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Interview

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend
Nederland en in die hoedanigheid ook lid van het
dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNONCW. De oud-minister van Buitenlandse Zaken
heeft zich vanaf dag één kritisch opgesteld ten opzichte van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en ook
na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer
voorziet hij de nodige complicaties en uitdagingen
voor de bouwsector.
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Praktijk

ProRail zorgt voor het gehele spoorwegnet: van
aanleg tot beheer. Het beheren van de data gaat via
een Basisbeheerkaart. Het is erg belangrijk dat de
data hierin up-to-date zijn. Daarom benadert ProRail
verschillende partijen om het spoorwegnet in kaart te
brengen. Hierin speelt het in Groningen en Amersfoort
gevestigde Geomaat een belangrijke rol.

34

Interview

Cyclomedia werkt al enige tijd aan haar Aerial
LiDAR-product, een voor Nederland landsdekkende set van puntenwolken die ingewonnen
wordt vanuit de lucht. De werkzaamheden zijn
inmiddels zo vergevorderd dat de bijbehorende producten uitgeleverd kunnen worden aan
eindgebruikers.

53
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In dit artikel komen er een aantal interessante
mogelijkheden aan bod die zijn opgenomen in
AutoCAD 2021. Zo is het in AutoCAD 2019
geïntroduceerde drawing compare-commando
in de huidige versie van AutoCAD te gebruiken
om de verschillen tussen externe referentietekeningen automatisch inzichtelijk te maken.

Tips & Tricks

Evenement

De winnaars van de Construsoft BIM Awards
2020 zijn bekend. Deze competitie biedt een
podium voor BIM-projecten waarbij gebruik
is gemaakt van Tekla Structures en andere
BIM-software. Dit jaar waren er ruim veertig
inzendingen vanuit de Benelux, waaruit de onderstaande projecten tot winnaar zijn gekozen.
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Complicaties en uitdagingen voor de bouwsector

Wet kwaliteitsborging draagt
wel bij aan digitalisering
Door Jos Cortenraad

Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland en in die hoedanigheid
ook lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De oudminister van Buitenlandse Zaken heeft zich vanaf dag één kritisch opgesteld ten
opzichte van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) en ook na goedkeuring door de
Tweede en Eerste Kamer voorziet hij de nodige complicaties en uitdagingen voor
de bouwsector. We mochten uitgebreid zijn visie optekenen middels een schriftelijk interview met tien vragen.

Per 1 januari 2022 wordt de Wet
kwaliteitsborging van kracht. Wat
betekent de Wkb volgens u voor de
bouwsector in zijn algemeenheid?
Maxime Verhagen: “De Wkb behelst een
complexe stelselwijziging. De bouwprocessen
zullen gaan veranderen. Bedrijven worden geconfronteerd met een externe kwaliteitsborger
op het werk in plaats van een ambtenaar van
Bouw en Woningtoezicht. Aannemers zullen
aan het begin van het bouwproces en tijdens de
bouw veelal meer tijd gaan steken in het structureel vastleggen van de geleverde kwaliteit. De
inschatting is dat de administratieve lasten tijdens
de bouw flink toenemen door de gevraagde dossieropbouw. Wat de Wkb écht zal gaan betekenen voor de sector moet blijken uit het grote
aantal proefprojecten dat in de aanloop naar
de beoogde invoering van de Wkb zou moeten
plaatsvinden. Op basis van deze proefprojecten
met gemeenten, kwaliteitsborgers en aannemers
moet blijken in welke mate de Wkb kostenverhogend werkt, de administratieve lasten voor
aannemers toenemen, de vergunningverlening
plaatsvindt en hoe de relatie tussen kwaliteitsborger en aannemer er straks in de praktijk uitziet.”

Bouwend Nederland stond niet te
springen om de nieuwe wetgeving.
Waarom niet? Wat zijn volgens u de
positieve en wat de negatieve aspecten van de Wkb?
Maxime Verhagen: “De wet wijzigt de
aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De wetgever versterkt de positie van de

Interview

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Het is belangrijk om de veranderingen door de Wkb met elkaar
in de keten te bespreken en te implementeren.”

