt om projecten slimmer 
aan te pakken.

Inwinnen
Goede informatie ligt ten grondslag aan het 
maken van doordachte beslissingen. Techno-
logische oplossingen zoals Laserscanners en 
Mobile Mapping maken een digitale kopie 

van de werkelijkheid. Deze ‘Digital Reality’ is 
basis voor nieuwe ontwerpen die via online 
connecties beschikbaar gemaakt worden op 
de apparatuur van de maatvoerder, of in de 
machines, voor realisatie op het terrein.

Valideren 
Door de snelle opname, bijvoorbeeld via de 
nieuwe Leica RTC360-laserscanner, wordt 
de voortgang op projecten gevolgd. Ook de 
machinist kan na het afwerken met de ma-
chine inwinnen hoe de situatie geworden is 
en die metingen direct via de online verbin-
ding beschikbaar maken. Zo ontstaat as-built 
informatie waarmee het project doorlopend 
gevalideerd kan worden. Zo wordt schade tot 
een minimum beperkt en komt de veiligheid 
niet in het geding.

Beheren
De ingewonnen as-built situatie is basis voor een 
‘Smart Digital Reality’ die gebruikt wordt voor 
het beheer van het afgeronde project. Eén voor-
beeld daarvan is het inzetten van meetoplos-
singen voor het monitoren van projecten. Door  
diverse sensoren zoals Total Stations te verbin-
den in één ecosysteem kan het hele project 
continu gemonitord worden. Op deze manier 
voorkomt u schade en bent u beter beveiligd.

InfraTech 2019
Bezoek Leica Geosystems op het GeoBusi-
ness-plein. Wilt u alvast meer informatie over 
mogelijke optimalisatie van uw werkproces? 
Download het e-book ‘De verschuiving naar 
een digitaal bouwproces’ via de QR-code in 
onze advertentie in dit blad. n
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Merkator presenteert: De Bestekchecker 

Special

Hoe liggen uw 
perkjes erbij ?

Met de BestekChecker App heeft  u 
snel de staat van het onderhoud van 
uw openbare ruimte inzichtelijk. 

Denk hierbij aan: maaibestekken, 
onkruid op verharding, klein 
onderhoud wegen, etc.

Belangrijkste pluspunten van de App

> Handhaven afgesproken bestek
> Resultaat binnen 6 seconden
> Webbased

Bezoek ons op de Infratech. U vindt 
ons op het Geobusiness-NL-plein.

NIEUW!

BESTEK
CHECKER

APP

IEUW

ESTEK
HECKER

P

www.merkator.com/bestekchecker

M
erkator is een betrouw-
baar en hoogwaardig 
Geo-ICT bedrijf met een 

uniek Benelux-model. Wij wer-
ken samen met de bekende en 
toonaangevende GIS-software-
leveranciers en ondersteunen 
en bouwen tevens geavan-
ceerde Open Source GIS-oplos-
singen. Merkator wordt gezien 
als een volledig leveranciers-
onafhankelijke Geo-ICT partij 
in de markt. Merkator heeft in 
Nederland en België momenteel bijna 70 
mensen in dienst en heeft drie kantoren: twee 
in Nederland en één in België.

Op InfraTech kunt u kennismaken met Merka-
tor en haar producten en diensten. Zo kunt u 
getuige zijn van de uitgebreide functionaliteit 
van onze KLIC-dienstverlening waarmee we 
inmiddels meer dan 100 kabel en leiding-

beheerders in Nederland en België volledig 
ontzorgen op het gebied van graafmeldin-
gen. Deze SAAS koppelt eenvoudig met alle 
beheersystemen en voldoet volledig aan de 
WIBON en INSPIRE-richtlijnen.
Daarnaast tonen we met trots ons nieuwste 
product ‘De Bestekchecker’. Een eenvou-
dige app waarmee de samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen opdrachtgever 

en aannemer vereenvoudigd 
wordt. De aannemer weet pre-
cies wat hij moet doen en de 
opdrachtgever kan inspecteren 
of een terugkoppeling krijgen 
van wat er is uitgevoerd. Of 
het nu gaat om een maaibestek  
of een bestek voor verwijderen 
van onkruid op verharding. Met 
eenvoudige inrichting en lage 
gebruikskosten wordt het werk 
er een stuk eenvoudiger en leu-
ker door.

Wij horen zelf graag praktijkvoorbeelden 
over uitdagingen in het inspectieproces en ko-
men graag met u in gesprek om te kijken wat 
we voor u kunnen betekenen. Zo vertellen we 
u graag waarom gemeente Breda deze app 
effectief inzet voor inspectie en klein onder-
houd van haar verhardingen. n
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GeoFutureProof

Special

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

De kwaliteit van het beheer van uw WOZ valt of staat 
bij betrouwbare registratie van de veranderingen. NEO 
ontwikkelde naast luchtfotodetectie nieuwe manieren om 
dit voor u nog sneller en preciezer in beeld te krijgen.

Validatie volgens ISO 9001 met  WOZ-Compleet
Het signaleren van mutaties kent u: recente luchtbeelden 
worden vergeleken met oudere. Maar wat kunt u met 
mutaties van vóór de eerste luchtfoto’s. Die werden tot op 
heden niet meegenomen. NEO betrekt met WOZ-Compleet 
ook de informatie uit andere bronnen. Bronnen die bij u, al 
dan niet digitaal, aanwezig zijn. En waarmee we de kwaliteit 
van uw WOZ-bestand verbeteren.

Rapportage exact op uw wensen afgestemd
Samen met u spreken we af van welke objecten u een 
melding wilt. Bijvoorbeeld: aanbouw aan woningen, 
dakkapellen, luifels, carports, overkappingen, bergingen, 
tuinhuisjes, hobbykassen, zwembaden. En ook in de 
agrarische omgeving kunnen wij u hiermee van dienst zijn.

Meer informatie over compleet WOZ-beheer? 
Bel met NEO: (033) 21 00 700

Met WOZ-Compleet maakt NEO uw 
WOZ helemaal up-to-date

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen 
voor WOZ-beheer

N
EO maakt Nederland GeoFutureProof 
met informatiediensten voor het beheer 
van infrastructuur en assets, milieu en 

leefkwaliteit. Met behulp van de snel groei-
ende mogelijkheden van de aardobservatie 
en Artificial Intelligence breidt onze dienstver-
lening op dit gebied zich sterk uit. 

Met verouderde informatie kun je niemand hel-
pen. NEO is in staat om betrouwbare informa-
tie te leveren met een grote mate van actualiteit 
en regelmaat. NEO is actief in de landbouw, 
de monitoring van leidingen en andere assets 
en het borgen en actualiseren van allerhande 
geo-registraties.
Het gaat dan om informatie die gaat over ge-
bouwen, percelen, wegen, watergangen, bo-
men, enzovoort. Het gaat ook over informatie 
die aan deze objecten is gekoppeld: is het as-
bestdak recent gesaneerd, is een zonneweide 
uitgebreid, zijn er veranderingen in de buurt 

van mijn leidingnet die ik echt moet weten, hoe 
groot is schade na een storm, enzovoort? 

Met onze diensten op het gebied van monito-
ring is uw informatie altijd up-to-date. U kunt 
betere beslissingen nemen, beter modelleren, 
plannen, beter capaciteit inzetten, enzovoort. 
We assisteren u op een veelheid aan beleid-
sterreinen en vakgebieden, zolang we de re-
latie met de fysieke omgeving maar kunnen 
leggen (percelen, gebouwen, wegen en wa-
tergangen en bomen).

De SignalEyes-technologie (patent pending) 
die we presenteren is nieuw en uniek: Ne-
derland wordt in 2019 het eerste land op de 
wereld met automatische informatiediensten 
die met gedetailleerde aardobservatiedata 
worden gevoed. Naast de luchtfoto’s worden 
daarbij in snel toenemende mate satellietbeel-
den gebruikt en andere digitale databronnen. 

Binnen enkele dagen na de opname is de in-
formatie van de satelliet voor u beschikbaar. 
Voorbeelden van nieuwe webservices met up-
dates per kwartaal betreffen:
• Zonnepanelen op daken en elders
• Asbestdaken
• Landschapselementen 
• Perceelsgrenzen
Andere voorbeelden zijn:
•  Gewasgroeicondities per perceel, wekelijks 

updates
•  Kapactiviteiten in bos en natuur, maande-

lijkse update
•  Specifieke diensten in monitoring van we-

gen, watergangen en leidingnetten, met 
frequentie naar keuze.

U bent van harte welkom op onze stand op 
het GeoBusiness-plein! n
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Samen met Topcon kun jij de toekomst aan!

Special

WITH YOU ALL THE WAY

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION 

Elk type project, elke bedrijfsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meet- 
en positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.

 
Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.

topconpositioning.nl

GEODESIE OPLOSSINGEN

A
angenaam, wij zijn Topcon. Met onze op-
lossingen en kennis helpen wij je slimmer te 
werken op het snijvlak van infrastructuur en 

technologie. Sneller. Duurzamer. Rendabeler. 
Veiliger.

Samen uitdagingen aangaan
Weet jij hoeveel investeringen er nodig zijn in 
alle bouw- en infrastructuurprojecten wereldwijd 
de komende twaalf jaar? Daar vertellen we je 
alles over tijdens de presentaties op InfraTech. 
En over de uitdagingen die ons te wachten 
staan. Deze uitdagingen kunnen we samen 
aan, daar zijn wij van overtuigd. Maar we 
moeten wel een enorme mindswitch maken. 
Hoe dat precies moet en waarom het nodig is? 
Daar vertellen we je alles over tijdens onze pre-
sentaties. Graag tot dan!

Het begint met x-y-z
Zonder geodata functioneert de wereld niet meer 
zoals wij dat graag zouden willen. Betrouwbare, 

volledige en tijdige geodata zijn onmisbaar ge-
worden. Niet alleen het inwinnen van geodata is 
essentieel. Juist het combineren, analyseren, en 
interpreteren van deze gegevens zorgt voor een 
waardevolle toepassing. Zo is geo ontwikkeld 
van geodata naar (rijke) geo-informatie. Maar 
het begint allemaal bij x-y-z. 

Complete workflows
Onze geodetische oplossingen bieden veilige 
connectiviteit – van concept tot voltooiing. Met 
intuïtieve software en nauwkeurige meetinstru-
menten voor het management en de eindgebrui-
ker. Van landmeten tot aan maatvoering in de 
bouw en de wegenbouw. Wij bieden je com-
plete workflows waarmee je altijd op een veilige 
manier in verbinding staat met je collega’s op 
kantoor en in het veld. 

Meer weten? Je vindt ons op het GeoBusiness-
plein (Hal 5, 5.303). Of kom langs op onze 
Topcon-stand in Hal 1, 1105 waar we al onze 

oplossingen tonen. Samen met Topcon kun jij de 
toekomst aan!

Namens Topcon en alle overige partners van 
GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens 
InfraTech 2019 |15-18 januari 2019 |in Rotter-
dam Ahoy! 

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het 
thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar on-
derwerpen als inrichting van de openbare ruimte 
en geo-informatie en geo-technologie aan de 
orde komen. Deze bedrijven zijn op het Geo-
Business NL Plein aanwezig: Andes, Boels Geo 
& Safety, CycloMedia, Geomaat, GeoNext, 
IMAGEM, Leica Geosystems, NEO, Topcon Posi-
tioning Netherlands, Merkator. n

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof.
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N
a een introductie door Stumico-voorzitter 
Maarten Slee over de verschillen tus-
sen Augmented Reality, Virtual Reality 

en Mixed Reality, werden de bijna honderd 
deelnemers verdeeld over acht groepen. Elke 
groep bezocht vervolgens beurtelings alle 
workshops. Locatiesponsor ProRail partici-
peerde zelf ook in het programma met drie 
treinsimulatoren. Daarmee was het mogelijk 
om in de virtuele wereld zelfs met een trein 
te rijden en te ervaren met welke tools machi-
nisten virtueel worden getraind. Gezien het 
grote aantal automatische ingrepen bleek het 
besturen van een trein niet zo eenvoudig als 
het lijkt. 
Tijdens de tweede workshop presenteerde 
TWNKLS hoe bedrijfsprocessen te optimalise-
ren zijn met AR. Het succes daarvan is vol-
gens hen sterk afhankelijk van de aandacht 
die organisaties besteden aan de business 
case, gebruikers, organisatie en technologie. 
AR is namelijk slechts een tool om doelstel-
lingen te realiseren. Het eerste voorbeeld 
daarvan ging over het trainen van 450 

Lamborghini-monteurs in samenwerking met  
Innovam en vervolgens was te zien hoe Otolift 
de doorlooptijd tussen verkoop en installatie 
aanzienlijk heeft verkort met behulp van AR.

Fake it till you make it 
Onder de noemer van deze triggerende titel 
presenteerde INFRANEA de toegevoegde 
waarde die het creëren van een digitale twee-
ling van civieltechnische projecten kan opleve-
ren. Zo’n nagebootste digitale werkelijkheid 
wordt momenteel onder andere toegepast bij 
de verbreding van het Lekkanaal en het aanleg-
gen van een derde kolk in de Beatrixsluizen in 
Nieuwegein. INFRANEA heeft voor opdracht-
gever Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk de 
digitale tweeling ook gekoppeld aan de echte 
bedieningssoftware, om het functioneren van 
de sluis te kunnen simuleren en te laten ervaren 
door de schippers en andere betrokkenen. In 
deze virtuele werkelijkheid waren het dynami-
sche gedrag van installaties, gezichtspunten 
vanuit CCTV-camera’s, weersomstandigheden 
en de vaarbeleving te ervaren. 

Visualisatie werkzones 
Soltegro heeft met ProRail samengewerkt aan 
het project ‘Data in de werkelijkheid, met 
Augmented Reality’. Met als doel veilige en 
gevaarlijke werkzones te visualiseren door 
verschillende datasets (onder andere uit een 
BIM) te projecteren bij een spoorlijn en boven-
leidingen. De toevoeging van die data aan 
de echte werkelijkheid was op het buitenter-
rein te ervaren met een AR-bril. Op vergelijk-
bare wijze heeft Soltegro de AR Energy tool 
voor datamanagement ontwikkeld, om alle 
data gerelateerd aan hoogspanningsnetten 
inzichtelijker te maken voor netbeheerders. 
Onder de allesomvattende titel ‘AR/VR/
MR met IoT, Big Data, Sensortechnologie, 
AI, Machine Learning en objectherkenning’ 
presenteerde Recreate tijdens de vijfde work-
shop een project dat zij met Dura Vermeer 
hebben gerealiseerd voor ondersteuning van 
de bouwplaats met lokalisatiehardware en 
-software. Als alternatief voor de inzet van 
dure en tijdrovende lasergebaseerde technie-
ken. Zij lieten tevens zien hoe vanuit datarijke 

Eind september heeft Stumico in het Railcenter van ProRail een bijeenkomst ge-
organiseerd over AR-, VR- en MR-toepassingen in de bouw en civiele techniek. 
Volgens de deelnemers een inspirerend programma bestaande uit acht praktijk-
gerichte workshops over integraties van de echte en virtuele werkelijkheid. 

Maarten Slee vertelt over fases waarin Augmented, Virtual en Mixed Reality zich 
bevinden. 

Door de redactie 

Wat is straks nog de echte 
bouw en civiele techniek?

Stumico-event gaat in op AR, VR en MR

Aanwezigen konden dankzij de treinsimulatoren meteen de virtuele wereld in rijden.
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Revit BIM-modellen automatisch virtuele ex-
periences te genereren zijn. Bijvoorbeeld om 
het keuzeproces van klanten te beïnvloeden 
en het verwerken van koperopties door BIM-
modelleurs te optimaliseren.

Mixed Reality 
ETTU vertelde hoe zij het laadproces van Jum-
bo Maritime aanzienlijk hebben verkort via 
‘smart loading’ met een HoloLens. In plaats 
van alle laadposities met de hand meten en 
uitzetten, projecteert ETTU’s MR-toepassing 
deze virtueel op een scheepsdek, of an-
dere locaties. Omdat je als gebruiker door 
de HoloLens heen kunt kijken en deze geen 
andere ondersteunende computerapparatuur 
nodig heeft, is het een handig hulpmiddel 
voor Mixed Reality-buitentoepassingen. Een 
HoloLens herkent en begrijpt ook automa-
tisch zijn omgeving, omdat deze voortdurend 
wordt gescand. 
Advies- en ingenieursbureau Tauw liet alle 
aanwezigen toekomstige ontwerpvarianten 
beleven van een aantal projecten waarin 

Atos wordt de AR en MR-functionaliteit zoveel 
mogelijk modulair ontwikkeld, om ze ook als 
bouwstenen voor andere toepassingen te kun-
nen gebruiken. 
Tijdens de evaluatie via Mentimeter na alle 
workshops, bleek dat het als een inspirerend, 
innovatief en praktisch toepasbaar program-
ma is ervaren. Wie ook wil bijblijven op het 
gebied van ICT in de bouw en civiele tech-
niek is van harte welkom om een keer als gast 
deel te nemen. Op de website van Stumico 
staan zowel de data als onderwerpen van 
volgende events. n

www.stumico.nl

zij AR en VR hebben toegepast. Daardoor 
worden die varianten voor iedereen beter in-
zichtelijk en is een aantal fouten al vooraf te 
voorkomen. Zo was onder andere het model 
te ervaren dat Tauw heeft gebruikt tijdens een 
bewonersavond voor het herinrichten van de 
Brink in Diever. Voor dit soort burgerparticipa-
ties voegen AR- en VR-technieken belangrijke 
waarde toe omdat iedereen de toekomstige 
omgeving steeds realistischer kan beleven en 
beoordelen.

Workflows visualiseren 
De achtste workshop werd verzorgd door 
twee ontwikkelaars van een speciaal AR/
MR-team binnen Atos. Zij gebruiken AR en 
MR onder andere voor het visualiseren van 
workflows om te kunnen voldoen aan steeds 
strengere kwaliteitsnormen in de bouw en 
industrie. Beide ontwikkelaars vinden de 
HoloLens het meest geschikt voor zakelijke 
toepassingen vanwege de uitgebreide AR 
en MR-functionaliteit en het feit dat er geen 
ondersteunende apparatuur bij nodig is. Bij 
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Locatie intelligentie is de katalysator voor de energietransitie voor 
zowel nationale als lokale overheden. Real-time visualisatie geeft direct 

inzicht in de eff ecten van de implementatie van groene energie en 
energiebesparende maatregelen. Dit fl exibele en modulaire dashboard 
helpt de lokale overheid met het opstellen van taken en doelstellingen 

die nodig zijn om aan deze ambities te voldoen.

MEER WETEN?

HET ENERGIETRANSITIE DASHBOARD 
HELPT LOKALE OVERHEDEN HUN 

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN 
TE BEREIKEN

Ga voor meer informatie over het 
Energietransitie Dashboard naar de 
pagina van onze partner.
http://bit.ly/EnergieTransitie
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Software

De nieuwe ontwikkelmodus Projectbibliotheken in InfraCAD 6.3. 

B
IM Loket heeft in juli 2018 versie 4.2 
van de NLCS vrijgegeven. Belangrijkste 
wijziging hierin is dat het vanaf deze ver-

sie verplicht is om altijd een discipline toe te 
passen. De discipline ‘XX’ (Onafhankelijk van 
Discipline) mag alleen nog worden toegepast 
bij Hoofdgroep ‘Algemeen’ in combinatie met 
Status ‘X’ (Onafhankelijk van status/fase). De 
functionaliteit binnen alle InfraCAD-versies is 
zodanig aangepast dat de discipline ‘XX’ niet 
meer foutief kan worden gebruikt. Ook de 
Controle en Herstel-functionaliteit is hiervoor 
uitgebreid met extra controles.

NLCS Projectbibliotheken
Met het toenemend gebruik van de NLCS 
wordt samenwerken steeds belangrijker. Om 
deze reden is binnen InfraCAD 6.3 de Afde-
lingsbibliotheek vervangen door het werken 
met NLCS Projectbibliotheken. Opdracht-
gevers kunnen NLCS Projectbibliotheken 
ontwikkelen met eigen objecten en deze be-
schikbaar stellen aan opdrachtnemers. Ook 
kunnen Projectbibliotheken worden gebruikt 
binnen een organisatie om bijvoorbeeld ver-
schillende afdelingen met een afgebakende 
set objecten te laten werken. Een gebruiker 
kan schakelen tussen meerdere Projectbiblio-
theken en op deze manier voor meerdere 
opdrachtgevers of afdelingen werken. Het is 
zelfs mogelijk om een Projectbibliotheek te 
koppelen aan een Discipline. 
Voor het ontwikkelen, publiceren en onder-
houden van Projectbibliotheken is binnen 
InfraCAD 6.3 functionaliteit geïntegreerd die 
het beheer vereenvoudigt. Een speciale ont-
wikkelmodus zorgt ervoor dat de juiste bron-
bibliotheek actief is en andere bibliotheken 
zijn uitgeschakeld. Een Projectbibliotheek kan 
met één druk op een knop op de serverlocatie 
worden geplaatst of daar een bestaande bi-
bliotheek vervangen. Met name voor beheer-
ders is dit van belang. 

