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Geo

Van 8 tot en met 12 juli vond in het Convention
Center in San Diego de Esri International User Conference 2019 plaats. Dit jaar trok het evenement 18
duizend bezoekers, terwijl zo’n 27 duizend kijkers
inschakelden tijdens de live stream van de eerste
dag. Zij zagen hoe Jack Dangermond, directeur en
oprichter van Esri, het startsein gaf voor de bijeenkomst.
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Bouw

Op donderdag 4 juli werd de eerste mijlpaal van
Platform CB’23 gevierd. Een jaar na de start van
het platform presenteerden de drie actieteams hun
resultaten: een Framework en Lexicon voor Circulair
Bouwen en leidraden voor Paspoorten voor de Bouw
en voor de Kernmethode voor het meten van
circulariteit in de bouw.

De kwaliteit van het snelwegennet in Nederland is iets waar we blij mee kunnen zijn; we
staan op de eerste plaats in de door de Europese Commissie opgestelde ranglijst. Fugro kan
met zijn Automatic Road Analyser de oppervlakteschade die wat zegt over de conditie,
vaststellen. In opdracht van Rijkswaterstaat
voert Fugro de komende vijf jaar de benodigde
metingen uit op het wegdek van 8600
kilometer aan rijstroken.

Civiel
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Met de aankondiging van OpenRoads Designer
bracht Bentley een aantal jaar geleden de opvolger voor MX Professional en PowerCivil uit. Deze
twee softwarepakketten gelden al sinds jaar en
dag als de standaard waarmee onze rijkswegen
en provinciale wegen worden ontworpen. Met
de komst van OpenRoads Designer biedt Bentley
een meer dan zeer waardige opvolger aan. Lees
hier wat de belangrijkste verandering is en wat
de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn.

59

De eerste update voor 3ds Max 2020 is
beschikbaar gesteld door Autodesk.
Na het installeren van de 3ds Max 2020.1-update heeft de gebruiker direct de beschikking
over een aantal nieuwe mogelijkheden. Naast
deze nieuwe mogelijkheden zijn er uiteraard
ook weer de nodige bugs opgelost.

Tips & Tricks

Software

46
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Nederlandse SensHagen als keynote-lezing

Esri International User
Conference 2019

Jack Dangermond, directeur en oprichter van Esri, ging tijdens zijn openingswoord in op ‘the new nervous system’, een geografisch digitaal zenuwstelsel.

Door de redactie

D

angermond ging tijdens zijn openingswoord al snel in op het ArcGIS-gebruik
van organisaties wereldwijd, want, zo
stelde hij, inspiratie komt uit de technologie,
maar vooral van elkaar. Onder meer kaarten
van Tensing (3D Building en City Modeling),
Schiphol, Port of Rotterdam en waterbedrijf
PWN (engineering en publieke werken) kwamen voorbij tijdens deze lezing.
De directeur van Esri ging in op zijn visie op
‘the new nervous system’, een geografisch digitaal zenuwstelsel. “Het is gebaseerd op het
zenuwstelsel van de mens en net zo essentieel
voor het leven. Net als de mens integreert het
data en kennis van verschillende bronnen,

Geo

Van 8 tot en met 12 juli vond in het Convention Center in San Diego de Esri International User Conference 2019 plaats. Dit jaar trok het evenement 18 duizend
bezoekers, terwijl zo’n 27 duizend kijkers inschakelden tijdens de live stream van
de eerste dag. Zij zagen hoe Jack Dangermond, directeur en oprichter van Esri,
het startsein gaf voor de bijeenkomst.
het systeem analyseert de data en zorgt voor
een goede respons. Dit is het fundament van
jullie werk”, zo sprak hij de aanwezigen toe.
Dangermond benoemde ook nog een andere
overeenkomst tussen het geografische digitale
zenuwstelsel en de menselijke variant: “Mensen
leren van wat ze doen, maar het digitale zenuwstelsel ook. Dat is nodig ook, want digitale
technologie verandert de wereld en maakt het
mogelijk dat mensen succesvol zijn, maar dat
kan alleen met een digitaal zenuwstelsel dat
intelligent is.”
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe digitale zenuwstelsel van Dangermond is natuurlijk
ArcGIS. In maart is versie 10.7 verschenen

van deze software. Ook ArcGIS Indoors is nu
beschikbaar, waarmee het mogelijk is om complexe werkomgevingen ook binnen in kaart te
brengen. De directeur van Esri kondigde aan
dat er een aantal verbeteringen zullen worden
doorgevoerd in ArcGIS die een doorvertaling
zijn van zijn visie. Zo krijgt OpenStreetMap een
update en wordt dit een vector basiskaart en
is er een nieuwe builder voor StoryMaps verschenen, die alle mogelijkheden van huidige
templates bevat en meer functies ondersteunt.
Dangermond vertelde dat ArcGIS Online momenteel meer dan zeven miljoen gebruikers per
dag registreert en dat er inmiddels meer dan
een miljoen StoryMaps zijn gemaakt.

BIGnieuws | september 2019
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GIS voor veiligheid
Nadat Dangermond zijn speech had gehouden
tijdens de plenaire openingssessie, kwamen nog
verschillende andere sprekers aan het woord.
Zo vertelde Stefano Toscano, directeur van het
Geneva International Centre for Humanitarian
Demining (GICHD), over de inzet van GIS om
landmijnen op te sporen en onschadelijk te maken in gebieden waar militaire conflicten hebben
plaatsgevonden. Meer dan een derde van de
ontwikkelingslanden wereldwijd kennen gebieden die nog landmijnen bevatten en door het
ontmantelen van deze mijnen wordt land als het
ware teruggewonnen en kan het weer worden
ingezet voor productiedoeleinden. Het GICHD
zet GIS dus in voor de bevordering van duurzame vrede, economische wederopbouw en een
veilige toekomst.
De vertegenwoordiger van olie- en gasbedrijf
ExxonMobil, Charles Whiteley III, technology supervisor bij dit bedrijf, vertelde over de inzet van
ArcGIS Indoors en de manier waarop daarmee
een digitaal ecosysteem is gebouwd voor het
hoofdkwartier van ExxonMobil. Sean Fitzpatrick,
Jim Van Schoick en Uttam Bera van de New York
Metropolitan Transportation Authority (NY MTA)
deden uit de doeken hoe deze organisatie GIS
gebruikt om het ondergrondse vervoer in New
York mogelijk te maken. Daarnaast kondigde
de CEO van de National Geographic Society,
Tracy R. Wolstencroft, tijdens zijn keynote aan
dat de samenwerking met Esri intensiever wordt.
De National Geographic-basiskaart in ArcGIS is
al vernieuwd, maar de komende tijd ontwikkelen
beide bedrijven ook een set aan nieuwe oplossingen in samenwerking met organisaties die beschermde gebieden in Afrika beheren. Op die
manier kan de biodiversiteit in deze regio beter
worden beschermd.

SensHagen
Alhoewel de verschillende sprekers allen een
goed verhaal hadden, was voor de Nederlandse kijker het hoogtepunt van de plenaire sessie,
naast de speech van Dangermond, natuurlijk
de bijdrage van Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle. Zijn verhaal had als titel ‘Climate Adaptability and Involving Citizens with
ArcGIS Hub’ en ging over de manier waarop
de gemeente Zwolle van haar stad een betere
woonplaats probeert te maken door middel van
smart technology en data.
Klimaatverandering is een van de belangrijkste
uitdagingen van Nederland, en Zwolle heeft
hier extra mee te maken: van veel verschillende richtingen loopt het water richting Zwolle.
Stadshagen is het laagstgelegen gebied van de
gemeente en heeft daarom direct te maken met
de effecten van de klimaatverandering. Om de
juiste maatregelen te kunnen nemen, werd het

Marcel Broekhaar van de gemeente Zwolle vertelde over de manier waarop de gemeente Zwolle smart technology
en data inzet voor het verbeteren van de leefomgeving.

project ‘SensHagen’ gelanceerd. In dit project
doet de gemeente ervaringen op met inwoners
op die zelf, met behulp van sensoren, luchtkwaliteit, neerslag, verdamping, hitte en wind
meten. Binnen het project SensHagen wordt gebruikgemaakt van drie verschillende sensoren:
een sensor van het RIVM, een van het KNMI
en een sensor die ontwikkeld is voor educatieve
toepassing. De gevonden waarden worden
weergegeven in een tweetal ArcGIS dashboards, een van RIVM en een van het KNMI,
terwijl er ook een interactieve kaart van SensHagen beschikbaar is die een totaaloverzicht
geeft.

Wateroverlast
Broekhaar liet tijdens zijn presentatie ook de
Natte Voeten Sensor zien, ontwikkeld door
bewoners uit Stadshagen. De sensor, eenvoudiger te maken dan IKEA-meubels, staat
in contact met de ArcGIS Hub en helpt bij
het in kaart brengen van wateroverlast. Inwoners van de wijk kunnen bovendien op de site
van SensHagen wateroverlast melden en de
kaart met eerdere meldingen inzien, zodat de
gemeente Zwolle en het waterschap Drents
Overijsselse Delta een volledig beeld krijgen
van plekken in de stad die gevoelig zijn voor
plensbuien en hier de juiste maatregelen tegen kunnen nemen.
Broekhaar merkte op dat hij erg tevreden is
over de betrokkenheid van de bewoners van
Stadshagen: “Het project was een initiatief en
is nu een beweging.” Ook Maarten Veeger,
directeur strategie van de gemeente Zwolle en
ook aanwezig op de Esri International User
Conference, deelt die mening: “Het mooie
van SensHagen vind ik dat mensen zelf in
beweging zijn gekomen om aan de slag te

gaan met het vraagstuk van klimaatadaptatie
en daardoor met de sensoren en technologie
zijn gaan werken. Ik denk dan ook dat we
zeker door moeten gaan op de ingeslagen
weg. Met de ArcGIS Hub-toepassing van
Zwolle mag Nederland zich een wereldwijde
koploper noemen, maar dat is geen reden om
achterover te leunen. Het is een stimulans om
de hub in ons land nog meer van betekenis
te laten zijn.”

Andere lezingen
Uiteraard bestond de Esri International User
Conference 2019 uit veel meer dan alleen
de plenaire lezingen. Zo waren er op de
beursvloer meer dan driehonderd exposanten aanwezig om hun producten, diensten en
oplossingen te tonen en konden aanwezigen
uiteenlopende trainingen volgen. Ook waren
er diverse kleinere technische lezingen en
gebruikerspresentaties, waaronder verschillende Nederlandse bijdragen. Björn Vije, dit
jaar winnaar van de Young Scholar Award
met zijn StoryMap ‘De grote waterwerken’,
gaf tijdens de conferentie een presentatie
over zijn prijsproject. Verder vertelde Jonas
van Schrojenstein van Nelen & Schuurmans
over het slaan van bruggen tussen hydrologische modellen en GIS. Kees van ’t Hoog
van Schiphol Airport ging in op de 3D digitale tweeling van assets van de luchthaven en
Feroz Islam van de Universiteit Utrecht deelde
zijn verhaal over een project over klimaatverandering. Ook de hyperintelligente Container 42 van Havenbedrijf Rotterdam was
aanwezig op het evenement. n
www.esri.com
https://senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com
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Over technologische uitdagingen en ethische kanttekeningen

Ontwikkeling Amsterdam Smart
City Dashboard in volle gang
Door Lambert-Jan Koops

Henk Scholten, topman van Geodan, demonstreerde het Amsterdam Smart City
Dashboard tijdens de conferentie Inclusive Smart Cities by Design 2019 in Amsterdam. Over deze bijeenkomst viel al te lezen in het vorige nummer van BIGnieuws. In dit vervolgartikel gaat Scholten in een gesprek met BIGnieuws verder
in op de ontwikkeling van smart cities in het algemeen en de totstandkoming van
het Amsterdam Smart City Dashboard in het bijzonder.

H

et doel van een smart city mag bekend
zijn: deze kan de levenskwaliteit van
een stad verhogen omdat de organisatie van een stad efficiënter kan plaatsvinden. Hiervoor zijn alle onderdelen van de
stad met elkaar verbonden via een centraal
systeem dat de input van sensoren en andere
databronnen verzamelt. Momenteel is het
nog niet mogelijk om op stedelijke schaal een
volledige, complete smart city te onderhouden, maar de eerste stappen worden gezet.
Zo ook in Amsterdam, waarvan onlangs het
Amsterdam Smart City Dashboard werd getoond.
Voor heel Amsterdam Zuidoost is een digital twin ontwikkeld om de stad leefbaar en
‘smart’ te maken. Deze computeromgeving,
gebaseerd op open data, toont Amsterdam in
3D. Zo zijn bijvoorbeeld bomen, vuilnisbakken, elektrische laadpalen en dakkapellen
op huizen te zien. Deze digital twin is visueel
gemaakt met het Amsterdam Smart City Dashboard, dat realtime gevoed wordt met data
uit een groot aantal databronnen en realtimesensoren. Hierdoor ontstaat een zeer actuele
weergave van de stand van zaken in de stad,
en op basis daarvan kunnen de gebruikers
van het dashboard, zoals de gemeente Amsterdam, de bijpassende bestuurlijke beslissingen nemen.

Perspectieven
De belangrijkste vragen die een organisatie
zichzelf moet stellen voor het begint aan de
ontwikkeling van een product, zijn natuurlijk:
wat willen we precies ontwerpen en hoe kunnen we dat het beste doen? Dat was niet anders bij de ontwikkeling van het Amsterdam
Smart City Dashboard, zo vertelt Scholten:

Geo

Henk Scholten, CEO van Geodan: “Met het oog op de
explosieve groei van het aantal actieve sensoren is het
essentieel dat er een dekkend 5G-netwerk komt.”

“Er valt op verschillende manieren te kijken
naar een dergelijke oplossing. Het technisch
perspectief is uiteraard zeer belangrijk, omdat daarmee de mogelijkheden worden begrensd. Maar ook het gebruikersperspectief
is essentieel, omdat de uiteindelijke functies
die zo´n systeem biedt wel relevant moeten
zijn. Op basis van een inventarisatie van de
gebruikerswensen en de technische moge-

lijkheden hebben we besloten om ons bij het
Amsterdam Smart City Dashboard in eerste
instantie te richten op een drietal thema’s:
Leefomgeving, Mobiliteit en Energietransitie.”
Het zal geen verwondering wekken dat de
drie thema’s die Scholten noemt van groot
belang zijn voor de gemeente Amsterdam.
De totstandkoming van het dashboard is het
resultaat van een publiek-private samenwerking tussen Geodan en de gemeente die
drie jaar geleden van start is gegaan. De
eerste resultaten van deze samenwerking
werden daarbij in 2018 getoond, toen de
beide partijen een (statische) digital twin van
Amsterdam presenteerden die de informatie
bevatte van alle basisregistraties, inclusief
hoofdbestanden. “Dat 3D-model van de
stad was eigenlijk het canvas waarop we
ons dashboard moesten invullen”, zo legt
Scholten uit. “Het afgelopen jaar hebben
we ons dan ook toegelegd op integratie van
realtime-data in het model en op de ontwikkeling van een interface voor de eindgebruiker. Met betrekking tot die interface hebben
we bovendien nog de extra eis gesteld dat
deze makkelijk te begrijpen moest zijn. Het
gebruik van het dashboard zal daarbij overigens in de tijd evolueren. De vorm en inhoud
zijn immers sterk afhankelijk van het type
gebruiker en het doel. Een mooi voorbeeld
daarvan is nu al het gebruik van de gegevens door de burger, in dit geval leerlingen
op de middelbare school. We hebben voor
de leerlingen de digital twin in hun omgeving gebracht, Minecraft. Alle data rondom
de energietransitie zijn in hun omgeving
dezelfde als voor de overige gebruikers. Zij
moeten er met elkaar naar streven hun buurt
zo duurzaam mogelijk te maken.”

BIGnieuws | september 2019
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De Johan Cruijff ArenA is momenteel nog het centrale punt van het werkgebied van het Amsterdam
Smart City Dashboard.

Open source
De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk
voor alle data die worden gebruikt voor het
Amsterdam Smart City Dashboard en heeft als

ontwikkelingspartner de harde eis gesteld dat
het een open source-systeem zou worden dat
gebruikmaakt van open standaarden. Vandaar dat het dashboard gebruikmaakt van

GOST, een door Geodan ontwikkelde open
source-implementatie van de SensorThings
API. GOST is gecertificeerd door het Open
Geospatial Consortium en wordt ook al op
andere plaatsen in Nederland ingezet voor
de Internet of Things (IoT-)verwerking van
data. “Met behulp van GOST is het in principe mogelijk om de data van alle sensoren
te verzamelen. Het is alleen niet verstandig
om dat op dit moment al te willen, omdat er
simpelweg te veel sensoren zijn die data verzamelen en het huidige mobiele netwerk niet
in staat is om al die data te verwerken. Ook
met het oog op de explosieve groei van het
aantal actieve sensoren, is het daarom essentieel dat er een dekkend 5G-netwerk komt dat
deze datastroom wel aankan.”
Dat er vele data nodig zijn voor een volledig
realtime-overzicht van de stad, blijkt wel uit
het mobiliteitsvoorbeeld dat Scholten geeft.
“Vervoersstromen zijn in eerste instantie goed
in kaart te brengen omdat er heel veel tellussen in wegen zijn aangebracht, waarmee
voertuigen worden geregistreerd. Daar komen echter ook nog camerabeelden bij, die

GEODESIE OPLOSSINGEN

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 meeten positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.
Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.
topconpositioning.nl
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Voor het thema Mobiliteit toont het Amsterdam Smart City Dashboard de rijsnelheden op de A10, eventuele vertragingen in het OV en het aantal beschikbare parkeerplaatsen en huurfietsen in de stad.

natuurlijk ook input leveren voor het dashboard. Ook zijn er parkeergelegenheden die
het aantal bezette en vrije plaatsen bijhouden
met sensoren. Met de combinatie van die gegevens is het al enigszins mogelijk om een
advies te geven aan automobilisten, maar dat
advies bevat dan nog niet alle vervoersmogelijkheden. Het is bijvoorbeeld prima denkbaar dat het in sommige gevallen veel sneller
is om een auto veel verder van de bestemming af te parkeren en vervolgens het laatste
stuk te fietsen. Een dergelijk advies is echter
alleen te geven wanneer ook wordt bijgehouden of er bij een parkeerplaats eventueel ook
fietsen te huur zijn. Sommige organisaties,
zoals de NS, houden dat weer bij met sensoren en die informatie is dan ook prima op te
nemen in het systeem. Op die manier denken
we na over het steeds verder invullen van het
systeem en het completeren van de informatieketen. De uitdaging is daarbij dat we bij
alle thema’s de juiste sensoren vinden en ook
de bijbehorende data.”

door een beheerder kunnen worden gebruikt
voor het monitoren en aansturen van de bezoekersstromen, maar kunnen ook zien hoe
een mobiel netwerk zich gedraagt bij piekbelasting.”
Het gebruik van een 5G-netwerk is uiteraard
niet het enige technische aandachtspunt voor
het ontwikkelteam van het Amsterdam Smart
City Dashboard. Alle data worden in de
cloud opgeslagen en daarbij worden meerdere platforms tegelijkertijd ingezet. “We gebruiken onder andere systemen van de Johan
Cruijff ArenA, van de gemeente Amsterdam
en van Microsoft en die moeten wel goed
aan elkaar worden geknoopt. Dat betekent
dus dat we techniek van de bovenste plank
moeten gebruiken, ook al omdat alle data en
functionaliteit 24 uur per dag beschikbaar
moeten zijn. Ondanks de complexe technologie, hebben we echter inmiddels alles onder
controle: het dashboard is live en functioneert
goed”, zo stelt Scholten.

Johan Cruijff ArenA

Naast het technologische aspect van het Amsterdam Smart City Dashboard is er ook nog
een ander aandachtspunt bij het ontwikkelen
van dit systeem en dat betreft de privacy van
burgers. Een aspect dat volgens Scholten de
volle aandacht verdiend. “Ik vind dat je mag
verwachten dat een overheid die een dergelijk systeem opzet, ook nadenkt over het
privacy-aspect. Er is technisch al heel veel
mogelijk, zo blijkt wel uit het werk van grote
dataverzamelaars als Amazon en Booking.
com. Zij hebben toegang tot enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens. Door middel
van slimme algoritmen (AI) kunnen zij deze
gegevens vervolgens bewerken, zodat er persoonlijke profielen ontstaan die het gedrag
van personen in meer of mindere mate kun-

Alhoewel er momenteel nog geen dekkend
5G-netwerk beschikbaar is, maakt het Amsterdam Smart City Dashboard hier al wel gebruik van. Scholten: “In het werkgebied van
ons dashboard zijn we inmiddels begonnen
met het testen van 5G, waarbij we ons met
name richten op de Johan Cruijff ArenA, het
centrale punt van het werkgebied. De ArenA
biedt als testlocatie verschillende voordelen.
Niet alleen zijn daar de verschillende technische voorzieningen aanwezig voor crowd
control, er komen ook met enige regelmaat
grote hoeveelheden bezoekers over de vloer
die gebruikmaken van het mobiele netwerk.
We krijgen op deze locatie dus niet alleen
inzicht in de manier waarop realtime-data

Geo

nen voorspellen. We moeten ons echt bewust
zijn van deze mogelijkheden en ons vervolgens afvragen in hoeverre dergelijke toepassingen ook verantwoord zijn. Dat is wat mij
betreft een essentiële discussie die vooraf
moet worden gevoerd: telkens weer een boete van 500 miljoen uitdelen aan een techreus
die te ver gaat, is misschien wel goed voor
de staatskas, maar niet de juiste manier van
werken omdat daarmee altijd achter de feiten
aan wordt gelopen. Daarom vind ik het ook
belangrijk dat we de ethische grenzen bewaken bij de ontwikkeling van smart cities. Net
zoals het bij medici gebruikelijk is dat ze een
verklaring ondertekenen waarin ze aangeven
dat ze privacy zullen respecteren, zouden we
dat bij de ontwikkeling van smart cities ook
moeten doen. Een gedragscode voor de ontwikkelaars van systemen. Waarbij we wat mij
betreft dan de Europese waarden en normen
hanteren, die toch weer wat anders zijn dan
die van Aziatische landen en de VS. Voor het
Amsterdam Smart City Dashboard geldt dat
we alle partners laten tekenen voor het juist
inzetten van de toepassing en dat we met elkaar aan het verbeteren van de gedragscode
werken. We zijn namelijk hard op weg om
een technologisch gestuurde wereld te creëren en daar moeten we de goede dingen uit
weten te halen, zowel op technologisch als
op ethisch gebied.” n

Privacy
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Platform voor architecten, ingenieurs en bouwbedrijven

Kennis en expertise bouwsector
wereldwijd toegankelijk
Door de redactie

Een Nederlandse start-up heeft een platform gelanceerd dat op internationaal
niveau innovatie faciliteert, kennis breed toegankelijk maakt en (bouw)bedrijven
commerciële kansen biedt. Met Galleo, deze wereldwijde intelligence hub voor de
bouwwereld, krijgen bedrijven uit alle landen toegang tot kennis en expertise die
eerder voor ze verborgen bleef.

O

veral ter wereld worden jaarlijks vele
duizenden bouwprojecten opgeleverd.
Het resultaat is daarbij voor iedereen
zichtbaar, maar niet de manier waarop het
project tot stand is gekomen. In het beste geval
komen de toegepaste expertise, projectplanning
en betrokken partners na afloop gefragmenteerd
terecht op diverse websites. In het slechtste geval
gaat alle kennis, en daarmee ook de ‘lessons
learned’, verloren. De makers van Galleo willen
daar met hun hub verandering in brengen.

Inzichtelijk
Galleo is een internationaal platform waarop
architecten, ingenieurs en bouwbedrijven toegepaste expertise wereldwijd zichtbaar maken
door het uploaden van projecten. Galleo maakt
precies inzichtelijk wie aan een project hebben
gewerkt en welke kennis en technieken er zijn
gebruikt. Zo vinden bedrijven (en in de toekomst
ook opdrachtgevers) niet alleen sneller een geschikte partner voor nieuwe projecten, maar
hoeven projectteams elders ook niet opnieuw het
wiel uit te vinden.
“Sommige landen zijn verder dan andere landen als het gaat om kennis en ervaring in bouwen. Via Galleo wordt alle expertise wereldwijd
nu mooi inzichtelijk op één platform”, vertelt Kars
Haarhuis, medeoprichter van Galleo. “De bouw
is een sector met ongekend veel tradities. De afstand tussen nog onbekende partijen is vrij groot
en de drempel om kennis uit te wisselen hoog.
Dit terwijl bedrijven veel van elkaar kunnen leren, nationaal én internationaal. Wie had ooit
gedacht dat we in Nederland behoefte zouden
hebben aan seismisch advies? Via Galleo wordt
die expertise snel gevonden.”
Met Galleo gaan organisaties op efficiënte wijze
met data om. Zo heeft Galleo een tool ontwik-

Galleo is een wereldwijde intelligence hub die expertise deelt binnen de bouwwereld.

keld die het mogelijk maakt om met één druk op
de knop tender ready referentiebladen te genereren uit Galleo. Met alle mogelijkheden is Galleo een database, matchmaker, inspiratiebron
én leerschool voor het wereldwijde bedrijfsleven.