opdrachtgever op twee manieren. Net als nu
is de aannemer aansprakelijk voor bij oplevering verborgen gebreken, maar er is een
verzwaring van die aansprakelijkheid door
een andere definitie van het begrip ‘verborgen gebrek’. Dit heeft tot gevolg dat de betekenis van de oplevering wordt uitgehold en
dat de aannemer er belang bij heeft om zelf
precies vast te leggen hoe het werk er bij oplevering uitziet. Doet hij dat niet dan kan de
opdrachtgever bij een later blijkend gebrek of
schade zeggen dat dat er was bij oplevering,
maar toen niet door hem gezien is. Terwijl
de opdrachtgever het gebrek of de schade
wellicht zelf na oplevering heeft veroorzaakt.
Daarbij komt nog dat de wetgever er bij een
gebrek na oplevering van uitgaat, dat dat is

toe te rekenen aan de aannemer. De aannemer kan daaraan ontkomen door aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van
een omstandigheid die voor rekening van
opdrachtgever komt. De bewijslast wordt dus
omgekeerd. Een ongenuanceerde regeling
die heel oneerlijk kan uitpakken.”

Weten de aannemers en toeleveranciers in de bouw wat de Wkb
inhoudt en wat er op hen afkomt?
Zijn ze er al mee bezig?
Maxime Verhagen: “De verschillende
voorlichtingsactiviteiten van Bouwend Nederland zijn door zo’n 2500 leden bezocht. De
Wet Kwaliteitsborging is dus een onderwerp
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dat enorm leeft bij onze achterban en actief gevolgd wordt. Dat betekent echter niet
dat alle aannemers precies weten wat er op
hen afkomt. Daar is meer voorlichting, training en ervaring in de praktijk voor nodig.
We merken ook dat de leden van Bouwend
Nederland, vaak hoofdaannemers, hun toeleveranciers benaderen over de Wkb. Het
is belangrijk om de veranderingen door de
Wkb met elkaar in de keten te bespreken en
te implementeren.”

Hoe gaat u uw leden ondersteunen
nu de wet er toch komt? Welke taken liggen er voor de belangenorganisatie?
Maxime Verhagen: “Nu de wet is aangenomen, is het de taak van onze branchevereniging om onze leden te informeren, goed voor
te lichten en te helpen. Dat doen we door middel van een uitgebreide en intensieve voorlichtingscampagne waar we in september 2019
mee zijn begonnen. De voorlichtingscampagne bestaat onder andere uit een webinar,
fysieke bijeenkomsten en meerdaagse trainingen. Daarnaast is een aantal collega’s op ons
kantoor in Zoetermeer beschikbaar om leden
te helpen met al hun vragen over de Wkb.”
“Een andere taak is zorgen dat de wet op
een realistische manier ingevoerd wordt. Dat
betekent dat onze leden de ruimte en de tijd
moeten krijgen om hun bedrijfsvoering aan te
passen op de nieuwe regelgeving en ervaring.
Daarnaast zullen er voldoende kwaliteitsborgers moeten zijn en moeten onze leden de
kans hebben gekregen om een proefproject
onder de Wkb te ‘draaien’ zodat allereerst
ervaring opgedaan kan worden in de praktijk
en we daarnaast op basis van proefprojecten
kunnen kijken of de wet in de praktijk werkbaar is en er geen knelpunten ontstaan door
de wet.”

Maxime Verhagen: “Toetsing in de praktijk zoals in de Wkb is opgenomen, kan een
bijdrage leveren aan het verhogen van de
kwaliteit in de bouw. Zoals gezegd moeten we
in de praktijk zien of dit ook echt goed gaat
werken en tot de kwaliteitsverbetering gaat leiden die met de stelselwijziging is beoogd. Op
het moment dat bevoegd gezag de toetsing
niet meer gaat uitvoeren, lijkt het me evident
dat de toetser onafhankelijk is met kennis van
zaken en hij ook gecertificeerd is om een van
de toetsinstrumenten te gebruiken. Op dit moment hebben we zo’n 250 kwaliteitsborgers,
voor invoering moeten dat er volgens de vereniging voor kwaliteitsborgers zo’n 850 zijn.”

De controlerende rol van de gemeenten wordt door de Wkb sterk
ingeperkt. Een voorbeeld van een
terugtredende overheid? Wat vindt
u daarvan?

Hoe ziet u de ontwikkelingen in de
bouw op het gebied van digitalisering en robotisering? Zijn dat onmisbare elementen om de bouwopgave
te halen?