NLCS Controle en herstel
Een soepele uitwisseling van tekeningen 
is een van de doelstellingen van de NLCS. 
Wanneer de verzender van de tekening 
van tevoren een strikte controle uitvoert, zal 
de ontvanger van de tekening deze vrijwel 
direct kunnen accepteren. Binnen InfraCAD 
6.3 zijn extra controles toegevoegd om de 
kwaliteit nog verder te verhogen. Zo kan wor-
den gecontroleerd op status en relatie tussen 
Symbool en bijbehorend object in de NLCS-
bibliotheken.
De actieve instellingen van de NLCS-module 
kunnen in de nieuwe versie − indien gewenst 
− worden opgeslagen in de tekening. Bij het 
wisselen van tekening zal automatisch de 
actieve Discipline, Schaal, (sub)Status en Ele-
mentcode worden afgestemd. Is de Discipline 
gekoppeld aan een Projectbibliotheek, dan 
zal deze laatste ook meteen worden geladen. 

Snelheid verbeterd
Op meerdere plaatsen binnen InfraCAD is 
veel aandacht besteed aan het verbeteren 
van de snelheid. Zo gaat het laden van foto’s 
bij ‘Fotolocaties beheren’ vele malen sneller 
en is bovendien de beperking van circa 180 
foto’s opgeheven. Het zoeken naar Symbolen 
in de bibliotheken (afhankelijk van het aan-
tal resultaten) is gemiddeld vijftig tot zeventig 
procent sneller geworden in vergelijking met 
de voorgaande versie. 

Sonderingen
De Sonderingen-functionaliteit in InfraCAD 6.3 
is aanzienlijk verbeterd. Zo worden afwijken-
de kolomtitels en kolom- en regelscheidingste-
kens in GEF-bestanden nu herkend en zijn de 
grafieken in AutoCAD volledig afgestemd op 
de NLCS-bibliotheek. Ook zijn grafieken nu 
met ‘Diepte t.o.v. NAP’ samen te stellen.

CAD Accent heeft recent een aantal nieuwe InfraCAD-versies gelanceerd. Het 
gebruik van de NLCS neemt in een hoog tempo toe en recent is het voor over-
heden verplicht geworden om de NLCS toe te passen. InfraCAD 6.3 speelt in op 
deze trend en bevat veel nieuwe functionaliteit om het samenwerken met en 
uitwisselen van NLCS-tekeningen verder te verbeteren. Ook InfraCAD Map 6.7 en 
InfraCAD CE 6.4 zijn uitgebracht en bevatten een groot aantal uitbreidingen en 
verbeteringen. In dit artikel zoomen we in op de belangrijkste wijzigingen.Door de redactie

Nieuwe versies InfraCAD beschikbaar
Samenwerken in NLCS belangrijk thema
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Met gebruikers bij 150 Gemeentes, 10 Provincies, en een groot aantal advies- en ingenieursbureaus, is AutoTURN 
in Nederland de meest toegepaste software voor het toetsen van rijcurven en draaicirkels. Deze innovatieve 
CAD applicatie wordt ondersteund door regelmatige praktijktesten en een voortdurende uitbreiding van het 
voertuigaanbod.

Als u op zoek bent naar een complete en nauwkeurige rijcurve-oplossing, dan is AutoTURN de beste keuze.
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• Gevalideerd in praktijktesten met GPS positiebepaling

• Naadloos geïntegreerd met populaire CAD-systemen

• Ook online in de webbrowser verkrijgbaar (AutoTURN Online)

• Ontwikkeld door en voor verkeerstechnische ingenieurs 

• Meer dan 25 jaar ongeëvenaarde expertise
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Proefrit maken? Download de demo op
www.transoftsolutions.com

Het importeren van achtergrondkaarten met projectmatige begrenzing met InfraCAD Map.

wegen en spoorwegen en NAP Peilmerken 
zijn met InfraCAD Map 6.7 in te lezen.
De interactieve viewer in InfraCAD Map (en 
InfraCAD Map Desktop) is sterk verbeterd. De 
achtergrond maakt nu gebruik van de BRT en 
Nederlandse luchtfoto 2017 en is dus zeer 
actueel. Het zoekveld is uitgebreid met ‘auto-
aanvul functionaliteit’ die een keuzelijst toont 
met adressen, woonplaatsen of gemeenten. 
Het importeren van achtergrondkaarten is 
ook aangepast. Zo is het nu mogelijk om een 
polylijn te selecteren als begrenzing, waar-
door afbeeldingen projectmatiger zijn toe te 
passen. Hierbij kan nu optioneel een World-
file worden opgeslagen, zodat de data ook 
in andere applicaties te gebruiken zijn, zoals 
InfraWorks of een GIS-omgeving. Hierdoor 
wordt het mogelijk om met InfraCAD Map 
meerdere workflows te ondersteunen.

InfraCAD CE 6.4
Ook InfraCAD CE is onder handen genomen 
en de nieuwe versie bevat een aantal opval-
lende en minder opvallende wijzigingen. 
Wat direct in het oog springt is de splitsing 
van Landmeten en Profielen naar twee pa-
nels. Dit maakt het gebruik van InfraCAD CE 
overzichtelijker.
Voor landmeters is functionaliteit toegevoegd 
om symbolen te schalen met behulp van een 
parameter. Hiermee is het bijvoorbeeld mo-
gelijk om een rioolput te meten met werkelijke 
afmetingen die buiten wordt ingevoerd als 
parameter, of een boomkruin met de werke-
lijke grootte.
Verder is het werken met dwarsprofielen 
verbeterd. Zo kunnen profielnamen worden 
vervangen, waardoor het mogelijk wordt om 
een profiellijn in delen te meten. Tevens kun-
nen kruisende lijnen worden geprojecteerd 
op basis van een deel van de laagnaam, 
waardoor het eenvoudiger is om objecten af 
te beelden in een dwarsprofiel.
Tot slot is een aantal functies binnen Civil 3D 
verbeterd. Zo is het nu mogelijk om AHN-
surfaces uit meerdere kaartbladen samen 
te stellen. Wanneer meerdere bladen nodig 
zijn voor een project, kan alles in één keer 
worden verwerkt en is in Civil 3D geen nabe-
werking nodig om Surfaces samen te voegen. 
Kleurenranges kunnen nu tot 128 kleuren 
worden ingesteld, wat betere en mooiere pre-
sentaties oplevert. n

Voor meer informatie over het in dit artikel besproken  

onderwerp, zie www.infracad.nl of bezoek CAD Accent  

op InfraTech (stand 1.002). 

plan-topografie in te lezen en te converteren 
naar een NLCS-tekening. 
Verder is binnen InfraCAD Map 6.7 een 
aantal nieuwe databronnen toegevoegd. Zo 
kunnen nu bijvoorbeeld DTB-gegevens van 
Rijkswaterstaat worden ingelezen met alle 
3D-geometrie rondom rijkswegen en rijks-
vaarwegen. Ook Bestuurlijke grenzen, NWB-

InfraCAD Map 6.7
CAD Accent heeft gelijktijdig met InfraCAD 
6.3 een nieuwe versie van InfraCAD Map 
uitgebracht waarin een aantal verbeteringen 
is doorgevoerd. Het Kadaster is begonnen 
met het uitleveren van plan-topografie voor 
gemeenten die deze beschikbaar stellen. Met 
InfraCAD Map 6.7 is het mogelijk om de 

Dwarsprofielen verwerken met InfraCAD CE 6.4. 

Import plan-topografie met InfraCAD Map. 
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Hardware

A
lle printers in de SC-T-serie zijn voorzien 
van de PrecisionCore-printkoptechnolo-
gie van Epson. Marco van Niekerk, se-

nior product manager LFP, EMEA bij Epson 
Europe, legt uit waarom dit een belangrijke 
feature is van de printers. “Wanneer printen 
geen kernactiviteit is en de printer een groot 
deel van de tijd inactief is, dan ontstaan er 
bij vergelijkbare printers vaak problemen 
met de printkoppen omdat deze dan geblok-
keerd raken door stof of andere vervuiling. 
De hoogste prioriteit bij de ontwikkeling van 
deze printers was om dit te voorkomen en de 
modellen daarmee expliciet geschikt te ma-
ken voor incidentele gebruikers. Bepaalde 
design-aspecten zijn dan ook specifiek ont-
worpen om te voorkomen dat stof een weg 
vindt naar de printkop. De printers zijn daar-
mee snel weer aan het werk te zetten als ze 
een aantal weken niet zijn gebruikt. Door de 
bescherming tegen stof is er een beperkte op-
starttijd nodig en hoeft er geen inkt te worden 
gebruikt om de printkop schoon te maken.” 
Deze inkt betreft overigens de UltraChrome 
XD2-inkt, waarmee vlek- en waterbestendige 
prints te maken zijn. 

Cachegeheugen
Voor de SureColor SC-Tx200-grootformaat-
printers geldt dat ze allemaal zijn uitgerust 
met 1 GB RAM-geheugen voor snelle beeld-
verwerking, waarbij optioneel een harde 
schijf van 320 GB is toe te voegen aan het 
systeem. Met dit laatste zijn taken in het 
cachegeheugen op te slaan en later op te 
roepen. De SureColor SC-Tx200-producten 
bieden daarnaast optionele ondersteuning 
voor Adobe PostScript 3 met twee 1,6 GHz 

CPU’s om meerdere indelingen (waaronder 
bestanden met veel gegevens) snel en direct 
af te drukken. Specifieke modellen in de serie 
hebben een standaard- of dubbele rolconfigu-
ratie, voor automatisch papier laden en scha-
kelen tussen rollen. 

CAD en GIS
De SureColor SC-T3200 kan 24-inch groot-
formaatprints afdrukken in vier kleuren en 
hiervoor verbinding maken met tal van grafi-
sche, CAD- en GIS-programma’s. Dit model is 
alleen beschikbaar als standaardconfiguratie 
(enkele rol). De SureColor SC-T5200 en SC-
T5200D bieden dezelfde functionaliteit, maar 
dan als 36-inch grootformaatprinters. Boven-
dien zijn ze verkrijgbaar in zowel de stan-

daardconfiguratie als met dubbele rol. Deze 
laatste twee opties zijn ook beschikbaar voor 
de SureColor SC-T5200 MFP en SC-T5200D 
MFP 36-inch grootformaatprinters. Deze heb-
ben echter ook een geïntegreerd scherm voor 
scannen, kopiëren en delen.
De high-end modellen van de SC-Tx200-serie 
zijn de SureColor SC-T7200, SC-T7200D, 
SC-T7200 MFP en SC-T7200D MFP. Al deze 
44-inch modellen zijn beschikbaar in zowel 
de standaardconfiguratie als met dubbele 
rol. Voor de MFP-modellen geldt dat hiermee  
documenten en foto’s te scannen zijn met  
een optische resolutie van 600 dpi, wat  
zorgt voor duidelijke kopieën in kleur en 
zwart-wit. n

www.epson.nl

De entry level SureColor SC-Tx100-printers zijn voorzien van platte oppervlakken voor plaatsing in kleine ruimtes  
en op bureaus.

Epson heeft de nieuwe SureColor SC-T-serie gelanceerd. Modellen uit deze serie 
zijn verkrijgbaar in meerdere configuraties: 24-, 36- en 44-inch printers met en-
kele of dubbele rollen, multifunctionaliteit (afdrukken, scannen en kopiëren) en 
ondersteuning van Adobe PostScript 3. De entry-level desktopprinters SureColor 
SC-Tx100 en SC-Tx400 hebben de kleinste footprint van de serie en zijn voor-
zien van platte oppervlakken voor plaatsing in de kleine ruimtes. De SureColor  
SC-Tx200-modellen zijn de meer traditionele grootformaatuitvoeringen. Door de redactie

Epson SureColor SC-T-serie 
met PrecisionCore-printkop

Synchronisatie mogelijk met GIS- en CAD-software
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•  3 Opslag stations met HP Z Turbo Drive
•  4K UHD HP DreamColor

SpaceMouse Wireless Kit 
Met de draadloze SpaceMouse haal je 
een compacte en gebruiksvriendelijke 
3D-muis in huis om het model te draaien, 
pannen of te zoomen terwijl je items 
selecteert, maakt en bewerkt met de 
CADmouse Draadloos. Inclusief draag- 
tasjes, pad, ontvanger en kabels.

NIEUW!
HP Z4 G4 

Workstation
BEL VOOR MEER INFO

NIEUW!
HP Zbook 

15 G5
BEL VOOR MEER INFO

€ 189

Spacemouse 
Wireless Kit 

vanaf   € 50*,- vanaf   € 305*,- 

vanaf   € 260*,- vanaf   € 215*,- vanaf   € 196*,- 

vanaf € 250*,- 
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voor  € 2.263,-voor  € 1.655,-
       van

€ 2.345,- 
       van

€ 1.715,- 

voor  € 1.693,-
       van

€ 1.755,- voor  € 2.369,- voor  € 376,- 
       van

€ 2.455,- 
       van

€ 390,- 

voor  € 2.839,-
       van

€ 3.005,- 

DE HELE DECEMBERMAAND IN ONZE WEBSHOP:
15% KORTING OP 3DCONNEXION MUIZEN

ALLEEN VOOR DE ÉCHTE LEZERS SPECIALE KORTING 
OP AUTODESK JAARABONNEMENTEN! BEL 088-3977377

€ 85 € 110 € 365€ 254 € 280

3Dconnexion 
SpaceMouse Pro 
Wireless

3Dconnexion 
SpaceMouse 
Pro 

3Dconnexion 
SpaceMouse 
Enterprise Kit

3Dconnexion 
SpaceMouse 
Wireless

3Dconnexion 
CadMouse 
8200dpi

voorvoor voorvoorvoor
         van

€ 329,- 
         van

€ 299,- 
         van

€ 429,- 
         van

€ 129,- 
         van

€ 99,- 
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webinars

GRATIS

seminars

EVENTAGENDA 2018

VERGROOT JE VAARDIGHEDEN MET ONZE 
CAD EN MODELLING TRAININGEN!

BEL 088 3977 377 VOOR MEER INFORMATIE

INCLUSIEF:
- Autodesk certificaat
- Nederlandstalig 
 lesmateriaal
- Lunch

• Revit Architecture Basis training  (4 dagen)
• Revit Architecture Update training  (1 dag)
• Revit Architecture Gevorderden training  (2 dagen)
• Revit Family Basis training  (1 dag)
• Revit Family Advanced training  (1 dag)
• Revit Live training  (1 dag)
• Revit Structure Basis training  (4 dagen)
• Revit MEP Basis training  (4 dagen)

• BIM/Revit voor werkvoorbereiding training  (2 dagen) 
• Dynamo voor Revit Basis training  (2 dagen)

• 3ds Max Interactive training  (2 dagen)
• 3ds Max Basis training  (5 dagen)

• Navisworks Manage Basis training  (2 dagen)
• Navisworks Clash Detection training  (1 dag)

De trainingen vinden plaats bij ICN Autodesk Authorized Training Center in ‘s-Hertogenbosch,
Rotterdam of Apeldoorn. Ook is een training op locatie mogelijk.

TRAININGEN € 325,- PER DAG

Schrijf je in op www.ICN-Solutions.nl/agenda

7 december webinar: 14.00 - 14.30 uur
Autodesk BIM 360 Design  BIM-processen efficiënter inrichten

13 december webinar: 14.00 - 14.30 uur
BIM in jip-en-janneketaal Stap voor stap jouw organisatie 
  zo snel mogelijk BIM-proof

14 december webinar: 14.00 - 14.30 uur
Autodesk BIM 360 Model Coordination
  Volautomatische clash scripts uitvoeren

BIGnieuws december 2018.indd   4 22-11-2018   11:52:51
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I
n zijn opening ging Sander Melieste, hoofd af-
deling GIS & ICT en Assetmanagement, terug 
naar het ontstaan van Obsurv. “Oog voor de 

wereld om ons heen. Met die gedachte hebben 
we in 2012 Obsurv op de markt gebracht”, zo 
blikte hij terug. “We wilden onze woon- en werk-
omgeving beter in kaart brengen. Maar we wil-
den ook dat beheerders makkelijker konden sa-
menwerken om die leefomgeving te verbeteren. 
Nu, ruim zes jaar later, is die doelstelling onge-
wijzigd. En het is mooi om te zien dat het werkt. 
We zien beheerders, afdelingen en organisaties 
onderling steeds efficiënter samenwerken. En we 
zien dat het beheer van onze leefomgeving be-
ter, professioneler en makkelijker wordt!”

Open samenwerkingssysteem
Hilbert Davelaar, productmanager van Obsurv, 
benadrukte in zijn presentatie eveneens het be-
lang van samenwerking. “De uitdagingen in de 
openbare ruimte zijn enorm en vragen om geïn-
tegreerde oplossingen”, zo stelde hij. “Daarom 
is Obsurv een open systeem. Obsurv is een be-
heersysteem dat moeiteloos kan koppelen met 
andere systemen en informatiebronnen. Op die 
manier ontstaan de krachtigste oplossingen.” 
Als voorbeelden noemde hij de koppeling BGT-
BOR, maar ook de koppeling van meldingen 
openbare ruimte met Obsurv, innovatieve initia-
tieven zoals Staat van je Straat en de benchmark 
wegbeheer door Zeeuwse gemeenten en het wa-
terschap. Marijn van den Berg, productowner 
Obsurv, sloot het plenaire ochtendprogramma af 
met een gedetailleerd overzicht van de roadmap 
voor de nabije toekomst. 

Interactie
Na de plenaire sessies gingen de deelnemers 
uiteen om in kleinere, op regio ingedeelde 

teams, een vijftal interactieve sessies te door-
lopen. Daarbij kwamen inhoudelijke vraag-
stukken en cases aan bod. Bijvoorbeeld: Hoe 
ga je als gemeente om met je meldingen 
openbare ruimte? En welk voordeel levert 
een directe koppeling met Obsurv op? Maar 
ook: Wat doe je als de wethouder wil dat je 
dertig procent bespaart op het beheer van 
een stadspark? En hoe kan Obsurv je helpen 
de mogelijkheden maar ook de consequen-
ties van dat soort bezuinigingen in kaart te 
brengen? 
In een andere sessie werd ingegaan op het 
belang van accurate data. De deelnemers 
werden uitgenodigd de knelpunten te formu-
leren die zij in hun dagelijkse databeheer te-
genkwamen. Vervolgens werden zij opgeroe-
pen om oplossingen en suggesties met elkaar 
te delen. Het leverde waardevolle inzichten 

op en boeiende gesprekken. Dit gebeurde 
ook bij de speeddate-sessie, waar de deel-
nemers in sneltreinvaart aan elkaar werden 
voorgesteld, en de educatieve bingoquiz, 
die op ludieke wijze nog eens het bestaan 
van het gebruikersportaal (Mijn Obsurv) en 
de online helpfunctie van Obsurv onder de 
aandacht bracht.

www.obsurv.nl

Bezoekers van de gebruikersdag kwamen zelf ook in actie en behandelden in groepen diverse inhoudelijke  
vraagstukken en cases. 

Sinds de introductie in 2012 van Obsurv, het webbased beheerprogramma voor 
de openbare ruimte, mag de jaarlijkse gebruikersdag van Sweco rekenen op 
een stijgend aantal bezoekers. Dit jaar hadden maar liefst 200 deelnemers zich 
aangemeld voor een dag die geheel in het teken stond van de ontmoeting van 
vakgenoten, kennisuitwisseling en het samenwerken aan een steeds beter beheer 
van onze leefomgeving. Door de redactie

Beheer leefomgeving steeds professioneler en makkelijker

Obsurv Gebruikersdag 2018: 
Ontmoeten en samenwerken!

Hardware
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Jaap-Jan Bekkink: “Gebruiksgemak en uitwisselbaar-
heid zijn wat mij betreft de voornaamste voordelen van 

NLCS.“

B
ekkink is ontwerper bij BonoTraffics, een 
verkeerskundig adviesbureau uit Kampen 
(zie kader). In zijn dagelijkse werk houdt 

hij zich vooral bezig met het ontwerpen van 
wegen, kruispunten, rotondes en andere 
verkeerskundige oplossingen. Bekkink: “We 
bieden al in een vroeg stadium meerwaarde 
voor onze opdrachtgevers. Zo zijn we gespe-
cialiseerd in het uiteenzetten van een oplos-
singsrichting. Een rotonde? Een voorrangs-
kruispunt? Of toch een andere oplossing? 
Ook als iets niet lijkt te kunnen, zoeken we 
naar een passende invulling. En die vinden 
we ook. We zijn niet bang om de gebaande 
paden te verlaten.”