Nieuwkomers
Galleo moet daarnaast ook de markt openbreken voor innovatieve nieuwkomers. In de praktijk krijgen nieuwe partijen niet altijd een kans,
omdat gevestigde bedrijven er onbekend mee
zijn. Galleo moet een einde maken aan die
koudwatervrees, aldus Haarhuis. “Alle nieuwe
innovaties, projectpartners en referenties worden
toegankelijk en inzichtelijk. Door het invoeren
van projecten op het platform kunnen deze ‘disrupters’ zich profileren én bewijzen. Net zoals
consumenten nu slaapplekken boeken bij onbe-

kenden op Airbnb, kunnen bedrijven straks met
vertrouwen nieuwe samenwerkingen aangaan
met partijen die ze daarvoor nog niet kenden.”

Single source
Galleo is de wereldwijde intelligence hub van de
bouwwereld. Het brengt de internationale bouwsector en collega’s onderling dichter bij elkaar
door inzicht te geven in informatie van voltooide
projecten. Interne en externe projectdata en kennis krijgen hiermee een single source of truth.
Galleo faciliteert daarbij de samenwerking tussen bedrijven door te laten zien wie wat heeft
gedaan, zodat iedereen zijn partners kan vinden
voor toekomstige projecten. n
www.galleo.co

Bouw
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Platform vervolgt activiteiten in oktober

Resultaten actieteams Platform
CB’23 gepresenteerd
Door de redactie

Op donderdag 4 juli werd de eerste mijlpaal van Platform CB’23 gevierd. Een jaar
na de start van het platform presenteerden de drie actieteams hun resultaten: een
Framework en Lexicon voor Circulair Bouwen en leidraden voor Paspoorten voor
de Bouw en voor de Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw.

B

oukje van Reijn, coördinator actieteams
Platform CB’23, opende de dag in het
LEF future center in Utrecht met een beschrijving van het experimentele proces dat het
platform doorlopen heeft. In totaal 85 unieke
organisaties met in totaal circa 95 betrokkenen,
hebben deelgenomen aan de actieteams. Zij
vormden een goede afspiegeling van de bouwsector met een mix van marktpartijen, overheden
en kennisinstellingen. Daardoor is vanuit alle perspectieven invulling gegeven aan de leidraden.
In negen maanden tijd zijn er zes bijeenkomsten
geweest. Tussendoor kreeg iedereen huiswerk
en werd informatie aangeleverd. Er is door alle
betrokkenen hard gewerkt. Van Reijn: “Ik ben
trots op wat we hebben bereikt en dat we een
stap hebben gezet naar het maken van sectorbrede afspraken over circulair bouwen.”

Opschaling
Onder grote belangstelling werden de documenten met eerste werkafspraken voor circulair
bouwen overhandigd aan Elphi Nelissen, voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie.
Nelissen: “In de transitie naar de circulaire
bouwsector bereiken we nu de fase van opschaling die moet leiden tot het ‘nieuwe normaal’.
Daar horen afspraken bij tussen alle partijen in
de sector, zodat de taal die we gebruiken voor
iedereen verstaanbaar is. Platform CB’23 is een
van de partners van het uitvoeringsprogramma.
Het Transitieteam was als reflectiegroep betrokken. Met deze leidraden heeft het platform input
vanuit de praktijk geleverd om tot een gemeenschappelijke taal te komen. Hiermee helpt zij de
uitvoering van de Circulaire Bouweconomie.”
Symbolisch onthulden Van Reijn en Nelissen de
website waar de documenten live staan. Deze
zijn inmiddels te downloaden van de website
van Platform CB’23. In drie break-outsessies
werd vervolgens uitleg gegeven over de status

Bouw

Elphi Nelissen en Boukje van Reijn onthulden symbolisch de website waar het resultaat van het werk van de drie
actieteams van Platform CB’23 te vinden is.

van de leidraden en hoe deze in de praktijk
toegepast kunnen worden om circulariteit in projecten verder te helpen. Tijdens de bijeenkomst
werd duidelijk dat er enorme behoefte is aan
handvatten en dat de aanwezigen er graag mee
aan de slag gaan.

doorkijkje naar de verdere invulling die door de
twee andere actieteams concreet is uitgewerkt.
Daarnaast heeft dit actieteam een lexicon opgeleverd met de belangrijkste termen voor circulair
bouwen en hun definities, voor een eenduidiger
taalgebruik.

Framework Circulair Bouwen

Paspoorten in de bouw

Ellen van Bueren van TU Delft en voorzitter van
het actieteam Framework Circulair Bouwen gaf
aan dat het door dit team uitgewerkte framework
vooral inzicht geeft in de stand van zaken en in
de onderwerpen die van belang zijn in de transitie naar een circulaire bouw. Het framework beschrijft businessmodellen, ketensamenwerking en
verankering daarvan. Het geeft daarnaast een

“Een moeras van discussies en een draak van
verslagen”, zo typeerde Wouter van Twillert,
C-creators en voorzitter van het actieteam Paspoorten in de bouw, het traject. “Dit was precies nodig in de transitie naar circulaire bouw.”
Het actieteam heeft een bouwwerk opgedeeld
in schaalniveaus; hoe is de onderverdeling en
wat dient worden vastgelegd op welke schaal?
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De aanwezigen discussieerden op 4 juli over de door de actieteams geformuleerde leidraden en gaven tips voor een vervolg.

Daarbij is ook gekeken naar de fase waarin een
bouwwerk zit, of het nog gebouwd moet worden
of dat het onderhouden wordt. Het team heeft
randvoorwaarden voor IT-systemen geschetst, de
uitwisselbaarheid van data, de eisen van een
systeem en hoe het zo breed mogelijk kan worden toegepast. Ook wordt er een implementatieadvies gegeven aan de overheid.

Meten van Circulariteit
Voorzitter van het actieteam Meten van Circulariteit, Mantijn van Leeuwen van NIBE, kon niet
live aanwezig zijn, daarom adresseerde hij de
aanwezigen met een videoboodschap. Als expert vindt hij de methode niet zo bijzonder vanuit
het oogpunt van complexiteit, maar dat was ook
niet de bedoeling. Bijzonder is het draagvlak
voor de ontwikkelde methode en dat die breder
toegankelijk is dan alleen voor de superexperts.
Het is een werkbare, eenduidige methode waar
je analyses mee kunt doen en die breed toepasbaar is. Nu is het volgens Van Leeuwen zaak om
de methode zoveel mogelijk te gebruiken zodat
we data genereren en ervaringen kunnen delen.

Break-outsessies
Na afloop van de break-outsessies gaf Van Reijn
een terugkoppeling over de manier waarop de
discussies over de leidraden zijn verlopen. Over
het geheel genomen waren het leuke, energieke
sessies waar nuttige punten zijn ingebracht. Een
groot deel van de deelnemers had niet deelgenomen aan een actieteam, waardoor al direct kennisverspreiding en opschaling is bereikt. Tijdens
de sessies is aan de orde gekomen hoe de leidraden toegepast kunnen worden in de praktijk
en welke blinde vlekken er nog zijn.

Implementatie
Voor de implementatie van de leidraden werden
aanwezigen opgeroepen om deze actief uit te
dragen, door het bijbehorende verhaal te vertellen en informatie te delen. Een rol die is weggelegd voor iedereen die aanwezig was en/of in
een actieteam heeft deelgenomen.
Een andere aanbeveling was om de leidraden al
in concrete projecten te gebruiken. Verschillende
aanwezigen gaven al aan dit te gaan doen,
maar ook de actieteamleden zelf hebben daar
al plannen voor geformuleerd. De ervaringen
van dit gebruik dienen vervolgens weer te worden gedeeld en geëvalueerd.
Ten slotte was er de tip om internationale opschaling te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van
formele Europese standaardisatie, en om budget
beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling
van de documenten van het platform.

Verdere invulling
Voor de verdere invulling van de verschillende
onderdelen zijn bij de break-outsessies een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Voor
het framework van Circulair Bouwen werd geadviseerd om dit verdere invulling te geven door
een stappenplan voor circulair bouwen te ontwikkelen en een database met referentieprojecten te
maken. Daarnaast werd aangegeven dat inzicht
in de Total Cost of Ownership een belangrijke
bijdrage gaat leveren aan het zichtbaar maken
van waardebehoud in de circulaire bouw.
Voor de Paspoorten voor de Bouw leverde de
break-outsessie de tip op om te gaan oefenen
met de leidraden en voorbeelden te genereren. Ook dient er een handleiding te worden
gemaakt voor het invullen van het paspoort en

daarbij moet goed nagedacht worden over het
in kaart brengen van de bestaande voorraad.
Een belangrijke volgende stap is het aanpakken
van de vele datavraagstukken die met paspoorten gemoeid zijn, zowel ten aanzien van formats
als beheer.
Voor de Kernmethode meten werd de tip geformuleerd om de methode aan te vullen met concrete eenheden en grootheden, en eens na te
denken over waardebehoud en schaarste. Ook
riepen de denkers in de break-outsessie op om
de verschillende niveaus van betrouwbaarheid
inzichtelijk te maken; nu is het mogelijk om redelijk betrouwbaar te meten, maar het verleden en
de toekomst is onbekend.

Vervolg Platform CB’23
De leidraden die er nu liggen, zullen sowieso
in de praktijk geïmplementeerd en getoetst worden zodat het mogelijk is om daarvan te leren.
Om activiteiten van Platform CB’23 verder vorm
te geven is geld nodig, uiteraard naast de inspanning van gemotiveerde mensen die niet op
waarde te schatten is. Inmiddels is er voldoende
uitzicht op financiering om door te kunnen gaan.
Deze zomer zullen de initiatiefnemers van Platform CB’23, Rijkswaterstaat, Rijkvastgoedbedrijf, NEN en De Bouwcampus, samen met de
Regieraad de nieuwe activiteiten uitwerken. De
intentie is om in oktober weer van start te gaan,
zodat volgend jaar een nieuwe mijlpaal gevierd
kan worden op weg naar een circulaire bouweconomie. n
www.platformcb23.nl
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Nog een keer…

Het 3D-stadsmodel en de
businesscase
Door Jan Blaauboer

Natuurlijk kom ik nog weer eens een keer terug op de businesscase voor een
3D-stadsmodel. Waarom? Mijns inziens is het gebrek aan goede, lees winstgevende, businesscases hét probleem. Zonder businesscase geen geld, zonder
geld geen model.

“Een 3D-stadsmodel kan zichzelf alleen terugverdienen als het voldoende nauwkeurig is.”

V

eel toepassingen rond het 3D-stadsmodel hebben een kwalitatief karakter.
Een goed voorbeeld hiervan is betere
besluitvorming bij nieuwbouw en/of wijzigingen. Natuurlijk wordt de besluitvorming beter
en wellicht ook sneller als je belanghebbenden kunt tonen hoe de nieuwe situatie eruit
gaat zien en hoe deze past in het bestaande.
De lastige vragen zijn: hoeveel beter wordt
die besluitvorming precies en hoeveel sneller
gaat het? Vaak ontbreekt het aan historische
data om een vergelijking te kunnen maken.
En, laten we eerlijk zijn, met name ‘beter’ is
een vaag begrip: beter dan wat?

Onbekende onnauwkeurigheid
Ik ben ervan overtuigd dat voor harde businesscases het van belang is een nauwkeurig

Opinie

3D-stadsmodel te hebben. Op zijn minst is het
nodig de nauwkeurigheid van het model te
weten. Ervaring leert dat dit vaak een uitdaging vormt bij de 3D-stadsmodellen die nu in
gebruik zijn. Volgens mij komt dit primair omdat veel van deze modellen gebruikt worden
voor visualisaties en hieraan gerelateerde
taken. Natuurlijk is dit uitermate waardevol.
Het is echter lastig hier een harde besparing
aan te hangen. Mijn overtuiging is dat deze
modellen van onbekende nauwkeurigheid uiteindelijk niet gaan overleven. Dit leidt tot mijn
stelling:

Voor brede inzetbaarheid van
een 3D-stadsmodel is hoge
nauwkeurigheid gewenst.

Met hoog bedoel ik een nauwkeurigheid die het model geschikt maakt als
uitgangspunt voor het ontwerpen van nieuwe (spoor)wegen, gebouwen en andere
infrastructuur. Een belangrijke overweging
hierbij is dat een nauwkeurig model wel
te gebruiken is voor toepassingen waarbij
minder nauwkeurig toereikend is, maar dat
dit omgekeerd niet het geval is. Natuurlijk is
het maken (en beheren) van een nauwkeurig model duurder. De investering verdient
zich echter terug omdat er maar één model
nodig is, dat voor alle toepassingen kan
worden ingezet.
Er zijn zeker businesscases te bedenken
die ‘hard’ zijn. De uitdaging bij veel van
deze cases is dat zij een ander denkraam
vergen en dat oude processen niet langer
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toereikend zijn. Zo’n businesscase vraagt
commitment van de organisatie en haar
ecosysteem!

Een nieuwe weg
Mijn geliefkoosde voorbeeld bevindt zich in
de ontwerp- en realisatiedisciplines. Ik heb
hier eerder over gesproken in één van mijn
LinkedIn-babbels. Ik ga dit toelichten aan de
hand van de constructie van een nieuwe weg.
Vanzelfsprekend sluit deze weg bij beide
eindpunten aan op het bestaande wegennet.
Natuurlijk zijn ook het terrein en de eventuele
obstakels die zich hierin bevinden van groot
belang voor het ontwerp en de realisatie van
de nieuwe weg.
Het lijkt nog steeds de gewoonte te zijn dat
de ontwerper/constructeur/aannemer de benodigde data van de bestaande situatie zelf
inwint. Ook als de relevante overheidsorganisatie al deze informatie beschikbaar heeft. In
een tijd waar hergebruik van data een speerpunt is, is dit uiterst merkwaardig.
Deze werkwijze kost natuurlijk ook, zowel in

tijd als in geld. Ik weet, uit eigen ervaring,
dat bijvoorbeeld een gemeente haar beheerkaarten echt wel nauwkeurig vervaardigt. En
dat deze data dus een uitstekend startpunt
vormen voor het nieuwe ontwerp. Waarom
dit dan toch vaak niet gebeurt, is een juridisch probleem. Simpel gesteld: als ik jou
garandeer dat mijn data goed zijn, jij gaat
ze gebruiken en komt in problemen omdat er
toch een fout in de data zit, dan ben ik het
haasje. Is er dan zo weinig vertrouwen in de
eigen data dat veel overheidsinstellingen dit
risico niet willen dragen?

Uitgangspunt
Nu even dromen. We mijmeren over een
ideale situatie: er is een nauwkeurig en actueel 3D-stadsmodel. We weten hoe nauwkeurig en we weten ook hoe actueel dit model
is. Dan is dit model toch bij uitstek geschikt
om te dienen als uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe weg? Er hoeft niet opnieuw ingewonnen te worden, er kan direct
begonnen worden met ontwerpen. Minder

kosten en sneller, mooier kan toch niet? En
natuurlijk kan dit model gebruikt worden om
belanghebbenden de nieuwe weg te tonen,
inspraaksessies te houden en aanverwante
activiteiten te ondersteunen.
Mij lijkt dit een goed voorbeeld van een
win-winsituatie. Waarom gebeurt dit dan
niet? Ik denk deels vanwege het eerder beschreven juridische punt en deels omdat al
eeuwenlang eenzelfde werkwijze en proces
gevolgd wordt. Veranderen is moeilijk, dat is
zeker waar. Maar… geld is niet gratis (een
leuke uitspraak die ik laatst oppikte in een
Netflix-serie) en er zijn serieuze en harde
besparingen mogelijk met een nauwkeurig
3D-stadsmodel. Vergeet niet: innovatie kan
nooit gedijen als we blijven vasthouden aan
het verleden... n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.

Benieuwd
naar BricsCAD?

Ervaar het tijdens
een BricsCAD sessie!

CADKOOP, BEST IN CAD EN SERVICE!

cadkoop.nl
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Samen op school

Hoe we Common Ground
tastbaar maken
Door Wouter Brokx

Ik herinner me dat ik de eerste dag op een nieuwe school erg spannend vond.
Nieuwe mensen, een nieuwe omgeving en gebruiken zoals voor het eerst koffie
drinken. Een school is een plek waar we samenkomen en kennis delen. Het is een
voorbeeld van een gemeenschappelijk terrein waar we elkaars gelijke zijn − en
dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel.

S

chool is een plaats waar we samen de
beste lessen uit het verleden bestuderen en om dat ons eigen te maken als
fundament voor verdere ontwikkeling. Dat is
ook de gedachte achter de Common Groundbeweging van VNG: om samen op het gemeenschappelijke terrein te bouwen aan het
digitale ecosysteem, zonder de ballast van
verouderde systemen uit het verleden.
Laten we eens kijken wat de waardevolle lessen zijn van de Common Ground-beweging,
in de analogie van een school. De eerste les
gaat over grondstoffen. Data zijn de grondstof van het digitale domein en het fundament
van vrijwel alle moderne dienstverlening.
Data verdienen een respectvolle behandeling
als unieke objecten, net als elk mens uniek is
in het fysieke domein. Data zijn uniek en dienen bij de bron eenmalig opgeslagen te worden voor iedereen die de data wil en mag
gebruiken. Inmiddels hebben vrijwel alle data
een locatie. Dat is een significant detail, want
daarmee zijn alle data direct verbonden aan
elkaar en aan de realiteit. Puur door die eigenschap is er in één klap een verbinding
tussen het digitale en fysieke domein. Die verbinding is er in ruimte, tijd én schaal, de vijf
dimensies van data.

Toegang tot data
De tweede les van de Common Ground-beweging gaat over verrijken. Het gaat over
toegang tot data via de digitale snelweg in
de vorm van services. Hier zijn standaarden
en protocollen voor gedefinieerd, zodat de
software die daaraan conformeert de data
beschikbaar kan maken en verrijken. Een
rijk softwareplatform heeft alle tools en engines om toepassingen te maken (de volgende

Geo

Het vereist moed om open partnerships aan te gaan, maar er zijn altijd mensen die samen willen leren en verbeteren.

stap), en connecties naar en integratie met
andere systemen mogelijk te maken. Het platform dient open te zijn en gebruik te maken
van API’s, zodat iedereen verder kan bouwen
op hetzelfde fundament.
De derde les gaat over het product. In het digitale domein is het product een applicatie,
waar één of meerdere processen data via algoritmes opwerken tot bruikbare informatie,
en een interface biedt aan de gebruiker om
kennis en inzicht op te doen uit deze informatie of om een taak uit te voeren. Er worden
hoge eisen gesteld aan de user experience,
waarbij driedimensionale visualisatie, analyse en interactiviteit steeds vaker voor vanzelfsprekend worden aangenomen, terwijl
de apparaten waar we mee werken mobiel
moeten zijn en steeds kleiner worden. Deze

hoge eisen vragen om een slimme aanpak en
software die de laatste technologische innovatie ondersteunt, zoals Machine Learning en
GPU processing.

Samen in de banken
De belangrijkste les is misschien niet zozeer
de inhoud maar dat we het samen doen.
We zitten samen in de schoolbanken. Common Ground is als beweging gestart door
de VNG, maar gaat over meer dan alleen
gemeenten. Het is een bruikbaar model waar
ook burgers, bedrijfsleven en wetenschap
in participeren. Dient Common Ground
verplicht beleid te zijn voor de overheid en
haar toeleveranciers? Ik ben van mening dat
iedereen er verstandig aan doet om de waardevolle lessen van school ook toe te passen
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Digitaal versus
papier

Op school bestuderen we de beste lessen uit het verleden en dat is ook de gedachte achter de Common
Ground-beweging van VNG.

in hun verdere leven. IMAGEM en Hexagon
Geospatial hebben in ieder geval de Common Ground-denkwijze geadopteerd, en
haar technologie en aanpak afgestemd op
het principe van ‘data los van applicaties’.
We pakken dit concept beet vanuit onze drie
vaste thema’s − data automation/analytics
& AI, digital twin en datagedreven sturen –
en daarmee kunnen met 5D-locatiedata alle
maatschappelijke uitdagingen worden aangevlogen. De drie bijbehorende softwareplatforms leveren de technologie tweede les
om oplossingen te bouwen en integreren, die
unieke 5D-data veilig verbinden en vertalen
naar informatie en werkprocessen.
Wij geloven dat we de oplossingen samen
moeten maken, en om co-creatie te faciliteren tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap hebben we het VALLEY-initiatief gestart.
In dit co-creatie platform zijn alle producten
en componenten (uit de derde les) na eenmalige ontwikkeling beschikbaar voor hergebruik door de overheid. Zo wordt Machine
Learning met GPU processing bijvoorbeeld al
gebruikt door WDO Delta om watergangen
te inspecteren uit satellietbeelden, en komt de
kennis én het AI-model beschikbaar voor de
overheid.

Co-creatie
De aanpak van 5D-data, Common Groundarchitectuur en co-creatie zit diep verankerd
in het fundament van onze technologie en
vakmensen. Bij IMAGEM vinden we het belangrijk dat iedereen zich ook in het digitale
domein veilig en thuis kan voelen. Dit ondersteunen we door de waardevolle lessen van
school te adopteren en unieke mensen te
verbinden met unieke data. Net als op elke

school is een co-creatie aanpak vaak het
meest effectief, maar het vereist moed van
alle deelnemers om open partnerships aan te
gaan in plaats van een traditionele afnemerleverancierrelatie tussen overheid en bedrijfsleven. Net als vroeger tijdens de eerste dag
op een nieuwe school hebben we de eerste
stap gezet. Wij hebben het vertrouwen dat er
op gemeenschappelijk terrein medestanders
zijn, die geloven wat wij geloven, en samen
willen leren en verbeteren. Laten we vooral
samen eens een keer koffie drinken. n
Wouter Brokx is CEO bij IMAGEM. VALLEY is een co-creatie
platform voor de overheid, waar kennis, toepassingen en
technologie samenkomen, zie www.imagemvalley.nl.

Heerlijk vooroordelend zullen velen van jullie
direct denken dat er weer een staaltje oud en
nieuw of vroeger en nu wordt voorgeschoteld.
Niets is minder waar. Ik mag dan wel over
enige senioriteit door wijsheid, anciënniteit
en voorkomen beschikken, maar dat wil niet
zeggen dat ik niet met mijn tijd meega. Redeneren vanuit historisch perspectief is niet stoffig. Mijn (veel) jongere collega’s en vakbroedersgenoten (ik moest even zoeken naar een
genderneutrale schrijfwijze) willen graag met
mij samenwerken. Dat kan ik natuurlijk maar
al te goed begrijpen want daarmee heb ik het
eigenlijk al gezegd: samenwerken. Dat is de
crux die bruggen slaat, generatiekloven dicht,
vroeger en nu verbindt en de sleutel is tot de
vooruitgang.
Vorige week ging de plotter kapot. Het ding
was echt niet meer aan de praat te krijgen.
Het vertoonde al enige tijd kleine gebreken,
dingen die wij accepteerden van de oude, vertrouwde afdrukker. Ja, oud en vertrouwd, want
kochten wij vroeger elke twee tot drie jaar standaard een nieuwe, deze heeft het toch mooi
ruim vijf jaar uitgehouden.
De discussie ging niet over welke plotter er
moest komen maar ‘of’ we überhaupt nog wel
zo’n ding op de werkvloer wilden hebben.
Vele argumenten gingen over en weer, er waren goede discussies met luisteren, samenvatten en doorvragen. Van ‘meegaan met de tijd’
en ‘denk toch aan het milieu’ tot ‘gebruik op
z’n minst de afdrukservice’. Gezamenlijk werd
een eisenlijstje opgesteld. Dat ging vroeger
wel anders. Toen besloot de senior gewoon
wat er ging gebeuren.
Prima discussie, waar ik even uitstapte voor
het plegen van een telefoontje. Ik mengde mij
weer in het gesprek en meldde dat de plotter
niet ons bezit is. Wij huren deze afdrukfaciliteit. Het huurcontract loopt nog 3,5 jaar. Morgen wordt een nieuwe geïnstalleerd.
Het voelde wel een beetje als een anticlimax,
maar het was een goede discussie. Als digitaal het echt wil winnen van het papier moet
de markt nog wel even versnellen en verbeteren. Zolang het beeldscherm niet kan worden
opgerold, bekrast kan worden voor aantekeningen of te bekijken is op een smartphone,
zal er over 3,5 jaar gewoon weer een plotter
op de werkvloer worden geplaatst.
Schrijf een comment op de site of stuur een mail
naar redactie@bignieuws.nl.
Afdrukingenieur W. Barendsz
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Leer innovatieve technologieën en draag
bij aan een duurzame wereld!
Een Geomatics MSc biedt
uitstekende carrièreperspectieven.
Meer weten?
Kom naar het TU Delft
Master Event op
21 november 2019
www.geomatics.tudelft.nl
Geomatics@tudelft.nl
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www.nedgraphics.nl

Cursussen

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

- Revit (BIM)
- AutoCAD
- 3ds Max
- Inventor
- Fusion 360

Incl. Nederlandstalig leerboek,
symbolen/families
Officieel Certificaat Autodesk
Start cursus elke maand

www.CADCollege.nl
www.cadcollege.nl

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

FME TRAININGEN
09/09 & 10/09

FME Workbench Advanced Training

16/09 & 17/09

FME Server Authoring Training

24/09

FME Server Administration Training

07/10 & 08/10

FME Workbench Basis Training

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

Kijk ook eens op www.vicrea.nl/fme
www.vicrea.nl

Trainingswijzer

www.unigis.nl

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

Post-HBO opleiding

Geo-informatievoorziening
e
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De opleidingen van Ruimteschepper Kenniscentrum zijn product onafhankelijk, actueel en
spelen in op de ontwikkelingen in de (geo) markt. Ruimteschepper biedt onder andere
opleidingen op het gebied van:

Avondopleiding
16 bijeenkomsten

Methodieken & Techniek
Agile | Scrum Master of Agile Scrum Foundation, EXIN gecertificeerd
Scrum Master mbv lego mindstorms, SCRUM.org gecertificeerd
TMap Suite Test Engineer of TMap Suite Test Master, EXIN gecertificeerd

Start: 24 september 2019
Het gericht toepassen van geo-informatie
vanuit kennis, inzicht en overzicht.