Maxime Verhagen: “De vraag die je hier
zou moeten stellen, is of door het beperken van
de controlerende rol van gemeenten en het
overhevelen van de toetsing op het bouwbesluit naar een onafhankelijke kwaliteitsborger,
de kwaliteit in de bouw zal verbeteren. Dat is
immers het doel van de wet. Of die kwaliteit
daadwerkelijk zal verbeteren door de rol van
gemeenten te beperken en een nieuwe partij
toe te voegen, moeten we in de praktijk met
een groot aantal proefprojecten gaan ervaren.”

Maxime Verhagen: “De grote maatschappelijke opgaven waar de bouw voor aan de
lat staat, kunnen niet verwezenlijkt worden
zonder digitalisering. Door meer te digitaliseren kan er betere afstemming plaatsvinden
in de keten, kan efficiëntie vergroot worden,
hebben we minder kans op fouten en het is
een middel om kosten te besparen. De marges in de sector zijn over het algemeen nog
erg laag.”
“Om de grote vraag naar nieuwe huizen aan

De wereld van de ontwerp- en modelleersoftware (zoals BIM-software) moet gaan integreren met softwarepakketten
uit andere domeinen, zoals stuursoftware voor machines en robots. © René van den Burg

Wat vindt u van het aspect toetsing
in de wet? Onafhankelijke experts
zouden daarvoor opgeleid moeten
worden.

te kunnen, is in de sector veel aandacht voor
het doorontwikkelen van conceptueel bouwen. In de fabriek geproduceerde prefab huizen worden binnen enkele dagen ter plaatse
als een pakketje in elkaar zet. Afbouw vergt
daarna nog enkele dagen tijd. Geen enkel
huis is hetzelfde, maar toch zijn er veel vaste
processen. Conceptueel bouwen wordt daarom steeds verder verbeterd. Dit vraagt van
opdrachtgevers dat bouwers in aanbestedingen meer ruimte krijgen voor innovatie. Om
verder te kunnen investeren in conceptueel
bouwen is een continue marktvraag essentieel.”

Kan de Wkb de digitalisering en het
industrieel bouwen wellicht versnellen? Of andersom, helpt digitalisering het goed naleven van de Wkb?
Maxime Verhagen: “De inschatting is
dat de Wkb een bijdrage zal leveren aan de
verdere digitalisering in de bouw. De Wkb
vraagt om gestructureerde opbouw van dossiers. De informatie op basis waarvan de
dossiers worden samengesteld, moet door
verschillende partijen worden aangeleverd.
Een digitale oplossing lijkt hiervoor logisch.
Dit geldt ook voor het ontwerp, de tekeningen
et cetera.”

Zijn er voldoende innovatieve automatiseerders die bouwondernemers
daarbij helpen?
Maxime Verhagen: “Er zijn voldoende
automatiseerders die in hun eigen werkgebied nadenken en stappen zetten op het
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De grote maatschappelijke opgaven waar de bouw voor aan de lat staat, kunnen niet verwezenlijkt worden zonder digitalisering. © René van den Burg

gebied van digitalisering of industrialisering.
Daar zit het probleem niet. Het probleem
waar de sector tegenaan loopt is dat de wereld van de ontwerp- en modelleersoftware
(zoals BIM-software) moet gaan integreren
met softwarepakketten uit andere domeinen,
zoals stuursoftware voor machines en robots.
Hiervoor zijn verschillende open standaarden in ontwikkeling, maar die worden nog
onvoldoende toegepast. Deze zijn essentieel
om deze werelden feilloos met elkaar te kunnen laten communiceren. Er zijn in de bouw
een paar goede voorbeelden te vinden, zoals
Voorbij Prefab. Deze onderneming heeft het
voor elkaar gekregen een volledig geautomatiseerde fabricagelijn van prefab elementen
te laten aansluiten op de gangbare BIMsoftware. Dit heeft enorm positieve gevolgen
voor de doorlooptijd en kostprijs. Dit voorbeeld laat zien dat de techniek al zo ver is,
nu nog schaalvergroting.”