Snel aan de slag
Direct na de introductie was voor Bekkink al 
duidelijk dat de NLCS kansen bood. “We 
werkten tot dat moment met een eigen stan-
daard. Het grootste nadeel daarvan was de 
slechte uitwisselbaarheid. Andersom gold 
hetzelfde: ontwerpen in tekenstandaarden 
van andere bureaus of opdrachtgevers moes-
ten we eerst omzetten naar onze eigen stan-
daard, voordat we ermee konden werken. 
Dat kostte veel tijd en frustratie, want een ont-
werper wil niets liever dan aan de slag. Dank-
zij de NLCS konden we die tussenstap over-
slaan en direct verder met het échte werk.”

Voordelen NLCS
Van meet af aan adopteerden de ontwerpers 
van BonoTraffics de NLCS, met Bekkink als 
grootste pionier. “Gebruiksgemak en uitwis-
selbaarheid zijn wat mij betreft de voornaam-
ste voordelen. Het feit dat alle collega’s op 
dezelfde manier werken en uniforme teke-
ningen opleveren, zorgt voor duidelijkheid. 
Hetzelfde geldt voor de uitwisselbaarheid 
met andere partijen. Interpretatieverschillen 
zijn verleden tijd, iedereen gebruikt dezelfde 
afspraken over lijntypen en laagnamen. Kort-
om: het complete uiterlijk van een tekening is 
uniform. Je kunt er dus één-op-één mee verder 
werken. KLIC-meldingen zijn in een handom-
draai ingelezen en ook ondergronden als 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
of kadastrale kaarten zijn met één druk op 
de knop omgezet naar NLCS-formaat. Mede 
daardoor maakt de NLCS mijn werk een stuk 
gemakkelijker.”

Gebruiksvriendelijk
Het overtuigen van zijn collega’s kostte Bek-
kink weinig moeite, zeker toen hij korte tijd 
later ook nog softwareprogramma’s als Infra-
CAD, InfraCAD Map, Civil 3D en InfraWorks 
introduceerde. “Neem InfraCAD: dat is ge-
bruiksvriendelijke, intuïtieve software”, stelt 
Bekkink. “Ga er een kwartiertje voor zitten 
en je snapt hoe het werkt. Het enige wat ik 
hoefde te doen, is met mijn collega’s de pro-
gramma’s in te duiken. Ze waren allemaal zo 
overtuigd; door de software gewoon te ge-
bruiken, bewees deze zichzelf. Je werkt met 
dezelfde commando’s, kunt de bibliotheek 

aanvullen met voorkeursitems en hetzelfde 
geldt voor je favoriete gereedschappen. Zo 
heb ik tools aangemaakt voor het plaatsen 
van hoogtematen in dwarsprofielen, om maar 
eens wat te noemen. Inmiddels zien we Infra-
CAD als een vanzelfsprekend verlengstuk van 
de NLCS.”

3D-Modellering
De tekenaars van BonoTraffics ontwerpen 
zowel in 2D als 3D, afhankelijk van de toe-
passing. “Voor veel projecten bouwen we 3D-
modellen”, aldus Bekkink. “Bijvoorbeeld voor 
het contact met opdrachtgevers, stakeholders 
of bewoners. Een goede 3D-visualisatie van 
een plan zegt vaak meer dan duizend woor-
den. Ook kun je een ontwerp in 3D veel beter 
toetsen aan de werkelijkheid. En dankzij de 
vele aanzichten ontdek je snel welke verbe-
teringen je plan sterker maken. Ook voor 
het maken van 3D-tekeningen is de NLCS 
een goede basis: de informatie is namelijk 
uniform en gestructureerd opgeslagen in de 
tekening. Daardoor kun je de informatie her-
gebruiken in andere processen of program-
ma’s. Sommigen spreken in dit verband van 
BIM; zelf zie ik het wat breder en noem ik het 
omzetten van 2D-tekeningen naar 3D-formaat 
‘Gebieds Informatie Modellering’. Ook BIM, 
maar dan anders. Soms werken we anders-
om: dan is een 3D-model de basis en vormt 

Het kostte Jaap-Jan Bekkink een jaar of zes geleden weinig moeite om zijn col-
lega’s te overtuigen van het nut van de NLCS. Het enige wat hij hoefde te doen, 
was de Nederlandse CAD-Standaard te tonen, de rest ging vanzelf. “Ik zou echt 
geen nadeel kunnen bedenken.”Door de redactie

“De NLCS maakt mijn werk gemakkelijker”
Jaap-Jan Bekkink over Nederlandse CAD-Standaard

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD-
Standaard) is een uniforme teken-
standaard voor de grond-, weg- en 
waterbouw. De informatie in een 
NLCS-tekening is eenduidig, com-
pleet én helder gestructureerd. Daar-
door kunnen tekeningen eenvoudig 
uitgewisseld worden, is de kans op 
fouten kleiner en kan de hele GWW-
keten besparen op kosten. De NLCS 
is een BIM level 1-standaard en 
wordt beheerd door het BIM Loket.
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Een visualisatie van BonoTraffics van het project Helperzoom in Groningen, waarbij een belangrijke fietsroute tussen 
Groningen en Haren wordt opgewaardeerd tot een Fietsroute Plus: een fietspad dat zorgt voor meer veiligheid en 

een betere doorstroming. 

“De NLCS maakt mijn werk gemakkelijker”

Seminars in januari 2019

3B is een product van ICN Solutions Bezoek www.ICN-Solutions.nl/agenda voor meer informatie en om je aan te melden.

Welkom!
Bezoek een van onze seminars!
3B tools maken werken met Autodesk 
Revit effectiever en sneller. 
Maak kennis met (de ontwikkelaars van) 3B tools.

Investeren in 3B tools levert een veelvoud aan besparing op. 
• Wat zijn 3B tools?
• Waarvoor zet je deze in?
• Wat leveren 3B tools je op?

3B adv seminars 185x88.indd   1 22-11-2018   09:51:32

BonoTraffics
BonoTraffics is een innovatief, middelgroot, specialistisch verkeerskundig adviesbureau (Kampen), dat het hele verkeerskundige 
spectrum beheerst. De circa 35 medewerkers van het kantoor (opgericht in 2001) werken ieder vanuit hun eigen discipline aan uiteen-
lopende oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur en verkeer en vervoer.

het 2D-model ‘slechts’ de output daarvan. 
Hoe dan ook, via de InfraWorks-software is 
het omzetten van een 2D- naar een 3D-model 
en andersom zo gedaan.”

Snel en gemakkelijk
Bekkink ziet toekomst in de NLCS. Hij zou 
de standaard dan ook van harte aan colle-
ga-ontwerpers aanbevelen. “Zeker nu over-
heden de NLCS verplicht stellen. Maar ook 
buiten dat zou ik heel benieuwd zijn naar de 
twijfels die iemand bij de NLCS heeft. Zelf 
zou ik namelijk echt geen nadeel kunnen be-
denken. Het gebruik is heel eenvoudig en de 
voordelen zijn duidelijk. Bovendien zijn er 
steeds meer overheden die het gebruik van 
de NLCS verplicht stellen. Ik zou eerder bang 
zijn dat je een doodlopende weg bewandelt 
als je de NLCS níet gebruikt. Er wordt wel 
eens zwaar over gedacht, maar met de juiste 
software kun je de NLCS snel en gemakkelijk 
in je werkprocessen implementeren.” n

Voor meer informatie over de in dit artikel besproken  

onderwerpen, zie www.cadaccent.nl, www.bimloket.nl en 

www.bonotraffics.nl of bezoek CAD Accent  

op InfraTech (stand 1.002). 
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“Een gebouw is geen object of project, maar een product. Een product dat digitaal moet worden ontworpen en met 
behulp van automatisering en robotisering moet worden gefabriceerd.”

I
k vertel u niets nieuws dat het een uitda-
ging zal zijn om negen miljard mensen van 
voedsel en water te voorzien. Waar halen 

we de energie vandaan nu ook nog eens de 
fossiele brandstoffen in de ban gaan en we 
de transitie naar duurzame bronnen moeten 
maken? En waar gaan al die mensen wonen? 
Op het eerste oog niet de eerste zorg van 
een automatiseringsbedrijf als Cadac, hoor ik 
u denken.

Transitie
Nou, dan heeft u het mis. Juist Cadac wil ook 
een rol spelen bij de noodzakelijke transitie die 
de bouwsector wereldwijd moet maken. En snel, 
want de tijd dringt. Als er één sector de digitali-
seringsslag heeft gemist, dan is het wel de bouw. 
Eén vergelijkingscijfer zegt veel zo niet alles: 
in de maakindustrie is de arbeidsproductiviteit 
in 25 jaar bijna verdubbeld, in de bouw is die 
gelijk gebleven. Waarom? Natuurlijk, de bouw 

De maakindustrie digitaliseert en robotiseert. De bouwsector blijft achter. En dat 
is slecht nieuws, want juist aan woningen is behoefte. De VN heeft becijferd dat 
we elke dag meer dan 200 duizend nieuwe wereldburgers begroeten. Uiteraard 
sterven er ook mensen, maar volgens demografen scharrelen we over een jaar of 
dertig per saldo met zo’n negen miljard mensen rond op deze aardkloot.Door Jan Baggen

Het is tijd voor disruptie in de bouw 
Digitaal modulair bouwen op basis van BIM



De werkplek-
loser 

Iedereen heeft het erover. Bij ons is het, na de 
eerste kleine experimenten positief te hebben af-
gesloten, nu volledig losgebarsten. Je kunt geen 
site of magazine meer openslaan of je leest het. 
Je vrienden werken bij moderne dynamische in-
novatieve bedrijven en hebben het allang: de 
flexibele en toekomstbestendige werkplek. 

Bring your own device! Aanlandplekken! Paper-
less office! Flexibel-mobiele werkplek! Tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken! Prachtig, super, 
maar het gaat allemaal aan de neus van de 
CAD’er voorbij. Voor de ontwerpengineer zal 
de desktopwerkplek, of liever gezegd het CAD-
werkstation, voorlopig zijn vaste aanlandplek 
blijven. 

Er zijn drie perioden in de tijd te onderscheiden. 
Periode 1: Kantoor-pc versus CAD-werkstation. 
Wij waren de King-of-the-road met onze turbo-
pc’s met grote monitoren. Periode 2: CAD-
werkstation versus flexplekken. Wij waren de 
trotse eigenaar van een eigen vaste werkplek. 
De collega’s waren stinkend jaloers, want zij 
moesten een plek zoeken. Periode 3: de huidige 
tijd. CAD-werkstation versus rolkoffer met draag-
bare werkplek. Collega’s werken samen in de 
cloud thuis of in fancy kantoortuintjes in hippe 
brainstorm-zones vlakbij de coffee corner. Wij 
zitten ietwat gedeprimeerd driehoog achter in 
de oudbouw met ons CAD-werkstation. Is dat 
erg? Ja! Heel erg zelfs. Zo erg dat het mij inmid-
dels mateloos irriteert. 

Irritaties bevinden zich op het emotionele level 
en dan is het belangrijk om te weten dat het ei-
genlijk weinig tot niets met de realiteit te maken 
heeft. De irritatie die ik ervaar is de pijn die ik 
voel van de deuk die mijn imago heeft opgelo-
pen toen ik van de troon des aanziens viel. Daar-
om zeg ik: CAD’er sta op! Schreeuw het uit: ik 
wil ook! Ik wil ook arbo-vriendelijk thuiswerken! 
Ik wil ook met laptop op schoot draadloos met 
een gigantische bandbreedte kantoorflexen met 
mijn projectteamleden! Ik wil ook, ik wil ook! 
Maar dan wel een turbo-laptop, extra snel, flink 
formaat, superlicht, want ik moet er wel op kun-
nen CAD’en natuurlijk.

Hoe moet de vierde of volgende fase van onze  

CAD-werkomgeving eruitzien? 

Hoe ziet onze supergrootformaat mobiele en  

flexibele CAD-werkplek eruit? 

Laat het mij weten via: redactie@bignieuws.nl.

Toekomstbestendige CAD-ingenieur W. Barendsz
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geldt als conservatief, weinig innovatief. Een 
zwart-wit observatie, ja, maar wel reëel. Veel 
bouwers en toeleveranciers willen wel, maar 
hangen vast in starre denkpatronen. Omdat 
een bouwproject nog altijd als een uniek object 
wordt gezien. De architect maakt het ontwerp, 
de aannemer slaat aan het rekenen, huurt de 
onderaannemers in en gaat aan de slag. Er 
wordt als vanouds gemetseld, gedakdekt, ge-
installeerd, kozijnen en deuren geplaatst, ge-
schilderd en afgewerkt. Prima? 

Hopeloos
Nee, niet prima. We kunnen nu al niet aan de 
vraag naar woningen in eigen land voldoen. 
We liggen hopeloos achter bij de streefcijfers, 
huizenprijzen zijn weer sky-high en wonen is 
voor grote groepen mensen eigenlijk onbetaal-
baar. In Nederland, toch een van de rijkste 
landen ter wereld. Ik wil geen onheilsprofeet 
zijn, maar als de volgende crisis zich aandient, 
zitten we opnieuw met een knappende huizen-
bubbel. En die economische crisis komt eraan. 
Omdat de hoogconjunctuur op zijn einde 
loopt. Sterker, als we kijken naar de historische 
golven hadden we al in een dip moeten zit-
ten. Zijn er al signalen? Niet echt, maar tijdens 
mijn laatste bezoek aan San Francisco begin 
november aan Autodesk, onze belangrijkste 
partner en leverancier van software, was de 
stemming tegelijk euforisch en bedrukt. De 
zaken gaan goed, beter als nooit tevoren, en 
toch rommelt in de verte het onweer. Het is niet 
de vraag óf er een crisis komt, maar wanneer.

Opgave
Goed, dat even terzijde en terug naar de 
bouwopgave. Zet de Nederlandse situatie 
eens af tegen landen als China en India en 
Afrikaanse staten waar de bevolkingsgroei 
nog vele malen hoger is. Om ook maar een 
beetje aan de bouwopgaves te voldoen 
wordt het tijd voor een radicale omslag. Een 
gebouw, een huis, een flat; het zijn geen ob-
jecten of projecten, het zijn producten. Pro-
ducten die net als in de maakindustrie digitaal 
worden ontworpen en met behulp van auto-
matisering en robotisering gefabriceerd wor-
den. Met zo weinig mogelijk mensen. Want 
waar zouden we de timmerlieden, metselaars 
en andere vakmensen vandaan halen? Ze 
zijn er gewoon niet, ook niet in Nederland 
waar na de laatste crisis en het stilvallen van 
de bouw duizenden vakmensen definitief zijn 
afgehaakt.

Chaos
De oplossing is digitaal modulair bouwen 
op basis van BIM, Building Information Mo-
del. Aha, zegt u, dat kennen we. De bouw-
sector is daarmee bezig. Klopt, maar het 

tempo is bedroevend en vaak is het de ‘om-
slag’ van een papieren document naar een 
digitaal document. Er zit geen structuur in 
waardoor de chaos enkel verplaatst wordt. 
Het feit dat tekeningen digitaal worden op-
geslagen en leveranciers hun producten in 
3D beschikbaar stellen, wil nog niet zeggen 
dat er zoiets is als samenhang. Nog steeds 
wordt telkens het wiel opnieuw uitgevon-
den, weliswaar digitaal, maar dat is nog 
geen innovatie. Dat is nog geen recept voor 
sneller bouwen met minder faalkosten die 
nog altijd een enorm deel van de budgetten 
opslokken. BIM is er, nu nog alle partijen er-
van overtuigen dat het een model is dat do-
cumenten genereert en niet andersom. Alle 
partijen werken in het model en er wordt 
pas gebouwd als elk detail ingevuld is. Lei-
dingwerk, kozijnen, deurbeslag, álles. Plus 
onderhoudsplanning, energieprestaties en 
zelfs de sloop. BIM staat voor de complete 
levenscyclus van een gebouw.

Modulair
Tweede belangrijke stap is het modulair 
bouwen. Kant-en-klare elementen worden 
in fabrieken gefabriceerd en gemonteerd. 
Uiteraard met geautomatiseerde en gerobo-
tiseerde systemen. Efficiënt en snel, om ze 
later als een soort volwassen Lego op de 
bouwplaats te monteren. Uiteindelijk gaan 
we dan bouwen op basis van Configure-
to-Order tegen betaalbare prijzen, met nul 
faalkosten. Eenheidsworst? Nee hoor, met 
modules kun je talloze variaties maken. Ver-
gelijk het met de auto die ook in tig model-
len en uitvoeringen te koop is. Klinkt dit u 
als futuristisch in de oren? Dan hoort u tot 
de categorie behoudend. Helaas, want we 
moeten vooruit, anders denken en hande-
len. Net zoals de maakindustrie: digitalise-
ren en robotiseren. n

Jan Baggen

Cadac Group

cadacgroup@cadac.com 
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Nieuwe IFC engine en BFC manager

Meer BIM en Bit in DDS-CAD 14
Data Design System (DDS) heeft DDS-CAD 14 uitgebracht, CAD/BIM-software voor het 
ontwerpen, berekenen en documenteren van gebouwinstallaties. Speciaal voor het ont-
werpen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties zijn in deze versie 
nieuwe en aangepaste functionaliteiten geïntroduceerd. Ook op het gebied van BIM is 
de software weer uitgebreid. Bovendien is DDS-CAD 14 als volledige 64-bit toepassing 
beschikbaar en zijn de algemene prestaties verder geoptimaliseerd.
 

D
DS-CAD is ontwikkeld als een ontwerp- 
en tekenpakket voor alle disciplines in 
de installatietechniek. De software is 

modulair opgebouwd, zodat er op maat ge-
maakte oplossingen beschikbaar zijn voor 
disciplinespecifieke specialisten. DDS-CAD-
gebruikers hebben toegang tot geautomati-

seerde functies, geïntegreerde berekeningen 
en controlefuncties. De rapportenmanager en 
automatische schema‘s maken uitgebreide 
documentatie mogelijk. Daarnaast is DDS-
CAD uitgerust met BIM-functionaliteiten die 
de werkwijzen ondersteunen voor een actieve 
samenwerking in BIM-projecten.

Multi-user-concept
De recent uitgebrachte DDS-CAD 14 biedt veel 
nieuwe functies. Binnen de elektrotechniek 
biedt het bijvoorbeeld snellere en flexibelere 
mogelijkheden voor het ontwerpen van kabel-
managementsystemen en verbeteringen voor 
het aanmaken van lay-outs voor groepenkas-
ten. Voor werktuigbouwkundige professionals 
is de drukverliesberekening geoptimaliseerd. 
Verder biedt DDS-CAD 14 nieuwe opties voor 
hydraulische inregeling van verwarmings- en 
koelsystemen. Op algemeen niveau is een 
nieuw multi-user-concept geïntroduceerd, dat 
de lees- en schrijfrechten regelt voor projecten 
waar meerdere gebruikers tegelijkertijd aan 
werken. Een andere algemene ontwikkeling 
is de overstap naar 64-bit: DDS-CAD onder-
steunt nu volledig de 64-bit architectuur van 
moderne computersystemen.

IFC Engine
Als onderdeel van de ontwikkeling van DDS-
CAD verbeterde DDS ook de BIM-functionali-
teiten en mogelijkheden van de software. Zo 
is er onder andere een volledig nieuwe IFC 
engine geïntroduceerd. Volgens DDS maakt 
dit het werken aan BIM-projecten nog een-
voudiger en sneller. Voor gebruikers van DDS-
CAD die in BIM-projecten BCF gebruiken om 
model-issues met andere belanghebbenden te 
communiceren, is een compleet nieuwe BCF 
manager in de software geïntegreerd. In ver-
gelijking met de vorige versie biedt het veel 
extra mogelijkheden voor projectcommunica-
tie op basis van BCF. n

www.dds-cad.nl/dds-cad-14

Kort nieuws
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Joana Melo legde uit hoe versnipperde digitale communicatie, zoals e-mails, sms-berichten, vrije tekst en intranet,  
een onwerkbare situatie oplevert met grote hoeveelheden onbruikbare ‘dark data’ als gevolg.