Vakinhoudelijk
IMBOR, de reis van het object
GeoWijzer, grip op ruimtelijke dataprocessen

Voor beleidsmedewerkers, coördinatoren,
geo-adviseurs & GIS-specialisten
Dagopleiding

Communicatie & Coaching
Scrum the human factor
Assertiviteit & feedback
Beïnvloedingsvaardigheden
Communicatiestijlen

Basis Geo-informatie

Start: 23 september 2019

www.opleidingengeo.nl

Voor meer informatie www.ruimteschepper.nl of kenniscentrum@ruimteschepper.nl

www.opleidingengeo.nl

www.ruimteschepper.nl

Software voor reality capture

Leica Cyclone 3DR gelanceerd
Door de redactie

Leica Geosystems, onderdeel van Hexagon, heeft de nieuwe Leica Cyclone 3DR-software voor reality capture op de markt gebracht.
De nieuwe software combineert technologie voor gecentraliseerd point-cloudmanagement van Leica Cyclone met geavanceerde
automatische analyses van puntenwolken en modeling van 3DReshaper. De nieuwe software biedt gebruikers een vereenvoudigd
platform voor landmeting, architectuur, engineering, bouw en voor de inspectie van tanks.

Leica Cyclone 3DR is een platform voor landmeting, architectuur, engineering, bouw en
de inspectie van tanks.

Cyclone 3DR bevat de gecombineerde expertise van 3DReshaper en Cyclone.

xserie instelbare functionaliteiten om cleaning, modeling, meshing,
data-extractie, inspectie en rapportages te automatiseren. Er is hiermee een scala aan 3D-producten te creëren die geschikt zijn voor reality capture binnen verschillende werkgebieden. Ook zijn specifieke
workflows voor bouwtoezicht en de inspectie van tunnels en tanks
(gebaseerd op de API 650/653-standaard) beschikbaar. Cyclone
3DR maakt daarnaast het gebruik van reality-capturetoepassingen in
uiteenlopende bedrijfstakken mogelijk door ondersteuning van dataformats zoals IFC, STL, OBJ, VRML, DXF, STEP en IGES.
Gebaseerd op de Leica Jetstream-technologie, die het mogelijk maakt

om reality-capturedata te bekijken en te gebruiken, verzorgt Cyclone
3DR het proces om werkinformatie direct aan klanten ter beschikking
te stellen. Cyclone 3DR bundelt de gecombineerde expertise van
3DReshaper en Cyclone om een oplossing te bieden, waarmee dataprocessing, visualisatie en de productie van meshes of rapporten kan
worden versneld. n
leica-geosystems.com/nl-nl

Kort nieuws
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Byldis Facades kiest voor nieuwe ontwerpsoftware

Aansturing productie essentieel
bij overstap naar 3D
Door Lambert-Jan Koops

De voordelen van 3D en het gebruik van BIM bij complexe projecten zijn inmiddels genoegzaam bekend, maar dat betekent niet dat alle bouwpartijen al zijn
overgestapt op software die deze manier van werken ondersteunt. Met name
ondernemingen die de productie van bouwonderdelen aansturen, dubben over de
vraag hoe ze de overstap naar 3D en BIM kunnen maken zonder dat daarbij de
workflow van het bedrijf wordt verstoord of dubbel werk moet worden gedaan.
BIGnieuws sprak met Luca Martellotta van Byldis Facades over de afwegingen die
deze onderneming moest maken bij de introductie van nieuwe ontwerpsoftware.

D

e naam Byldis is relatief nieuw in de
Nederlandse bouwwereld. In 2017
ging de divisie industriële bouwcomponenten van bouwbedrijf Hurks verder als
zelfstandige onderneming, waarbij de activiteiten in vier verschillende werkmaatschappijen zijn onderverdeeld: Byldis Engineering,
Byldis Prefab, Byldis Facades en Byldis International. Hiermee biedt Byldis een totaalconcept waarin engineering, productie en montage volledig op elkaar aansluiten. Hierdoor
is de onderneming in staat om een bouwmethodiek te hanteren waarbij alle constructieve
elementen compleet naar de bouwplaats
worden gebracht: dus inclusief kozijnen, ramen en buitengevel. Deze manier van werken
zorgt ervoor dat gebouwen klaar kunnen zijn
in iets meer dan de helft van de bouwtijd die
nodig is bij een traditioneel bouwproces.
Luca Martellotta is project engineer bij Byldis
Facades en vertelt over de activiteiten van
deze werkmaatschappij: “Wij engineeren,
produceren en monteren deuren, kozijnen
en vliesgevels van aluminium. Daarbij wordt
Byldis Facades in de regel al vroeg in het
bouwproces betrokken, zodat het niet alleen
mogelijk is om de beste technische oplossing
te kiezen, maar ook het karakter van een gebouw nog kan worden bepaald. Omdat we
zo vroeg in het bouwproces al meepraten
over de te kiezen oplossingen, krijgen wij
ook steeds meer te maken met BIM. Onder
invloed daarvan zijn we vorig jaar dan ook
overgestapt op het werken in 3D. De andere
werkmaatschappijen waren drie jaar geleden
al overgestapt, maar voor ons was het tot die

Bouw

Luca Martellotta, project engineer bij Byldis Facades: “Byldis Facades wordt er vaak al vroeg in het bouwproces bij
betrokken, zodat niet alleen de beste technische oplossing te kiezen is, maar ook het karakter van een gebouw nog
kan worden bepaald.”

tijd nog niet echt noodzakelijk, ook omdat we
ons productieproces goed konden aansturen
met de informatie uit de 2D-ontwerpen. Vanaf
januari 2018 zijn we echter uit gaan kijken
naar een 3D-pakket voor de gevelwerkzaamheden.”

Overwegingen
Tijdens de zoektocht naar nieuwe ontwerpsoftware werd gezocht naar producten
die niet alleen pasten bij de werkzaamheden
van Martellotta, maar ook aan zouden sluiten bij het productieproces van Byldis Facades. Daarbij passeerden uiteenlopende programma’s de revue. Martellotta vertelt over

de overwegingen die een rol speelden: “Veel
architecten werken met Revit en in verband
met het uitwisselen van data zou het daarom
nuttig kunnen zijn om daarmee te werken. Dit
pakket is dan ook prima geschikt voor het modelleren en visualiseren van een gebouw in
zijn geheel, maar het is niet nauwkeurig genoeg voor het ontwerpen van aluminium onderdelen. De maten van onderdelen in Revit
worden weergegeven in millimeters en dat is
te grof voor onze producten. Een bijkomend
probleem was bovendien dat het niet mogelijk was om de Revit-modellen te gebruiken
voor het aansturen van onze productiemachines, zodat we in dat geval alle onderdelen
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opnieuw zouden moeten tekenen in 2D. Dat zou natuurlijk veel te omslachtig en foutgevoelig zijn.”

Database LogiKal
Een belangrijke eis van Martellotta en zijn collega’s was dat het nieuw
te introduceren ontwerppakket zou moeten kunnen werken met LogiKal. Dit programma van de Duitse ontwikkelaar Orgadata is een bekende tool binnen de gevelindustrie en bevat onder andere functies
voor calculaties, het uitvoeren van de werkvoorbereiding en de intelligente aansturing van CNC-machines. Minstens zo belangrijk is echter
dat de hoofddatabank van het pakket is voorzien van de producten
van de meeste profiel- en beslagfabrikanten op het gebied van aluminium, staal, hout-aluminium en kunststof. Naast profielen en beslagen
bevat de databank bovendien glas en accessoires, allemaal volgens
de actuele prijs- en artikellijsten, en daarmee is het gebruik van deze
software van groot belang voor Byldis Facades in het algemeen en
Martellotta in het bijzonder.
“Omdat de database van LogiKal ook de productiegegevens levert
voor het aansturen van ons machinepark, was het ondenkbaar dat we
een ontwerppakket zouden kiezen dat geen koppeling zou hebben
met dit pakket. Om die reden hebben we bijvoorbeeld ook gekeken
naar het gebruik van AutoCAD in combinatie met Athena, een plug-in
voor gevelbouwers. Die oplossing viel echter af omdat complexe 3Dontwerpen in Athena nogal grote bestanden opleveren en dat bleek
niet prettig te werken. Daarmee kwam de beslissing uiteindelijk neer

Het nieuwe kantoor- en hotelcomplex Hourglass wordt tachtig
meter hoog en momenteel gebouwd op de Amsterdamse
Zuidas.
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Alle gevelelementen voor Hourglass hebben een
eigen, unieke vorm.

op een keuze tussen Inventor en HiCAD,
twee pakketten die allebei met LogiKal-data
kunnen werken. Het werd na ampel beraad
HiCAD. Met beide pakketten is het goed mogelijk om onderdelen te ontwerpen, maar HiCAD bevat meer specifieke functies voor aluminium producten en sloot daarom beter aan
op onze workflow. Na een presentatie van de
software hebben we dan ook snel de knoop
doorgehakt en de software aangeschaft. Na
het volgen van de bijbehorende softwaretraining bij leverancier ISD Benelux hebben we
in september 2018 ons eerste project uitgevoerd in HiCAD: Hourglass in Amsterdam.”

Koppeling
Voor het werk aan Hourglass kwam de overstap op een 3D-pakket als geroepen voor
Martellotta. Dit kantoor- en hotelcomplex
heeft, zoals de naam al doet vermoeden, de
vorm van een zandloper en dat heeft direct
gevolgen voor de werkzaamheden aan de
gevel: alle gevelelementen hebben een eigen, unieke vorm. “Het zou inderdaad lastig
zijn geweest om dit in 2D te doen,” vertelt
Martellotta, “maar in HiCAD was het project

prima uit te voeren, onder andere omdat het
daarin mogelijk is om zelf profielen aan te
maken.”
Bij de bouw van Hourglass zijn verschillende
organisaties betrokken, waarvan voor Byldis
Facades zusterbedrijf Byldis Prefab en aannemer Hurks Bouw de belangrijkste waren.
“Omdat de onderdelen van deze drie partijen exact op elkaar moesten aansluiten, waren
een goede communicatie en uitwisseling van
ontwerpdata erg belangrijk, typisch zaken
die in een BIM-omgeving goed tot uiting komen. Die uitwisseling vond plaats met behulp
van IFC, waarbij wij als Byldis Facades ons
ontwerpwerk met name konden baseren op
werk dat al gedaan was door Byldis Prefab.”

Toekomst
De gevel van Hourglass heeft Martellotta naar
tevredenheid volledig in 3D kunnen ontwerpen in HiCAD. Daarnaast is AluCAD ingezet
voor het aansturen van de productiemachines
van het bedrijf en zijn sommige tekeningen
alsnog in 2D gemaakt in AutoCAD. Dat laatste pakket is nog niet helemaal verdwenen bij
de engineeringsafdeling van Byldis Facades,
waarbij het met name wordt gebruikt voor
projecten waar het 3D-aspect een minder
grote rol speelt.
Dat zal in de toekomst langzaam maar zeker veranderen, denkt Martellotta: “Het plan
is om het aantal ontwerpen in HiCAD op te
voeren, maar dat zal de komende tijd echt
van het project afhangen. Dat ligt niet aan de
mogelijkheden van de software, maar vooral
aan het aantal mensen dat met de software
om kan gaan binnen ons bedrijf. Ik was zelf
in 2018 één van de twee ontwerpers die de
HiCAD-training heeft gevolgd, maar mijn collega is inmiddels uit dienst, zodat ik voorlo-

Een profiel voor Hourglass, uitgewerkt in HiCAD.

pig weer de enige ben die met deze software
kan werken. Omdat de voordelen van het
gebruik van HiCAD voor ons echter duidelijk
zijn, worden momenteel drie collega’s opgeleid, zodat zij er over niet al te lange tijd ook
mee kunnen werken. Vanaf dat moment zal
het aantal projecten dat we in 3D draaien
dan ook fors toenemen.” n
www.byldis.com
www.isdgroup.com/nl

Hourglass
Het nieuwe kantoor- en hotelcomplex Hourglass is een multifunctioneel gebouw van tachtig meter hoog op de Amsterdamse Zuidas. Het
negentien verdiepingen tellende complex, dat bij oplevering het BREEAM-label Excellent zal krijgen, omvat zo’n 42 duizend vierkante
meter bruto vloeroppervlak. Zo’n 25 duizend vierkante meter daarvan is gereserveerd voor kantoren, terwijl negenduizend vierkante
meter bestemd is voor hotelappartementen. De resterende vierkante meters zijn bestemd voor winkels, horeca en een ondergrondse
parkeergarage.
Hourglass valt niet alleen op dankzij de prominente ligging aan de Parnassusweg, maar ook omdat er niets recht is in het ontwerp, met
uitzondering van de in het werk gestorte stabiliteitskernen. De gevels van dit door Dam & Partners ontworpen gebouw hellen onderin
iets naar binnen en bovenin iets naar buiten, zodat een zandloper-silhouet ontstaat. Vanaf de derde verdieping worden de gevels opgebouwd met prefab-elementen die onder andere door Byldis Prefab en Byldis Facades zijn ontwikkeld. Het principe van M-vormige
elementen wordt van onder tot boven doorgezet, maar ieder prefab-element dat wordt gebruikt, is daarbij anders − bijvoorbeeld door
instortvoorzieningen, dikte of plaatverdeling.
Voor de buitenkant van Hourglass geldt dat deze wordt uitgevoerd in Turks limestone. Natuursteen die al in de prefab-fabriek wordt aangebracht, net als de aluminium puien en de beglazing. De elementen worden met twee torenkranen geplaatst, een manier van werken
die alleen mogelijk was dankzij de intensieve samenwerking tussen aannemer Hurks Bouw, Byldis Prefab en Byldis Facades.
www.hourglass-zuidas.nl

Bouw
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CARRIÈREKANSEN IN
AMERSFOORT,
DÉ GEO-STAD VAN
NEDERLAND!
✓ In Amersfoort werd
begonnen met het opmeten
van Nederland in de
Rijksdriehoekmeting.

✓ De Onze Lieve Vrouwetoren
is hét centrale punt in de
stereografische projectie van
Nederlandse topografische
kaarten.

✓ Meerdere keren uitgeroepen
tot meest aantrekkelijke
woonstad.

(Elsevier & Bureau Louter)

Foto: Jan Jaap Bakker

✓ Een flink aantal grote geobedrijven en -organisaties
maakt van Amersfoort hét
geo-centrum van Nederland.

Wil jij werken in een stad die alom wordt gewaardeerd om haar woon- en werkklimaat, voor
bedrijven of organisaties als Royal HaskoningDHV, Arcadis, Geomaat, Geonovum, AeroVision,
HydroLogic, Neo, Simacan, Vicrea of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Kijk dan op:

www.amersfoortbusiness.com/geo-stad
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Aandacht voor externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkeling

Top 100 van Gevaarlijke
Gemeentes in kaart gebracht
Door Lambert-Jan Koops

Veiligheid in de openbare ruimte is een heikel thema in een dichtbezet land als
Nederland. De ruimte is beperkt en dat heeft als gevolg dat het vaak niet goed
mogelijk is om risicovolle objecten volledig te scheiden van woon- en werklocaties.
Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving bracht het aantal risicosituaties per gemeente en verwerkte deze gegevens in de overzichtskaart ‘Gevaarlijke Gemeentes’.

H

et netwerk Ontwerp Veilige Omgeving
(OVO) is sinds 2013 actief en stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van
omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen.
Dat doet de organisatie door de samenwerking tussen ruimtelijke ontwikkelaars en (externe) veiligheidsdeskundigen te versterken.
De visie van OVO is daarbij dat deze ontwikkelaars en deskundigen eerder in het proces
met elkaar om de tafel moeten gaan zitten en
daarbij omgevingsveiligheid meenemen als
ontwerpvariabele. Wanneer deze partijen elkaar tijdig opzoeken en inschakelen, kunnen
zij een veilig ontwerp mogelijk maken.
Om aandacht te vragen voor de noodzaak
om omgevingsveiligheid mee te nemen bij
stedenbouwkundig ontwerp, heeft OVO de
overzichtskaart Gevaarlijke Gemeentes gemaakt. Het is de eerste keer dat een dergelijke kaart is gemaakt door deze organisatie,
vertelt Bert ter Horst, die vanuit het strategisch
ontwerpbureau Bestwerk als grafisch ontwerper betrokken was bij het project. “Het project gevaarlijke gemeentes was een opdracht
van OVO die is uitgevoerd door de bureaus
Bestwerk en Oostkracht10. Samen hebben
wij bekeken hoeveel woningen en kantoren
er op risicovolle locaties staan. Daarbij is de
grens op honderd meter vanaf die locaties
gesteld, waarbij panden die binnen vijftig
meter staan zwaarder meetellen. Er is hierbij
naar verschillende risicovolle bronnen gekeken: hoofdtransportleidingen voor aardgas,
lpg-installaties en tankstations en (chemische)
bedrijven met kans op zware ongevallen.
Daarnaast is gelet op wegen, spoorwegen
en vaarwegen met transport van gevaarlijke
stoffen. Ook heeft er een weging plaatsgevonden op basis van de risico’s: chemische

Geo

De Top 10 van gemeentes met het grootste aantal verblijfsobjecten binnen vijftig of honderd meter
van een risicovolle locatie.
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bedrijven tellen relatief zwaar binnen onze
opzet.”

Grote steden
De Top 100 met gevaarlijke gemeentes bevat
de honderd gemeentes die in absolute aantallen de meeste woningen en kantoren hebben
staan in de buurt van risicovolle objecten. Het
zal weinig verbazingwekkend zijn dat het de
grote steden zijn die hier de top tien bevolken. Opvallend is nog wel dat Amsterdam
met ruime voorsprong op de eerste plaats
staat en meer dan dubbel zo veel scoort als
de nummer twee op de lijst, Rotterdam. Ter
Horst legt uit hoe dit kan: “Rotterdam heeft
heel veel zware industrie binnen de gemeentegrenzen, maar daarvan is het meeste geconcentreerd in de haven en duidelijk aangewezen industriegebieden. Dankzij die toch
wel goede stedenbouwkundige indeling bevinden zich relatief weinig verblijfslocaties in
de buurt van risico-objecten en scoort deze
stad dus heel behoorlijk.”

Relatief gevaarlijk
Met de relatief goede score van Rotterdam is
meteen de link gelegd naar de andere Top 10
van gevaarlijk gemeentes die door het OVO
werd gepubliceerd. De Top 10 van relatief
gevaarlijke gemeentes bevat de gemeentes
waar het aantal verblijfsobjecten in de buurt
van een risicobron hoog is ten opzichte van
het aantal inwoners van die gemeente. In de
top van deze lijst geen grote steden, maar
juist kleinere plaatsen die allemaal niet per
se bekend staan om hun industriële activiteit.
Ter Horst: “Op zich is het wel logisch dat in
de relatieve lijst vooral kleinere gemeentes
staan, want wanneer een kleine gemeente

een risicovol object bevat, is het al snel zo dat
een groot deel van de verblijfsobjecten van
die gemeente in de buurt staan van dat object. Met name bij niet zo in het oog springende risico-objecten, zoals spoorwegen, wegen
en buisleidingen is dat het geval. De gemeentes in de relatieve Top 10 zijn dan ook zonder
uitzondering relatief kleine gemeentes met
een woonkern waarlangs of waar doorheen
een route met transport van gevaarlijke stoffen is gelegen. Voor vrijwel alle gemeentes in
de Top 10 is de belangrijkste risicobron het
spoor. Dat geldt duidelijk voor de plaatsen
Vught, Wierden, Borne, Rheden, Olst-Wijhe,
Nijkerk en Meerssen. Als er geen sprake is
van vervoer van gevaarlijke stoffen over het
spoor, is het vervoer over de weg bepalend
of het vervoer van aardgas door het hogedruknetwerk van de Gasunie.”

belangrijk dat bestuurders en ontwikkelaars
zich bewust blijven van de eventuele risico´s
die hun beslissingen met zich meebrengen,
zodat ze er samen voor kunnen zorgen dat
de gebouwde omgeving in Nederland ook
echt veilig blijft.” n
www.ontwerpveiligeomgeving.nl

Verdichting
Met de publicatie van de Top 100 van Gevaarlijke Gemeentes wil OVO dus aandacht
genereren voor omgevingsveiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Want
ondanks dat er maar weinig incidenten
plaatsvinden in dit land, is het wel belangrijk
dat er goed over de ruimtelijke ontwikkeling
wordt nagedacht, zo stelt Ter Horst. “Momenteel is de boel redelijk goed op orde, als we
kijken naar het aantal ongelukken en de gevolgen ervan. De verdichting van Nederland
is echter wel aan de gang en de effecten
daarvan moeten we wel goed monitoren. Zo
bestudeert de NS bijvoorbeeld de mogelijkheid om in verschillende steden boven het
spoor te bouwen; een nieuwe manier van
inrichten die weer allerlei extra veiligheidsvragen met zich meebrengt. Het is dan ook

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.
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

Met al 40 jaar ervaring op engineering gebied is ISD Group een vertrouwde
partner - van productontwikkeling tot en met de After-Sales-Service.
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Ontwikkelaar zet ARAN nu eens in eigen land in

Fugro inspecteert rijkswegen
voor Rijkswaterstaat
Door Rob Sman

De kwaliteit van het snelwegennet in Nederland is iets waar we blij mee kunnen zijn;
we staan op de eerste plaats in de door de Europese Commissie opgestelde ranglijst.
Om de kwaliteit hoog te houden is vanzelfsprekend onderhoud nodig. Sommige aspecten daarvan zijn periodiek, maar andere worden gedreven door de actuele conditie.
Fugro kan met zijn Automatic Road Analyser de oppervlakteschade die wat zegt over
de conditie, vaststellen. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Fugro de komende vijf
jaar de benodigde metingen uit op het wegdek van 8600 kilometer aan rijstroken.
ARAN in Nederland

De ARAN met bovenaan de achterzijde het belangrijkste instrument: de LCMS-2-scanner. Foto: Samira Pel.

D

e ARAN, zoals de Automatic Road Analyser gewoonlijk wordt genoemd, is een
voertuig (‘busje’) uitgerust met meetapparatuur. Op zichzelf niets nieuws, want de
eerste ARAN’s reden tientallen jaren geleden al
rond. Het verschil tussen toen en nu zit natuurlijk vooral in de ontwikkeling die de toegepaste
technologieën hebben doorgemaakt. De ARAN
is een product van Fugro en ze worden zowel
voor eigen gebruik als voor derden gebouwd. Er
kan afhankelijk van het gebruiksdoel een grote
verscheidenheid aan apparatuur geïnstalleerd
worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van
bestaande componenten zoals camera’s, scanners en radarapparatuur, waarvan de verkregen
gegevens verwerkt en geïntegreerd worden door
middel van zelfontwikkelde software. Ook voor
de naderhand uit te voeren analyses heeft Fugro
software ontwikkeld.

Civiel

Fokke Broersma is in zijn functie van regional service line manager roads onder meer verantwoordelijk voor het bij klanten onder de aandacht
brengen van de oplossingen en innovaties die
Fugro hen te bieden heeft. Broersma begint met
een verrassende onthulling: “Voor ons is deze
opdracht best wel bijzonder, want het is de eerste keer dat we ‘in eigen land’ zelf de ARAN
inzetten”, en hij vervolgt: “Een flink verschil met
Noord-Amerika, waar wij meer dan twintig kantoren hebben en 25 ARAN’s operationeel zijn.
Voorheen voerde Rijkswaterstaat de werkzaamheden zelf uit, ook met een door ons gebouwde
ARAN, maar hun apparatuur is door brand helaas verloren gegaan, en ze hebben er nu voor
gekozen deze taak uit te besteden aan twee
partijen die ieder de helft van het rijkswegennet
gaan meten.”
Wat wordt er gemeten? “Er worden diverse
zaken gemeten die uiteenvallen in twee categorieën, schade en geometrie. Qua schade zijn
met name scheurvorming en rafeling de aandachtspunten, en bij geometrie zijn het zaken als
dwarsdoorsneden, spoorvorming en verkanting.
Rafeling is het uitbreken van steentjes uit het oppervlak van het asfalt, of juister: het asfaltbeton.
Het is een ernstig verschijnsel, omdat de schadevorming progressief verloopt doordat de steentjes naast het ontstane gaatje nu makkelijker los
kunnen raken. Vooral in Nederland is rafeling
een heel belangrijk aandachtspunt omdat het
wegdek van onze rijkswegen, en dat is uniek,
vrijwel geheel bestaat uit ZOAB (Zeer Open AsfaltBeton). Het materiaal heeft hele gunstige eigenschappen met betrekking tot geluidsproductie en afwatering, maar is ook gevoeliger voor
rafeling dan gewoon asfalt.”
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De ARAN in actie in Canada.

Scannen
“Het belangrijkste instrument op de ARAN is
de scanner. Wij gebruiken de LCMS-2 van het
Canadese bedrijf Pavemetrics. Deze scanner is
als enige door vele instanties gecertificeerd voor
dit type metingen en is ook door Rijswaterstaat
voorgeschreven. Zo’n scanner werpt een dunne
lijn laserlicht loodrecht op de rijrichting op het
wegdek en het beeld daarvan wordt door zeer
precieze optische systemen opgenomen. Op de
ARAN bestrijken twee van deze scanners een
breedte van vier meter, en het beeld heeft een
breedte van 4000 pixels. Dat is dus een resolutie
van een pixel per millimeter. De scanfrequentie
is 28 kHz, zodat tot een rijsnelheid van 100 kilometer per uur (≈28 meter per seconde) ook in
de lengterichting een resolutie van één millimeter gehaald kan worden! In de praktijk rijdt de
ARAN ongeveer negentig kilometer per uur; snel
genoeg om met het normale verkeer op de rechterrijstrook mee te komen. We hebben ontheffingen die ons toestaan ook op andere rijstroken zo
hard te rijden.”
De beschrijving van het meten is hiermee nog
niet voltooid. “Om een beeld van de conditie
van een weg te vormen, moet je naast de meetgegevens zelf ook vastleggen waar die precies
gemeten zijn. We maken daarvoor uiteraard
gebruik van GPS met hoge nauwkeurigheid, en
zogeheten IMU’s, die aan de scanners gekoppeld zijn. Een IMU (Inertial Measurement Unit)
meet zijn positieverandering, zowel verplaatsing
of verdraaiing. Hiermee kunnen de resultaten

van de optische scanner worden gecorrigeerd:
als de ARAN op een weg met verkanting rijdt
voorkomt de IMU, omdat die gemeten heeft dat
het voertuig om zijn lengteas verdraaid is, dat
de scanner de weg als een horizontaal vlak ziet
omdat de scanner parallel aan het wegdek is
gebleven. De IMU kan tevens storingen in het
GPS-signaal ondervangen. Naast al dit meten
wordt met een camera vanaf het dak van de
ARAN ook een opname van de weg gemaakt;
bij de uiteindelijke verwerking van de data kunnen de resultaten in deze opname geprojecteerd
worden. Overigens is het verwerken van de
gegevens iets dat Rijkswaterstaat zelf doet, met
technologie die destijds door hen in samenwerking met TNO is ontwikkeld in verband met de
bijzondere eisen die ZOAB stelt. Wat wij nog
wel doen is het koppelen van de gegevens aan
de plaatsbepaling met hectometerpaaltjes die
Rijkswaterstaat op snelwegen gebruikt.”

Knooppunten
Gelet op de snelheid waarbij de ARAN nog voldoende nauwkeurig kan meten, lijkt het meten
van 8600 kilometer geen al te langdurig project.
“Toch houden we er rekening mee dat het twee
á drie maanden kan duren om alles te meten.
Verkeersdrukte en zaken als knooppunten in het
traject beïnvloeden het aantal kilometers per dag
enorm; het kan variëren van 30 tot 300 kilometer. Aan de andere kant hebben we natuurlijk
ook niet alle tijd: de metingen moeten in het voorjaar plaatsvinden om de in de winter opgelopen

schade te kunnen vaststellen en te beoordelen,
zodat tijdig een plan van aanpak kan worden
opgesteld. Voor een betrouwbare meting moet
het wegdek droog zijn; het mag al minstens een
dag niet geregend hebben. Dat vergt natuurlijk
wel het een en ander van de planning.”
Kenmerkend voor het meten met de ARAN is
dat het zeer nauwkeurig is en dat het ook een
hoge herhalingsnauwkeurigheid heeft, beter dan
inspectie. Dat maakt het systeem dus bij uitstek
geschikt om over een periode van vijf jaar de
metingen met elkaar te kunnen vergelijken en naderende problemen een slag voor te zijn. Voorkomen is beter (lees: goedkoper) dan genezen.
Een interessante ontwikkeling voor Fugro is daarbij dat Rijkswaterstaat steeds vaker het wegonderhoud uitbesteed in de vorm van een prestatiecontract. “In de voorwaarden van dat contract
staat dan bijvoorbeeld hoeveel procent van de
tijd de weg geopend moet zijn”, zegt Broersma
hierover, en hij concludeert: “Ook voor de aannemers in het wegonderhoud wordt het dus ontzettend interessant om accurate data te hebben
over de toestand van de weg en de ontwikkelingen daarin; zo wordt het immers steeds beter
mogelijk de werkzaamheden met een zo groot
mogelijk rendement te plannen en uit te voeren.
Wij zullen die partijen daarbij natuurlijk graag
van dienst zijn.” n
www.fugro.com
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Voordelen merkbaar bij tweetal zorgprojecten

Osar legt zich volledig toe
op het gebruik van BIM
Door de redactie

Osar is een icoon in de zorgsector. Zowel ziekenhuizen als psychiatrische instellingen en gestructureerde woonzorgcentra maken deel uit van hun portfolio. Bij
projecten van die omvang kan het haast niet anders dan dat deze architecten
met BIM bezig zijn. En inderdaad, Osar is als Vectorworks-gebruiker een partij
die inzet op een structurele en operationele samenwerking via BIM. Zo ook bij de
uitwerking van twee zorgprojecten in Geel.

V

ijf jaar geleden speelde Osar architecten met het idee om over te schakelen op
ARCHICAD. Het bedrijf kocht vijf licenties aan, liet de ontwerpers een week les volgen
en zette ze vervolgens aan het werk met een
proefproject. Midden in hun ontwerpproces
botsten de medewerkers daarbij op een probleem: ze moesten verschillende gevelvariaties
voorzien in 2D en dat bleek in ARCHICAD niet
zo eenvoudig. Dus grepen de architecten terug
naar Vectorworks. Daarbij bleek dat ze niet per
se met twee pakketten moesten gaan werken
om hun ontwerp rond te krijgen. Alle voorgaande stappen die Osar had gezet, in 3D en met
het oog op BIM, konden ook in Vectorworks
worden doorlopen. In Vectorworks konden de
architecten bovendien zowel hun 2D-schets als
hun 3D-technisch model en hun uiteindelijke
renders uitwerken. Ze konden meetstaten trekken en beschikken over uitgebreide uitwisselingsmogelijkheden. Uiteindelijk koos Osar dan
ook volledig voor Vectorworks.
“Wij gebruiken Vectorworks in het begin van
elk project vooral heel grafisch. Dat is een van
de sterke kanten van de software”, weet ingenieur-architect Robin Allaer ons te vertellen. “Met
de andere, meer technische tekenpakketten is
het vaak niet mogelijk om grafisch gezien iets
te presenteren. En dat terwijl er − zeker in het
begin van een project − toch veel uitgebreide
schema’s moeten worden gemaakt die duidelijkheid moeten scheppen voor de verschillende
partners. Met Vectorworks krijgen wij dat in een
keer voor elkaar, zonder er een extra tekenpakket bij te halen.”

Samenwerking
Bij Osar doorlopen de architecten een project
van schetsontwerp tot oplevering. De eerste

Bouw

Overzicht site project Astor. Afbeelding: Osar architects.

organisatorische schetsen zijn daarbij even
belangrijk als de laatste uitwisseling met de
aannemers. Om deze samenwerking met derden vlot te laten verlopen, is het belangrijk
dat een ontwerper kan terugschakelen van
een LOD 300 naar een LOD 100, en dat niet
alleen in 3D, maar ook in 2D.
Zodra het BIM-model volledig afgerond is,
inclusief eventuele 2D-aanpassingen, kunnen
de architecten alle nodige tekeningen hieruit
genereren, zoals plattegronden, doorsnedes,
gevels en isometrische tekeningen. Osar startte daar in 2013 al mee, bij de uitwerking van
de Kinderpsychiatrie in Geel. De souplesse
waarmee de gegevens uit hun ontwerp werden gehaald, moedigde de architecten aan

om zich verder op BIM toe te leggen. Ze besloten ook bij een groots woonzorgproject
voor ouderen met de naam Astor de nodige
documentatie rechtstreeks uit hun 3D-model te
halen: “We benoemden de 3D-tools overeenkomstig de IFC-export en haalden vervolgens
een volledige meetstaat uit Vectorworks”, verduidelijkt Allaer. “Ik heb ook voor de eerste
keer het digitale terreinmodel gebruikt om
mijn grondverzet te berekenen.”

Teamwerk
BIM draait natuurlijk niet enkel om het uitwerken van het 3D-model en het genereren van
alle nodige gegevenstabellen, het gaat ook
– en vooral – om de samenwerking tussen
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Project Astor. Afbeelding: Osar architects.

alle verschillende partijen binnen en buiten
het ontwerpbureau. Binnen het bureau maakt
Osar gebruik van de tool Teamwerk om haar
projecten meester te blijven. Vooral bij grote
projecten, zoals deze in Geel, komt het gereedschap de architecten goed van pas.
“Persoonlijk vind ik dat een heel interessante
manier van werken: iedereen is altijd op de
hoogte van waaraan jij aan het werken bent.
Omdat je niet op elkaars lagen kunt werken,
is het ook een soort van ingebouwde veiligheid die daar inzit. Veel dubbel werk wordt
zo vermeden.”
Deze intensieve manier van samenwerken
vraagt wel om een doordachte, gestroomlijnde aanpak van BIM-projecten. Te vroeg
aan een 3D-model met LOD 300 beginnen,
kan halverwege een project leiden tot zeer
veel en repetitief werk bij het uitwerken van
eventuele variaties. Te laat focussen op de

andere partijen die met het 3D-model aan
de slag moeten, zorgt dan weer voor zeer
veel frustraties en dubbel werk. Zo werd de
kinderpsychiatrie in Geel uiteindelijk volledig
opnieuw in 3D uitgewerkt door de aannemer
die voor deze unieke houtbouw de platen uit
cross laminated timber moest voorzien.

Doorgeefproblematiek
Bij de opstart van Astor werd er al iets dieper ingegaan op de eisen van de verschillende bouwpartners voor het eigenlijke tekenen begon. Toch bleek ook hier niet alles
even correct uitgewerkt: “Afhankelijk van het
tekenpakket van de ingenieur of aannemer,
lukt het wel of niet om op de gedeelde documenten voort te bouwen. Ons technisch
bureau is erin geslaagd om ons Vectorworksmodel in te laden in haar Revit-programma
en heeft er de nodige kanalen, leidingen en

dergelijke in 3D in kunnen tekenen. Maar de
aannemer, die ook met Revit werkt, slaagde
er dan weer niet in om onze eerste metingen
te controleren. Het was twee keer Revit, twee
keer hetzelfde IFC-model, maar andere tekenaars, een andere systematiek, en daar loopt
het BIM-proces op vast.”
Deze doorgeefproblematiek is niet programmagebonden en helaas dus wijdverspreid.
Toch is het vaak slechts een kwestie van de
juiste afspraken maken voor partijen aan hun
ontwerp, en later ook hun export, beginnen.
Iedere speler heeft immers zeer specifieke informatie nodig. Het grootste probleem met de
IFC-exports is dat de verschillende ontwerppakketten vastlopen op de overdaad aan
informatie: er worden gewoon te veel data
doorgegeven. Om dit te voorkomen, kan elk
ontwerpteam het best een BIM-manager aanstellen, zo meent ook de werkgroep Cluster
BIM (ondersteund door het Wetenschappelijk
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
en de Vlaamse Confederatie Bouw) in haar
Belgische BIM-protocol. Deze persoon kan
nagaan welke partij welke gegevens nodig
heeft en of deze gegevens allemaal te exporteren zullen zijn. Dit zal in het begin soms om
een aanpassing van de tekenwijze vragen,
maar uiteindelijk bespaart het opnieuw zeer
veel extra werk, wat toch de bedoeling blijft
van BIM-werken.

Doorbraakmoment
Het specialiseren in BIM en het integreren van
de verschillende stappen in het uiteindelijke
ontwerpproces wordt volgens Allaer alsmaar
belangrijker in de sector. Het is iets waar iedere ontwerper zich in de toekomst op zal
moeten toeleggen, anders raakt hij achter:
“Wat ik nu vooral merk, is dat het BIM-tekenen op een doorbraakmoment zit, maar dat
er soms nog een rem op komt te zitten omdat
niet alle partijen mee zijn. Als je echter niet
mee bent, dan houd je de rest eigenlijk een
beetje tegen. En uiteindelijk dus ook je eigen
project.” n
www.vectorworks.nl

3D-doorsnede over BIM-model blok S. Afbeelding: Osar architects.
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Geo-Point Utrecht

Online kaarten- en dataportaal
van de provincie Utrecht
Door Christa Kemperman en Madeleen Graafland

Binnen de provincie Utrecht was er behoefte aan één toegankelijke en overzichtelijke plek voor alle ruimtelijke informatie: data, kaarten en geo-apps (webapplicaties). Dit leidde tot de creatie van Geo-Point, het online kaarten- en dataportaal
van de provincie. Dit artikel vertelt het verhaal van deze creatie.

I

n september 2018 werd Geo-Point binnen
het Utrechtse provinciehuis gelanceerd. Een
gloednieuwe website waarop collega’s data,
kaarten en geo-apps van henzelf en van collega’s konden bekijken. Dankzij Geo-Point Utrecht
werd nu voor iedereen inzichtelijk welke ruimtelijke informatie de provincie heeft. Dat was niet
alleen voor onze eigen organisatie relevant. De
gegevens mogen door iedereen worden geraadpleegd, verspreid en hergebruikt. In februari en
april 2019 volgden daarom nieuwsberichten op
de provinciale social media en de lokale krant
om bewoners op deze website te wijzen. ‘GeoPoint Utrecht geeft meer inzicht in je wijk’, luidde
het krantenbericht. Op deze manier kunnen ook
inwoners, professionals en partners de informatie makkelijk vinden en gebruiken.

De reacties
Door het openbaar toegankelijk maken merken
we een behoorlijke toename in bezoekers van
Geo-Point. Ook de reacties zijn tot nu toe over
het algemeen erg positief. Marcel Duffhuis, informatiemanager bij de gemeente Utrecht: “Het
is een mooie stap in het beheren en delen van
(geo-)informatie. Ook met de gemeente Utrecht!”
Niet alleen vinden de meeste gebruikers de
website handig en inzichtelijk, ook zijn ze verrast door de grote hoeveelheid informatie die wij
hebben en de wijze waarop het geheel wordt
gepresenteerd. “Een mooie en overzichtelijk
vormgegeven website met een schat aan open
data over de provincie Utrecht”, schrijft een geograaf van bureau BVR. Ook vertelt student Sociale Geografie en Planologie Koen van Houten
ons: “Zonder dat ik het doorhad heb ik de eerste
keer dat ik Geo-Point bezocht twee uur door alle
verschillende thema’s gespit en veel informatie
over mijn wijk opgezocht.” Tot slot geeft ook een
collega aan “(…) dat het interessant is om een
keer naar alle apps te kijken, al was het maar uit
nieuwsgierigheid.”

Geo

Homepagina van Geo-Point Utrecht, het online data- en kaartenportaal van de provincie Utrecht.

De zoektocht
In 2017 begonnen we steeds meer geo-apps
te maken, om collega’s een maatwerkoplossing
in hun werk te bieden. Was de app klaar, dan
kreeg de gebruiker een link om deze te bekijken.
Het was dan aan de gebruiker om de link ergens
te bewaren waar hij of/zij deze kon terugvinden. De app was daarmee buiten het bereik van
alle andere collega’s (en inwoners, professionals
en partners) die mogelijk ook gebaat zijn bij de
app. Collega’s wisten daarnaast niet wat apps
waren, wat de mogelijkheden waren en wat
er al bestond. Ze konden ook niet geïnspireerd
raken door de apps van andere collega’s. Alle-

maal redenen om aan de slag te gaan met één
plek voor alle ruimtelijke informatie. Om een volledig beeld te krijgen interviewden we collega’s:
Waar moet deze toekomstige plek volgens hen
aan voldoen? Met de input konden we starten
met de verwezenlijking. Halverwege 2018 was
de plek, in de vorm van een website, zo goed
als klaar voor lancering. Alleen een naam miste
nog. Via een heuse prijsvraag onder collega’s
werd voor ‘Geo-Point Utrecht’ gekozen. En daarmee was de plek voor alle ruimtelijke informatie
klaar om intern te worden gelanceerd. We kozen ervoor om Geo-Point eerst alleen voor collega’s te ontsluiten, zodat we de website verder
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tig voor een kleine groep beleidsmedewerkers.
Toch wilden we een website die voor iedereen
een uniform beeld uitstraalde, maar die tegelijkertijd ook technisch eenduidig en zo eenvoudig
mogelijk te beheren zou zijn.
Voor het tonen van de apps in Geo-Point wordt
daarom gebruikgemaakt van zogenaamde galeries waarin de apps zijn gebundeld per thema.
De daadwerkelijke toegang tot elke app wordt
echter binnen het portaal aan de app-kant geregeld via gebruikersgroepen en accounts. In de
praktijk kijkt iedereen zo naar dezelfde website,
maar wordt door de wijze van aanmelden (door
de gebruiker) bepaald welke content de bezoeker op de website te zien krijgt.

De toekomst
Geo-Point Utrecht is toegankelijk en relevant voor collega’s én inwoners, professionals en partners.

konden testen en optimaliseren, voordat we de
site ook extern openstelden.

De verwezenlijking
Een online kaarten- en dataportaal is geen nieuw
idee, maar hoe maak je nu zo’n plek? Veel provincies en andere organisaties delen hun kaarten en/of open data en hebben hiervoor een
plek op hun website ingericht. We hebben dus
goed rond kunnen kijken naar voorbeelden en
kwamen, voor wat wij voor ogen hadden, uit
bij het ArcGIS Hub-platform van Esri. Een groot
voordeel van de Hub was de aansluiting bij onze
bestaande geo-apps, die in ArcGIS Online zijn
geconfigureerd en de grote flexibiliteit voor het
creëren van eigen lay-out en opmaak. Via het
ArcGIS Online-platform konden we echter ook
andersoortige viewers en informatie op een eenvoudige wijze toegankelijk maken. We wilden
graag een plek met een eigen identiteit die toch

ook paste bij de stijl van onze corporate website.
De inzet was een homepage met informatie die
voor iedereen interessant is en verschillende doorklik-pagina’s voor de provinciale (data)thema’s.
De thema’s brengen structuur in de website en
vergroten het zoekgemak voor de gebruiker in de
grote hoeveelheid datasets en apps. Om ook de
bezoekers van ons oude dataloket nog van dienst
te blijven, bouwden we daarnaast een pagina
waar al onze open geodatasets kunnen worden
gevonden en gedownload. De bestaande functionaliteit van ArcGIS Hub vormt het fundament
van Geo-Point; het verfijnen van de kleuren, lettertypes, afbeeldingen en de navigatie is zelf toegevoegd met de inzet van HTML en CSS.
De provincie Utrecht heeft inmiddels veel geoapps, maar deze zijn niet allemaal geschikt
voor het brede publiek. Sommige apps bevatten
privacygevoelige informatie en mogen dus niet
openbaar gedeeld worden of ze zijn alleen nut-

We werken nog steeds aan Geo-Point. Sinds de
lancering helpen we collega’s om wegwijs te
worden binnen de website. Tegelijkertijd willen
collega’s ook meer weten over hoe zij de website en apps in hun werk kunnen gebruiken. Door
collega’s uit te dagen om alles uit te proberen,
leren wij weer hoe we Geo-Point verder kunnen
verbeteren. Voor deze interactie zochten we
een aansprekende, uitdagende manier en hebben we uiteindelijk een escape room gemaakt.
Tijdens de aankomende GeoBuzz kunnen ook
vakgenoten de escape room uitproberen.
Daarnaast maken we meer geo-apps die een
plek krijgen op Geo-Point en blijven we nadenken over hoe we deze apps zo toegankelijk
en overzichtelijk mogelijk kunnen aanbieden.
Hierbij denken we ook na over de huidige
maatschappelijke opgaven en de bijbehorende
informatiebehoefte van collega’s, inwoners, professionals en partners.
Verder zijn er nieuwe ideeën en uitdagingen.
Zo is de digitale toegankelijkheid van Geo-Point
een onderwerp waar we aan werken, zodat
we ook mensen met een visuele beperking beter
kunnen bedienen met onze informatie. Tot slot is
het ook interessant om te weten wat er mogelijk
en gewenst is op het gebied van communities,
waarbinnen overheden, bedrijven, partners en
inwoners in de regio gezamenlijk aan gedeelde
vraagstukken kunnen werken. Geo-Point heeft
de potentie en het raamwerk om ingezet te worden als een tweerichtingenplatform, waardoor
zo’n soort samenwerking tot de mogelijkheden
behoort. Kortom: voldoende uitdaging voor de
toekomst. n
Christa Kemperman is GIS-specialist en Madeleen Graafland
is omgevingsmanager GIS bij de provincie Utrecht.
Geo-Point Utrecht is met één klik via de knop ‘kaarten’
te vinden op provincie-utrecht.nl of direct via
https://geo-point.provincie-utrecht.nl.
Voor vragen of opmerkingen over dit artikel, mail naar
GIS@provincie-utrecht.nl.

We communiceren regelmatig over Geo-Point om collega’s en vakgenoten te wijzen op deze website. Een greep
uit onze communicatie-acties zijn presentaties geven, taarten trakteren en het opzetten van een escape room.
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Succesvolle onderwijsvisitatie MSc GIMA
In mei van dit jaar heeft een visitatiecommissie onder leiding
van em. Prof. Leo de Haan het Departement Sociale Geografie en
Planologie (Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht)
bezocht. Drie dagen heeft de commissie zich gebogen over de bachelor Sociale Geografie & Planologie en vier masterprogramma’s:
Human Geography, Spatial Planning, International Development
Studies en GIMA. De commissie heeft vol overtuiging en met veel
complimenten aangegeven dat alle opleidingen een positief oordeel
krijgen voor her-accreditatie. Specifiek voor de MSc GIMA (het
gezamenlijke masterprogramma van Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Universiteit Twente en TU Delft) gaf de visitatiecommissie aan het ‘blended learning’-concept te waarderen, daar dit
goed aansluit bij de behoefte van de moderne student.
Zelfstudierapport MSc GIMA.

Marjolein Spaans neemt afscheid
als OD MSc GIMA
Na vier jaar heeft Marjolein Spaans afscheid genomen als opleidingsdirecteur (OD) van
de MSc GIMA. Het GIMA-bestuur heeft haar op 3 juli 2019 gecomplimenteerd met haar
werk. Prof. dr. Menno-Jan Kraak, voorzitter van het GIMA-bestuur, bedankte Marjolein
voor haar inzet en memoreerde ook de niet geringe taken die de GIMA OD heeft. De
afgelopen jaren is de steeds verder groeiende instroom in goede banen geleid. Naast het
Scheidend GIMA-opleidingsregulier managen van de opleiding, moet de OD door het unieke karakter van deze opleidirecteur
Marjolein Spaans.
ding de vier betrokken instellingen (Universiteit Utrecht, Wageningen UR, Universiteit
Twente en de TU Delft) bij elkaar weten te houden. Ook heeft Marjolein de opleiding op
professionele wijze door de recente onderwijsvisitatie geleid met een accuraat zelfstudierapport en door als leider van
het GIMA-team de commissie tijdens de visitatie te overtuigen van de hoogwaardige kwaliteiten van deze opleiding.
Een van de laatste taken van Marjolein was het toespreken van Tom van der Meer, die na zijn GIMA-afstuderen ook
afscheid nam als GIMA-secretaris (rechterhand van de OD). Met het afscheid van Marjolein eindigt ook het ‘Delftse’
tijdperk van GIMA en begint na vier maal vier jaar de tweede ronde GIMA-directeurschappen langs de vier deelnemende instellingen. Drs. Fred Toppen van de UU zal het OD-schap van GIMA overnemen.
Bij dezen nog éénmaal: Marjolein, bedankt voor je geweldige inzet in de afgelopen jaren. En Fred, veel sterkte de
komende periode, onder het motto ‘with GIMA never a dull moment’…

September 2019

Twee PhD’s over hun onderzoek
Momenteel zijn vier PhDs Geomatics werkzaam op de TU Delft. Twee
daarvan vertellen over hun onderzoek.

nD point cloud approach

Het promotieonderwerp van Haicheng Liu heeft als titel ‘Towards 1015
points management – an nD PointCloud approach’. “De motivatie van dit
onderzoek komt van knelpunten bij het beheer en gebruik van omvangrijke puntenwolken. Er zijn oplossingen nodig voor efficiëntere gegevensclustering en indexering, het gebrek aan ondersteuning voor multi-schaal en zeker vario-schaal organisatie van
deze data en voor het uitbreiden van het nu nog beperkte aantal functionaliteiten (zoals perspectief-blik selecties).
Momenteel programmeren we een nieuw raamwerk dat bestaat uit datastructuren, algoritmen en interfaces voor
verschillende toepassingen om deze problemen op te lossen. Tot nu toe is een prototype op basis van nD Space Filling Curves (SFC) en nD histogrambomen ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Wuhan, waar ik
drie maanden op bezoek ben geweest, en Oracle. Eerste tests wezen op een aanzienlijke verbetering van de prestaties in vergelijking met de nieuwste oplossingen. De resultaten zijn gepubliceerd in drie congrespapers.”
Naast zijn onderzoek begeleidde Haicheng Liu als onderwijsassistent masterstudenten in het Geo-DBMS lab. Hij
volgde summerschools en trainingen over onder meer communicatie- en schrijfvaardigheden.