H
et gebruik van BIM op de bouwplaats lijkt 
een open deur, maar er is in de afgelopen 
jaren vooral veel gepraat over het wen-

selijke gebruik van bouwinformatiemodellen. 
Ook tijdens eerdere edities van dit congres. 
Een mooi voorbeeld van de verschuiving naar 
de praktijk dit jaar betrof BuildingSmart. De 
ISO-normering van de geometrische data-
uitwisseling middels IFC komt van dit interna-
tionale initiatief. Marketing manager Aiden 
Mercer sprak zelf over open BIM, maar zag 
daarnaast dat het merendeel van de gebrui-
kersverhalen gewoon even aanstipten dat de 
integratie van digitalisatie succesvol kon zijn 
dankzij de standaarden van BuildingSmart.

De praktijk
Treffende praktijkvoorbeelden waren te zien 
onder de noemer ‘connected infrastructure’. 
Bij RoyalHaskoningDHV, Besix en Bryden 
Wood is gestandaardiseerd gebruik van BIM 
inmiddels gemeengoed in grote, complexe 
projecten. Francisco José Gonzalez en Alicia 
Abéjon van het Spaanse Sener lieten zien dat 
de zogenaamd ‘opkomende’ landen in Eu-
ropa intussen goed meekomen op het gebied 
van BIM, maar hun mooiste projecten liggen in 
het buitenland. Klapstuk van deze sessie was 
het geïntegreerde havenmodel van het Finse 
HaminaKotka. Saana Vuorinen liet zien dat de 
3D-bodemgegevens, dam- en kadewanden én 
het ‘citymodel’ van de haven naadloos waren 
geïntegreerd in een prachtige ‘digital twin’. 
Ook was er een sessie over de toekomst, ‘be-
yond BIM’. De reserve van de sprekers was 
over het algemeen groot. Hierbij ging het niet 
zozeer om de conservatieve reputatie van de 
bouwsector, al uitte Anne Kemp van Atkins 
de angst dat bij ondoordachte vernieuwin-
gen ‘het kind met het badwater kan worden 
weggegooid’. Spelenderwijs ontstond de con-
sensus dat het niet zozeer gaat om software, 
hardware of BIM, maar om ‘Beter Informatie 
Management’. Tiffany Hosey van BuilDATAna-
lytics introduceerde ten slotte een nieuwe be-
langhebbende in gedetailleerde BIM- en loca-
tiegegevens: de verzekeringssector.

Waar is GeoDesign?
Door de stevige focus op GIS en BIM in de 
bouwput werden ideeën en voorbeelden uit 
de GeoDesign-hoek dit jaar enigszins naar 
de achtergrond verdrongen. GeoDesign, 
naar de filosofie van Carl ‘the people of the 
place’ Steinitz, was vooral te zien op Dag 
2, waar Tessa Eikelboom van Rijkwaterstaat 
een sessie leidde waarin de sociale kant van 
infrastructurele vernieuwing, inspraak en 
democratische planvorming een verdiende 
plek in het programma kreeg. Elders besprak 
Francesca Noardo van TUDelft3D het Euro-
SDR GeoBIM-project over het (semi-)automati-
seren van bouwvergunningen door ruimtelijke 
gegevens en BIM-data te integreren. Een be-
langrijke nuancering klonk op uit de titel van 
de presentatie: het hardop uitspreken van de 
woorden ‘GIS’ en ‘BIM’ maakt nog niet dat je 
beide systemen, denkwijzen, culturen en pro-
cessen tot een ‘GeoBIM’ hebt omgesmeed.

Esri en Autodesk
Op het hoofdpodium was er ruimte voor twee 
grote spelers op softwaregebied. Eind 2017 
kondigden Autodesk en Esri aan een brug te wil-

len slaan tussen de BIM en GIS-technologieën. 
Samen werken ze aan een naadloze integratie. 
Organisaties kunnen zo gebruikmaken van de 
gecombineerde kracht van locatie-informatie en 
3D-ontwerpmodelinformatie. Tegelijkertijd willen 
beide softwarereuzen daarmee nieuwe sectoren 
in staat stellen een beter beeld te vormen van 
hun plannen en ontwerpen. Gegevens van het 
milieu, burgers en netwerken kunnen immers 
dankzij deze samenwerking geïntegreerd wor-
den gevisualiseerd. Danny Spillmann van Esri en 
Karen Zeiss van Autodesk probeerden enigszins 
te vermijden om over hun producten te praten. 
Dat leidde tot enkele interessante observaties. Zo 
vond Danny Spillmann dat ‘zijn’ klanten, geo-
ICT’ers, nog een behoorlijke kennisachterstand 
hebben op het gebied van BIM en de mogelijk-
heden van de software van Autodesk. Tegelijk 
bracht hij de ‘eigen’ GIS-technologie met gemak 
over het voetlicht: “GIS is een ideaal platform 
voor ‘Smart’.” 

ArenA als smart city
Medeorganisator Geodan verzorgde op 31 
oktober een pre-conference in ArenAPoort. 
Niet alleen wordt de nabijgelegen Johan 

Dit jaar was tijdens het internationale Geo|Design + BIM-congres op 1 en 2 no-
vember in Amsterdam veel aandacht voor het gebruik van BIM op de bouwplaats.Door Ananya Narain en Remco Takken

Geo|Design + BIM
De bouwplaats in beeld
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Een grote focus op de praktijk, ook op de beursvloer bij Leica Benelux.

een gedoodverfde winnaar bij zowat iedere 
internationale prijsuitreiking. Met hun jaren-
lange ervaring zijn zij een schoolvoorbeeld 
van digitalisering tot diep in de bouwketen.

Verdere integratie
De live-enquêtes in de app, uitgedeelde questi-
onnaires en de algehele teneur van presentaties 
door de grote aannemers, soft- en hardwarele-
veranciers en technisch specialisten wijzen erop 
dat een verdere integratie van GIS en BIM op 
verschillende niveaus zal worden uitgewerkt. 
Soms pragmatisch, soms puur theoretisch of ge-
dreven door wetgeving. Volgende edities van 
dit congres zullen een waaier laten zien van 
partijen die steeds verder af komen te staan van 
de kern: nu al stipten sprekers aan dat zij voor 
GeoBIM-toepassingen gebruikmaakten van 
Product Lifecycle Management (PLM) in plaats 
van geografische of ontwerpsoftware. Ook in-
teressant voor alle partijen: de toeleveranciers 
die in toenemende mate zijn aangesloten op 
bouwinformatie én de (tijdelijke) toegangswe-
gen naar de bouwprojecten. We leven in een 
interessante tijd. n

Ananya Narain ananya@geospatialmedia.net is  

manager research programs, Remco Takken  

remco@geospatialmedia.net is regional director  

bij Geospatial Media and Communications. 

www.geo-bim.org

Awards
Aan het eind van de eerste congresdag reikte 
Alain de Taeye van TomTom enkele awards 
uit, onder meer aan de jonge 3D-printers van 
MX3D, bekend van de geprinte stalen brug 
over de gracht van de Oudezijds Achterburg-
wal op de Wallen in Amsterdam. Ook Royal 
BAM Group viel in de prijzen met de conse-
quente wijze waarop dit bedrijf de digitalise-
ring op de bouwplaats aanpakt. De architec-
ten van Zaha Hadid vielen in de prijzen; hun 
complex ‘vloeiende’ ontwerpen zijn knappe 
staaltjes van digitaal ontwerp. Norconsult 
werd gelauwerd voor de speelse wijze waar-
op de Noren virtual reality inzetten bij tunnel-
ontwerp. Ingenieursbureau Mott McDonald is 

Cruijff ArenA (terecht) gezien als een com-
plex geheel, een stad-binnen-de-stad, ook 
de ontwikkeling en de leefbaarheid van de 
directe omgeving, Amsterdam Zuid-Oost, 
wegen mee. Dat gaf de pre-conference een 
forse meerwaarde. Naast ontwerpers, geo-
ICT’ers, scholieren en studenten waren er ook 
twintig ambtenaren van de gemeente Amster-
dam aanwezig. Verschillende aspecten uit de 
workshop kwamen op 2 november terug in 
de sessie ‘Liveable smart cities by design’. 
Ted Lamboo, senior VP van Bentley Systems, 
voegde daar de noodzaak van een ‘con-
nected’ infrastructuur aan toe en liet ook een 
levensechte overstromingssituatie zien in een 
3D-citymodel.

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

aanbieders van hoog geïntegreerde CAD- en PDM-oplossingen.

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

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

ISD Benelux BV
Het Zuiderkruis 33 | 5215 MV ‘s Hertogenbosch | +31 73 6153 888
Grote Voort 293a | 8041 BL Zwolle | + 31 73 6153 888
info@isdgroup.nl | www.isdgroup.com
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Emil Otte, geo-econoom bij de gemeente Almere, toonde toepassingen met een dataset met Vodafone-informatie. 

H
et was vooral de snelle opmars van da-
tacollecties uit sensoren die leidde tot het 
besef dat ook de geosector aan de slag 

moest met ‘big data’ en ‘machine learning’. 
Ook de beschikbaarheid van lucht- en satel-
lietfoto’s is in korte tijd verveelvoudigd. Dank-
zij sensoren en automatisering zijn we steeds 
beter in staat de wereld om ons heen actueel, 
in alle dimensies in kaart te brengen en op 
basis hiervan de juiste beslissingen te nemen. 
Op het juiste moment.

Common Ground
Han Wammes, adviseur bij VNG Realisatie 
en in een vorig leven bekend als geo-speci-
alist bij Oracle (Spatial), reist tegenwoordig 

door het land om het Common Ground-prin-
cipe nader toe te lichten. Gemeenten willen 
meer samen en met andere overheden optrek-
ken om de uitdagingen met betrekking tot de 
digitale dienstverlening van de overheid aan 
te pakken. Deze beweging van ‘Samen Or-
ganiseren’ heeft geleid tot een aantal princi-
pes waaraan de informatievoorziening moet 
voldoen om blijvend in te kunnen spelen op 
de vele veranderingen waar gemeenten mee 
geconfronteerd worden. Hij schetst bij tijden 
een zwart beeld van de ICT-architectuur waar-
binnen vooral gemeenten opgesloten zitten. 
Daarbij doelt hij vooral op de ‘vendor lock-
in’ die sluipenderwijs onze innovatiekracht 
is gaan hinderen. De inzet van een digitale 

Gebruikmakend van Smart M.Apps nemen overheden en bedrijven een duik in 
grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld uit sensoren, maar het kunnen ook lo-
pende onderhoudskosten zijn, of gegevens over bodemverzakking. Met de ge-
presenteerde inzichten kunnen zij beter en slimmer beslissingen nemen. IMAGEM 
opent nu de deuren om deze bigdata-portalen voor gemeenschappelijk (over-
heids)gebruik te delen. Door Ruud Groothuis

Make Geospatial Matter
Deeleconomie in de Valley
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Arjan van Etten, adviseur geo-informatie in Capelle aan den IJssel probeert met externe data inzicht te krijgen in de 
manier waarop de stad in elkaar zit en besprak daarbij de technische, organisatorische en ethische dilemma’s. 

sisregistraties. Hier gaat het over co-creatie, 
laagdrempelig moderne technologie beschik-
baar maken op een duurzame manier. Lokale 
overheden, zoals gemeenten en waterschap-
pen, ontwikkelen nuttige oplossingen, maar 
hebben vooral een lokaal karakter. Daarom 
is er belang bij een partij die kan faciliteren 
bij meervoudig gebruik, dus bij uitwisseling 
van kennis en applicaties. 

Kostenmodel
Het kostenmodel moet aan de ene kant in de 
continuïteit van Valley voorzien en tegelijk de 
overheid eenmalig laten betalen voor oplos-
singen. Binnen het Valley-model betalen alle 
deelnemers enkel voor het enterprise-platform 
en diensten, met tarieven gekoppeld aan 
het aantal uren dat de infrastructuur wordt 
gebruikt. Alle bestaande en beproefde ap-
plicaties en de bijbehorende componenten 
die reeds zijn ontwikkeld door de over-
heid, zijn gratis beschikbaar voor herge-
bruik als kant-en-klare app of model. Voor 
ontwikkelaars van de overheid zijn ook de 
componenten beschikbaar waaruit de apps 
zijn opgebouwd. Enkele reeds draaiende 
voorbeelden zijn inmiddels genoegzaam 
bekend, zoals het Energie Transitie Dash-
board en Smart Emissie. Interessante nieuwe 
Smart M.Apps in de Valley: Mensstromen, 
Brandpreventie Gebouwen, BOA Planning, 
WOZ Gebouw Volumes en Waterdoorla-
tendheid (detectie en mutatie). De lijst wordt  
doorlopend uitgebreid. Blijf kijken, blijf luis-
teren! n

www.imagem.nl/valley

dan driehonderd vastgoedobjecten in Almere 
zijn de beschikbare gegevens handig omge-
zet in dashboards. Wat is de uitstraling en 
de staat van een pand? Worden er inkomsten 
uit gegenereerd, wat zijn de kosten? Wie is 
de verantwoordelijke accountmanager? Emil 
Otte, geo-econoom bij de gemeente Almere, 
toonde daarnaast toepassingen met een da-
taset met Vodafone-informatie. Het zijn ge-
anonimiseerde gegevens, maar je kunt goed 
zien of iemand ver van buiten de stad met 
de trein of over de weg Almere binnenkomt. 
Het hiermee ingerichte dashboard heet niet 
helemaal to-the-point ‘het gezicht van de be-
zoeker’. Het geeft echter een bruikbaar beeld 
van verkeersdruk bij evenementen en trends 
per seizoen, per maand en zelfs per uur van 
de dag. Ook Capelle aan den IJssel probeert 
met externe data inzicht te krijgen in hoe de 
stad in elkaar zit. Zo vertelt Arjan van Etten, 
adviseur geo-informatie, dat er meer te weten 
valt over de stad. Daarbij komen technische, 
organisatorische maar ook ethische dilem-
ma’s naar voren. Met data over veiligheid 
gaan we maatschappelijke ondermijning te 
lijf, maar wat levert dat op, en: moet een ge-
meente dat eigenlijk wel doen? 

Presentatie IMAGEM Valley
Met ‘Valley’ introduceerde IMAGEM tijdens 
Make Geospatial Matter een samenwerkings-
vorm die als doel heeft om beschikbare data, 
kennis en technologie, zoals op hun website 
te lezen is, ‘relevant te laten zijn’. Dat is mis-
schien geen elegante frase, maar het geeft 
wel precies aan waar de huidige databases 
tekortschieten: we verzamelen enorm veel 
gegevens, ze zijn alleen nauwelijks relevant. 
Een tweede doel: eenmaal ontwikkelde ap-
plicaties meervoudig in te zetten. Dat kenden 
we al van (landelijke) datasets zoals de ba-

transformatie moet het weer mogelijk maken 
om gezamenlijk te doen wat generiek is; de 
‘Common Ground’ dus creëren. Met name in 
het geografisch domein ziet Han Wammes 
veel van toekomstige veranderingen samen-
komen: de Omgevingswet, de Wet Kenbaar-
heid (WKPB) en Objectregistraties.

Apps en de digitale deeleconomie
Dat een probleem relevant is voor de ene ge-
meente, maar ook relevant is bij een lokale 
overheid in een ander deel van het land, ziet 
ook Wouter Brokx, president bij IMAGEM. 
Hij schetst dat veel inhoudelijke kennis van 
het domein én het werkproces is om te zet-
ten in een app. Alleen: met zo’n app wordt 
het probleem inzichtelijk gemaakt, maar vaak 
niet gedeeld. Wat eigenlijk nodig is, is een 
platform waar kennis, co-creatie en techno-
logie samenkomen. In de consumentenwe-
reld zie je al dat grote groepen gebruikers 
toegang hebben tot systemen, platforms en 
applicaties, tegen betaling per gebruik en in 
abonnementsvorm, maar ook steeds vaker in 
de context van de ‘deeleconomie’. Een dee-
leconomie is een socio-economisch systeem 
waarin delen en collectief consumeren cen-
traal staat. Het gaat om een gezamenlijke 
creatie, productie, distributie, handel en con-
sumptie van goederen en diensten.

Deelbare toepassingen
Tijdens Make Geospatial Matter, op 4 okto-
ber in het MediaPlaza van de Jaarbeurs in 
Utrecht, lieten verschillende gemeenten zien 
welke data kunnen worden ingezet in deelba-
re Smart M.Apps. Zo heeft de gemeente Rot-
terdam samen met IMAGEM een testgebied 
geanalyseerd om te bepalen welke toege-
voegde waarde luchtfoto-data kunnen bieden 
binnen gemeentelijke processen. Voor meer 
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J
oris Hesselink is adviseur bouwmetho-
dieken en constructie bij BAM Advies & 
Engineering (A&E), het interne ingenieurs-

bureau van BAM Bouw & Techniek. Bij het 
bureau zijn 250 mensen in dienst die BAM 
A&E als afhankelijke speler laten opereren op 
de Nederlandse markt. Hesselink is binnen 
de onderneming werkzaam bij de afdeling 
bouwmethodieken, waar met name wordt 
gekeken naar de optimalisatie van plannen, 
zodat de bouwwerkzaamheden kosteneffici-
ent en veilig kunnen plaatsvinden. Dankzij 
deze werkzaamheden neemt BAM A&E een 
bijzondere plaats in, zo legt Hesselink uit: 
“Normaal gesproken voeren ingenieursbu-
reaus berekeningen uit voor de eindconstruc-
tie en leveren ze de resultaten aan, zonder 
verder in te gaan op de bouwprocedure. De 
invulling hiervan is dan voor rekening van het 
bouwbedrijf. Bij wat meer ingewikkelde ge-
bouwen kan de bouwfase echter nog een be-

hoorlijk aantal kritische momenten bevatten, 
waarvan het essentieel is om ze goed door 
te rekenen, zodat de constructieve veiligheid 
kan worden gegarandeerd in de bouwfase.” 

Samenhang 
Een van de projecten waarvoor ook bereke-
ningen zijn uitgevoerd voor de bouwfase is 
het veelbesproken Groninger Forum − een 
van de weinige gebouwen in Nederland 
waarvoor een referendum is uitgeschreven 
voor het gebouwd werd. BAM Bouw & Tech-
niek won in 2012 de aanbesteding voor 
de bouw van deze markante constructie en 
Hesselink werd engineeringscoördinator van 
het project, een functie die was omschreven 
in het bestek. “Mijn taak bestond eruit dat 
ik de samenhang moest controleren en de 
onderaannemers met de juiste constructieve 
uitgangspunten op pad zou sturen, zodat zij 
zelf hun eigen producten konden berekenen 

en produceren. Dit alles op basis van de uit-
gangspunten van ABT, het ingenieursbureau 
dat het constructief ontwerp had gemaakt. Ik 
voerde dus een eerste controle uit en maakte 
er hapklare brokken van voor de betrokken 
partijen die makkelijk te controleren waren 
door ABT. Verder was ik ook als intern ad-
viseur voor BAM betrokken bij het project en 
werkte ik aan de invulling van de werkplan-
nen, bouwvolgorde, routing, logistiek en aan-
verwante zaken.”
 
Theorie vs praktijk
Het coördineren van de engineering van 
een project als het Groninger Forum begint 
volgens Hesselink bij het inventariseren van 
de inkooporders. “De verschillende partijen 
kennen allemaal hun eigen snelheid waar-
mee ze werkzaamheden kunnen uitvoeren, 
dus het is belangrijk om dat in kaart te bren-
gen. Daarna gaan we het startgesprek aan 

Het Groninger Forum: een van de weinige gebouwen in Nederland waarvoor een referendum is uitgeschreven. 

Wie een goed en veilig gebouw wil maken, kan dat niet doen zonder eerst een 
fatsoenlijke constructieve berekening te laten uitvoeren. Voor een slim en veilig 
bouwproces is het echter ook nodig om de verschillende bouwfases constructief 
door te rekenen. Dat is weliswaar een intensieve klus tijdens de voorbereiding 
van een project, maar bij de bouw van het Groninger Forum noodzakelijk. Daar-
naast is gebleken dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt. Door Lambert-Jan Koops

Bouwproces Groninger Forum veilig dankzij bouwfaseanalyses 
Elke bouwfase apart doorgerekend voor optimale aanpak 
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met alle onderaannemers en proberen we 
de uitgangspunten duidelijk te krijgen voor 
hun berekeningen en tekeningen. In theorie 
moeten ze dan vervolgens zelf de uitwerking 
doen, waarna ik deze na controle doorgeef 
aan ABT. In de praktijk loopt de onderaanne-
mer echter vaak tegen allerlei zaken aan die 
hij eerst wil overleggen. Soms zijn dat pro-
blemen, soms zijn dat nieuwe mogelijkheden 
die beschikbaar zijn omdat bijvoorbeeld de 
stand van de techniek veranderd is. In die ge-
vallen vindt er telkens overleg plaats met ABT, 
waarbij bekeken wordt hoe het een en ander 
binnen de financiële kaders en technische 
randvoorwaarden kan worden opgelost.”
Als voorbeeld van een onderdeel waarbij de 
engineeringscoördinatie geen overbodige 
luxe was, noemt Hesselink de kelderwanden 
van de fietsenkelder. “Voor deze in het werk 

Voor de bouwfaseberekening van het Groninger Forum werden 56 bouwfasestappen gedefinieerd. Hier stap 35. 