3D Cadastre within the spatial development cycle
Eftychia Kalogianni heeft haar eerste
jaar als promovendus erop zitten. Haar
onderwerp is ‘3D Cadastre within
the spatial development cycle’. “Mijn
hoofddoel is om vast te stellen hoe een
effectieve 3D datastroom kan worden
ontwikkeld die de levenscyclus van
objecten optimaal ondersteunt, rekening houdend met
interoperabiliteit, data-uitwisseling en data-integratie
binnen de keten van ruimtelijke-ontwikkelingsprocessen:
van planvorming tot registratie en gebruik” vertelt zij. Haar
promotieonderzoek is in lijn met de herziening van ISO
19152 LADM en Eftychia is genomineerd als expert voor
het LADM v2-projectteam (http://isoladm.org) dat deelneemt aan de verschillende activiteiten in het kader van
de herziening. In de eerste week van juni dit jaar nam ze
deel aan de 48e ISO TC111-plenaire vergadering in Maribor

(Slovenië), waar ze haar werk over de
LADM-herziening presenteerde.
Tijdens het eerste jaar als promovendus
nam Eftychia met twee papers deel aan
de GeoDelft Conferences, en haar eerste
tijdschriftpublicatie met betrekking tot
haar onderzoek met als titel ‘Development of 3D spatial profiles to support the full lifecycle of 3D
objects’ zal worden gepubliceerd in een speciale uitgave over
‘3D Land Administration for 3D Land Uses’ van Land Use
Policy dit najaar. Ze schreef het als eerste auteur, samen
met Efi Dimopoulou, Rod Thompson, Christiaan Lemmen,
Shen Ying en Peter van Oosterom.
Eftychia is momenteel actief met het updaten en verbeteren
van het 3D Cadastre visualisatieprototype dat is ontwikkeld op de TU Delft, met input van BIM/IFC-gegevens.

Call for abstracts NCG Symposium 2019
Het jaarlijkse NCG Symposium op het gebied van Geodesie en Geo-informatics vindt plaats op 21 november 2019 op Universiteit
Twente/ITC Enschede. Een groot aantal onderwerpen kan tijdens sessies aan bod komen, zoals 3D geo-informatie, point clouds,
quality of crowd sources, geo-data science, geo-ethics/critical data studies, indoor geo-information, governance of SDI, geo-marketing,
environment & geodesy, precision farming, forestry, GNSS, machine learning methods for geo-information science en remote sensing.
De deadline voor abstracts (max. 100 woorden en twee illustraties) is 27 september, waarna de auteur uiterlijk 15 oktober de uitslag
wordt meegedeeld. Abstract e-mailen naar NCG-secretaris Sieb Dijkstra (info@ncgeo.nl).
Aanmelding voor het congres is mogelijk tot 1 november (info@ncgeo.nl). Het programma is te vinden op www.ncgeo.nl.

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

Redactie
Dirk Dubbeling (06-28616398, d.j.dubbeling@tudelft.nl)

www.gdmc.nl /// www.otb.tudelft.nl/opendata /// www.otb.tudelft.nl
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Digitale samenwerking kwestie van cultuur

DigiDare Award 2019 van start
Door de redactie

BIM Loket en Duurzaam Gebouwd lanceren, ondersteund door DigiDealGO, de
DigiDare Award. Met deze prijs voor personen of partijen die een cultuur van
digitale samenwerking bevorderen, willen de organisaties de goede voorbeelden
in de schijnwerpers zetten. De prijs wordt uitgereikt tijdens de BIM Loket D-day
op 4 oktober 2019.

D

igitale samenwerking in de bouw is een
kwestie van cultuur volgens BIM Loket en
Duurzaam Gebouwd. Het is een kwestie
van lef! Voor de noodzakelijke versnelling en
vernieuwing van de sector is een impuls nodig.
Technisch kan er heel veel, maar het vergt een
cultuurverandering om de mogelijkheden ook te
adopteren. Er moet een beweging op gang komen. Het vraagt om draagvlak binnen de sector
en in organisaties. Om visie bij partijen, zowel
op de werkvloer als op bestuurlijk niveau. En om
het benutten van de energie binnen de sector om
zaken die je bij de ontwikkeling en implementatie tegenkomt, op te lossen. Om het creëren van
urgentie.
Voor al de hiervoor genoemde zaken geldt:
goed voorbeeld doet goed volgen. En dat is dan
ook het idee achter de DigiDare Award. Met de
DigiDare Award bieden BIM Loket en Duurzaam
Gebouwd een podium aan goede voorbeelden
voor deze cultuuromslag in de bouw. Deelnemers aan de wedstrijd kunnen laten zien hoe zij
het hebben aangepakt, en wat het effect van hun
inspanning was. Door deze aanpak te delen, laten ze anderen er hun voordeel mee doen en
zetten ze de toon voor de nieuwe cultuur!

Inschrijven
Deelname aan de DigiDare Award staat open
voor personen, collectieven of organisaties binnen de bouw en vastgoed, infra en ruimtelijke
omgeving (geo). Iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan een cultuur van digitale samenwerking, kan meedingen. Denk bijvoorbeeld
aan senior of young professionals, opdrachtge-

Met de DigiDare Award bieden BIM Loket en Duurzaam Gebouwd een podium aan personen of partijen die een
cultuur van digitale samenwerking bevorderen.

vers en opdrachtnemers, architecten, ingenieurs,
bouwers of softwareontwikkelaars. Omdat het
een breed opgezette prijs is, moedigt de organisatie iedereen aan om een project in te dienen
of om potentiële deelnemers te wijzen op deze
wedstrijd.
De wedstrijd bestaat uit twee rondes: de voorronde en de finale. De voorrondes vinden online
plaats, waarbij deelnemers hun inzending kunnen pitchen in een filmpje van maximaal twee
minuten. De deadline voor deze voorronde is
16 september 2019 om 12.00 uur, het moment
waarop de pitch, bestaande uit een filmpje en
toelichting, moet zijn ingestuurd via het online

BIM loket D-day
Onder het motto ´Digitaal | Data | Delen | Durven | Doen!´ organiseert het BIM Loket op
4 oktober de jaarlijkse D-day, een dag voor koplopers en beslissers rond digitalisering/informatisering in de bouw. De focus ligt op samen opschalen naar integrale samenwerking en uitwisseling van digitale informatie. De BIM Loket D-day vindt plaats in het BIMHUIS in Amsterdam en
wordt bezocht door ongeveer 250 deelnemers. De presentatie van de finalisten van de DigiDare
Award en de uitreiking van de trofee aan de winnaar maakt deel uit van het plenaire ochtendprogramma. Tijdens het workshopprogramma in de middag wordt een cultuursessie ingevuld in
samenspraak met de finalisten.

Bouw

inschrijfformulier op de website van Duurzaam
Gebouwd. Om mee te dingen moet een inzending aan twee randvoorwaarden voldoen. In de
eerste plaats moet de inzending een concrete
relatie hebben met digitalisering in de bouw
en vastgoed, infra en/of ruimtelijke omgeving.
Daarnaast dient het ook een bijdrage te leveren
aan de nieuwe cultuur van digitale samenwerking.

Beoordeling
Elke geldige inzending wordt beloond met publicatie via de mediakanalen van het BIM Loket en
Duurzaam Gebouwd. Uit alle ingediende pitches
worden door een jury de drie beste inzendingen
geselecteerd. Deze jury zal onder meer bestaan
uit Jacqueline Meerkerk (BIM Loket; voorzitter),
Niels van Ommen (Duurzaam Gebouwd; secretaris) en Jolande Baudet (BouwInformatieRaad).
Zij zullen samen de inzendingen beoordelen op
verschillende criteria, zoals impact, voorbeeldfunctie en originaliteit. Voor de impact geldt dat
deze zowel binnen een organisatie als een complete sector beoordeeld kan worden, net zoals
de voorbeeldfunctie kan slaan op directe collega’s of op professionals elders.

BIGnieuws | september 2019

35

Initiatiefnemers
De organisatie van de DigiDare Award 2019 is in handen
van BIM Loket en Duurzaam Gebouwd. Het BIM Loket is een
samenwerkingsverband van, voor en door de sector rond informatisering in de bouw. De bouwsector maakt een ontwikkeling
door naar integrale samenwerking en uitwisseling van digitale
informatie tijdens het volledige bouwproces. Het BIM Loket bevordert deze ontwikkeling in de rol van katalysator en enabler
voor de digitale transitie, en door het bieden van een neutraal
samenwerkingsplatform. Ook ontwikkelt en beheert het BIM
Loket een palet van open BIM-standaarden, die het uitwisselen
van digitale informatie technisch mogelijk maken.
Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform
voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam Gebouwd biedt beslissers
uit de bouw de mogelijkheid om toe te treden tot het integrale
netwerk, bestaande uit meer dan 300 beslissers uit de complete bouwkolom. Daarnaast biedt het platform uitstekende mogelijkheden om duurzame initiatieven, projecten, producten of
diensten te introduceren en profileren.

International exhibition and conference
on the next generation of manufacturing technologies

Frankfurt, Germany, 19 – 22 November 2019
formnext.com

The entire world of additive manufacturing
Design and software

De drie finalisten krijgen ieder drie minuten om hun verhaal vanaf
het podium voor een live publiek te presenteren tijdens de BIM Loket
D-day op 4 oktober. Ze mogen daarbij elke gewenste techniek of
vorm gebruiken om die presentatie te ondersteunen… Opnieuw vertonen van de gefilmde pitch is daarbij natuurlijk niet de bedoeling.
De winnaar van de DigiDare Award 2019 wordt na de presentaties
bepaald door het publiek.

R&D
Metrology

Prijzen
De winnaar krijgt natuurlijk de meeste eer en exposure: de DigiDare
Award 2019 (trofee inclusief oorkonde), uitgereikt tijdens de BIM
Loket D-day; het beeldmerk ‘Winnaar DigiDare Award 2019’; een
interview in Duurzaam Gebouwd Magazine en spreektijd op het
congres Gamechangers in de Bouw & Infra. De verliezend finalisten ontvangen een oorkonde en het beeldmerk ‘Finalist DigiDare
Award 2019’. Alle finalisten krijgen gratis toegang tot het congres
Gamechangers in de Bouw & Infra op 13 november ter waarde
van €295,-. n

Materials

Post-processing
Services

Manufacturing solutions
Pre-processing

www.digidareaward.nl
www.duurzaamgebouwd.nl
www.bimloket.nl

Additive manufacturing surrounds a whole world of processes.
Instead of a world tour you only need one ticket – for Formnext!

Where ideas take shape.

Offical event hashtag #formnext

Iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan een cultuur van digitale
samenwerking, kan meedingen met de DigiDare Award.
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Brug in Baard volgens de wensen van de inwoners

Projectleiding, 3D-visualisaties
en milieukundige onderzoeken
Door de redactie

Het dorp Baard in de gemeente Leeuwarden krijgt in het jaar 2020 een nieuwe
brug. De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar
al sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe en voldoet
niet meer aan de moderne regelgeving. Hierdoor is het tijd geworden voor een
nieuwe brug. De provincie Fryslân is eigenaar van de brug en daarmee ook de
opdrachtgever voor de vervanging ervan.

De 3D-visualisatie van de toekomstige brug in Baard. Het 3D-ontwerp is gemaakt door MUG Ingenieursbureau en verwerkt in een online ArcGIS-omgeving.

I

n de periode tussen 2012 en 2016 heeft de
provincie Fryslân een groot aantal beweegbare bruggen en sluizen getoetst aan de in
2012 ingevoerde nieuwe NEN-normen (de
zogenaamde eurocodes). De brug in Baard
was een van de bruggen die op basis van de
nieuwe normen is herberekend. Uit de herberekening van de brug is gebleken dat het beweegbare brugdek niet meer voldeed aan de
nieuwe normen. Het bewegingswerk van de

Civiel

brug is niet specifiek doorgerekend, maar voldeed zeker niet meer aan de geldende ARBOen machine-richtlijnen. Ook heeft de brug in de
laatste jaren mankementen vertoond aan het
bewegingswerk. De betonconstructies van de
oplegpijler en de basculekelder dateerden grotendeels uit 1933 en voldeden ook niet meer
aan de normen. Al met al genoeg reden voor
het compleet vervangen van de brug.
Bij de vervangingsplannen voor de brug had

de lokale bevolking van Baard een belangrijke
stem. Niet verwonderlijk want de brug ligt op
een karakteristieke locatie in het dorp, direct
naast het plaatselijke café. Vanuit het dorp
Baard is dan ook een brugcommissie in het
leven geroepen die de inwoners van het dorp
vertegenwoordigt in de afstemming over de vervanging van de brug. Deze commissie is naast
de gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân
en diverse provinciale afdelingen, onder an-
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dere nautische zaken, brug-/sluisbedienaars
en technische dienst, een van de stakeholders
waar het projectteam mee samenwerkt.

Brede inventarisatie
Om tot de juiste uitgangspunten voor de
nieuwe brug in Baard te komen, is in de periode 2017/2018 een variantenafweging
uitgewerkt. Uit een brede inventarisatie van
mogelijke bruggen, zijn in overleg tussen
de Brugcommissie, Dorpsbelang, gemeente
Leeuwarden en provincie Fryslân vier varianten gekozen om aan inwoners van Baard
voor te leggen. Hierbij zijn aspecten als veiligheid, onderhoud, kosten, levensduur en
de wensen vanuit het dorp Baard meegenomen. De varianten zijn op 27 maart 2018
gepresenteerd aan de inwoners van Baard,
waarbij de belangstellenden met reactieformulieren hun voorkeur konden uitspreken.
De uitkomsten van de reactieformulieren zijn
in combinatie met de beoordelingscriteria
(maatschappelijke impact, veiligheid, onderhoudsinspanning, betrouwbaarheid en kosten) uit de variantenafweging beoordeeld. De

Right to Challenge
Opvallend aan de brug in Baard is dat deze bediend wordt door de caféhouder van het
dorpscafé in het kader van Right to Challenge (R2C). Hierbij kunnen burgers taken van
gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen
doen. Bewoners krijgen met R2C daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan
uitvoeren. Er zijn daarbij twee mogelijkheden. De eerste is dat bewoners helemaal zelf
een dienst/taak uitvoeren en daarbij zelf verantwoordelijk worden voor het resultaat. De
tweede is dat bewoners aangeven dat een dienst/taak anders en slimmer moet worden
uitgevoerd en op die manier de uitvoering door de overheid aansturen.

provincie heeft daarbij de voorkeur gegeven
aan een stalen historisch vormgegeven ophaalbrug, een variant die ook aansloot bij de
voorkeur van de dorpsbewoners.

Programma van Eisen
Vanaf het moment dat de keuze voor de historisch vormgegeven stalen ophaalbrug was
gemaakt, zijn de eisen en wensen vanuit de
wet- en regelgeving, normen en richtlijnen
en de belanghebbenden in kaart gebracht.
Tijdens het opstellen van het Programma van
Eisen is ook onderzoek gedaan naar materi-

aalgebruik in het kader van duurzaamheid.
De uitkomsten van dat onderzoek zijn ook
verwerkt in de eisen. De belangrijkste punten
uit het Programma van Eisen werden daarmee dat de brug een historisch vormgegeven
brug moest worden, met een wegbreedte van
drie en een doorrijdhoogte van vijf meter.
Voor de doorvaartbreedte werd zes meter
gereserveerd en een hoogte van 1,25 meter.
De brugkelder en pijlers zouden van beton
worden, terwijl het beweegbare brugdek zou
worden uitgevoerd in staal.
Op basis van het Programma van Eisen is het

NEO ontwikkelt slimme oplossingen
voor de energietransitie

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

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

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

Betrouwbaar en innovatief
U vindt op zonnepanelen.neo.nl een actueel
(gratis) overzicht van zonnepanelen in
Nederland. In een uitgebreide service
leveren wij u:
• Locatie van zonnepanelen, zowel op daken,
tuinen als in zonneparken
• Koppeling met de basisregistraties
• De 3D-vorm en het oppervlak

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

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

NEO B.V. | Stadsring 65d | 3811 HN Amersfoort | www.neo.nl | info@neo.nl | +31 (0)33 2100 700
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De ArcGIS-omgeving over de brug in Baard biedt alle informatie over dit project.

ontwerp nader uitgewerkt. Dit gebeurt van grof
naar fijn in drie verschillende fases: Schetsontwerp, Voorontwerp en Definitief Ontwerp. In
het Schetsontwerp zijn alle eisen uitgewerkt
tot een globaal ontwerp van de nieuwe ophaalbrug. Het resultaat daarvan is in het eerste kwartaal van 2019 aan de inwoners van
Baard gepresenteerd met behulp van onder andere een 3D-visualisatie. Deze kregen daarbij
een nieuw beeld te zien, want bij het maken
van het schetsontwerp werd duidelijk dat de
brug ten opzichte van de eerdere impressie,
zoals getoond op de eerste inloopbijeenkomst,
andersom moest komen te staan. Anders past
de brug niet in de beschikbare ruimte. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de brug exact
zo gepositioneerd kwam te staan als de ophaalbrug die tot 1930 op dezelfde plek heeft
gestaan. Deze wijziging ten opzichte van het
Programma van Eisen is met alle belanghebbenden afgestemd en akkoord bevonden.
Momenteel wordt het ontwerp nader uitgewerkt in de Voorontwerpfase en uiteindelijk
vastgesteld in de Definitief Ontwerpfase. Ook
in deze fases worden de stakeholders actief
betrokken. Als onderdeel van de ontwerpfases wordt ook de inkoopstrategie voor de
uitvoering van het werk afgewogen. Dit bepaalt in welke contractvorm en door middel
van welke aanbestedingsprocedure het werk

wordt aanbesteed. Het streven is dat de uitvoering grotendeels in 2020 zal plaatsvinden
en dat er vanaf de start van het vaarseizoen
2021 gebruik kan worden gemaakt van de
nieuwe historisch vormgegeven ophaalbrug.

Projectleiding
Om een eindresultaat te kunnen behalen waar
alle partijen tevreden mee zouden zijn, was
het belangrijk dat de afstemming vanuit het
projectteam goed zou worden ingevuld. Dat
bleek een geschikte uitdaging voor MUG Ingenieursbureau, dat namens de provincie Fryslân onder andere de projectleiding, 3D-visualisaties en diverse milieukundige onderzoeken
verzorgde bij dit project. De projectleider van
MUG Ingenieursbureau stuurt het projectteam
aan dat voornamelijk bestaat uit provinciale
medewerkers. Daarnaast coördineert hij de
afstemming met de stakeholders en legt hij verantwoording af over onder andere de voortgang, financiën en kwaliteit aan het management van de provincie.
MUG Ingenieursbureau is van het begin af
aan betrokken geweest bij het project en
speelt een centrale coördinerende en sturende
rol in alle facetten binnen de diverse projectfases. Omdat de brug aan de normen en regelgeving van de huidige tijd moet voldoen,
wordt de brug enigszins groter van omvang

Dekema Brêge
Voor de naamgeving van de nieuwe brug in Baard werd ook weer de inspraak gevraagd
van de inwoners van het dorp. Tijdens de tweede inloopbijeenkomst op 7 mei 2019 hebben bezoekers van de bijeenkomst voor de naam van de nieuwe brug kunnen stemmen.
De inwoners van Baard hebben daarbij de voorkeur uitgesproken om de nieuwe brug tot
‘Dekema Brêge’ te dopen. Voor deze naam doorlopen Dorpsbelang en de Brugcommissie momenteel samen met de gemeente Leeuwarden de formele procedure die geldt voor
naamgeving van straatnamen en openbare objecten. Hierbij wordt de naam bijvoorbeeld
getoetst aan historische juistheid.

dan de oude brug. Omdat een basculebrug
wordt vervangen door een ophaalbrug, wordt
het geheel voorzien van een bovenbouw, zodat in de nieuwe situatie het ballastgewicht
boven de weg hangt. Deze combinatie van
uitgangspunten zorgt ervoor dat de inpassing
in de relatief kleine ruimte een aandachtspunt
is. Om dit goed in beeld te brengen verzorgt
MUG Ingenieursbureau voor dit project de inmetingen en de 3D-visualisaties. Hierdoor is
het mogelijk om te controleren of de brug is in
te passen in de omgeving en of de brugonderdelen vrij kunnen draaien.
MUG Ingenieursbureau verzorgt namens de
provincie Fryslân onder andere diverse milieukundige onderzoeken voor de vervanging
van de brug. In het kader van de voorbereiding van het project worden de benodigde
milieukundige onderzoeken uitgevoerd, zodat
de kwaliteit van de vrijkomende materialen en
bouwstoffen tijdig bekend is en op basis daarvan kan worden besloten hoe daar binnen het
project mee moet worden omgegaan. Met het
oog op duurzaamheid kan dan ook worden
beschouwd of bepaalde materialen of bouwstoffen kunnen worden hergebruikt.

Uitvoering
De werkzaamheden in Baard vinden voornamelijk plaats in de periode van november
2020 tot en met maart 2021. Dit is de periode buiten het vaarseizoen, waardoor de
hinder voor de scheepvaart tot een minimum
wordt beperkt.
De uitvoeringsfase kent twee periodes, namelijk één bij de aannemer zelf en één op de
bouwlocatie. In de eerste periode na de gunning van het werk bereidt de aannemer het
werk voor. Deze werkzaamheden bestaan uit
het maken van werk- en productietekeningen,
inkoop van materialen en prefabricage van
onderdelen. Deze werkzaamheden vinden
niet op de locatie in Baard plaats, maar op
kantoor en in de fabriek van de aannemer.
Het streven is dat deze werkzaamheden aan
het einde van het vaarseizoen gereed zijn.
Zodra de voorbereiding en prefabricage gereed is, kan met de werkzaamheden op locatie in Baard worden gestart. Dit is de tweede
periode van de uitvoeringsfase. Met het oog
op de eerdergenoemde periode buiten het
vaarseizoen kan de aannemer hiermee starten in november 2020. Vanaf dan worden de
werkzaamheden zichtbaar voor de inwoners
van Baard, waarna in maart 2021 de brug in
gebruik kan worden genomen. n
Voor meer informatie, zie
www.mug.nl/project/nieuwe-brug-in-baard
of de ArcGIS-omgeving van het project:
https://tinyurl.com/y45582wy.
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Beter overzicht gevolgen en oplossingen

Een Digital Twin voor overstromingen
Door Joost van der Hammen en Huib Schrijvers

Dat water en elektriciteit niet goed samengaan is voor de meeste mensen geen
openbaring, en dat telecommunicatiediensten gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet evenmin. Op het moment van een overstroming of extreme neerslag
kunnen de gevolgen voor het functioneren van het elektriciteitsnet en de gekoppelde infrastructuren dan ook groot zijn. De mogelijke uitval van het elektriciteitsnet zal zich niet beperken tot het overstroomd gebied.

Het gebruik van Driver+ met 3Di en SIM•SAVE in de praktijk.

B

ij een overstroming is het getroffen gebied in veel gevallen groter dan het
gebied dat onder water komt te staan
evenals de omvang van de geraakte voorzieningen. Om een goed beeld te krijgen van
risicogebieden is het daarom belangrijk niet
alleen het potentieel overstroombaar gebied
in kaart te brengen, maar ook de reikwijdte
van de indirecte of cascade-effecten, zoals de
uitval van het elektriciteitsnet, in kaart te brengen. Door een koppeling van interactieve hydrologische modellen en een slimme Digital
Twin worden risicogebieden nu compleet in
kaart gebracht, kan live worden gerekend
aan scenario’s en maatregelen, én worden
de resultaten zo begrijpelijk gepresenteerd
dat de scenario’s ook bruikbaar zijn voor en
tijdens crisissituaties.

Crisisoefeningen
In mei 2019 vond in Den Haag een internationale crisisoefening plaats van het Europese

Geo

programma Driver+. Dit programma heeft
als doel om innovatie te stimuleren in het
crisismanagement tijdens grootschalige rampen, zoals een overstroming, een bosbrand
of een aardbeving. Hierbij richten zij zich
op digitale innovaties voor een betere informatievoorziening. Het is opvallend dat bijvoorbeeld voor Defensie enorm veel wordt
geïnvesteerd in de verbetering van de informatievoorziening, terwijl dat in het publieke
domein veel minder is. Door in vier crisisoefeningen verspreid over Europa innovatieve
oplossingen voor het crisismanagement een
platform te geven en testen, willen de organisaties achter Driver+ hier verandering in
brengen.
Voor deze crisisoefening werd een directe
koppeling gelegd tussen het interactieve hydrologisch model 3Di en het simulatieplatform SIM•SAVE. Tijdens de oefening stond
een grote overstroming van Den Haag en
het achterland centraal. 3Di is ingezet om

een goed beeld te krijgen van het verloop
van de overstroming en om de beste plekken
te selecteren voor het inzetten van mobiele
maatregelen, denk hierbij aan het neerzetten van een mobiele kering, neerleggen van
zandzakken of het plaatsen van mobiele
pompen. De overstromingsscenario’s werden gebruikt in het platform van SIM•CI om
direct de gevolgen van de overstroming te
berekenen voor diverse infrastructuren (gebouwen, wegen, elektra, telecommunicatie,
openbaar vervoer et cetera). In het platform
van SIM•CI wordt zo het complete getroffen
gebied in kaart gebracht en direct zichtbaar
in een 3Di Digital Twin van het betreffende
gebied. Met de snelheid van de berekeningen en de visuele kracht van het platform
was de meerwaarde van de koppeling van
3Di en SIM•SAVE voor crisismanagement
aangetoond. Deze eigenschappen brengen
echter ook veel meerwaarde voor de toepassing in het ruimtelijk domein.
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Een overstromingsscenario van het simulatieplatform SIM•SAVE.

Waterrobuuste inrichting
Wereldwijd is er nu veel aandacht om voorbereid te zijn op de toenemende kans op
overstromingen. In Nederland zorgt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor een
kentering in het waterveiligheidsbeleid. Niet
langer is enkel de focus op preventie de mantra: hogere dijken tegen overstromingen en
meer capaciteit in het stedelijk (afval- en regen)watersysteem tegen wateroverlast.
Meerlaagse veiligheid en ruimtelijke adaptatie hebben (terecht) aan belang gewonnen.
Enerzijds is dit logisch omdat overstromingen
en wateroverlast waarschijnlijk vaker gaan
voorkomen en de mogelijke schade beperkt
kan worden door slimme ruimtelijke maatregelen. Anderzijds is het misschien ook logisch
dat we hier nu meer aandacht voor hebben,
omdat we nu beter dan ooit, in staat zijn de
effecten van maatregelen vooraf te berekenen

en in beeld te brengen. Meer rekenkracht,
betere modellen en een duidelijke visualisatie
van de mogelijke effecten zorgen ervoor dat
we betere ruimtelijke maatregelen tegen overstromingen en wateroverlast gaan nemen.

Meer scenario’s
Voor crisismanagement zijn de voordelen van
het snel kunnen rekenen met een accuraat
model evident. Hoe sneller inzicht in de mogelijke overstroming, hoe sneller gehandeld
kan worden en minder slachtoffers vallen. Het
voordeel van snelle berekeningen in het ruimtelijk domein biedt andere mogelijkheden.
Snel kunnen rekenen, maakt het mogelijk om
meer scenario’s in dezelfde tijd te berekenen
en biedt direct kansen om aan te haken bij
een ontwikkeling als parametrisch ontwerpen. Op welke manier kan een ontwerp
bijdragen aan het verkleinen van de gevol-

gen van wateroverlast, waarbij tegelijkertijd
rekening wordt gehouden met alle andere
ontwerpeisen?
In het ruimtelijk domein is de visualisatie, net
als in het crisismanagement, een belangrijke
factor. De Engelsen gebruiken hiervoor de
5AM-10-seconds-rule. Om 5 uur ’s nachts
moet de informatie in 10 seconden te begrijpen zijn anders kan het niet gebruikt worden.
Om bewustzijn te creëren en draagvlak te
krijgen voor maatregelen is het van belang
dat de effecten van de maatregelen duidelijk worden overgebracht. Voor de provincie
Zeeland wordt een 3D-viewer ontwikkeld
voor het in beeld brengen van overstromingsrisico’s in de gehele provincie, inclusief de
cascade-effecten. Het SIM•SAVE-platform
vormt hiervoor de basis en onder meer 3Dimodelresultaten zullen hierin worden gevisualiseerd.
In het Driver+-programma is geconcludeerd
dat het interactieve model 3Di een potentiële
game-changer in het crisismanagement is.
Samen met SIM•CI worden cascade-effecten
inzichtelijk en wordt het mogelijk onze leefomgeving veerkrachtig in te richten. n
Joost van der Hammen, business manager flood risk bij
Nelen & Schuurmans en Huib Schrijvers, commercieel
directeur bij SIM-CI. Voor meer informatie over het
programma Driver+, zie https://driver-project.eu.
Meer informatie over 3Di is te vinden op
https://3diwatermanagement.com
en meer informatie over SIM-CI, dochter van Alliander,
is te vinden op https://sim-ci.com.

Uw partner in:
Ontzorging BGT en BAG
Detachering BGT/BAG/BOR
Mutatiesignalering
Stereokartering
Terrestrisch meten

077 - 2086012
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Zeer complexe simulaties mogelijk door game-technologie

Unit040 wordt met
Prespective wereldspeler
Door Rob Sman

Het Eindhovense bedrijf Unit040 begon als leverancier van animaties van de
werking van machines. Van het een kwam het ander: vragen uit de markt zetten
Unit040 aan tot het ontwikkelen van tools die interactiviteit met de ‘animatie’
mogelijk maakten en zo werden die interactieve modellen een product. De volgende stap is recent gerealiseerd: het bedrijf biedt een platform waarmee ze
zelf die interactieve modellen kunnen bouwen en testen. Dit alles bleef niet onopgemerkt door Unity Technologies, dat op zijn terrein een van de belangrijkste
leveranciers van softwaretechnologie ter wereld is. Het platform van Unit040 is
mede op deze technologie gebaseerd.

Een visualisatie van de bosrandbrug over de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in Unity.

V

oordat we in dit artikel Unit040’s commercieel directeur Daniël Fanego aan
het woord laten, volgt hieronder eerst
een toelichting op twee belangrijke begrippen: Digital Twin en game-engine.
Het jongste product van Unit040 heet Prespective. Het digitale model dat een eindgebruiker ermee kan bouwen, wordt een digitale tweeling (Digital Twin) genoemd, omdat
het in alle opzichten overeenkomt met de

Bouw
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De bosrandbrug en de bijbehorende digital twin van Unit040.

fysieke versie van dat model.
Het begrip ‘Digital Twin’ raakt langzamerhand ingeburgerd. De definitie is nog enigszins rekbaar; doorgaans is sprake van een
systeem waarin een fysiek object en de digitale representatie ervan aan elkaar zijn
gekoppeld. Een veel voorkomende koppeling is het voeden van het digitale model met
(sensor)data uit het fysieke object, of meerdere exemplaren daarvan, om daarmee
voorspellingen over levensduur en onderhoud
bij te stellen. Omgekeerd zou ook het fysieke
model kunnen worden aangestuurd. In de ontwerpfase van een project wordt, ondanks het
feit dat het fysieke object nog niet bestaat,
ook van ‘digitale twinning’ gesproken om
aan te geven dat het digitale model een (zo
goed als) volledige weergave is van het fysieke object en de condities die daar invloed
op hebben. Met dit digitale model kunnen
uitgebreide simulaties en analyses uitgevoerd
worden. Als voorbeeld van toepassing van
digital twins worden vaak straalmotoren en
complexe machines genoemd, maar het idee
is natuurlijk net zo goed bruikbaar in de
bouw en civiele techniek. Het model hoeft
overigens geen (3D-)geometrie te bevatten:
een (productie)proces bijvoorbeeld kan ook
een model zijn. Het Prespective van Unit040
is met name bedoeld om ingezet te worden in
de ontwerpfase.

Realisme
Het woord game in game-engine staat inderdaad volledig voor wat het is: spel. Het lijkt in
eerste instantie misschien wat vreemd om het
bij serieuze zaken als het ontwerpen van tunnels, bruggen en gebouwen over ‘spelletjes’
te gaan hebben. De hoge mate van realisme
waarmee bijvoorbeeld in race- of oorlogsgames het gedrag van grote hoeveelheden
objecten interactief wordt gevisualiseerd (lees
ook: gesimuleerd), verraadt echter al dat dát
precies is waar games heel goed in zijn. De
game-engine is de technologie die dat voor

het spel mogelijk maakt. Een game-engine is
ontzettend complexe software en hij bestaat
uit verschillende modules, waarvan we hier
slechts de twee belangrijkste noemen: de render engine berekent hoe de objecten worden
weergegeven op het scherm, en de physics
engine zorgt ervoor dat de objecten zich volgens natuurkundige regels ‘levensecht’ gedragen, zoals bij vallen en botsen. De objecten
kunnen door de gebruiker of scripts of andere
objecten worden aangestuurd. De mogelijkheden (‘prestaties’) van games zijn ook in
hoge mate afhankelijk van de in de computer
gebruikte grafische kaart (GPU). Deze GPU’s
beschikken over enorme rekenkracht en game-engines kunnen die capaciteit ook benutten. Het ontwikkelen van een game-engine is
erg kostbaar, en de game-studio’s die deze
in eerste instantie voor eigen gebruik ontwikkelden geven de engine dus ook in licentie
aan derden. Er worden behalve games bijvoorbeeld ook toepassingen voor Virtual- en
Augmented Reality mee gerealiseerd.
Unity3D van Unity Technologies is een van de
belangrijkste game-engines en vormt de basis
voor Prespective.

Iedere opdracht maatwerk
“Toen Unit040 in 2006 met vijf man van start
ging lag er in en rond Brainport al een markt
op hen te wachten: allerlei hightechbedrijven
die animaties nodig hadden om de wereld te
laten weten hoe hun product functioneerde of
zou gaan functioneren. Een leemte die de vijf
TU-studenten al tijdens hun stages hadden geconstateerd”, zo begint Fanego zijn verhaal.
“Maar al gauw kwamen er ook verzoeken,
met name vanuit Philips, om meer interactief met de modellen in de computer om te
kunnen gaan. Dergelijke virtuele prototypes
konden we wel bouwen, maar dat betekende
dat iedere opdracht maatwerk was waarbij
het wiel steeds opnieuw moest worden uitgevonden. Zo ontstond de behoefte aan een
tool om dat eenvoudiger te maken, maar die

ook een product op zichzelf kon zijn waarmee onze klanten die modellen en simulaties
zélf zouden kunnen bouwen. Het ontwikkelen
van een dergelijke tool is een kostbare onderneming, die in eerste instantie uit eigen middelen bekostigd werd. Toen we in 2016 de
code voltooid hadden waarmee we een virtuele controller (PLC) in real time het 3D-model
konden laten aansturen, zagen een aantal
partijen het potentieel daarvan in en kwamen
er middelen beschikbaar om verder te kunnen gaan. Vervolgens is er twee jaar hard
gewerkt aan wat we uiteindelijk Prespective
gedoopt hebben. Hoewel we er nu pas wat
meer mee in de openbaarheid treden, hebben we gedurende het ontwikkeltraject van
Prespective al met een aantal klanten projecten gerealiseerd in wat we versie 1.0 noemen. Nu komen we op de markt met versie
1.5 en rond oktober zullen we die hebben
bijgewerkt naar 2.0.“

Gebeurtenissen simuleren
Op de vraag wat de doelstelling van Prespective is, antwoordt Fanego: “Prespective wil
als het ware een operating-system zijn voor
de ontwikkeling van digital twins. Een digital twin moet het in de ontwerpfase mogelijk
maken om multidisciplinaire simulaties gelijktijdig en realtime uit te voeren.”
Een voorbeeld helpt om de werking van
Prespective te illustreren: “Er is een volledig
model van een verkeerstunnel, met alle installaties en apparatuur die daarbij hoort, met
inbegrip van de PLC die dat alles aanstuurt.
Een instantie die wil controleren of alles naar
behoren werkt kan nu een gebeurtenis laten
plaatsvinden; extreme weersomstandigheden, file, olie op het wegdek, brand, een
loslopend dier, noem maar op. Nu zal gesimuleerd en gevisualiseerd worden welke
maatregelen het systeem neemt, zoals het
aansturen van verkeerslichten, slagbomen en
ventilatiesystemen en/of het alarmeren van
nooddiensten. Daarbij kan de toeschouwer
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ieder gewenst aanzicht kiezen. Het mag duidelijk zijn dat dit
meer inzicht biedt dan het lezen van rapporten.”
Is Prespective gericht op een specifieke markt? “Wij richten ons
in eerste instantie met name op infra, hightech en aerospace.
Die laatste eigenlijk op verzoek van defensie. We beperken ons
met infra en hightech voorlopig tot de disciplines waarmee we
bekend zijn, en waarin we kunnen meepraten. Op dit moment
is wat wij te bieden hebben nog tamelijk onbekend, en zijn we
‘evangeliserend’ bezig met lezingen en demonstraties. Daarbij
willen we niet gehinderd worden door gebrek aan kennis van
het vakgebied van de klant. We zullen die achterstand heus wel
gaan inlopen. Dat wil overigens niet zeggen dat Prespective niet
geschikt zou zijn om een model van een gebouw te maken; een
gebruiker met de juiste kennis kan dat zelf realiseren”, aldus
Fanego.

Wereldwijde verkoop

Het perfecte bedrijfsuitje!
Utrecht International Comedy Festival 2020
6 en 7 maart TivoliVredenburg Utrecht
Arrangement inclusief drank, maaltijd en
onbeperkt comedy!
Speciale kortingsaanbieding voor
personeelsverenigingen en BIGNieuws-lezers.

De laatste opmerking van Fanego brengt ons bij de recent gesloten overeenkomst met Unity Technologies. “Er is Unity uiteraard
het nodige aan gelegen om hun technologie breed ingezet te
zien worden. Wat wij tot nu toe ontwikkeld hebben, is voor hen
genoeg aanleiding met ons te willen samenwerken. Dat betekent
dat zij ons helpen Prespective wereldwijd in de markt te zetten,
en zorgen voor marketing en verkoop. Wij krijgen daarbij ook
nog eens de beschikking over tientallen programmeurs bij Unity;
een flinke uitbreiding bovenop de groei naar dertig werknemers
die we al hadden doorgemaakt.”
Toepassingen zoals Prespective beginnen ondanks hun al bewezen nut pas nu langzaam hun intrede te doen in de markt, maar
volgens Unit040 en Unity Technologies is het potentieel enorm en
zal het gebruik van deze technologie in hoog tempo mainstream
worden. Nu nog is de term ‘disruptive’ erop van toepassing; als
ontwerpprocessen hierdoor veranderen, verandert er ook veel
voor de mensen die aan de huidige processen deelnemen. Het accepteren van verandering is moeilijk, maar noodzakelijk om in de
toekomst steeds complexer wordende systemen concurrerend te
kunnen blijven ontwikkelen. n
www.unit040.com/nl

Kijk voor de mogelijkheden op
www.uicf.nl/bignieuws
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Meetsysteem voor GWW

Locatie-input en inmeten
met UNI
Door de redactie

Start-up marXact heeft het product UNI gelanceerd, een nieuw digitaal meetsysteem. Hiermee kunnen medewerkers in het veld tot op de centimeter nauwkeurig
metingen verrichten voor de grond-, weg- en waterbouw: van bruggen en buizen
tot wegen en glasvezelverbindingen.

D

e twee oprichters van marXact, commercieel directeur Tommy van der Heijden
en technisch directeur Raoul van Ginkel,
waren van mening dat het verrichten van metingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW)
een omslachtig proces was dat tot veel frustraties
leidde. Om hier verbetering in aan te brengen
ontwikkelden ze de UNI, een compleet systeem
waarmee tot op de centimeter nauwkeurig digitaal punten kunnen worden gemeten.

Centimeter nauwkeurig
Alle grondmeetwerkzaamheden van GWWbedrijven worden tegenwoordig uitgevoerd
met behulp van 3D BIM- of GIS-applicaties. De
tablet waarin de digitale tekeningen/kaarten
opgeslagen zijn, gaat mee naar de werklocatie
en met één muisklik zijn ze op te vragen. Soms
zijn deze tekeningen/kaarten echter niet helemaal nauwkeurig of moeten opnieuw metingen
worden verricht. Daarvoor wordt de landmeter
ingeschakeld. Omdat deze meestal van een ander project gehaald moet worden, kunnen de
GWW-werkzaamheden nog niet starten. “Dat
leek ons niet efficiënt”, vertelt Van der Heijden.
“Het zou in onze ogen ideaal zijn als medewerkers de centimeter nauwkeurige locatie-input op
hun tablet zouden hebben en dat ze daarbij de
metingen zelf zouden kunnen verrichten en de
gegevens meteen in de eigen software zouden
kunnen integreren. Vandaar dat we die zaken
mogelijk wilden maken met ons universele UNIpakket.”
Het UNI-pakket bestaat uit hardware (GPS-bol)
om de GNSS-signalen te ontvangen, een correctiesignaal om nauwkeurig in te meten en software om de punten te controleren, op te slaan
en te integreren in de eigen GIS- of BIM-software.
Dit zorgt voor realtime datakoppeling zodat data
im- en export niet meer nodig is. Met de UNI
kunnen uitvoerders, opzichters en andere medewerkers in het veld de metingen zelf doen. Ze

Het UNI-pakket bestaat uit een GPS-bol om de GNSS-signalen te ontvangen, een correctiesignaal voor de nauwkeurigheid en software om de punten te controleren.

hoeven het apparaat alleen maar steeds op de
goede plek te houden, de gegevens op te slaan
en ze door te sturen. Voor de landmeters geldt
dat hun specialistische kennis altijd noodzakelijk
blijft voor het meten in moeilijke omstandigheden
en bij extreem hoge nauwkeurigheid.

Koppeling
Als concreet voorbeeld van een mogelijkheid om
de UNI te combineren met software van derden
noemt Van der Heijden het aanleggen van een
glasvezelnetwerk. Hierbij wordt vaak Coconsoftware van Speer IT gebruikt. De commercieel
directeur van marXact legt uit hoe de UNI kan
samenwerken met deze applicatie: “Dankzij de
koppeling tussen de beide systemen kunnen de
veldmedewerkers precies zien waar ze zijn en

de straat meteen op de juiste plaats openleggen, waarna de aangelegde kabels gelijk in te
meten zijn. De koppeling met Cocon is daarbij
een typisch voorbeeld, want met de UNI-Cloud
API-koppeling, kan de UNI met élk softwaresysteem samenwerken. Gebruikers hoeven marXact alleen maar bij hun softwareleverancier te
introduceren en de koppeling wordt op poten
gezet. Daarnaast zijn de UNI’s makkelijk vanuit
kantoor te beheren en te corrigeren mocht er iets
fout gaan.” n
www.marxact.com

Geo
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Het opbouwen van een wegmodel

Parametrisch ontwerpen met
OpenRoads Designer
Door Jeroen van de Wiel

Met de aankondiging van OpenRoads Designer bracht Bentley een aantal jaar
geleden de opvolger voor MX Professional en PowerCivil uit. Deze twee softwarepakketten gelden al sinds jaar en dag als de standaard waarmee onze rijkswegen
en provinciale wegen worden ontworpen. Met de komst van OpenRoads Designer
biedt Bentley een meer dan zeer waardige opvolger aan. Lees hier wat de belangrijkste verandering is en wat de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn.

Van concept tot realisatie in OpenRoads Designer.

D

e grootste verandering met de komst
van OpenRoads Designer is dat er geen
gebruik meer gemaakt kan worden van
inputfiles om zo een model te maken. OpenRoads werkt op een compleet andere wijze:
visueel 3D-modelleren. OpenRoads biedt binnen een zeer herkenbare 3D interface, vergelijkbaar met andere software van Bentley zoals
MicroStation Connect, de mogelijkheid om een
dynamisch wegontwerp op te bouwen. Doordat
dit relatief eenvoudig is en alles visueel gebeurt
kan de gebruiker in korte tijd een nauwkeurig
3D-wegmodel opbouwen. Het opbouwen van
dit wegmodel gebeurt in meerdere stappen: na
het opzetten van de werkomgeving door het importeren van een Digitaal Terreinmodel begint
de gebruiker met het ontwerpen van assen om
daarna hieraan één of meerdere templates te
koppelen.

worden gedaan. Visueel is het grote verschil echter dat het in OpenRoads Designer ook parametrisch kan. Door bijvoorbeeld een afstandrelatie
te leggen tussen twee assen of een bepaalde

hoekverdraaiing in relatie tot elkaar. Daarnaast
blijven de assen in OpenRoads continu aanpasbaar, waardoor ontwerpwijzigingen heel erg
snel en eenvoudig door te voeren zijn. Zelfs wanneer een template al aan een as gekoppeld is,
blijft de as dynamisch aanpasbaar.
Templates zijn ‘slimme’ dwarsprofielen die door
de ontwerper in OpenRoads Designer kunnen
worden samengesteld en beheerd in een bibliotheek. Deze templates zijn dynamisch op te
bouwen, waardoor ze reageren dan wel zich
aanpassen binnen gestelde paramaters aan de
omgeving. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van bijvoorbeeld de taludhelling van 1:2
naar 1:3 wanneer het te overbruggen hoogteverschil toeneemt boven een bepaalde hoogte.
Hiermee kan de ontwerper dus binnen één
template een oplossing bieden voor een groter
gebied en zoekt OpenRoads Designer een oplossing binnen de opgegeven parameters.
De werkwijze tussen OpenRoads en zijn voor-

Parametrisch
De stap van het ontwerpen van assen kan met
OpenRoads Designer, maar ook nog met MX

Software

Visuele weergave en dwarsprofiel.
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MicroStation Connect als engine voor Bentley
Software.

Template ontwerp.

stapsgewijs groeit. Voor gebruikers met meerdere producten van Bentley, zoals MicroStation
en OpenRail, geldt dat omdat het een platform
is, ook de uitwisseling tussen alle producten nagenoeg naadloos is.

Ervaringen
ganger MX verschilt dus vooral in wijze waarop
het geometrische model wordt opgebouwd. Dus
niet met inputfiles maar met templates. Het grote
voordeel daarvan is dat door het gebruik van
templates er direct een 3D-ontwerp ontstaat bestaande uit (3D-)componenten. Dit in tegenstelling tot de enkele lijnen en vlakken in MX. Deze
componenten zorgen niet alleen voor een completere visuele 3D-weergave, maar geven ook
direct inzicht in de hoeveelheden in het ontwerp.
Bovendien zijn er ook direct dwarsprofielen beschikbaar.

tenwolken kunnen worden ingeladen, bewerkt
en gebruikt worden als ondergrond (DTM) of om
er (verschil)analyses op uit te voeren.
Wanneer het ontwerp gereed is, biedt OpenRoads Designer ook diverse mogelijkheden om
het ontwerp te visualiseren. Dit kan met het visualisation en reality modeling softwarepakket
LumenRT van Bentley, waarvan een basislicentie bij OpenRoads is inbegrepen. Verder biedt
OpenRoads Designer ook exportmogelijkheden
naar andere platformen als bijvoorbeeld Unity.