Bouwproces Groninger Forum veilig dankzij bouwfaseanalyses 

Meer weten? Bel Tommi Cuturic op 06 2823 5992 
of solliciteer direct via www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict

Kom jij ons GEO-ICT 
development team versterken?

Buiten gebaande paden denken 
Ruimtelijke gegevens integreren en klanten helpen om data driven te worden. 

Klanten beter laten presteren om zo ook in de toekomst relevant te blijven. 

In een team waarin volop aandacht is voor jouw innovatieve ideeën. Dat is 

werken aan GEO-ICT bij Ordina. Wij zetten ICT op de kaart. Letterlijk.

adv_185x134mm_geo-ict_wegenbeheer_ordina - november 2018.indd   1 19/11/2018   10:16
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De inzet van prefab betonwanden voor de kelder scheelden tijd en geld, maar vereisten wel dat de constructie 
opnieuw moest worden doorgerekend. 

hoofdconstructeur. Belangrijk is daarbij dat 
de constructie hiervoor ook opnieuw moet 
worden doorgerekend. De betonwand blijft 
weliswaar een betonwand, maar het zit al-
lemaal weer net iets anders in elkaar, zodat 
een extra berekening en controle niet mag 
worden overgeslagen.”

Bouwfaseberekeningen 
Naast het berekenen van aanpassingen, 
heeft Hesselink ook veel tijd besteed aan het 
doorrekenen van krachten die spelen tijdens 
de bouwfase van het Groninger Forum. “De 
hoofdconstructeur heeft het gebouw natuurlijk 
volledig doorgerekend, maar heeft dat ge-
daan voor de eindtoestand van het complex. 
Nadat alle onderdelen aan het rekenmodel 
zijn toegevoegd, wordt daarbij met één druk 
op de knop de zwaartekracht aangezet. In 
de praktijk staat tijdens de bouw de zwaar-
tekracht echter de hele tijd aan en dan kun-
nen er allerlei onvermoede krachten een rol 
spelen, zeker bij een gebouw als het Forum, 
waar veel onderdelen scheef staan ten op-
zichte van elkaar. Dat betekent dat ook voor 
alle tussenfases moet worden gecontroleerd 
of de constructie stabiel is.”
Voor de berekeningen maakt Hesselink ge-
bruik van SCIA Engineer. Hij baseert zijn 
rekenwerk daarbij op het hoofdmodel dat af-
komstig is van ABT. Deze partij werkt met het-

Het is mogelijk om die keuze te vermijden 
door geprefabriceerde betonwanden toe te 
passen waar de structuur al in opgenomen 
is, dat is goedkoper dan het gebruik van 
meerdere matten en sneller dan telkens stuk-
jes storten. Het is echter wel een wijziging 
van het oorspronkelijke bouwplan en dus 
moet een dergelijke aanpak eerst besproken 
worden met de opdrachtgever, architect en 

te storten betonwanden was een structuur-
laag bedacht van zo’n vijf centimeter dikte. 
Om die erop te krijgen is het nodig om een 
structuurmat aan te brengen in de bekisting. 
Die matten zijn van rubber en nogal prijzig 
zodat de uitvoerder moet kiezen: als hij op 
wil schieten, is hij een hoop geld kwijt aan 
meerdere matten en als hij minder matten tel-
kens wil hergebruiken, kost het veel bouwtijd. 

Groninger Forum: een veelbewogen project
Het Groninger Forum is onderdeel van het plan Grote Markt 
oostzijde, wat het gebied ten oosten van de Grote Markt van 
de stad Groningen nieuw leven moet inblazen. Alhoewel het 
gebouw zelf niet zozeer ter discussie stond, was het overkoepe-
lende plan wel omstreden. Op 29 juni 2005 waren de plannen 
voor een grootscheepse verandering van de Grote Markt en de 
bouw van het Forum inzet van een correctief referendum. Het 
referendum mislukte echter omdat er niet genoeg stemmen wer-
den uitgebracht, en zo konden NL Architects en ABT in 2006 de 
prijsvraag winnen voor het ontwerp en de ontwikkeling van het 
Groninger Forum. Dit gebouw is bedoeld als algemene ontmoe-
tingsplek voor bewoners en bezoekers van de stad Groningen 
en bevat een parkeerkelder met een capaciteit voor 390 auto’s 
en 1500 fietsen. 
Door politiek gekrakeel en vragen over de haalbaarheid van 
de gewenste bezoekersaantallen van 1,6 miljoen personen per 
jaar, werd de bouw van het Forum in eerste instantie uitgesteld. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd evenwel een 
meerderheid van de stemmen verkregen voor de bouw van het 
Forum en gingen de werkzaamheden van start. Na de aanbeste-
ding in 2012 is BAM Bouw & Techniek begonnen met de bouw 
van de parkeerkelder en de verwachting was toen dat de bouw 
van het Groninger Forum in 2016 zou kunnen worden afge-

rond. De uitvoering van de parkeerkelder in 2015 lag daarbij 
op schema, maar op dat moment kwam ook de groene versie 
uit van de aardbevingsnorm, die voor de provincie Groningen 
van belang is in verband met de gaswinningsproblematiek in het 
gebied. De gemeente Groningen besloot na het verschijnen van 
de nieuwe norm een bouwstop af te kondigen en eiste dat al het 
werk moest voldoen aan de herziene voorschriften, een klus die 
om extra tijd vroeg. Nadat vertegenwoordigers van BAM Advies 
& Engineering en ABT samen informatie hadden ingewonnen 
bij specialisten uit Nieuw-Zeeland, hebben ze gezamenlijk het 
ontwerp van het Groninger Forum aangepast en aardbevingsbe-
stendig gemaakt. De constructie werd hierbij versterkt; er werd 
meer beton en wapening toegevoegd aan het geheel, zwaar-
dere lassen gebruikt, knooppunten verstevigd en meer bouten 
gebruikt in het gebouw. Om deze aanpassingen te kunnen door-
voeren, moesten er allerlei wijzigingen worden aangebracht in 
de reeds gebouwde constructie, waarbij zelfs een deel van het 
werk moest worden afgebroken om in de herziene vorm te kun-
nen worden heropgebouwd. In 2016 is vervolgens het bouw-
proces weer in volle gang gezet en ging de constructie de lucht 
in. De bouw verliep vervolgens voorspoedig en in 2019 zal het 
Groninger Forum dan ook worden opgeleverd. 
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werkplan gemaakt op element- en spantni-
veau, waarbij ook telkens de ondersteuning 
en aanverwante zaken zijn aangegeven. 
Deze nauwgezette voorbereiding leverde uit-
eindelijk het gewenste resultaat op, tot grote 
vreugde van Hesselink. “Onlangs ontving ik 
van de werkvoorbereider de resultaten van 
de inmeetpunten op de brug en die komen na-
genoeg overeen met de berekeningen die we 
hebben gemaakt. Dat is maar weer eens een 
bevestiging van het nut van deze analyses. Ik 
moet daarbij overigens wel zeggen dat deze 
nauwkeurige berekeningen alleen mogelijk 
zijn geweest dankzij de goede samenwer-
king met alle betrokkenen en de uitwisseling 
van het model van ABT. Wat dat betreft is dit 
project dan ook echt een goed voorbeeld van 
de manier waarop grote bouwprojecten zou-
den moeten worden aangepakt.” n

www.bam.com

www.scia.net/nl

www.groningerforum.nl

krachten in de elementen zijn en wat de ver-
wachte vervorming is. Dat laatste is belang-
rijk, want er zit ook op allerlei plaatsen glas 
in de constructie en glas kan niet veel hebben 
op het gebied van vervorming. Omdat uit de 
berekening bleek dat de constructie tijdens 
de bouwfase op sommige plaatsen wel tot 50 
millimeter kan doorzakken, was dan ook met-
een duidelijk dat het glas pas op het laatste 
moment kan worden gezet, als alle andere 
werkzaamheden zijn afgerond. De doorbui-
gingsresultaten van de berekeningen waren 
overigens ook van belang voor de algemene 
constructie: omdat we wisten dat er op som-
mige plaatsen 50 millimeter verzakking zou 
plaatsvinden, hebben we de structuren daar 
30 millimeter hoger aangebracht. Op die 
manier was het mogelijk om te compenseren 
voor de te verwachten vervorming.”

Gewenst resultaat 
Omdat de brug van het Groninger Forum 
zo’n complex onderdeel is, hebben Hesselink 
en zijn collega’s hiervoor een gedetailleerd 

zelfde softwarepakket, zodat alle gegevens 
direct over te nemen zijn en kunnen worden 
gebruikt voor de opzet van het bouwfasemo-
del. Speciale aandacht ging daarbij voor 
Hesselink uit naar de bouwvolumes van staal. 
Hij legt uit waarom: “De kolommen onder 
de volumes worden in de eindfase belast 
door drukkrachten. Tijdens de bouw is er 
nog onvoldoende bovenbelasting aanwezig, 
waardoor er trekkrachten kunnen optreden 
op de kolommen. Om die trekkrachten op te 
kunnen vangen, hebben we tijdens de bouw-
fase tijdelijke kolommen toegevoegd die de 
trekkrachten kunnen opnemen. Uiteraard heb 
ik daarbij doorgerekend of deze tijdelijke 
kolommen voldoende veiligheid zouden bie-
den. Daarnaast is het hulpstaal berekend dat 
benodigd is om de constructie in de bouw-
fase stabiel te maken. Daarvoor is een bouw-
faseberekening gemaakt waarin het gebouw 
in 56 bouwfasestappen wordt berekend. Per 
stap worden nieuwe constructies toegevoegd 
en eventuele hulpconstructies verwijderd. Zo-
doende wordt per bouwfase berekend wat de 

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

Voor overheden is het van groot belang dat haar gegevens 
met betrekking tot de BAG kloppen. NEO ontwikkelt  
innovatieve oplossingen voor onder meer BAG-registraties. 

NEO signaleert en karteert mutaties van gebouwen voor   
de BAG op basis van actuele luchtfoto’s. Dankzij deze 
luchtbeelden bestrijken we snel en zeer effectief een groot 
gebied. En door onze gecertifeerde werkwijze kan ook uw 
BAG straks aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. 

Wat brengt NEO voor u in beeld
• Veranderingen in gebouwen (aan- en opbouw, sloop)
• Onderscheid BAG-panden en BGT-gebouwen

• Gewijzigd oppervlak
• Gebouwen die nog niet voorkomen in uw registratie

Koppeling met uw automatisering
• Signalen worden gekoppeld aan uw registratie
• Uitstekende samenhang met BGT en WOZ
• Goede hulp bij het invullen van de ENSIA vragenlijst

Meer informatie over BAG-beheer? 
Bel met NEO: (033) 21 00 700

Om uw BAG-registraties kloppend te 
maken zoekt NEO graag de grenzen op

NEO ontwikkelt nieuwe oplossingen 
voor BAG-beheer



58

BIGnieuws |december 2018Interview

D
oor de samenwerking tussen KUBUS en BI-
M4ALL wordt de Solibri-trainingscapaciteit 
in Nederland verruimd en dat is ook nodig 

gezien de groeiende vraag naar trainingen voor 
Solibri Model Checker, zo stelt De Graan. “Het 
aantal Solibri-gebruikers stijgt hard en de vraag 
naar Solibri-kennis neemt evenredig hard toe. 
Uiteraard zien wij het als onze taak om deze 
vraag voldoende te kunnen bedienen, maar het 
leek ons zinvol om het aanbod van kennispar-
tijen te verbreden door partijen erbij te betrekken 
die meer branchegebonden, specialistische ken-
nis in huis hebben. Op basis van het regiobe-
reik, de achtergrond, hun netwerk en de kennis 
van BIM4ALL was dit bedrijf voor ons een logi-
sche partner, vandaar dat zij vanaf nu de Solibri-
trainingen verzorgen in Nederland.”
Een van de pluspunten van de samenwerking 
is voor BIM4ALL dat dit bedrijf een uitgebreide 
klantenkring heeft in onder andere de aanneme-
rij en de onderneming zo haar bestaande klan-
ten nog breder kan ondersteunen. De kwaliteit 
van de cursussen zijn daarbij gewaarborgd: de 
Solibri-specialisten van KUBUS hebben het traject 
doorlopen met de BIM-consultants van BIM4ALL, 
zodat de cursus voldoet aan de kwaliteitsnormen 
van KUBUS. “De kennisuitwisseling was daarbij 
overigens geen eenrichtingsverkeer”, zo merkt 
De Graan op. “Omdat zij heel veel praktijker-
varing hebben op het gebied van BIM, kiezen 
ze soms voor een andere benadering van pro-
jecten. Het is voor ons leerzaam om te zien hoe 
zij het aanpakken en die praktische manier van 
denken is ook echt een aanvulling op onze eigen 
manier van werken met Solibri.”

BIM-Adaptatie
De vraag naar zowel Solibri als de Solibri-
cursussen zal de komende jaren nog wel blij-
ven doorgroeien, zo is de verwachting van De 
Graan. Hij legt uit waarom: “Veel grote par-

tijen hebben gecommuniceerd dat ze in 2019 
of 2020 al hun projecten in BIM willen hebben 
draaien en daarvoor heb je de juiste mensen 
en software nodig. We merken dat dit laatste in 
veel gevallen Solibri is en dus wordt er nu veel 
geïnvesteerd in die software. De investeringen 
in Solibri staan daarbij niet op zichzelf, het is 
te merken dat op echt alle fronten hard wordt 
gewerkt aan de invoering van BIM. We verko-
pen naast Solibri bijvoorbeeld ook onze eigen 
issue-managementsoftware BIMcollab en zien 
daarvan ook het gebruik exploderen. BIMcol-
lab heeft het succes van Solibri in Nederland 
nog eens versterkt. Beide oplossingen zijn vol-
ledig geïntegreerd: problemen die de gebruiker 
vindt met Solibri kan hij eenvoudig via BIMcol-
lab in de cloud communiceren met de mensen 
die ze moeten oplossen. 
Beide pakketten werken uitsluitend met open 
standaarden IFC en BCF, en het gebruik ervan 
is daarmee afhankelijk van de BIM-adaptatie 
in een land, zodat we goed kunnen zien hoe 
het er op BIM-gebied voor staat in Nederland. 

Dat is overigens heel goed. Wij zijn wereldwijd 
een van de koplopers met betrekking tot BIM, 
en meer specifiek voor Solibri geldt dat Neder-
land samen met Noorwegen de eerste plaats 
deelt als het aankomt op het gebruik van deze 
software.” 
Met de acceptatie van BIM bij de grote bouw-
partijen zal het op middellange termijn vooral 
van belang zijn om ook de middelgrote en 
kleinere aannemers, onderaannemers en le-
veranciers te overtuigen van het voordeel van 
BIM. Dat gaat echter voor een deel vanzelf, zo 
meent De Graan: “De grote aannemers hebben 
de kennis en de middelen om zelf processen 
en ideeën uit te werken, procedures te testen 
en pilots te draaien. Wanneer ze een nieuwe 
manier van werken zoals BIM dan doorvoeren 
in bouwprojecten, worden de kleinere partijen 
direct geconfronteerd met het nut ervan en zijn 
ze snel bereid om het over te nemen. Bij een 
groot project als Pontsteiger is bijvoorbeeld 
goed bewezen hoe nuttig een BIM-aanpak is en 
daar is dan ook te zien dat de kleinere partijen 

Solibri Model Checker - BIMcollab properties. 

In mei 2018 maakten KUBUS en BIM4ALL een samenwerkingsovereenkomst be-
kend waarbij BIM4ALL de door KUBUS opgezette trainingen voor Solibri Model 
Checker zal gaan verzorgen. BIGnieuws sprak met Ronald de Graan, directeur 
productmanagement bij KUBUS, over deze samenwerking, de inzet van BIM in 
Nederland en de minder bekende mogelijkheden van Solibri. Door Lambert-Jan Koops

“Solibri kan veel meer dan 
alleen maar clashcontrole”

KUBUS zet in op voorlichting en uitbreiding functionaliteit
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Pontsteiger in Solibri. 

zijn er nog te weinig mensen die dit weten en 
gebruikmaken van die functies.” 

Materialenpaspoort
De Graan geeft niet alleen voorlichting over de 
extra controlemogelijkheden die Solibri biedt, 
maar is ook betrokken bij de ontwikkeling van 
extra functionaliteit voor het pakket. “KUBUS is 
partner van Madaster, de ontwikkelaar van het 
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Riley Marlisa - CADexpress



GeoNatura-week in Delft afgesloten met seminar

Toenemende belangstelling voor de GeoNatura-cursus

In de week van 15-19 oktober hebben veertig internatio-
nale studenten de contactweek van de GeoNatura-cursus 
‘GIS applied in various domains’ gevolgd. Op de eerste vier 
dagen zijn steeds twee verschillende toepassingen aan bod 
geweest, te weten: 1. Sustainable development; 2. Sustaina-
ble environment; 3. Land administration; 4. Architecture & 
point cloud-modelling; 5. Sustainable agriculture, farming 
and forestry; 6. Sustainable rural development; 7. Smart 
cities & urban social issues; 8. Climate change & renewable 
energy sources.
Van elk van de vier deelnemende universiteiten (Glasgow, 
Delft, Florence en Lissabon/NOVA) hebben tien studenten 
meegedaan en meestal twee docenten. De week zorgde naast 
veel kennis ook voor internationale teambuilding. De week 
is afgesloten met een seminar onder de naam ‘GIS in Ac-
tion’. Tijdens dit seminar zijn zeer inspirerende voorbeelden 
van GIS-toepassingen aan bod gekomen:
1. Jane van Ree (Gemeente Rotterdam): The Rotterdam 3D 

city model: a digital twin; 
2. Gennadii Donchyts (Deltares): Deltares, Big Earth Obser-

vation Data and web GIS applications; 
3. Robert Voûte (CGI): Demo 3D Map Table in GIS suppor-

ted spatial planning; 

4. Martin Kodde (Ingenieursbureau Geodelta B.V.): GIS in 
action: when geometrical quality really matters; 

5. Niels Treffers (Fugro B.V.): 3D point clouds and models 
for rail-applications; 

6. Eva-Maria Unger (Kadaster International): The use of 
GIS in land administration; 

7.Hans van der Kwast (IHE Delft): Use of geoinformation in 
water management; 

8. Jan Willem van Eck (ESRI): The web transformation of 
GIS.

Alle presentaties zijn online terug te vinden via 
https://www.tudelft.nl/bk/over-faculteit/afdelingen/otb/on-
derwijs/cursussen-studiedagen-en-congressen/presentaties-
otb-studiedagen/2018/seminar-geo-information-systems-gis-
in-action/.
Voor de studenten zit het er nog niet op want na de contact-
week volgt een periode van twee maanden afstandsonder-
wijs, waarin ze minstens vier van de acht GIS-toepassingen 
met succes moeten volgen om het waardevolle GeoNatura-
certificaat te mogen ontvangen. Allemaal veel succes 
gewenst! 
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Impressie Geo Delft 2018, GeoNatura week afgesloten 
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bundelt kennis in nieuw Springer-boek, Open SDI 
beoordelingsraamwerk voor open data & Kerstgroet

Impressie Geo Delft 2018 Conferenties 
1-5 oktober 2018

De goede sfeer is verder versterkt door een informeel samenzijn tijdens de welkomstreceptie op maandag 
(met korte speeches van TU Delft Rector Magnificus Tim van der Hagen, President ISPRS TC IV Sisi 
Zlatanova en de Delftse viceburgemeester Bas Vollebregt), de UNSW-receptie op woensdag (met een kijkje 
‘down-under’ onder het genot van een hapje en een drankje), en de twee conferentiediners op dinsdag en 
donderdag. Alle betrokkenen van harte bedankt voor de geweldige inzet!