Trends en ontwikkeling

Ondanks dat OpenRoads een meer dan volledig
en zeer goed werkbaar pakket is, voert Bentley
elk kwartaal updates door om het pakket verder
te optimaliseren en om extra functies toe te voegen. Hiervoor is het belangrijk om te weten dat
OpenRoads Designer draait op de MicroStation
Connect Engine, net zoals veel andere software
van Bentley. Hierdoor is Bentley in staat om zeer
eenvoudig grote wijzigingen en verbeteringen
door te voeren. Ook biedt dit Bentley de kans
om software die ze ontwikkelen of aankopen
goed te implementeren in de huidige software
als OpenRoads Designer. Denk bijvoorbeeld
aan de mogelijkheden met Synchro 4D (4Dplannen) of Context Capture (het maken van
reality meshes).
Dankzij deze updates kunnen gebruikers door
met hun projecten en wordt de software steeds
breder inzetbaar. Het is niet nodig om jaarlijks
een nieuwe versie te gaan gebruiken, waarbij
de veranderingen vragen om bijscholing, maar
gebruikers beschikken altijd over de nieuwste
technologie binnen hun projectomgeving die

OpenRoads Designer biedt betere aansluitingsmogelijkheden op de trends in de markt zoals
BIM. Dit doordat de ontwerper beschikt over een
3D-model. Het samenwerken vanuit één model
is namelijk zeer goed mogelijk met OpenRoads
als softwarepakket. Een ontwerpteam bestaande
uit verschillende disciplines kan namelijk al zijn
ontwerpen volledig kwijt in OpenRoads Designer, het is niet alleen geschikt voor wegontwerp
maar ook voor het ontwerp van bijvoorbeeld waterhuishouding en riolering. Verder zijn de ontwerpen direct in 3D te bekijken en te analyseren.
Ook werkt OpenRoads goed samen met andere softwarepakketten. Zo zijn bijvoorbeeld
de ontwerpen van kunstwerken gemaakt met
AutoDesk Revit in te laden en te gebruiken. Ook
is het mogelijk om een project dat gestart is in
MX Professional, daarna verder uit te werken in
OpenRoads Designer.
Voor een opkomende techniek als Laserscanning en de hieruit resulterende puntenwolken is
OpenRoads Designer meer dan klaar: de pun-

Connect Engine

De meeste ervaring met OpenRoads Designer
heeft The People Group de laatste jaren opgedaan bij Rijkswaterstaat op het project A27/
A12 Ring Utrecht, maar inmiddels wordt het
breed ingezet op diverse kleine en grote projecten die ze doen voor gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers.
Voor de ontwerpers was de nieuwe software
zeker ‘even wennen’, maar de belangrijkste
ervaring is dat met OpenRoads Designer meer
inzicht te geven is over de inhoud van het ontwerp, ook aan de niet-technische projectcollega’s. Dit omdat er een veel beter raadpleegbaar
3D-model is. Ook is in een project de rol van
de ontwerper veranderd van uitvoerder naar de
informatiehouder; de ontwerper wordt betrokken
bij het inzichtelijk krijgen en het keuzeproces van
de verschillende ontwerpkeuzes.
Naast haar dienstverlening voor ondersteuning
voor het ontwerpen en modelleren met onder
andere OpenRoads Designer biedt The People
Group als officieel Bentley Trainings Institute
ook diverse trainingen aan voor OpenRoads
Designer en bouwt The People Group software
ter ondersteuning van het werkproces. Diverse
gemeenten en ingenieursbureaus als Sweco en
Witteveen+Bos volgen de OpenRoads Designertrainingen. n
Jeroen van de Wiel is business unit manager bovengrondse
Infra bij The People Group. Voor meer informatie, zie
www.thepeoplegroup.nl.
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Veranderingen in sector zorgen voor verschuiving

Alleen nog maar CAD-tekenaars
in de bouw?
Door de redactie

Dat er een tekort aan timmermannen, metselaars en installatiemonteurs in de
bouw is, is een bekend gegeven. Er is op dit moment vraag naar maar liefst 55
duizend arbeidskrachten in de bouw. Weinig nieuwe aanwas en de grote uitstroom van ouderen zijn de oorzaken dat de vacatures niet kunnen worden vervuld. Willen jongeren nog wel in de bouw werken? Jawel, maar ze stellen eisen
aan een baan in deze sector.

Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal studerenden
in de bouw- en infrasector bijna
gehalveerd.

O

nline boekingsplatform voor cursussen en opleidingen Edubookers heeft er een duidelijke visie op: wie een afgeronde mboopleiding heeft en in de bouw wil werken, kan het best voor een
functie als CAD-tekenaar gaan. De organisatie constateert daarbij dat de
vraag naar CAD/CAM-opleidingen steeds verder toeneemt.
De interesse in CAD-cursussen komt vooral van vaklieden en jongeren die
al in de bouw of technische sector werken. De CEO van Edubookers, Paul
Schrama, licht toe hoe dat komt: “Ze zien in dat ze niet hun hele leven op
de bouwplaats kunnen blijven werken. Het relatief hoge startsalaris in de
bouw staat tegenover een toekomst met veel zwaar werk en weinig groei
in functie en/of salaris. De discussie over het stijgen van de AOW-leeftijd
zorgt er bovendien voor dat ze vooruitdenken. Het zware werk eist zijn tol
op het lichaam en wie niet versleten thuis wil komen te zitten, moet zich aanpassen. De aanmeldingen voor cursussen zijn dan ook vooral afkomstig
van bouwmedewerkers die ook later arbeidsmarktrelevant willen blijven.”

CAD-tekenaars
De doelgroep van mbo’ers vindt de opleiding tot CAD-tekenaar interessant
omdat het een relatief kort scholingstraject is. Om in aanmerking te komen
voor een vacature van CAD-tekenaar is een mbo-diploma, aangevuld met
een CAD-tekencursus vaak genoeg. Het korte traject is een goede zaak,
want die tekenaars zijn hard nodig. Er vertrokken tussen 2009 en 2016
maar liefst 60 duizend arbeidskrachten uit de bouwsector door de crisis.

Bouw

Slechts 35 duizend opgeleide jongeren kwamen ervoor terug. We zien de
bouwkundig CAD-tekenaars dan ook terug in het lijstje van meest gewilde
beroepen van 2019 van het UWV. Er is een fors tekort aan de tekenaars
en dat tekort wordt elke dag groter.

Nieuwe oplossingen
Samenwerkend met opleiders in Nederland draagt Edubookers bij aan
het voorzien in de vraag naar AutoCAD- en Revit-cursussen. Ten opzichte
van tien jaar geleden is het aantal studerenden in de bouw- en infrasector
bijna gehalveerd, zo constateert deze organisatie. De reden daarvoor is
tweeledig. In de eerste plaats is het opleidingsniveau van de samenleving
in die jaren steeds hoger geworden. Daarbij kiezen de meeste studenten
na het afronden van een mbo-opleiding liever voor een hbo-opleiding dan
voor een baan.
De Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) constateert ook een verschuiving en geeft daarbij de tweede oorzaak voor het afnemend aantal
studerenden in de bouw: innovatie in techniek en een tekort aan vakmensen. Een deel van het werk kan dus worden geautomatiseerd, zoals de
mechanische ontwikkeling op het gebied van bestraten dat al laat zien in
het straatbeeld. Niet vreemd dus dat de bouwmensen straks voornamelijk
CAD-tekenaars zullen zijn. n
www.edubookers.com
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Zoeken naar locaties voor ondergrondse containers

“We hebben de data voor
ons laten werken”
Door de redactie

De acht gemeenten waarvoor afvalbedrijf Avri werkt, kiezen voor ‘omgekeerd
inzamelen’. Geen restafvalcontainers meer aan huis, maar inzameling via ondergrondse containers. Dit betekent dat er voor zo’n 96 duizend huishoudens
zevenhonderd ondergrondse containers geplaatst moeten worden. Maar welke
locaties zijn hiervoor het meest geschikt…?

Met behulp van het Avis-systeem werden de beste locaties gevonden voor de containers.

H

et vinden van de juiste locaties voor de
ondergrondse containers voor Avri bleek
een flinke puzzel. Vooral omdat er negentien richtlijnen van invloed waren op de locatiekeuze. Denk aan de aanwezigheid van kabels
en leidingen, bomen, parkeerplaatsen en waterkeringen. Daarnaast mocht de afstand van een
container tot een huishoudperceel nooit meer dan
250 meter bedragen. “Ook wilden de acht Avrigemeenten alle locaties binnen enkele maanden
in kaart hebben en per locatie een goede onderbouwing voor de locatiekeuze laten zien”, vertelt
Mark van den Kieboom, die als senior adviseur
Schoon & Circulair bij Antea Group Nederland
het project begeleidde met zijn collega Albert
Werner, die senior adviseur Afvalbeheer en

Geo

Circulair is bij het bedrijf. Avri schakelde Antea
Group in om die locaties in beeld te brengen.
Het door Antea Group ontwikkelde Avis-systeem
speelde een cruciale rol in de oplossing. Albert
Werner: “In dit informatiesysteem hebben we
data uit allerlei bronnen samengebracht: zoals
kabels en leidingen, dijkzoneringen, perceelgrenzen. Aan de hand van negentien richtlijnen genereerde Avis de meest geschikte locaties voor de
ondergrondse containers. Dit stelde ons in staat
om in korte tijd een voorstel voor ruim zevenhonderd locaties te maken.”

Beoordeling
Die locaties werden vervolgens uitgebreid tegen
het licht gehouden. Dankzij de GIS-viewer van

Avis kon op elke locatie worden ingezoomd.
Van den Kieboom: “Chauffeurs van Avri konden
locaties beoordelen op bereikbaarheid: is er voldoende ruimte voor een vrachtauto, is het een
logisch punt in de route? Ook specialisten van
de gemeenten keken kritisch mee: worden er
niet onnodig parkeerplaatsen opgeofferd, raakt
de container geen beeldbepalend openbaar
groen? Waar nodig hebben we alternatieve locaties aangedragen.”
Vervolgens waren de inwoners aan zet. Elk huishouden kreeg een brief met daarin een foto van
de beoogde locatie van ‘hun’ container. Ook
inwoners konden deze locaties online bekijken
in de Avis-viewer. Deze informatie vormde de
input voor de 27 inloopavonden die Avri orga-
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BIM & Generative Design
(vervolg)

Een van de ruim zevenhonderd geplaatste ondergrondse restafvalcontainers van Avri.

niseerde. Bezoekers konden onder meer vragen
stellen over het hoe en waarom van de locatiekeuzes. Antea Group was hierbij aanwezig voor
de nadere toelichting en indien gewenst onderbouwing van de keuzes.

Meerwaarde
De komst van de containers was soms een
gevoelig onderwerp. Werner: “Niemand
staat te springen om een container voor z’n
deur. Dankzij Avis konden we wel duidelijk
maken waarom we voor bepaalde locaties
kozen en waarom andere plekken minder
geschikt waren. Na de inloopavonden kwamen er de nodige reacties en bezwaarschriften binnen. Hier is zorgvuldig naar gekeken.
Waar nodig zorgde Antea Group voor een
grondige inhoudelijke onderbouwing. In een
aantal gevallen werd op basis van gegronde

redenen alsnog voor een alternatieve locatie
gekozen.”
Avis bleek ook van meerwaarde voor de aannemer. Deze kon de Avis-data meenemen in zijn
werkvoorbereiding. Eind 2018 startte de aannemer met de aanleg van de eerste containers. In
de loop van 2019 stonden voor de aanleg van
de meeste ondergrondse containerlocaties de
seinen op groen. Van den Kieboom: “We hebben laten zien dat data in combinatie met een
GIS-oplossing een waardevolle toevoeging is.
Avis helpt ons om slimmer met de data te werken
en betere keuzes te maken. Hiermee is in korte
tijd een data-intensieve vraag om te zetten naar
resultaat.” n
www.avri.nl
www.anteagroup.nl

Avri
Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht in de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel,
Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor deze acht
gemeenten verzorgt de organisatie de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
en grondstoffen, ontwikkelt deze het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft het de
afvalstoffenverordening en verzorgt het de voorlichting over afval. Bij het inzamelen van
grondstoffen staat hergebruik voorop.
In opdracht van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe beheert Avri
(een deel van) de openbare ruimte in deze gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
onderhouden van het groen, de wegen, de riolering en begraafplaatsen.
Avri is tevens actief op de markt van bedrijfsafval. Zelf afval brengen of afval laten inzamelen, Avri biedt duurzame oplossingen op maat. Daarnaast faciliteert de organisatie
commerciële activiteiten in de bewerking en verwerking van afval en beheert en exploiteert het Grondstoffenpark Rivierenland.

In mijn vorige column heb ik het gehad over innoveren met als doel jezelf te verbeteren. Nog geen
anderhalve maand later, is ‘onze’ stagiair Generative Design cum laude afgestudeerd (met een 9,5
als cijfer voor zijn verdediging). Daarom heeft EGM
besloten dat we het ingezette traject rondom Generative Design organisatiebreed gaan inzetten. Supervet
natuurlijk! Tegelijk volgt onvermijdelijk de volgende
vraag: “What’s next?”, voor de die-hard BIMmers
en ICT’ers onder ons waarschijnlijk een zeer bekend
fenomeen.
Zoals ik vorige keer al schreef zijn data de belangrijkste bron van nieuwe technologieën en innovaties.
Wij creëren die data zelf en stoppen die als het ware
in een computer die er op zijn beurt weer wat moois
van maakt. Hier komen de fenomenen Artificial Intelligence en Machine Learning om de hoek kijken,
ofwel computers (software, apparaten en machines)
die op basis van algoritmen en patronen taken herkennen of uitvoeren, leren van hun (of onze) fouten
en die daarna dus zelfstandig beslissingen kunnen
nemen. Dit is ook het punt waar momenteel in BIMland de schoen wringt, want onvermijdelijk maak je
hier een keuze: ben ik een bouwkundige ICT’er, of
een ICT-achtige bouwkundige?
Een bouwkundige of architect leert in zijn opleiding
en loopbaan steeds nieuwe details te ontwikkelen,
wordt warm van mooie materialen en heeft een
zwak voor uitdagende en complexe technische oplossingen. Een ICT’er daarentegen heeft hele andere
uitdagingen en doelen. Innovaties volgen elkaar in
rap tempo op en zijn bijna niet bij te houden.
De taak voor ons als bouwkundigen en architecten
ligt vooral in het op waarde schatten van de data en
het structureren daarvan. Daarmee is het essentieel
dat je in de spiegel kijkt en dus vooral kijkt naar wat
verbeterd kan worden in een ontwerp. Je kunt jezelf
steeds opnieuw de vraag stellen: wat heeft niet goed
gewerkt vorige keer? De computer kan daar zelf niet
over oordelen. Het feit dat jij keer op keer hetzelfde
toilet tekent, dat eigenlijk niet comfortabel aanvoelt,
is voor het algoritme wel degelijk een perfect toilet.
Kortom: wij zijn degenen die de computer iets moeten leren, namelijk hoe wij denken. Dat er meer is
dan absoluut goed en absoluut fout en dat er verbeterpunten zijn. Alleen door open kaart te spelen met
de data en de computer, wordt de computer onze
vriend of digitale collega, die onvermoeibaar doorgaat en ons helpt bij het nemen van beslissingen.

Martijn Schuil
BIM-manager
EGM architecten
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Eurosafe Solutions kiest voor SketchUp Pro

3D BIM-Model voorkomt fouten
in het gehele bouwproces
Door Nick Nijmeijer en Gerben Pol

Werkvoorbereiders zoeken regelmatig naar informatie die op elkaar moet worden afgestemd. Daarbij komen ze regelmatig voor verrassingen te staan, omdat
niet alle benodigde informatie beschikbaar is. In dat geval wordt er snel handmatig een hoeveelhedenstaat of apart 2D-detail gemaakt. Jammer, want een aantal
weken later blijkt op de bouwplaats een product niet goed te passen. Een fout die
eenvoudig te voorkomen is met een 3D BIM-model.

O

m een ontwerp snel te begrijpen is het
belangrijk deze te vertalen naar een
3D-model. Nu wordt er in de bouw
nog veel gewerkt met 2D-tekeningen. Het grote
voordeel van een 3D-model is dat deze maar op
één manier te interpreteren is: wat je ziet is wat
je krijgt. Eventuele fouten worden vrijwel direct
gesignaleerd.
Worden er daarbij dan geen 2D-tekeningen
meer gemaakt? Indien nodig wel. De 2D-tekeningen worden dan gegenereerd met behulp
van doorsnedes uit het 3D-model. Bij eventuele
wijzigingen worden deze 2D-tekeningen automatisch geüpdatet en onnodige ‘teken’-fouten
voorkomen.
Nick Nijmeijer, SketchUp BIM-specialist bij
ITCAD, vertelt hoe je kan beginnen met 3D BIMmodelleren: “Het is belangrijk om eerst te weten
wat je in 3D wilt modelleren en waarom. Bepaal
vervolgens welke functionaliteiten je verwacht
nodig te hebben om je werkzaamheden uit te
voeren. Kies voor een toegankelijk 3D-tekenprogramma en doe kennis op van de BIM-werkmethodiek. Vaak beveel ik SketchUp Pro aan
omdat het een volwaardig 3D-tekenprogramma
is waarmee gebruikers hun ideeën eenvoudig
en snel in 3D kunnen uitwerken. Naast de stabiele basis die SketchUp Pro biedt, is het ook
uit te breiden met diverse functionaliteiten.” Bij
de functionaliteiten die Nijmeijer noemt valt te
denken aan functies voor het genereren van hoeveelhedenstaten, een koppeling met het calculatieprogramma en zelfs de machineaansturing.
Bijna alles is mogelijk met SketchUp Pro.

Kennis digitaliseren
“Wie kwaliteit wil leveren zonder te veel afhankelijkheid van de mens, moet digitaliseren.” De
kennis van een product wordt in een 3D-compo-

Bouw

Gerben Pol en Nick Nijmeijer bekijken een valbeveiligingssysteem in SketchUp Pro.

nent gestopt dat vervolgens kan worden toegepast binnen SketchUp. Alle modelleurs passen
dit component toe, zonder dit component zelf
opnieuw te moeten ontwikkelen. “Doordat het
3D-component de juiste informatie, detaillering,
afmetingen en materialen bevat, is het product
digitaal te beleven. Daarnaast kan de kennis
eenvoudig worden hergebruikt verderop in het
proces”, aldus Nijmeijer.

BIM-Werkmethodiek
De BIM-werkmethodiek wordt steeds vaker toegepast in de (interieur)bouw. Iedereen kan met
behulp van een 3D BIM-model slimmer omgaan
met de informatie in het proces. Het BIM-model
dient als een database waarin alle data van het
bouwwerk worden opgeslagen. Met het toegankelijke 3D-tekenprogramma SketchUp Pro modelleert een modelleur de producten en materialen

voor een bouwwerk in 3D.
“Het 3D-model bevat informatie waarbij er extra
informatie aan toe te voegen is in de vorm van
classificatiesystemen, materiaaleigenschappen
of ‘eigen’ parameters. Deze inhoud is voor het
eigen proces interessant, maar ook voor de andere partijen waarmee wordt samengewerkt.”
Aangeraden wordt om daarom het bestand te
exporteren naar het bestandsformaat IFC conform de BIM Basis InformatieLeveringSpecificatie
(ILS).
De BIM Basis ILS is een leidraad die vertelt hoe de
informatie uniform uitgewisseld kan worden. IFC
is het bestandsformaat waarmee dezelfde taal
gesproken wordt waardoor we in samenwerkingen efficiënter kunnen werken. Het IFC-bestand
bevat namelijk de geometrie van het 3D-model,
maar ook alle bijbehorende informatie die een
modelleur eraan toe heeft gekend. Vervolgens
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Integraal werken

Gerben Pol en Nick Nijmeijer controleren een product uit een 3D BIM-model.

kan een andere partij deze informatie toepassen
in zijn/haar softwaresystemen en met deze basis
verder werken.

Eurosafe Solutions kiest voor
SketchUp Pro
BIM-Coördinator Gerben Pol is verantwoordelijk voor het BIM-proces binnen Eurosafe
Solutions. Als specialist kent hij de voordelen
van werken in een 3D BIM-omgeving goed
en vertelt hij over de redenen om de valbeveiligingsproducten van de onderneming in 3D
om te zetten.
“Het is een win-winsituatie voor zowel onze
klanten als voor ons. Met een volledige 3Dwerkmethode kan valbeveiliging en gevelon-

derhoud al in het ontwerpproces geïntegreerd
worden. BIM geeft ook inzicht ten aanzien
van veilig onderhoud bij complexere situaties
zoals bijvoorbeeld bij glasbewassing, groene
gevels en daken. Hiermee sluit Eurosafe Solutions in het bouwproces naadloos aan bij de
ontwikkelaar en de architect”, aldus Pol.
De 3D BIM-werkmethodiek is steeds meer
gevraagd in de bouwwereld. Transactie- en
faalkosten worden sterk gereduceerd en het
imago binnen de sector verbetert aanzienlijk.
Bovendien wordt de kwaliteit van bouwen
verbetert. Belangrijke punten voor het 3Dwerken zijn de professionaliteit en de kennis
van de BIM-modelleur/engineer, de gebruiksvriendelijkheid van de tools en de kosten.

Vanaf de eerste stappen die Eurosafe Solutions
heeft gezet richting de 3D-werkmethode, zien zij
op veel vlakken positieve ontwikkelingen bij de
toepassing ervan. SketchUp Pro bood vanwege
het integraal werken in een open BIM-formaat
en de gebruiksvriendelijkheid voordelen ten opzichte van andere tools.
“Met het omzetten van onze producten in 3D is
het eenvoudiger en efficiënter om ook valbeveiliging in het BIM-model te integreren. Het is direct
duidelijk of het product past, daar heb je geen
ruimtelijk inzicht voor nodig. Daarnaast zijn er
voor ons in de toekomst ook andere opties interessant binnen SketchUp Pro zoals calculeren,
het maken van productiemodellen en de aansturing ervan. SketchUp Pro sluit daarmee het beste
aan op de werkwijze die wij voor de ontwikkeling van ons BIM-proces voor ogen hebben
waarbij de klant optimaal gefaciliteerd wordt.”
De 3D BIM-werkmethodiek geeft een goed beeld
van hoe een ontwerp er in het echt uit komt te
zien. Als een ontwerper al in het beginstadium
rekening houdt met valbeveiliging, kabelsystemen, hekwerken, ladders en/of ankerpunten,
scheelt dit achteraf in kosten. De valbeveiliging
wordt direct geïnstalleerd tijdens de bouw en
niet achteraf. Dat zorgt voor een kostenefficiënt
bouwproces voor de opdrachtgever waarbij de
valbeveiliging tevens esthetisch is geïntegreerd.

BIM-Bibliotheek
“De meest voorkomende valbeveiligingsproducten hebben wij in 3D beschikbaar, de specials
worden door de engineers getekend op het moment dat de vraag er ligt. We merken dat deze
nieuwe manier van samenwerken onze positie in
de bouwkolom versterkt. Door de aansluiting bij
de projectontwikkelaar en de architect, het constructief vooraf integreren van beveiliging aan
en op gebouwen en de snelheid van werken in
vergelijking met de 2D-methode. In kortere tijd
kunnen we meer opdrachten aan”, zo vertelt Pol.
De focus binnen Eurosafe Solutions ligt op het
verder doorontwikkelen van de 3D BIM-werkmethodiek conform de BIM Basis ILS. Hierbij is de
BIM-bibliotheek met de 3D-valbeveiligingsmodellen online beschikbaar en is Eurosafe Solutions
daarmee een volwaardig partner in het gehele
BIM-proces. n
Nick Nijmeijer is SketchUp BIM-specialist bij ITCAD
www.itcad.nl en als eerste Nederlander gecertificeerd door
Trimble SketchUp als 3D Warehouse content ontwikkelaar.
Gerben Pol is BIM-coördinator bij Eurosafe Solutions
www.eurosafesolutions.nl. Samen geven ze een SketchUp
Pro BIM basis workshop op 12 december 2019 tijdens het
3D Basecamp in het Evoluon te Eindhoven
www.sketchup.nl/community/3d-basecamp.

Gerben Pol en Nick Nijmeijer aan het werk voor BIM-bibliotheek valbeveiligingsproducten.
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Update van functies en mogelijkheden

Leerboek en naslagwerk
Inventor 2020
Door de redactie

TEC/CAD College heeft jaargang 2020 van de serie ‘Inventor, Computer Ondersteund Ontwerpen’ van auteur Ronald Boeklagen uitgegeven. Het boek Inventor
2020 bevat als vanouds weer veel voorbeelden en illustraties, en behandelt alle
denkbare onderwerpen. De teksten zijn van Nederlandse oorsprong en het boek
hanteert Nederlandse tekennormen.

D

e indeling van Inventor 2020 is
tweeledig: de Nederlandse functies en begrippen zijn terug te
vinden in de inhoudsopgave, de Engelse
commandonamen in de index. Ook bevat dit gebonden boek werktuigbouwkundige achtergrondinformatie en tips.
Door deze opbouw is het geschikt voor
zowel beginnende als (ver)gevorderde
Inventor-gebruikers.
De beginnende gebruiker van Inventor
kan goed met het boek uit de voeten
door de sterke combinatie van theorie,
geleide instructie en oefeningen. Het
boek bevat zeer veel afbeeldingen en
met kleine stapjes wordt de lezer op
weg geholpen. Alle basisfuncties die
een werktuigbouwkundig ontwerper gebruikt, worden uitgebreid behandeld,
zoals frames, plaatwerk, lassen en
schroefverbindingen. Er zijn ook speciale hoofdstukken over kunststoffen en
vrijevorm modelleren.
Voor experts bevat het boek gevorderde
onderwerpen, waaronder styles en templates, Vault en skeletmodelleren. Ook
iLogic, adaptiviteit en plaats-, maat- en
vormvarianten worden onder de loep
genomen. Daarnaast is er ook aandacht voor
specialistische zaken als sterkteberekeningen, parameterstudies en optimalisatie.

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

Boek

iLogic

Het boek Inventor 2020, Computer Ondersteund
Ontwerpen heeft onder andere veel aandacht voor het sterk
uitgebreide en aangepaste ILogic in Inventor.
ISBN 978-94-92250-34-6.