In totaal hebben zo’n 550 personen, uit ruim 50 
landen verdeeld over alle continenten, deelgenomen 
aan één of meer van de vier evenementen (ISPRS 
TC IV, 3D GeoInfo, FIG 3D Cadastres en UDMS 
Smart Data and Smart Cities). Niet eerder bundel-
den deze vier organisaties hun krachten en het re-
sultaat was een groot succes, zowel inhoudelijk (het 
wetenschappelijk programma en de proceedings) als 
ook qua sfeer (tijdens pauzes en sociale activiteiten). 
Na de opening door ISPRS-president prof. Christian 
Heipke, lieten Dorine Burmanje, Joris Goos, Robert 
Voûte en Willemijn Simons van Leeuwen het beste 
van de Nederlandse geo-infowereld zien. Daarna 

volgden de vele parallelsessies. De vier internatio-
nale ‘keynote speakers’ Claus Nagel, Rod Thompson, 
Ruizhi Chen en Antonio Jara, brachten later in de 
week de deelnemers weer bij elkaar. Naast keynotes 
zijn de prijzen uitgereikt voor de beste publicaties, 
waarbij Agung Indraijt (TU Delft) deze prijs in de 
wacht sleepte bij de FIG 3D Cadastres Workshop. 
Ook de postersessies kregen veel aandacht, net als 
de (sponsor)organisaties op de beursvloer en de 
excursies: Delft Spoorzone, Maeslantkering/datalab 
(RWS), 3D-spoorinwinning (Fugro) en SmartCity 
Rotterdam.

And the winner is ………..
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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.

Open SDI beoordelingsraamwerk voor open data

Hoewel in de afgelopen jaren de opendata-infrastructuur sterk is uitgebreid en er vele datasets vrij beschikbaar zijn, be-
staan er nog steeds juridische, organisatorische en technische beperkingen die hergebruik bemoeilijken of zelfs belemme-
ren. Ook is een grotere transparantie van de overheid nodig en zal de maatschappij meer betrokken moeten worden bij het 
verzamelen en (her)gebruiken van open data. Dat is een van de conclusies uit het project ‘Effective Governance of Open 
Spatial Data’. De genoemde knelpunten staan de Europese opendatadoelstellingen in de weg: particulieren, bedrijven en 
non-profitorganisaties laten profiteren van het delen en hergebruiken van open data.
Het project heeft de concepten, ideeën en ervaringen binnen het domein van de Spatial Data Infrastructure (SDI) samen-
gebracht met die van het opendatadomein. Dit heeft geresulteerd in de lancering van het nieuwe concept Open SDI. Het 
ontwikkelde opendata-beoordelingsraamwerk beoordeelt niet alleen de infrastructuur, maar maakt ook bij partijen uit 
zowel de wetenschap als de publieke sector het belang duidelijk van de realisatie van SDI. De toepassing van het raam-
werk heeft bij beleidsmakers en overheidsdiensten de noodzaak duidelijk gemaakt dat opendataprocessen binnen SDI 
meer aandacht vragen.

Het project Effective Governance of Open Spatial Data is uitgevoerd door Glenn Vancauwenberghe als onderdeel van zijn 
Marie Sklodowska-Curie-aanstelling bij het Kenniscentrum Open Data.

Donya Ahmadi  Abdullah Alattas  Hafida Bounjouh  Lorenzo Dalla Corte  Lucía Díaz-Vilariño  Elfriede Fendel  
Angung Indrajit  Efychia Kalogianni  Vitnarae Kang  Abdullah Kara  Willem Korthals Altes  Haicheng Liu  

Bastiaan van Loenen  Mathias Lemmens  Igor Moreno da Cruz Pessoa  Bujar Nushi  Peter van Oosterom  Dong Lian 
Peng  Hendrik Ploeger  Wilko Quak  Anna Shnaidman  Warakan Supinajaroen  Rod Thompson  
Glenn Vancouwenberghe  Edward Verbree  Marian de Vries  Frederika Welle Donker  Minqxue Zheng.

Urimet e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri

ريخب متنا و ماع لك

聖誕快樂

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

Joyeux Noel et Bonne Année

Vredige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Счастливого Рождества и веселого Нового года!

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
สวัสดี ปีใหม่
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Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

הבוט הנשו חמש דלומ גח

Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun BaruBuon Natale e Felice Anno Nuovo

메리 크리스마스와 새해 복 많이 받으세요

Merry Christmas and a Happy New Year
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Kenniscentrum Open Data bundelt kennis in nieuw 
Springer-boek

Op initiatief van het Kenniscentrum Open Data is bij uitgever Springer het boek ‘Open Data Exposed’ verschenen. De 
samenstellers van het boek hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet die komen kijken bij het verzamelen, bewerken, 
beheren en gebruik van open (geo)data. Zo komen onder meer gebruikersgerichte strategieën, financiering van open data, 
opendatalicenties, gegevensbescherming en privacy, het beoordelen van open data en technologische aspecten van open data 
aan bod. Daarnaast zijn voorbeelden van toepassingen van open data verzameld in onder meer Groot-Brittannië, Nederland, 
China en Indonesië. Het huidige concept van open data is het resultaat van verschillende initiatiefnemers, voornamelijk 
marktpartijen en overheden. Wereldwijd wordt al enige tijd getracht om het concept van open data te bevorderen en te 
verankeren in nationale en internationale beleidsagenda’s. Het boek belicht een aantal van deze ontwikkelingen in Europa, 
Azië en de Verenigde Staten. Naast nieuwe inzichten in en praktische adviezen rond open data brengen de auteurs ook de 
transformatie naar open data in kaart, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het gevaar dat slechts een paar partijen 
zeer veel data in handen zullen hebben. Het boek is bestemd voor allen die werken met en onderzoek doen naar open data en 
open data promoten.

Open Data Exposed, Bastiaan van Loenen, Glenn Vancauwenberghe en Joep Crompvoets (Eds.), 288 pag., ISBN 978-94-
6265-261-3, uitgave van Springer, springer.com/gp/book/978-94-6265-260-6.

Wij wensen Anna veel succes toe tijdens haar verblijf bij het OTB

Anna Shnaidman is een nieuwe onderzoeker bij het 
OTB. Na haar BSc- en MSc-diploma’s aan het Tech-
nion – Israeli Institute of Technology heeft zij ook daar 
haar PhD ‘Mapping and Geo-Information Engineering’ 
behaald. Het accent ligt daarbij op het coördinaat-
gebaseerde kadaster en optimaliseringstechnieken – 
genetische algoritmen. Daarna heeft zij verschillende 
functies vervuld bij de ‘Survey of Israel’, het ‘Technion’ 
en het ‘Transportation Research Institute, Technion 
R&D Foundation’. 

Haar huidig onderzoek richt zich op de revisie van het 
‘Land Administration Domain Model (LADM)’. Daarbij 
gaat het om een conceptueel model en een wereldwijde 
beschrijvende ISO-standaard. Het project wordt in een 
gemeenschappelijke samenwerking met deskundigen 
van verschillende organisaties uitgevoerd, waaronder 
ISO, OGC, het Nederlands Kadaster en het ITC van 
de Universiteit Twente. Bij de revisie gaat het om 
uitbreiding van het huidige model met waardebepa-
ling, ruimtelijke ordeningsaspecten, 3D Kadaster en 
Mariene Kadaster. Daarnaast zal de nieuwe versie ook 
procesmodellering en methodologie voor het ontwikke-
len van een ‘country profile’ bevatten.

Even voorstellen
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beheren en gebruik van open (geo)data. Zo komen onder meer gebruikersgerichte strategieën, financiering van open data, 
opendatalicenties, gegevensbescherming en privacy, het beoordelen van open data en technologische aspecten van open data 
aan bod. Daarnaast zijn voorbeelden van toepassingen van open data verzameld in onder meer Groot-Brittannië, Nederland, 
China en Indonesië. Het huidige concept van open data is het resultaat van verschillende initiatiefnemers, voornamelijk 
marktpartijen en overheden. Wereldwijd wordt al enige tijd getracht om het concept van open data te bevorderen en te 
verankeren in nationale en internationale beleidsagenda’s. Het boek belicht een aantal van deze ontwikkelingen in Europa, 
Azië en de Verenigde Staten. Naast nieuwe inzichten in en praktische adviezen rond open data brengen de auteurs ook de 
transformatie naar open data in kaart, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het gevaar dat slechts een paar partijen 
zeer veel data in handen zullen hebben. Het boek is bestemd voor allen die werken met en onderzoek doen naar open data en 
open data promoten.

Open Data Exposed, Bastiaan van Loenen, Glenn Vancauwenberghe en Joep Crompvoets (Eds.), 288 pag., ISBN 978-94-
6265-261-3, uitgave van Springer, springer.com/gp/book/978-94-6265-260-6.

Wij wensen Anna veel succes toe tijdens haar verblijf bij het OTB

Anna Shnaidman is een nieuwe onderzoeker bij het 
OTB. Na haar BSc- en MSc-diploma’s aan het Tech-
nion – Israeli Institute of Technology heeft zij ook daar 
haar PhD ‘Mapping and Geo-Information Engineering’ 
behaald. Het accent ligt daarbij op het coördinaat-
gebaseerde kadaster en optimaliseringstechnieken – 
genetische algoritmen. Daarna heeft zij verschillende 
functies vervuld bij de ‘Survey of Israel’, het ‘Technion’ 
en het ‘Transportation Research Institute, Technion 
R&D Foundation’. 

Haar huidig onderzoek richt zich op de revisie van het 
‘Land Administration Domain Model (LADM)’. Daarbij 
gaat het om een conceptueel model en een wereldwijde 
beschrijvende ISO-standaard. Het project wordt in een 
gemeenschappelijke samenwerking met deskundigen 
van verschillende organisaties uitgevoerd, waaronder 
ISO, OGC, het Nederlands Kadaster en het ITC van 
de Universiteit Twente. Bij de revisie gaat het om 
uitbreiding van het huidige model met waardebepa-
ling, ruimtelijke ordeningsaspecten, 3D Kadaster en 
Mariene Kadaster. Daarnaast zal de nieuwe versie ook 
procesmodellering en methodologie voor het ontwikke-
len van een ‘country profile’ bevatten.

Even voorstellen
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Het vergelijken van de as-built situatie met het oorspronkelijke BIM-model is een belangrijk onderdeel van het creëren 
van een digitale tweeling van een gebouw.

E
r is bijna geen vorm van bouwen meer 
waar geen virtueel 3D-model wordt inge-
zet. Dit model wordt tijdens het ontwerp-

proces ontwikkeld en vervolgens gevuld met 
data, zodat een digitale tweeling ontstaat. 
Tijdens de ontwerpfase staat deze digitale 
tweeling nog in de kinderschoenen. Het is de 
bedoeling dat deze volwassen wordt tijdens 
het bouwproces en de exploitatiefase zodat 
ze de prestaties en het gebruik van het fy-
sieke gebouw kunnen testen en analyseren. 
Het uiteindelijke doel is dat een digitale twee-
ling voortdurend leert en zichzelf met data 
uit meerdere bronnen update om vervolgens 
bijna realtime de status, werkconditie en po-
sitie van het fysieke complex weer te geven. 
Maar hoe controleren we of datgene wat 
fysiek werd gebouwd, de digitale tweeling 
weerspiegelt? Dat is een vraag die ook ge-
steld wordt door Vito Marone, chief product 
owner van BuildIT Software and Solutions bij 
FARO, en hij denkt dan ook na over state-of-
the-art technieken voor bouwverificatie.
“Om de huidige mogelijkheden goed te kun-
nen waarderen, is het denk ik goed om eerst 
eens te kijken naar de manier waarop tra-
ditioneel de gebouwde constructies worden 
vergeleken met hun oorspronkelijke ontwerp. 

In de meeste gevallen is, zelfs wanneer een 
up-to-date BIM-model beschikbaar is, de con-
trole van de fysieke constructie in vergelijking 
met dat model zelden zo grondig als die zou 
moeten zijn. Vaak wordt er gekozen voor 
een benadering volgens de lijn van ‘dit is de 
manier waarop we het altijd al deden’ en 
wordt het gebouwde gecontroleerd aan de 
hand van een, van een model afgeleide, 2D-
tekening. Dat is een erg beperkt onderzoek 
en daarom zijn er een aantal alternatieven 
beschikbaar. Deze variëren van ‘landmeters 
op locatie doen de belangrijkste metingen bij 
voltooiing en maken markeertekeningen’ tot 
aan ‘landmeters op locatie meten in de hoofd-
fasen van de constructie en maken/updaten 
digitale tekeningen ter vergelijking’.”

Datarijke modellen
“Hoewel de hiervoor genoemde methoden 
hebben geleid tot voltooide, nu nog prima 
functionerende gebouwen, zijn het nog 
steeds 2D-documentatietechnieken, zodat 
deze ons niet noodzakelijkerwijs vol vertrou-
wen naar het nieuwe digitale tijdperk doen 
uitzien... Met de komst van BIM-processen 
ontstonden er datarijke virtuele modellen 
van gebouwen, wegen, spoorwegen en wa-

We zijn ons er allemaal van bewust dat ‘digitaal’ heel groot is geworden. Groot 
in ons privéleven, groot in onze sociale activiteiten, groot in onze huizen en nu 
− hoewel misschien op de laatste plaats − ook groot in de architectuur, techniek, 
bouw en operationele sector (AECO). De tijd van de digitale tweeling is aangebro-
ken, het is alleen de vraag hoe we kunnen controleren of deze overeenkomt met 
de werkelijkheid. Door de redactie 

Bouwverificatie wordt volwassen 
FARO introduceert BuildIT 

terwegen, met links naar bronnen voor spe-
cificatie-, kosten- en tijdgegevens, waardoor 
een bouwomgeving ontstond, die gelijkenis 
vertoont met de automotive- of productie-
industrie. Hieruit volgt dat klanten de waar-
devolle bouwgegevens gaan gebruiken voor 
lopende bedrijfsactiviteiten in plaats van dat 
ze simpelweg een gebouw inkopen waarin 
hun bedrijfsactiviteiten moeten gaan plaats-
vinden. Het is tegenwoordig soms zelfs een 
voorwaarde dat bouwteams laten zien dat 
de door hen opgeleverde constructie ook echt 
is gebouwd zoals van tevoren vastgelegd en 
functioneert op de wijze waarvoor het werd 
ontworpen. Dat is ook geen gekke gedachte, 
want als we bijvoorbeeld een auto of elektro-
nica kopen, accepteren we het ook niet dat 
producten niet aan de vermelde of bedoelde 
prestaties voldoen. Waarom zouden gebouw-
eigenaren dat wel moeten?”

Veertig procent verschil
De eis van opdrachtgevers dat een opgele-
verd gebouw de van tevoren gestelde pres-
taties moet kunnen leveren, staat in schril 
contrast met de vaak vermelde cijfers dat er 
meestal een verschil zit van dertig tot veertig 
procent tussen de energieprestaties van een 
ontwerp en het werkelijke gebouw. Dit is dan 
ook de reden waarom de regering van het 
Verenigd Koninkrijk de eis voor bouwverifica-
tie via puntenwolken of LiDAR-technieken op-
nam in hun BIM-proces, bekend als NIM Level 
2 (PAS1192-2:2013 Sectie 10.2).
De vraag is nu hoe moderne bouwbedrijven 
moeten omgaan met deze digitale verzoeken 
voor verificatie. Marone denkt met FARO de 
oplossing te kunnen leveren: “Hoewel dit een 
state-of-the-art proces is en een grote verschui-
ving in de bouwsector, brengen wij hier zo´n 
dertig jaar ervaring mee vanuit de productie-
sector naar de bouw.”
In combinatie met laserscans levert de soft-
ware BuildIT van FARO de mogelijkheid om 
een ingemeten constructie te analyseren of te 
vergelijken met een 3D-model of een andere 
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BuildIT bevat functies voor analyse van een ingemeten constructie en vergelijking met een 3D-model of  
een andere scan. 

kan realtime worden gebruikt, voert meet-
gegevens in, analyseert deze en projecteert 
daarna met een tracer een patroon op het op-
pervlak, waar gebieden de tolerantiegrenzen 
overschrijden.” 

Doorlopend vastleggen
Samengevat komt het er dus op neer dat 
bouwbedrijven met de technologische voor-
uitgang veel preciezer en sneller kunnen 
verifiëren of hun gebouwde constructies 
overeenkomen met de modellen. Daarnaast 
is het door de combinatie van software en 
hardware (inclusief hardware die niet van 
FARO afkomstig is) voor aannemers mogelijk 
om doorlopend vast te leggen wat er is ge-
bouwd. “Verder kan het nuttig zijn om in het 
verleden te kunnen duiken”, voegt Marone 
toe. “De software onderhoudt een registra-
tie van de uitgevoerde opmetingen en kan 
gebruikers laten zien wat er wanneer werd 
gebouwd en hoe het daarna tijdens de bouw-
stadia werd omkapseld.”
De output van de software kan in verschil-
lende vormen verschijnen, van traditioneel 

ker de software op het ontwerpmodel en de 
opmeting en/of het inputapparaat heeft ge-
richt, worden de resultaten snel weergegeven 
op de manier die hij het meest geschikt vindt. 
Het is ook geen statisch proces, de software 

scan. Marone vertelt over het gebruik van 
deze nieuwe BuildIT-software: “Momenteel 
heeft de software meerdere functies voor ver-
gelijking, maar in de geplande toekomstige 
versies komen er nog meer.” Zodra de gebrui-
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Met 4D-analyse is het mogelijk om de volgorde van veranderingen inzichtelijk te maken. 

industrie zo gebruikelijk is, is het leuk om te 
bedenken hoeveel mensen er geholpen zul-
len worden, hoeveel dagen of weken er in 
bouwprogramma’s zullen worden bespaard, 
hoeveel minder materiaal er zal worden ver-
spild en hoeveel beter de sector zal worden”, 
zegt Marone. “Wat we hebben uitgebracht, 
is een zeer volledige, eerste versie van onze 
software, maar het is ook een toolkit en we 
zijn heel benieuwd wat de sector ermee zal 
doen.” n

Meer info op www.faro.com. Een gratis proefversie van 

FARO BuiltIT-software voor de bouw is te downloaden op: 

https://solutions.faro.com/buildit-construction/#lp-pom-

block-131.

normen. Ook zijn de gegevens te gebruiken 
voor het bepalen van de correcte locatie van 
grotere objecten als muren, leidingen en 
deuren. “Met de vele gebruiksmogelijkheden 
van deze benadering die in de productie-

afgedrukte rapporten tot realtime projectie 
op locatie-elementen en is door verschillende 
partijen te gebruiken voor uiteenlopende ta-
ken, zoals de gefaseerde goedkeuring van 
constructiewerk en de controle van bouw-
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Boeken

‘Revit, Bouw Informatie Modelleren’ bevat vijf delen.

H
et leerboek Revit 2019 behandelt stap 
voor stap zowel 3D CAD als BIM. De 
lessen in het boek zijn daarbij met veel 

voorbeelden geïllustreerd en bevatten veel 
oefeningen die worden voorgedaan. De van 
oorsprong Nederlandse teksten en tekennor-
men zorgen ervoor dat de lezer kennis op-
doet die past bij de Nederlandse praktijk. Zo 
is er informatie te vinden over dakkapellen, 
kanaalplaten, speklagen, het Nederlandse 
afsprakenstelsel ILS en andere zaken die wel 
in Nederland voorkomen, maar meestal niet 
behandeld worden in buitenlandse boeken. 
Door de combinatie van theorie, geleide in-
structie en oefeningen leent het boek zich ook 
voor zelfstudie. 

Inhoud
In het eerste deel, ‘Vogelvlucht’, wordt een 
overzicht gegeven van de werkwijze met 
Revit. In een beknopt aantal lessen leert de 
lezer daarbij een hele woning bouwen. Het 
gedeelte ´Vogelvlucht´ gaat uit van voorbe-
reide templates met kant-en-klare families. 
De woning wordt uitgewerkt van eerste pen-
streek tot en met de wapening. In het tweede 
en derde deel van het boek komt het tekenen 
en modelleren met systeemfamilies aan bod. 
Het tweede deel behandelt het instellen en 
toevoegen van bouwcomponenten, zoals de 
balken, wanden, kappen, vloeren, plafonds 
en trappen. Het derde deel gaat over instal-
latietechniek en bevat instructies voor het 
uitwerken van ventilatiesystemen, sanitair en 
verwarming en elektrische installaties. Ten op-
zichte van de vorige versie van ´Revit, Bouw 
Informatie Modelleren´ is dit gedeelte flink 
uitgebreid. Het vierde deel van het boek gaat 
in op bouw informatie modellering en het sa-
menwerken in het ruimtelijk model. De lezer 
leert hierbij informatie toe te kennen aan ruim-

ten, hoe hij samenwerkt in een centraal model 
en hoe hij de BIM basis ILS, NL-SfB en LOD’s 
gebruikt. Het vijfde en laatste deel behandelt 
het zelf bouwen van laadbare families. 

Onderwerpen
Alle basisfuncties die een bouwkundig ont-
werper gebruikt, worden uitgebreid behan-
deld in ´Revit, Bouw Informatie Modelleren´. 
Ook de documentatie komt aan bod, zoals 
het maken van bestektekeningen, detailteke-
ningen, kozijnstaten, uittrekstaten en ruimte-
plannen. In het gedeelte over BIM speelt het 
Bouwbesluit en het SfB-afsprakenstelsel een 
belangrijke rol. De status of LOD van een 
bouwcomponent en het uitbreiden van de sys-
teemfamilies en van standaardfamilies wordt 
ook behandeld. Verder wordt de tekenwijze 
van het massa-modelleren geoefend.

Studentenversie
Op verzoek van het middelbaar en technisch 
onderwijs is er ook een verkorte uitgave le-
verbaar: het Basisboek Revit 2019. Hiermee 
leert de student alle grondbeginselen van 3D 
CAD in de bouw. Dit boek is met 336 pa-
gina’s behoorlijk dunner dan het uitgebreide 
boek van 1500 pagina´s, maar net als de 
dikke versie uitgebreid voorzien van onder-
steunende afbeeldingen en voorbeelden. 
Beide boeken zijn rechtstreeks te bestellen bij 
TEC, maar ook verkrijgbaar in de boekhan-
del. n

www.cadcollege.nl

Uit handen van Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege zijn nieuwste jaargang 
uitgegeven van de serie ‘Revit, Bouw Informatie Modelleren’. Met deze gebonden 
versie leren lezers stap voor stap omgaan met het ontwerppakket van Autodesk 
en BIM. Dit boek is Nederlandstalig en gebruikt de Nederlandse bouwafspraken.Door de redactie

Revit 2019, Bouw Informatie 
Modelleren

Leerboek volgens Nederlandse normen

Het Basisboek Revit 2019 voor het middelbaar en 
technisch onderwijs.
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Afbeelding 1: Voorbeeld van een lossing van duiven.

E
nkele duizenden duiven komen uit Frank-
rijk of Spanje, andere uit België of Duits-
land. De duiven zijn onbewust bezig met 

een race en proberen zo snel mogelijk terug te 
keren naar het nest waar ze de dag ervoor uit 
zijn gehaald. Een groep duiven ziet in de verte 
hun hok en naast het hok hun eigenaar. De ei-
genaar fluit en ziet de duiven nog net niet uit de 
lucht vallen. De duiven schieten via een opening 
het hok binnen en zijn gefinisht. Op het moment 
dat een duif door de opening kruipt, komt de 
duif door een registratiepoort. Deze poort leest 
de chip in de pootring van de duif en slaat ge-
gevens daarvan op. Van deze duif is nu bekend 
waar hij vandaan komt, hoe laat hij vertrokken is 
en hoe snel hij gevlogen heeft op weg naar huis. 
In de postduivenwereld van Friesland speelt er al 
jaren een discussie onder de postduivenhouders. 
De Friese afdeling, onderdeel van de Neder-
landse Postduifhouders Organisatie, is een afde-
ling waarbij er ieder vliegseizoen vaak dezelfde 
winnaars zijn. Winnaars zijn de postduivenhou-
ders met de snelste duiven. De meeste winnaars 
wonen in het oosten van de afdeling Friesland, 
andere postduifhouders zijn hierdoor bereid om 
te verhuizen naar het oosten van de provincie 
om betere wedvluchtresultaten te behalen. Dit 
doet vermoeden dat de winnaar niet alleen be-
paald wordt door de kwaliteit van de duif maar 

wellicht ook door een ruimtelijk aspect, namelijk 
de ligging van de houder.

Scheve verhouding
In 2016 kreeg ik de vraag of ik een stage wilde 
doen waarin het visualiseren van het probleem 
wel eens het begin kon zijn van de redding van 
de sport. Ik wilde meer praktijkervaring opdoen 
en dit was een uitgelezen kans om goed in 
aanraking te komen met GIS in combinatie met 
programmeerwerk. De Friese afdeling had een 
(GIS-)oplossing bedacht voor de scheve verhou-
ding van winnaars en verliezers. Door postdui-
venhouders van een gelijk niveau te omkaderen 
ontstonden er tien verschillende districten, zie 
afbeelding 2. Niet alleen in de gehele afdeling 
maar ook binnen de districten worden er com-
petities gehouden, maar de scheve verhouding 
bleef. Het landelijke rekenbureau dat alle vlieg-
gegevens van de wedvluchten (Compuclub) 
bijhoudt, leverde tweeënzeventig wedstrijdresul-
taten in de vorm van tekstbestanden. De tekst-
bestanden stonden vol met in totaal meer dan 
driehonderdduizend regels vlieggegevens. Met 
behulp van een python script werd het mogelijk 
om per wedstrijd en per duif te bepalen waar de 
duif was losgelaten en waar het hok van de duif 
stond. Deze informatie werd vervolgens opgesla-
gen als een punt op de kaart.

In Nederland speelt zich een verborgen wereld af, een wereld waarvan weinig 
mensen het bestaan afweten en nog minder er iets van merken. In de zomer-
maanden vliegen ieder weekend tienduizenden duiven Nederland binnen. Door Stefan Mulder

Visualisatie van vlieggegevens beweegt een bijzondere sport
Duivensport eerlijker dankzij GIS-analyse

Met de informatie uit de punten was het mogelijk 
om de gemiddelde snelheid van alle duiven van 
een postduivenhouder te interpoleren, waardoor 
het in één oogopslag duidelijk werd hoe de snel-
heden binnen de afdeling Friesland verdeeld wa-
ren. Uit verschillende gesprekken bleek dat veel 
variabelen effect hebben op de resultaten, maar 
dat er één factor het meeste effect kan hebben, 
namelijk de wind. Als we het effect van wind 
en verspreiding van snelheden in kaart konden 
brengen dan waren we al een heel eind op weg 
om besluitvormers te overtuigen dat de huidige 
vorm van racen moet veranderen. Dit was het 
doel van de opdrachtgever. Terug naar python 
om KNMI-windgegevens op een wedstrijddag 
te linken aan iedere duif die meedeed aan de 
wedstrijd. Nu er per duif bekend is wat zijn of 
haar vliegsnelheid was en in welke windcondi-
ties er gevlogen was, werd het mogelijk om te 
compenseren voor wind. Felix Liechti, een Zwit-
serse ornitholoog, beschreef in 1994 dat met 
een simpele kopstaartmethode gecompenseerd 
kon worden voor wind en de werkelijke snel-
heid van een vogel berekend kon worden. Als 
de gemeten vliegsnelheid, vliegrichting, wind-
snelheid en windrichting worden beschouwd 
als vectoren, dan is de werkelijke snelheid van 
de duif de exacte lengte van de resultante van 
deze vectoren. Door de gecompenseerde snel-

Afbeelding 2: Districten bedacht door de afdeling 
Friesland, om winkansen gelijk te trekken. 
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gen we het voor elkaar dat een groep mensen 
het probleem van de scheve verhouding inzagen 
en begrip kregen voor een voorstel om de sport 
te veranderen. Deze stage was mijn eerste offici-
ele aanraking met GIS en gaf mij meteen inzicht 
in de kracht van het analyseren en visualiseren 
van ruimtelijke data. Door deze stage ben ik me 
in GIS, in combinatie met programmeren, gaan 
verdiepen. Dit heeft erin geresulteerd dat ik in de 
zomer van 2018 ben aangenomen bij MUG-in-
genieursbureau en nu werkzaam ben als medior 
GIS-specialist. Mijn werkzaamheden zijn onder 
andere de kracht van GIS aan klanten duidelijk 
te maken, waarbij ik het postduivenvoorbeeld 
graag in mijn achterhoofd houd. Als kers op de 
taart komt er wellicht een samenwerking tussen 
de afdeling Friesland en MUG Ingenieursbureau 
en mag ik een middel bedenken om het scheve 
speelveld binnen de afdeling, en misschien heel 
Nederland, gelijk te trekken. n

Stefan Mulder is GIS-medewerker Geo-ICT & Geo-Info bij MUG 

Ingenieursbureau, www.mug.nl. Voor meer informatie over de 

duivensport en uitslagen, zie  

www.duivensportbond.nl en www.compuclub.nu.

ven die op die plek gehouden worden wellicht 
niet in de prijzen waren gevallen als er andere 
windcondities waren. Er lijkt in eerste instantie 
niets vreemds aan de hand te zijn, want in ie-
der scenario wordt er in iedere windrichting van 
de afdeling wel eens een hoge snelheid gevlo-
gen. Helaas is de verdeling van windrichtingen 
scheef en was er in meer dan vijftig procent van 
de wedstrijden een westenwind. Tijdens deze 
wind worden de hoogste snelheden in het oos-
ten gevlogen en vallen daar de meeste prijzen. 
Hierbij ontstond het sterke vermoeden dat wind 
de scheve verhouding kon verklaren. 

Inzicht dankzij visualisatie 
Door platte tekstbestanden om te vormen naar 
punten en deze punten om te vormen naar een 
gebiedsdekkend raster, zie afbeelding 4, was 
het mogelijk om data die de duivenhouders op 
de plank hadden liggen om te toveren tot een on-
derwerp van gesprek. Door het visualiseren van 
gegevens, zonder enige statistische toetsing, kre-

heid op dezelfde manier te interpoleren als de 
gemeten snelheid kon het verschil in snelheden 
aangetoond worden.

Windrichtinganalyse
Wanneer een duif een hoge snelheid vloog tij-
dens een wedstrijd en na de compensatie een 
lage, dan had deze duif veel voordelen van 
wind gehad. De bovenste rij kaarten van afbeel-
ding 3 visualiseren de gemiddelde snelheden 
per windrichting, in de volgorde noord, oost, 
zuid en west. Hoge vliegsnelheden zijn rood en 
lage snelheden blauw. De onderste rij kaarten 
laat de gecompenseerde snelheden zien. Sce-
nario noord wordt gebruikt als voorbeeld hoe 
er gekeken moet worden naar deze kaarten: 
met een noordenwind is te verwachten dat er 
in het zuiden van de afdeling meer rood (hoge 
snelheden) zouden zitten, vanwege de extra te-
genwind die de duiven uit het noorden ervaren. 
Met de compensatie valt er een blauw gat in het 
zuiden van de afdeling, wat betekent dat de dui-

Visualisatie van vlieggegevens beweegt een bijzondere sport

Afbeelding 3: De visualisaties van vliegsnelheden en gecompenseerde snelheden. 

Afbeelding 4: Drie kaarten die laten zien hoe punten worden omgezet naar een gebiedsdekkend raster.
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Interview

Yorick Keeven, senior accountmanager Transoft Solutions 
Europe: “AutoTURN is een onmisbare tool voor een 

brede groep professionals, die draaicirkels van voertui-
gen in hun ontwerp willen simuleren en analyseren.”

Het meest bekende pakket van het Canadese softwarebedrijf Transoft Solutions is 
zonder twijfel AutoTURN. Deze applicatie is compatibel met een groot aantal ont-
werppakketten, zoals AutoCAD en Autodesk Civil 3D en bevat tools om het ontwerp 
op basis van rijcurves en draaicirkels van uiteenlopende voertuigsoorten in verschil-
lende verkeerssituaties te controleren. Ondanks dat het pakket al heel wat jaren 
meegaat, wordt het telkens nog verder uitgebreid en vernieuwd. BIGnieuws sprak 
daarover met Yorick Keeven, senior accountmanager bij Transoft Solutions Europe. Door Lambert-Jan Koops

Brede doelgroep succes van AutoTURN

M
et AutoTURN is het mogelijk om voer-
tuigmanoeuvres te analyseren in ver-
keerskundige voorzieningen, zoals 

rotondes, kruispunten, busterminals, distribu-
tiecentra, parkeerplaatsen, parkeergarages, 
carpoolplaatsen en bij elk ander project waar-
bij toegankelijkheid en manoeuvreerbaarheid 
van belang zijn. Keeven legt uit dat er verschil-
lende versies van de software worden gele-
verd. “We hebben drie smaken: AutoTURN 
Lite, AutoTURN en AutoTURN Pro. De eerste 
is de instapversie met basisfuncties voor een-
voudige toetsing met behulp van Nederlandse 
normvoertuigen. Deze uitvoering bevat voor 
kleine adviesbureaus voldoende functiona-
liteit om eenvoudige rijcurves te controleren. 
Met de standaardversie van AutoTURN is het 
daarnaast ook mogelijk om voertuigen aan 
te passen, achteruit te rijden, meesturende 
assen te simuleren, ladingen toe te voegen 
en zichtlijnen te maken. AutoTURN Pro biedt 
ten slotte ook mogelijkheid om 3D-toetsing te 
doen, zoals het bepalen van de bodemvrijheid 
van een dieplader bij een spoorwegovergang 
of doorrijhoogte bij viaducten. Ook bevat de 
Pro-versie realistische voertuigbibliotheken die 
constant worden geüpdatet, tenminste indien 
de gebruiker een onderhoudscontract heeft.”

Gebruikers
AutoTURN kent veel gebruikers werkzaam 
in uiteenlopende sectoren, variërend van in-
genieursbureaus, aannemers, architecten en 
stedenbouwkundige bureaus tot provincies, 
gemeenten en Rijkswaterstaat, die de software 
elk op hun eigen manier inzetten. Het feit dat 
er zoveel uiteenlopende organisaties werken 
met een van de versies van het pakket is vol-
gens Keeven ook een van de belangrijkste 
succesfactoren van de software. “AutoTURN 
is een onmisbare tool voor een brede groep 
professionals die draaicirkels van voertuigen 
in hun ontwerp willen simuleren en analyse-
ren, of het nu wegen, parkeergarages of ro-

tondes zijn. Dankzij de verschillende versies 
én het feit dat het pakket samenwerkt met bijna 
alle CAD-oplossingen sluit het bovendien goed 
aan bij de behoeften van al deze ontwerpers, 
zodat we een bijzonder tevreden groep van 
eindgebruikers hebben.”

AutoTURN Online
De drie hiervoor door Keeven genoemde versies 
van AutoTURN zijn typische desktopapplicaties 
die draaien op CAD-systemen en vergelijkbaar 
zijn met de allereerste versie die Transoft Solu-
tions heeft ontwikkeld. De opkomst van internet 
en het toenemende gebruik van de cloud is het 
bedrijf echter niet ontgaan en sinds vorig jaar is 
AutoTURN Online dan ook beschikbaar. “Auto-
TURN Online is een cloudgebaseerde basisver-
sie van AutoTURN en bevat functionaliteit voor 
het toetsen van rijcurves in een internetbrowser. 
Dat is een duidelijke breuk met het verleden, 
want daarmee is het niet meer nodig om een 
CAD-systeem te gebruiken. Als input kan elke 
willekeurige bron worden gebruikt, zolang er 

Simulatie en visualisatie van alles met een draaicirkel 

maar een DXF-, JPG- of Google Earth-bestand 
beschikbaar is als onderlegger. Het resultaat 
van de analyse is vervolgens als DXF te exporte-
ren en te gebruiken in een CAD-systeem, waarin 
uiteindelijk natuurlijk wel alle informatie weer 
samenkomt.”

Intellipath
Naast de online-versie van AutoTURN werkt 
Transoft Solutions ook gestaag door aan de 
ontwikkeling van de desktopversies van de soft-
ware. “In 2017 verscheen versie 10 van het pak-
ket en daarin is een nieuwe simulatiemethode 
geïntroduceerd onder de naam Intellipath. Met 
deze functie is het mogelijk om een start- en eind-
punt aan te geven, waarna de software zelf een 
rijcurve genereert. In de huidige versie kan de 
gebruiker bovendien ook waypoints toevoegen 
en zo een compleet traject vastleggen. Wanneer 
dit eenmaal is gedaan, is het mogelijk om uit-
eenlopende voertuigen over dat traject heen te 
sturen, waardoor snel een complete en volledige 
analyse te maken is van het traject.”
Een andere recente ontwikkeling binnen Auto-
TURN is de toevoeging van Manufacturer Based 
Vehicle Libraries. “In het verleden konden gebrui-
kers altijd analyses uitvoeren met behulp van de 
richtlijnvoertuigen die in de software waren op-
genomen. Die richtlijnvoertuigen zijn daarbij de 
slechtst manoeuvreerbare voorbeelden binnen 
een voertuigklasse en dus geen echte voertuigen, 
maar alleen concepten. Het idee is daarbij vrij 
simpel: als het met het slechtst denkbare voor-
beeld lukt om een traject af te leggen, dan lukt 
het met alle voertuigen binnen die klasse zeker 
ook. We kregen echter steeds vaker de vraag 
of we ook fabrikantgespecificeerde auto’s kon-
den leveren. Gebruikers van de Pro-versie kun-
nen weliswaar zelf voertuigen toevoegen aan 
de software, maar een bibliotheek bespaart de 
eindgebruikers natuurlijk veel tijd. Inmiddels zijn 
we dan ook begonnen met het aanleggen van 
de Manufacturer Based Vehicle Libraries, waar-
bij we als Transoft Solutions zelf auto’s hebben RUIMTESCHEPPER.NL
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Bij het ontwerp van hellingbanen moet er ook rekening worden gehouden met extreem lage 
sportwagens als Ferrari ’s.

men op 4 meter 88. Er zijn echter tegenwoordig 
auto’s die al groter zijn, zoals de al eerderge-
noemde Tesla S, die 10 centimeter langer is dan 
het normvoertuig. Dat is wel iets om rekening 
mee te houden en illustreert het belang om met 
de werkelijke voertuigen te simuleren in plaats 
van normvoertuigen.”
Een andere ontwikkeling die de vraag naar de 

Dertig centimeter groei 
Dat er voor de eindgebruikers van AutoTURN 
behoefte is aan gespecificeerde modellen van 
met name auto’s, is volgens Keeven goed te be-
grijpen, aangezien de personenauto’s elk jaar 
groter lijken te worden. “Sinds de jaren 90 is de 
norm voor een personenauto al met 30 centime-
ter toegenomen en daarmee inmiddels uitgeko-

aangemaakt volgens de specificaties van de 
betreffende fabrikant. Eindgebruikers die de bi-
bliotheek benutten, doen dat vooral voor nieuwe 
modellen, zoals de Tesla S of Audi Q7, en voor 
sportwagens zoals Ferrari’s en Aston Martins, 
waarbij met name wordt bekeken of er genoeg 
bodemspeling is, aangezien die auto’s heel laag 
liggen.”

Ook tijdens feestdagen
de goedkoopste!
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Met AutoTURN Pro zijn ook 3D-toetsingen uit te voeren, zoals het bepalen van de 
bodemvrijheid van een dieplader bij een spoorwegovergang. 
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Met AutoTURN zijn alle draaibewegingen van uiteenlopende voertuigen te simuleren. Deze afbeelding toont de 
achteruitrijmanoeuvre van een trekker oplegger bij een distributiecentrum. 

krijgen van onze gebruikers overigens ook met 
enige regelmaat vragen en opmerkingen over 
CROW-voertuigen: dat koppelen we terug, zo-
dat zij deze feedback kunnen gebruiken voor de 
ontwikkeling van hun eigen richtlijnen.”
De samenwerking tussen Transoft Solutions en 
CROW blijft niet beperkt tot alleen het uitwisse-
len van informatie, er wordt ook fysiek samenge-
werkt tussen beide partijen. “We voeren inder-
daad ook samen veldtests uit. Onlangs hebben 
we nog samen een test gedaan met een bieten-
rooier om te zien of deze zonder speciale ont-
heffing zou mogen rijden op de openbare weg. 
Voor CROW belangrijke informatie en voor ons 
ook, omdat we daarmee onze eigen algoritmes 
kunnen valideren.” 
De reseller waar Transoft Solutions in Neder-
land mee samenwerkt op het gebied van Au-
toTURN is NedGraphics. “De verkoop van de 
AutoTURN-software verloopt via resellers en voor 
Nederland is NedGraphics onze Gold Partner. 
Dat betekent dat zij ons vertegenwoordigen in 
Nederland en alle ondersteunende diensten le-
veren, zoals service, training en onderhoud. Veel 
van de feedback die relevant is voor de ontwik-
keling van de software krijgen we dan ook via 
deze partner. Een bijkomend voordeel is voor 
ons daarbij dat ze ook beschikken over vakin-
houdelijke kennis en Autodesk Platinum-reseller 
zijn en daarmee toegang hebben tot veel eind-
gebruikers die eventueel geïnteresseerd zouden 
kunnen zijn in AutoTURN.”