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

In Inventor 2020 zijn verbeteringen
aan de dialoogboxen doorgevoerd in
vergelijking met de vorige versie. Zo is
het bijvoorbeeld makkelijker geworden
om gaten in te stellen. De engineer kan
ontwerpen delen via internet, waarbij
de kijker dan het 3D-model kan zien.
De grootste verandering in Inventor
2020 is echter terug te vinden bij iLogic.
Daarmee is het mogelijk om van ieder
ontwerp met een paar simpele klikken
een hele familie van varianten te maken.
Wanneer de ontwerper eenmaal een
machine heeft gemaakt, kan hij deze
met weinig moeite omzetten naar een
reeks van varianten. De varianten zijn
hierbij te publiceren op internet, zodat
een afnemer zijn eigen machine kan
configureren. Deze functionaliteit zat al
in Inventor, maar is nu sterk uitgebreid
en Boeklagen gaat in het boek dan ook
in op deze vernieuwingen en uitbreidingen.
Het is inmiddels traditie dat TEC/CAD
College online support biedt voor de
lezers van de Inventor- en AutoCAD-boeken van het opleidingsinstituut. De uitgever biedt om te beginnen online tientallen instructiefilmpjes aan waarin de oefeningen uit
het boek worden gedemonstreerd. Daarnaast
kan de lezer van het boek de opgedane kennis toetsen via de CADCollege Tools. Deze
online tools zijn met name bedoeld voor de
ondersteuning van de zelfstudie van beginnende Inventor-gebruikers.

Indeling
Het boek Inventor 2020 is opgebouwd uit tien
delen en bevat in totaal 1824 pagina’s. Alle
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volgende onderwerpen komen uitgebreid aan
bod: allereerst Inventor in Vogelvlucht. Vervolgens Projecten, Schets, 3D-Vorm, 2D-Tekening,
Samenstellingen, Uitwisseling, Plaatwerk,
Ontwerpen met onder andere iLogic, Eindige
Elementen-berekeningen en dynamische simulaties en onder het kopje Diversen treft u
onderwerpen als Inventor Studio, Vault, Pointcloud, 3D-printen, CAM en de Installatie.
In het deel Uitwisseling wordt beschreven
hoe de Inventor-gebruiker met 3D PDF-, SolidWorks-, STEP-, Revit- en Fusion 360-bestanden
om moet gaan. Daarnaast is een hoofdstuk
opgenomen over MBD, Model Based Dimensioning, waarbij de productiegegevens, zoals
bematingen, toleranties en ruwheid, zijn opgenomen in het 3D-model voor bijvoorbeeld
een 3D PDF. Zoals hiervoor al aangegeven, is
het deel iLogic sterk veranderd en uitgebreid
omdat Inventor op dit vlak zoveel verbeterd
is. Alle hoofdstukken zijn aangepast aan de
nieuwe functionaliteit en nieuwe mogelijkheden van Inventor.

Studentenversie
Op verzoek van het middelbaar en technisch
onderwijs is er ook een verkorte uitgave leverbaar: het Basisboek Inventor 2020. Hiermee
leert de student alle grondbeginselen van het
3D-ontwerpen in de werktuigbouwkunde. Dit
boek is met 528 pagina’s behoorlijk dunner
dan het uitgebreide boek, maar net als de
dikkere versie uitgebreid voorzien van ondersteunende afbeeldingen en voorbeelden.
Beide boeken zijn rechtstreeks te bestellen bij
TEC, maar ook verkrijgbaar in de boekhandel. n
www.cadcollege.nl/boeken

Het schoolboek Inventor 2020 leert de student stap
voor stap alle basistechnieken van Inventor 2020.
ISBN 978-94-92250-33-9.

Exclusive conference focusing on Digital Construction

DIGITAL ENGINEERING
INNOVATIONS UNLEASHED!
2-days of captivating discussions on
digital construction for the AEC industry
Transport / Building / Industrial

11 - 12 NOVEMBER 2019
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

BE A SPEAKER!

To participate in GEOBIM 2019, we invite
you to send your original research abstracts
and case studies on BIM and Geospatial
before the abstract submission deadline
which is August 15th, 2019 and get a
chance to speak at the conference!

www.geo-bim.org/europe
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Van vectorbestand naar CAD of GIS

KlicConverter.nl voor conversie
nieuwe Klic-melding
Door de redactie

Op 1 juli 2019 zou de manier veranderen waarop het Kadaster data van Klicmeldingen aanlevert aan gemeenten en aannemers. Door die nieuwe manier van
aanleveren zouden gegevens echter minder makkelijk in te lezen zijn in de meest
gebruikte systemen en toen eind juni bleek dat niet alle partijen klaar waren voor
de nieuwe levering, heeft het Kadaster de uitrol uitgesteld. De makers van KlicConverter lopen echter al op de zaken vooruit door conversie aan te bieden van
de nieuwe Klic-melding.

K

licConverter helpt bij het converteren
van de nieuwe Klic-levering naar een
CAD- of GIS-bestand. Ontwikkelaar
Itay Bar-on is van mening dat deze dienst een
toegevoegde waarde biedt: “Ik werk veel met
en voor gemeenten en ik zie in de praktijk dat
gemeenten vaak geen gebruik maken van de
Klic-meldingen en ze deze ook niet beschikbaar stellen voor de rest van de organisatie
middels de gemeentelijke viewer. De op handen zijnde verandering kan bovendien grote
consequenties hebben voor de betrokken medewerkers bij gemeenten en de verschillende
werkprocessen binnen deze organisatie. Dat
was voor mij reden om te werken aan een
praktische conversie-oplossing, die eenvoudig te gebruiken zou zijn.”

Drag & drop
Op de website kunnen bezoekers in een
paar klikken de vectorbestanden uit de Klicmelding omzetten en er op die manier binnen een bestaande werkwijze mee blijven
werken. De bezoeker van KlicConverter logt
hierbij direct in via de geleverde URL en kan
hierbij via drag & drop de om te zetten bestanden aanleveren. Het proces verloopt
zonder dat er een wachtwoord moet worden ingevoerd en de gebruiker krijgt meestal
binnen een halve minuut de geconverteerde
bestanden terug. KlicConverter werkt daarbij
met standaardtarieven zodat altijd duidelijk is
wat de kosten zullen zijn. Voor de output valt
te kiezen uit drie mogelijkheden: CAD, CAD+
en CAD & GIS.

Assets en informatie
Wie voor de CAD-conversie kiest, krijgt een
bestand terug met daarin de gegevens uit

Geo

Bij KlicConverter.nl kan de gebruiker kiezen uit drie omzetmogelijkheden: CAD, CAD+ en CAD & GIS.

de Klic-melding die direct in te lezen zijn in
een CAD-programma naar keuze, zoals Autodesk AutoCAD en Bentley MicroStation. De
gebruiker krijgt hier dus de informatie over
de assets en informatie over de bijbehorende
netwerken en de geografische ligging. De attribuutinformatie is opgeslagen als Extended
Entity Data.
Bij de CAD+-conversie krijgt de gebruiker hetzelfde bestand terug als bij de CAD-conversie, alleen is de informatie gebaseerd op alle
attributen die in het IMKL Data Model aanwezig zijn. Hierbij ontvangt de gebruiker van
KlicConverter dus de volledige, beschikbare
informatie.
Naast de CAD+-conversie, levert de website
bij de keuze voor de CAD & GIS-conversie

ook nog een GIS-bestand dat te uploaden is
in een GIS-viewer zoals Esri ArcGIS of QGiS.
Het GIS-bestand is opgeslagen als een OGC
GeoPackage. n
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Tips & Tricks SCIA Engineer

Niet-lineaire combinaties
aanmaken
Door Michiel Jeunen

In SCIA Engineer zijn niet-lineaire combinaties nodig om een niet-lineaire berekening uit te voeren. Deze kunnen worden aangemaakt via Hoofd > Belastingsgevallen, Combinaties > Niet-lineaire combinaties. In dit venster is er links onderaan
de optie ´Nieuw van combinatie´. Dit is een handige tool voor het aanmaken van
niet-lineaire combinaties. De enige vereiste is dat er al een lineaire combinatie is
aangemaakt. Dit kan voor EC-EN combinaties automatisch worden gedaan.

Lineaire combinaties en niet-lineaire combinaties in
SCIA Engineer.

D

e volgende stap is het kiezen tussen
het type van combinatie: ‘Lineair’ of
‘Omhullende’. In dit voorbeeld zijn de
combinaties automatisch gegenereerd. Deze
zijn van het type ‘Omhullende’. Vandaar dat
er geen combinaties beschikbaar zijn bij het
type ‘Lineair’. Om dit type toch te kunnen
gebruiken, moeten de automatische gegenereerde combinaties eerst worden omgezet
via ‘Explodeer naar lineair’. De gebruiker
kan uiteraard ook zelf lineaire combinaties
aanmaken, die dan onder het type ‘Lineair’
verschijnen.
Bij het selecteren van ‘UGT-Set B (automatisch)’ met de gebruikte filter op ‘Alle’, wordt
onderaan een schatting gemaakt van het aantal gegenereerde niet-lineaire combinaties.
Deze nieuwe combinaties kunnen dan ook
rechtstreeks in een resultaatklasse worden ondergebracht.
Als het aantal mogelijke niet-lineaire combinaties significant (>100) is, wordt er een
waarschuwing weergegeven dat het genereren van deze combinaties lang kan duren.
Na bevestigen met OK, worden de gegenereerde niet-lineaire combinaties in een lijst gezet in het menu Niet-lineaire combinaties en
kunnen ze worden gebruikt voor niet-lineaire
berekeningen.

Gegenereerde niet-lineaire combinaties.

Alle gevaarlijke
Om het aantal gegenereerde niet-lineaire
combinaties te controleren, kan de filter gebruikt worden. Deze kan ingesteld worden
op ‘Alle’ (zie hoger), ‘Alle gevaarlijke’ of
‘Gevaarlijkste’. Een gevaarlijke combinatie
creëert een extreem effect in een element in
de structuur. Dit extreme effect kan een interne
kracht zijn of een spanning in een extreme
vezel van de doorsnede. Lineaire resultaten
worden gebruikt om te bepalen welke elementen aan deze extreme effecten worden
onderworpen. Het gevolg hiervan is een
kleiner aantal niet-lineaire combinaties omdat
niet iedere lineaire combinatie als gevaarlijk
wordt beschouwd.

Het filter ‘Alle gevaarlijke’.

gevaarlijke’-filter veiliger en dus aan te bevelen aangezien deze meer combinaties in
rekening brengt. n
Michiel Jeunen is customer service engineer bij SCIA.
Meer info over SCIA Engineer is te vinden op:
www.scia.net/nl.

Gevaarlijkste
De laatste optie is de filter instellen op ‘Gevaarlijkste’. Hierbij kan de gebruiker instellen
hoeveel gevaarlijke combinaties in rekening
worden gebracht. Dit kan handig zijn voor
een snelle analyse met een kleiner aantal
gevaarlijke combinaties. Echter is de ‘Alle

Tips & Tricks
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Tips & Tricks AutoCAD

AutoCAD 2020.1-update
Door Jean-Pierre van Gastel

Voor AutoCAD 2020 is inmiddels een eerste officiële update beschikbaar gesteld
voor alle actieve subscription-klanten. Deze AutoCAD 2020.1-update bevat een
aantal kleine nieuwe mogelijkheden die de meeste AutoCAD-gebruikers eigenlijk
zelf al wel hadden geprogrammeerd in de loop der jaren. Naast de update voor
versie 2020 zijn er ook de nodige servicepacks (bug fixes) beschikbaar gesteld
voor AutoCAD versie 2019. De 2020.1-update komt automatisch naar voren in de
Autodesk Desktop App maar kan uiteraard ook handmatig gedownload worden
vanuit de eigen Autodesk Account-omgeving.

Afbeelding 1: CAD Standards controleert nu ook of de
Multileader-stijlen voldoen aan de bedrijfsstandaard.

A

utoCAD heeft al geruime tijd mogelijkheden voor het vastleggen van
een standaardlaag waar bemating,
arceringen, centerlijnen en externe referentietekeningen automatisch op worden geplaatst,
ongeacht de huidige laag. Na de installatie
van de AutoCAD 2020.1-update krijgt de
gebruiker er via de nieuwe systeemvariabele
TEXTLAYER de mogelijkheid bij om dit ook in
te stellen voor nieuw te plaatsen standaard
tekst- en multiline tekstobjecten in de huidige
tekening.

CAD Standards
CAD Standards is ooit ingevoerd in AutoCAD
2002 en geschikt om continu te monitoren of
de bedrijfsstandaard wel wordt nageleefd.
De functie heeft nu een kleine update gekregen. Er werd standaard uiteraard al gecontroleerd op de gebruikte maatvoering, lagen,
lijntypes en tekst in de tekening. Na de installatie van de AutoCAD 2020.1-update komen
daar Multileader-stijlen bij, zie afbeelding
1. Op basis hiervan zijn concreet zowel het
CHECKSTANDARDS, maar ook het bijbehorende STANDARDS-commando aangepast.

Beveiliging
Het beveiligen van digitale documenten met
daarin tal van externe communicatiemoge-

Tips & Tricks

Afbeelding 2: Het IMPORT-commando van AutoCAD ondersteunt nieuwe bestandsformaten.

lijkheden blijft een belangrijk onderwerp.
Een ObjectARX-programma dat opgestart
wordt in AutoCAD, kan immers zomaar ongevraagd communiceren met locaties op het
internet of een server. Om kwaadwillenden
deze mogelijkheid niet te bieden, beschikt
AutoCAD 2020.1 over de systeemvariabele
SECUREREMOTEACCES. Standaard staat
deze systeemvariable op 1, waardoor er
geen communicatie meer mogelijk is tussen
een ObjectARX naar het internet of externe
server. In AutoCAD 2020 was deze systeemvariabele al aanwezig, maar stond deze
ingesteld op 0 waardoor er een poort openstond voor ongewenste gasten.

2019, NX 1847 Series, JT 10.4, Parasolid
31.1, MicroStation DGN v8 en Rhino 6.0.
Als gevolg hiervan is het IMPORT-commando
van AutoCAD aangepast om al deze nieuwe
bestandsformaten te ondersteunen, zie afbeelding 2. n
Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance
redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit

Autodesk Translation Framework
Na de installatie van de 2020.1-update is
het mogelijk om nieuwe zogenaamde nonAutodesk 3D-bestandsformaten in te lezen.
Hierbij wordt er concreet ondersteuning geboden voor Creo 6.0, Granite 12, SolidEdge
BIGnieuws | september 2019

onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.

Tips & Tricks 3ds Max

Viewports en Hotkeys
Door Jean-Pierre van Gastel

De eerste update voor 3ds Max 2020 is beschikbaar gesteld door Autodesk.
Na het installeren van de 3ds Max 2020.1-update heeft de gebruiker direct de
beschikking over een aantal nieuwe mogelijkheden. Naast deze nieuwe mogelijkheden zijn er uiteraard ook weer de nodige bugs opgelost.

Afbeelding 1: De 3ds Max viewport kan worden losgekoppeld vanuit zijn standaardomgeving.

N

a het installeren van de 3ds Max
2020.1-update is de snelheid van
het schakelen tussen verschillende
sub-object levels zoals vertex of polygon met
maar liefst zeventig procent toegenomen.
Nog een erg prettige bijkomstigheid in 3ds
Max 2020.1 is dat de gebruiker door middel
van het dubbelklikken met de linkermuisknop
alle aangesloten Vertices, Edges en bijvoorbeeld Segments tegelijkertijd kan selecteren
in een Editable Poly object of in de Edit Poly
modifier. Dit dubbelklikgedrag kan daarnaast
worden toegepast bij het werken met Editable
Splines en de Edit Spline modifier. Ook de
Unwrap UVW modifier wordt op deze manier ondersteund.

Detachable Viewports
3ds Max 2020 heeft na het installeren van
Update 1 nieuwe mogelijkheden gekregen
voor wat betreft het werken met de viewports.
De 3ds Max viewport kan worden losgekoppeld vanuit zijn standaardomgeving. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld zeer
eenvoudig een realtime gerenderde viewport
positioneren op een tweede of derde beeldscherm. Op een van de andere beeldschermen valt vervolgens normaal verder te werken, zie afbeelding 1. Concreet kunnen er
maar liefst drie separate viewports geplaatst

Afbeelding 2: Het nieuwe Hotkey Editor-dialoogvenster is gebaseerd op
het QT framework.

worden die elk hun eigen instellingen kunnen
hebben.

Hotkey Editor
Er is in elke softwareomgeving uiteraard niets
sneller dan het werken met sneltoetsen. De
sneltoetsen of hotkeys van 3ds Max zijn sinds
de eerste versie van 3D Studio Max terug
te vinden in het Customize User Interfacecommando. Na het installeren van Update 1
zijn deze hier niet aanwezig, maar worden
ze separaat bijgehouden in een eigen Hotkey Editor die deel uitmaakt van het 3ds Max
Customize-menu. Het nieuwe Hotkey Editordialoogvenster is gebaseerd op het QT framework en voldoet dus aan alle moderne eisen,
zie afbeelding 2. Standaard staat de Hotkey Editor ingesteld op de default 3ds Max
Keyset, maar er is ook een Maya Keyset beschikbaar voor diegene die in een gemengde
productieomgeving werken. Erg prettig in de
nieuwe Hotkey Editor is de Search-mogelijkheid waarmee de gebruiker kan zoeken op
zowel het gewenste commando maar ook de
bestaande Hotkey. Het zoeken werkt dynamisch en dus wordt de lijst met commando’s
bijgewerkt zodra er meer letters worden ingetypt. Nieuwe Hotkeys of gewijzigde Hotkeys
kunnen worden opgeslagen in een extern
.hsx-bestand. Hierdoor is het vele malen een-

voudiger geworden om na het installeren van
een nieuwe toekomstige 3ds Max-versie weer
snel over alle gemaakte Hotkeys te kunnen
beschikken door simpelweg het opgeslagen
.hsx-bestand weer te openen in de Hotkey
Editor. n
Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance
redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit
onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.
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www.cadcollege.nl
AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion en
3ds Max
incl.

Gratis leer- en naslagwerk
Families en symbolen
Studeren in een klein groepje
Officieel Certificaat Autodesk
Ruime doorgroeimogelijkheden

Voor data’s en aanmelding kijkt u op:

www.CADCollege.nl
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Meer informatie?

024 - 356 56 77
bel voor advies op maat

Info@cadcollege.nl
stel uw vraag per email

TEC CAD College
Kerkenbos 1018 B
6546 BA Nijmegen

TEC Cadcollege, Dé opleider in CAD

Cursussen en HBO-opleidingen

2019

AutoCAD 3D

F

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

Revit

Revit (BIM)
3ds Max

3ds Max

AutoCAD
Inventor
Fusion 360

AutoCAD

Cursussen & HBO-opleidingen

Tips & Tricks SCIA Engineer

Variabele vlaklast definiëren
Door Seppe Janssens

Om een variabele oppervlaktelast, zoals gronddruk op een 2D-element te definiëren, dient een ontwerper gebruik te maken van een vrije vlaklast. Om deze
procedure toe te lichten, passen we dit toe aan de hand van een keerwand met
een optredende gronddruk van 0 – 30 kN/m2.
dit geval betekent dit dat er positieve waardes
moeten worden ingevuld.
Zodra de ontwerper deze actie bevestigt met
‘OK’, dienen de punten ‘P1’ en ‘P2’ te worden
gedefinieerd. Dit kan eenvoudig door op deze
punten te snappen in de modelomgeving.

Uiteindelijke belasting

De keerwand met optredende gronddruk.

Op het eerste gezicht lijkt deze vrije belasting
foutief weergegeven te worden, maar omdat
dit de originele belasting is, dient de ontwerper
de uiteindelijke belasting nog te genereren. Dit
kan met het commando ‘Genereer lasten’ in het
menu ‘Acties’ binnen de eigenschappen van
deze vrije last. Zodra deze actie is doorgevoerd,
zal de belasting weergegeven worden volgens
het LCS van de wand.
Opmerking: Binnen dit voorbeeld werd er gebruikgemaakt van de optie ‘Auto’ voor de eigenschap ‘Selecteer’. Dit betekent dat SCIA Engineer deze belasting automatisch zal genereren
op alle elementen die binnen hetzelfde vlak van
deze last liggen. Wie de optie ‘Selecteer’ gebruikt, dient zelf te definiëren op welke elementen een belasting gegenereerd moet worden. Dit
kan met het commando ‘Toon actief 2D-element’
binnen het menu ‘Acties’.

Resultaten

De resultaten van de analyse.

D

oordat een vrije vlaklast steeds moet worden gedefinieerd in het XY-vlak, is het
noodzakelijk om het werkvlak zodanig
te definiëren zodat de Y-as naar boven wijst.
Dit kan door middel van het commando ‘UCS
door 3 punten’ dat terug te vinden is in het menu
‘UCS’ van de tab ‘Tools’. Aan de hand van dit
commando dient de ontwerper eerst de nieuwe
oorsprong van het UCS te definiëren waarna hij
ook de richtingen van de X- en Y-as kan instellen.

Binnen de volgende stap dient de vrije vlaklast
te worden gedefinieerd met behulp van de optie ‘Vlaklast – vrij’ die terug te vinden is in het
menu ‘Belasting’. Zoals reeds aangehaald, is
het enkel mogelijk om deze vlaklast te definiëren
in het XY-werkvlak. Daarom moet de ontwerper
een variabele verdeling in de Y-richting toepassen. Doordat er als systeem gekozen wordt voor
de optie ‘Element LCS’, dient belasting te worden
gedefinieerd volgens het LCS van de wand. In

Het is snel en eenvoudig te controleren of de
belasting op de elementen correct gegenereerd
is door middel van het uitvoeren van de ‘Testinvoer van gegevens’. Deze optie is aan te vinken
bij het starten van de berekening. De resultaten
van deze analyse zijn te raadplegen in de tab
‘2D-gegevens bekijken’ die terug te vinden is in
het menu ‘Berekening, net’. Binnen dit menu zijn
vervolgens de lasten voor elk belastinggeval te
controleren in de tab ‘Oppervlakte lasten’. Binnen dit voorbeeld dient de waarde ‘qz’ geselecteerd te worden om de gegenereerde belasting
volgens het LCS van het element voor dit belastinggeval te bekijken. n
Seppe Janssens is customer service engineer bij SCIA.
Meer info over SCIA Engineer is te vinden op:
www.scia.net/nl.
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Adverteerdersindex
Amersfoort

www.amersfoortbusiness.com/geo-stad

23

CAD Accent

www.infracad.nl

49

CAD Stunter

www.cadstunter.nl

21

CheapCAD

www.cheapcad.nl

15

Digireg

www.digireg.nl

41

Formnext

https://formnext.mesago.com/events/en.html 35

GEOBIM 2019

www.geo-bim.org/europe

IMAGEM

www.imagem.nl

ISD

www.isdgroup.com/nl
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BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaartmateriaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

Lenovo

www.lenovo.com/nl

67

Waar gaat BIGnieuws over?

Leica Geosystems

www.leica-geosystems.com/nl-nl

63

NedGraphics

www.nedgraphics.nl

39

NEO

www.neo.nl

37

TEC/CAD College

www.cadcollege.nl
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Topcon Positioning

www.topconpositioning.nl

UICF

https://utrechtinternationalcomedyfestival.nl
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Wat is BIGnieuws?

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

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

Gegevens onjuist?
Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager
van BIGnieuws onjuist blijken te zijn, verzoeken wij u deze
adresdrager met gecorrigeerde gegevens in een gesloten
envelop te retourneren aan:
CMedia
Postbus 231
8300 AE Emmeloord
U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar:
services@bignieuws.nl.

Van idee naar actie

Leica Geosystems organiseert vijf roadshows verspreid over de Benelux, gericht op de meetprofessionals uit de
landmeetkunde, bouw, grondverzet, ondergrondse infrastructuur en openbare veiligheid. De roadshows starten in de middag
en worden afgesloten met een barbecue. U bent van harte welkom! De toegang is gratis. Doe op onze Roadshow frisse
ideeën op en zet ze om in acties om uw data aan het werk te zetten!







30 september - Luxemburg (LU)
1 oktober - Namen (BE)
2 oktober - Mechelen (BE)
9 oktober - Harderwijk (NL)
10 oktober - Werkendam (NL)

Ga naar connect.hexagongeosystems.com/Roadshow2019-BN
om u aan te melden voor de roadshow

Leica Geosystems B.V.
088-0018000

www.leica-geosystems.com/nl-nl
© Copyright 2016 Leica Geosystems. All rights reserved.

KLEIN. KRACHTIG.
KLOPPEND HART.
WAARIN KLEIN GROOT KAN ZIJN
ThinkStation P330 Tiny

Super compacte afmetingen,
ultra krachtige prestaties voor iedereen die meer verwacht.
• Certified voor Adobe CC, Solidworks,
Autodesk AutoCad, Revit & vele andere
• 9th Gen Intel® Core® processor
• NVIDIA® Quadro® P1000 4GB of lager
• Tot 64GB geheugen & 2TB NVMe SSD
• Kan tot 6 schermen aansturen

Windows 10 Pro means business.

www.thinkworkstations.nl