Toekomst
Voor de nabije toekomst stelt Keeven dat Auto-
TURN zich geleidelijk zal blijven ontwikkelen op 
basis van de feedback van de bestaande eind-
gebruikers. Zelf benadrukt hij nog maar eens dat 
hij hoopt dat met AutoTURN Online toch vooral 
ook architecten zullen worden bereikt. “Daarvan 
zijn nog relatief weinig AutoTURN-gebruiker, ter-
wijl ze toch vaak genoeg te maken hebben met 
allerlei toegankelijkheidsvraagstukken. Daarbij 
gaat het niet alleen om inritten en parkeerplek-
ken, maar ook om gebouwen. Ziekenhuizen, 
flats en supermarkten moeten immers ook toe-
gankelijk zijn voor bijvoorbeeld scootmobielen, 
rolstoelen en andere mobiliteitsvoertuigen en 
dus is het handig om dat al in de ontwerpfase 
te controleren. Misschien dat veel architecten het 
nog niet weten, maar ook dat kan prima met Au-
toTURN. Want ik zeg altijd maar zo: alles wat 
een draaicirkel heeft, is te simuleren met onze 
software.” n

www.transoftsolutions.com

www.autoturnonline.com

www.nedgraphics.nl

www.crow.nl

Nederlandse markt
Alhoewel de AutoTURN-software door Transoft 
Solutions zelf wordt ontwikkeld, werkt het bedrijf 
nauw samen met uiteenlopende partners en re-
sellers. Voor de lokalisatie voor de Nederlandse 
markt is CROW een belangrijke partner, zo 
vertelt Keeven. “Zij geven de richtlijnen uit voor 
de normvoertuigen en voordat zij een nieuwe 
richtlijn publiceren, vragen wij al inzage in de 
materie zodat we deze kunnen testen. Dat is 
voor ons natuurlijk belangrijk omdat we dan de 
Nederlandse ontwerpvoertuigen in onze soft-
ware direct beschikbaar hebben als de nieuwe 
richtlijn uitkomt, maar voor CROW is het ook 
nuttig, want als wij rare dingen tegenkomen, 
kunnen we dat terugkoppelen en kunnen zij de 
richtlijn nog aanpassen indien dit nodig is. We 

analysemogelijkheden in AutoTURN beïnvloedt, 
is de toenemende aandacht voor duurzame ener-
gie. Daarbij is niet zozeer de bouw van elektri-
sche auto’s van belang, maar wel de aanleg van 
windmolenparken. “Er is steeds vaker bijzonder 
transport nodig over de openbare weg, voor 
het vervoer van masten en turbinebladen. Van-
daar ook dat we allerlei extra’s aan de software 
hebben toegevoegd, zoals het simuleren van 
ladingen en gebruik van telescopische trailers. 
Gebruikers kunnen daarmee een heel transport 
in één model simuleren en alle terreinobstakels 
en andere knelpunten in kaart brengen. Met een 
cloudpointanalyse is snel te zien of het vervoer 
via een bepaald traject mogelijk is en daarmee 
is heel veel vertraging tijdens het daadwerkelijke 
transport te voorkomen.” 

Ook tijdens feestdagen
de goedkoopste!

CADkoop.nl
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Voertuigconfiguraties zijn zelf aan te passen in de standaardversie van AutoTURN.
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Afbeelding 1: Projectfolderstructuren zijn aan te passen met het dialoogvenster Confi-
gure User Paths. 

V
oor het netjes organiseren van alle 3ds Max-data is aan te raden om 
voor elke opdracht een 3ds Max Project aan te maken. Een nieuw 
project is eigenlijk niets anders dan een lege folder die de gebrui-

ker met behulp van de Windows File Explorer aanmaakt op de gewenste 
locatie. De in 3ds Max 2019 Update 2 geïntroduceerde project toolbar 
maakt het een stuk gemakkelijker om te werken met projecten. In de drop-
down sectie van de toolbar kan de gebruiker direct zien welk project er 
actief is en eventueel snel van project wisselen. De optie Create Empty 
maakt geen extra folder aan na het aanwijzen van de gemaakte folder 
met de File Explorer. Create Default is de aangewezen optie om snel een 
default-project op te zetten. Op die wijze worden alle 3ds Max scènes, 
renders, automatische back-ups enzovoort netjes bijgehouden in de daar-
voor bedoelde folders. Alle padverwijzingen naar een 3ds Max Project 

In dit artikel ga ik in op een aantal zeer interessante mogelijkheden voor  
3ds Max 2019-gebruikers die werkzaam zijn in de infra en architectuur. Van  
3ds Max 2019 is inmiddels Update 2 verschenen, automatisch te verkrijgen via 
de Autodesk Desktop App.Door Jean-Pierre van Gastel

Update 2 introduceert Project Toolbar en Wood Map
Tips & Tricks 3ds Max

Afbeelding 2: Het model in de webbrowser met behulp van de Large  
Model Viewer. 
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zijn standaard relatief, waardoor het erg eenvoudig is een projectmap in 
zijn geheel te verplaatsen naar een andere locatie. Het actief zetten van het 
project met het Set Active Project-commando is dan nog het enige wat de 
gebruiker hoeft te doen. Indien een aantal standaard aangemaakte folders 
niet langer gewenst zijn, is het mogelijk om in het Configure User Paths-
dialoogvenster een pad te selecteren en deze absoluut te maken. Bij het 
aanmaken van een nieuw 3ds Max-project met behulp van het Create from 
Current-commando zal deze absolute folder dan geen deel meer uitmaken 
van de nieuwe projectfolderstructuur, zie afbeelding 1.

Share View
De Share View-optie, ook bekend van onder andere AutoCAD, biedt een 
interessante mogelijkheid om snel een 3ds Max-model te delen. Hierbij 
hoeft de gebruiker niet het oorspronkelijke 3ds Max-model te verspreiden, 
wat een grote uitkomst is voor veel gebruikers. In de 3ds Max 2019.2-up-
date wordt er ondersteuning geboden voor zowel Autodesk-materialen (de 
default-materialen in Revit) en V-Ray-materialen die in een 3ds Max-model 
zijn toegepast. Voor beide materiaalsoorten geldt dat de ondersteuning ui-
teraard inclusief eventueel gebruikte texturen is. Bij het aanmaken van een 
Share View vanuit het 3ds Max File-menu wordt de 3ds Max-scène auto-
matisch geüpload naar de cloud. Wanneer de upload klaar is, krijgt de ge-
bruiker direct een dialoogvenster te zien waarmee hij de 3ds Max-scène in 
de webbrowser kan bekijken en is het mogelijk om de link, die standaard 
dertig dagen geldig is, met iemand te delen. Daarnaast ontvangt de maker 
van de scène ook automatisch een e-mailbericht van Autodesk met daarin 
de tijdelijke link naar het 3ds Max-model in de cloud. In de webbrowser 

wordt het model getoond op basis van de zogenaamde Large Model Vie-
wer, zie afbeelding 2. Navigatie in de webbrowser is erg eenvoudig en 
wijst zichzelf eigenlijk. Een stuk interessanter zijn de mogelijkheden om een 
realtime doorsnede te maken van het 3D-model. De section-mogelijkheid 
die hiervoor wordt gebruikt, is terug te vinden onder in de knoppenbalk. 
Na het activeren van dit commando kan de gebruiker kiezen in welke rich-
ting de doorsnede moet worden gemaakt. Door het eenvoudig verplaatsen 
of roteren van de gizmo wordt de actieve doorsnede direct aangepast in 
de webbrowser. Naast het maken van een doorsnede van het 3ds Max-
model kan de kijker ook meten in het model met behulp van de functie 
Measure. Wie graag opmerkingen wil aanbrengen, kan dit doen met de 
Markup-optie in de knoppenbalk. Concreet kan de kijker hierbij markerin-
gen aanbrengen met tekst, met pijlpunten en revisiewolken en dat uiteraard 
standaard allemaal in de rode kleur. Let op: aangebrachte markeringen 
dienen uiteraard wel opgeslagen te worden bij het model. 
De meest interessante functie in de Large Model Viewer is wellicht de Ex-
plode-optie. Met deze optie kan de kijker het gehele 3ds Max-model auto-
matisch als exploded view weergeven in de webbrowser, zie afbeelding 
3. Op basis van een slider worden de onderdelen automatisch verder uit 
elkaar getrokken. Daarnaast kan de kijker nog diverse visuele instellingen 
terugvinden in de Settings. Zo is er een hele bibliotheek aanwezig met 
360-gradenafbeeldingen die direct kunnen worden weergegeven in de 
webbrowser.

Wood Map
Op textuurgebied valt er te melden dat 3ds Max 2019 een zeer interes-
sante nieuwe textuurmap heeft die oorspronkelijk is ontwikkeld voor Fusion 
360. De nieuwe Wood Map is een procedureel gebaseerde textuurmap 
die alleen met Arnold te renderen is. De standaard in 3ds Max ingestelde 
ART renderer biedt dus geen ondersteuning voor de Wood Map. De Wood 
Map beschikt over een zeer groot aantal in te stellen parameters, maar 
heeft gelukkig ook een zeer ruime keuze in presets waarin verschillende 
houtsoorten te vinden zijn, zie afbeelding 4. Naast dat de Wood Map-
textuur procedureel wordt samengesteld, is het ook een zogenaamde 3D-
map. Concreet loopt de nerf van de houtstructuur dus automatisch door 
in alle richtingen van het 3D-object. Naast een preset kan de gebruiker 
eventueel ook zelf een materiaal maken door alle instellingen aan te pas-
sen. Denk hierbij aan de hoeveelheid jong versus oud hout, de kleur van 
het hout, de nerf, de poriën van het hout, de schaal enzovoorts.

Performance
Naast alle hiervoor genoemde, nieuwe mogelijkheden brengt de 3ds 
Max 2019.2-update ook maar liefst 160 bug fixes met zich mee. Ook 
werkt Autodesk continu aan de performance van 3ds Max. Datasets 
worden immers steeds groter en groter, en om die reden was het sinds 
de 3ds Max 2019.1-update al mogelijk om bestanden van meer dan 
2 GB te archiveren. Ook kunnen gebruikers van Autodesk Vault grote 
bestanden inchecken. Het toevoegen van zeer grote meshes (een must 
voor VR workflows) gaat ondertussen ook zevenmaal sneller dan in het 
verleden het geval was. In het volgende artikel ga ik verder in op de 
diverse simulatiemogelijkheden die 3ds Max 2019 biedt op het vlak van 
vloeistofsimulatie. n

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor  

BIGnieuws. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook: www.autodesk.nl.

Update 2 introduceert Project Toolbar en Wood Map

Afbeelding 3: De Explode-optie in de Large Model Viewer. 

Afbeelding 4: De Wood Map biedt een ruime keuze aan presets. 
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Afbeelding 1: Wanneer het doseringsontwerp de limiet van 35 kg/m³ bereikt, ziet de gebruiker grafisch een lege 
spot, zodat het ontwerp economisch blijft. 

S
taalvezelversterkt beton is een alternatief 
voor traditioneel gewapend beton voor 
bepaalde toepassingsgebieden. Wan-

neer de stalen vezels in het beton gemengd 
zijn, hebben ze de functie van een ononder-
broken, driedimensionaal georiënteerd, iso-
trope wapening. Stalen vezels overbruggen 
scheuren met een zeer kleine scheurwijdte, 
brengen de spanningen over en ontwikkelen 
hierdoor een sterkte voor het beton in ge-
scheurde toestand. Staalvezelversterkt beton 
is een uitstekend alternatief voor de traditio-
nele wapening in specifieke toepassingen, 
zoals civieltechnische constructies (inclusief 
bruggen), spanten, betonwegen en onderwa-
terbeton. 
SCIA Engineer 18 bevat een slimme en ge-
avanceerde oplossing voor het ontwerpen 
van staalvezelversterkt beton. Met deze op-
lossing kunnen de gebruikers hun mogelijk-
heden uitbreiden voor het ontwerp van elke 
staalvezelversterkt betonnen vloer, met of zon-
der de traditionele wapening.

Typen vezels
SCIA Engineer 18 ondersteunt drie soorten 
Bekaert Dramix-staalvezels. De materiaalbi-
bliotheek voor deze vezeltypen is ingebouwd 
in de software. Hierdoor kiest de gebruiker 
snel het vezeltype voor een ontwerp. Daar-
naast is het ook mogelijk om de materiaal-
bibliotheek uit te breiden en de waarden te 
bewerken om eveneens met andere soorten 
staalvezelversterkt beton te werken.

Werkwijze 
De werkwijze voor het ontwerp van een staal-
vezelbetonvloer is zeer eenvoudig en werkt 
volgens hetzelfde principe als het traditionele 
beton in SCIA Engineer.
1.  Start een nieuw project en selecteer de 

benodigde materialen. Zoals gebruike-
lijk, selecteert de gebruiker het benodigde 
materiaal in de projectgegevens bij het 
starten van een nieuw project in SCIA 
Engineer. Na de activatie maakt SCIA En-
gineer automatisch de nodige bibliotheek 

aan voor vezelversterkt beton. Hierin zijn 
alle vereiste materiaaleigenschappen voor 
het ontwerp aanwezig, afhankelijk van het 
type van de stalen vezels.

2.  Modelleer de structuur en ken staalvezel-
beton toe aan de vloer. De gebruikers 
modelleren de staalvezelbetonvloer zoals 
een traditionele betonvloer in SCIA Engi-
neer. Eenmaal gemodelleerd, kennen de 
gebruikers de nodige stalen vezels toe aan 
elk 2D-element van de structuur. Dit hoeft 
echter niet achteraf te gebeuren. Het is 
mogelijk om direct bij het aanmaken van 
nieuwe 2D-elementen een staalvezelver-
sterkt beton als materiaal te selecteren.

3.  Bereken. In deze oplossing ondersteunt 
SCIA Engineer zowel de lineaire als de 
niet-lineaire berekening. Met de lineaire 
berekening ziet de gebruiker dat de in-
terne krachten voor de 2D-elementen ge-
lijkaardig zijn aan deze van traditionele 
betonnen vloeren. Al de interne krachten 
voor het ontwerp worden berekend in de 
richting van de traditionele wapening. 
Voor de niet-lineaire berekening past de 
gebruiker de gloednieuwe fysische niet-

lineariteit toe voor de analyse van het be-
ton. Deze analyse is mogelijk zowel met 
het traditionele als met vezelversterkt be-
ton. Via deze analyse stimuleert de gebrui-
ker het echte materiaalgedrag. Als kers 
op de taart definieert de gebruiker zijn 
eigen spannings-rekdiagram of kiest voor 
bestaande spannings-rekdiagrammen van 
de Duitse richtlijn over staalvezelversterkt 
beton.

4.  Doseringsberekening. SCIA Engineer 18 
ondersteunt een automatische berekening 
van de benodigde dosering van de stalen 
vezels. Deze berekening kan zowel lineair 
als niet-lineair gebeuren. Het doseringsont-
werp van de vezels is een iteratieve proce-
dure. Deze procedure berekent de weer-
stand van de doorsnede met de huidige 
dosering en de standaard wapening, en 
vergelijkt deze met de actieve lasten om 
tot een evenwicht te komen. De dosering 
van stalen vezels is gelimiteerd tot 35 kg/
m³. Als het doseringsontwerp deze limiet 
bereikt, ziet de gebruiker grafisch een 
lege spot, zodat het ontwerp economisch 
blijft. Als de maximale dosering niet vol-

Vandaag wordt ongeveer een op drie van de industriële vloeren in Europa ont-
worpen met staalvezelversterkt beton. De vraag naar het gebruik van dit mate-
riaal zal in de toekomst blijven stijgen. Het wordt dan ook toegevoegd aan de 
Eurocode in 2020 en in SCIA Engineer is het nu al beschikbaar. Door Rob Werckx 
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Afbeelding 2: Wanneer de maximale dosering niet voldoende is, dan is het nodig de standaard wapening te 
vermeerderen, de betonkwaliteit te verhogen of de dikte van het 2D-element te laten toenemen.

gebruiker deze controle uit om de spanning 
binnen de vezels van het beton en de wape-
ning binnen bepaalde limieten te houden. 

Fysisch niet-lineaire berekening
De fysisch niet-lineaire berekening is een zeer 
krachtig hulpmiddel voor het analyseren van ie-
der type constructie in de civiele techniek. Deze 
berekening is van toepassing op zowel staalve-
zelversterkt beton als andere materialen.
In het geval van een lineaire analyse wordt 
enkel de E-modulus van het materiaal in re-
kening genomen voor het opmaken van de 
stijfheidsmatrix. Er is dus geen spanningsver-
deling gebaseerd op de toenemende rek in 
de structuur.
Hiernaast levert de niet-lineaire berekening 
wel een spanningsherverdeling en een toe-
nemend draagvermogen na het bereiken van 
de uiterste rek. Dit is gebaseerd op het vooraf 
gedefinieerde spannings-rekdiagram in de 
materiaaleigenschappen.
Vooral voor staalvezelversterkt beton kan 
deze analyse het echte gedrag van de struc-
tuur weergeven en zal dit resulteren in exacte-
re resultaten dan die via de lineaire analyse.
Een typische vorm van het spannings-rek-
diagram is zichtbaar in afbeelding 3. De 
drukzone is parabolisch zoals in standaard 
beton. Aan de trekzijde vind je een smalle 
piek. Dit is de gemiddelde treksterkte. Deze 
waarde wordt gebruikt om scheuren te loka-
liseren. Als vezelversterkt beton gebruikt is, 
kan er een bepaalde hoeveelheid trekspan-
ning opgenomen worden na het optreden 
van scheuren. 
In het algemeen zijn er twee typen van trek-
takken afhankelijk van het geselecteerde type 
vezel. Een trektak met softening of een trektak 
met hardening gedrag (5D en 4D met stij-
gende tak en 3D met dalende tak in trek). n 

Rob Werckx is customer service engineer bij SCIA. Meer info 

over SCIA Engineer is te vinden op: www.scia.net/nl.

C. Ponscontrole (UGT)
De ponsoplossing van staalvezelversterkt be-
ton is redelijk gelijkaardig aan de oplossing 
van het traditionele beton. Het enige verschil 
is de invloed van de stalen vezels op de bere-
kening van 2D-elementen. Als de weerstand 
van de vloer niet voldoet, berekent SCIA En-
gineer de benodigde ponswapening radiaal 
rond de ondersteuning. Het ponsontwerp en 
de -controle worden uitgevoerd op een ge-
wone betonnen plaat, gewapend met enkel 
stalen vezels of zelfs een combinatie van de 
traditionele wapening met stalen vezels.

D. Scheurwijdtecontrole (BGT)
Deze controle is ontworpen zodat de gebrui-
ker de grootte en de locatie van de scheuren 
in de vloer met stalen vezels kan controleren. 
De methode van de berekening is ongeveer 
gelijk aan die van het traditionele beton. 
Enkele modificaties zijn gemaakt volgens de 
Duitse richtlijn om de invloed van de stalen 
vezels in rekening te nemen binnen het beton. 

E. Spanningsbeperkingscontrole (BGT)
Naast de scheurwijdteberekening voert de 

doende is om evenwicht te behalen, dan 
is het nodig de standaard wapening te 
vermeerderen, de betonkwaliteit te verho-
gen of de dikte van het 2D-element te laten 
toenemen.

5.  Controleren van staalvezelbetonvloeren. 
Naast de berekening van de dosering van 
de stalen vezels, voert SCIA Engineer 18 
ook een aantal UGT- en BGT-controles uit. 
Deze controles dienen om het ontwerp van 
betonnen vloeren comfortabel uit te voe-
ren.

A. Capaciteitscontrole (UGT)
Met de capaciteitscontrole controleert de 
ontwerper of de capaciteit van de betonnen 
vloer met stalen vezels veilig is. Deze controle 
houdt rekening met de invloed van de stalen 
vezels op de weerstand van het 2D-element.
B. Afschuifcontrole (UGT)
Deze controle is ontworpen om de gebruiker 
een snelle schatting te geven voor de weer-
stand van de betonnen vloer met stalen ve-
zels. De invloed van de stalen vezels is bere-
kend op basis van de formule van de Duitse 
richtlijn: vfRd,c = min(vRd,c, + vRd,cf; 1,4 ∙ 
vRd,c).

Afbeelding 3: Het spannings-rekdiagram in zijn typerende vorm: de drukzone is parabolisch zoals in standaard 
beton.
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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 België.

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

Abonnementen
Een abonnement op BIGnieuws vraagt u aan via de website 
www.bignieuws.nl. De prijs voor een jaarabonnement (acht 
opeenvolgende nummers) op BIGnieuws bedraagt € 89,00 
(incl. btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Neder-
land. Voor verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 
€ 98,00. Als bijkomend voordeel ontvangt u het magazine 
ook digitaal. Abonnementen worden automatisch verlengd. 
Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk of via e-mail, dienen één 
maand voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons 
bezit te zijn. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzeg-
ging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische op-
zeggingen worden niet in behandeling genomen. Voor infor-
matie en aanvraag abonnementen: services@bignieuws.nl.
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt 
u op www.bignieuws.nl.

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

CMedia B.V.
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

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