Volgens Leen van Dijke, oud-Kamerlid CU en voorzitter van Stroomversnelling, heeft de Wkb een positief
effect op verduurzaming in de bouw.
Ook ziet hij een kwaliteitsimpuls.
Hoe ziet u dat?
Maxime Verhagen: “De Wkb zegt iets
over de manier waarop tijdens de bouw

Interview

wordt getoetst en over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen aannemer, kwaliteitsborger en gemeente. Het kan inderdaad
zo zijn dat de Wkb gaat bijdragen aan een
verbetering van de kwaliteit in de bouw. Dat
zal moeten blijken uit de pilots. Het lijkt lastig
om op voorhand te stellen dat de Wkb een
positief effect heeft op verduurzaming. Zoals
Van Dijke ook aangeeft is duurzaam bouwen
‘hot’. Dat komt met name omdat het kabinet
actief bezig is met het Klimaatakkoord, waar
Bouwend Nederland overigens actief aan
deelneemt, en maatregelen als de gasloze
nieuwbouw. De Wkb moet eraan bijdragen
dat de gegeven opdracht voor een woning
of renovatie ook volgens die opdracht en
het bouwbesluit wordt uitgevoerd. Op het
moment dat in de verstrekte opdracht of het
bouwbesluit niet extra wordt ingezet op verduurzaming is het positieve effect daarop niet
vanzelfsprekend.”
“Daarnaast moet de innovatie in de bouw
voortkomen uit de winsten die bedrijven maken. Die zijn nog steeds mager en kunnen
zomaar mager blijven gezien de ontwikkelingen op het PFAS en PAS-dossier. De Wkb
zal zeker net na invoering kostenverhogend
werken door de toenemende administratieve
lasten voor bedrijven, het gebrek aan de
zekerheid van de daling van faalkosten en
de onzekerheid bij gemeenten over de da-

ling van leges. Het lijkt kortom waarschijnlijk
dat nieuwbouw door de Wkb duurder wordt
voor de eindgebruiker terwijl de toename van
bouwkwaliteit onzeker is.” n
Jos Cortenraad is tekstschrijver bij BCcommunicatie.
Voor meer informatie over Bouwend Nederland, zie
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www.bouwendnederland.nl.

Jeroen Leeuw over digitalisering in de bouw

Standaardisatie en productvisie
als keiharde voorwaarden
Door Jos Cortenraad

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland en lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, gaf op verzoek van de Cadac Group
zijn visie op de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Jeroen Leeuw, senior accountmanager bij de Cadac Group, gespecialiseerd in onder meer ontwerpsoftware en het
digitaliseren van processen, reageert.

De heer Verhagen benadrukt het belang van digitalisering in de bouw.
Hoe ziet Cadac dat?
Jeroen Leeuw: “Ik ben het helemaal met
Maxime Verhagen eens. De ´sense of urgency´
om te digitaliseren en automatiseren groeit bij
steeds meer bouwbedrijven. Dit moet echter nog
veel sneller. Standaardisatie en een gebouw of
woning zien als een product zijn keiharde voorwaarden om aan de bouwvraag te voldoen, en
de kwaliteit niet uit het oog te verliezen. Ook
ben ik het eens met de opvatting dat de Wkb en
digitalisering/industrieel bouwen hand in hand
gaan. Door bedrijfsprocessen te automatiseren/digitaliseren dringen we de kans op fouten
aanzienlijk terug en verhogen we de kwaliteit
substantieel, het uiteindelijke doel van de Wkb.
Dit hoeft geen ‘eenheidsworst’ op te leveren. De
auto is een mooi voorbeeld van standaardisatie
met de nodige variatie, waarbij we ook mogen
aannemen dat hij kwalitatief goed en conform
afspraak wordt afgeleverd! Bij een gebrek aan
de audioset gaan we terug naar de garage en
worden we niet naar Philips doorverwezen, iets
wat we met een woning vrij gewoon vinden.”

De heer Verhagen is kritisch op de
Wkb, ook omdat de druk op aannemers en toeleveranciers toeneemt.
Kan Cadac iets van die twijfel weghalen?
Jeroen Leeuw: “Zeker. We gaan de dialoog
aan met bouwkundigen en installatietechnici.
Met de betrokkenen binnen het kwaliteitsproces
bij onze klanten bekijken we hoe de bouwer
en installateur op een gestructureerde wijze, zo
comfortabel mogelijk, invulling kan geven aan
hetgeen er straks aan ze wordt gevraagd. Door

Jeroen Leeuw, senior accountmanager bij de Cadac Group: “De Wkb en digitalisering/industrieel bouwen gaan
hand in hand.”

kritieke topics tijdens de bouw digitaal vast te
leggen en aanpassingen via een ‘change-proces’ te borgen, kunnen we een aantal belangrijke aspecten automatiseren. Daardoor wordt
de workload zo veel mogelijk beperkt en kan de
aannemer eenvoudiger aantonen dat hij wel of
niet verantwoordelijk is voor een gebrek. Daarbij
zijn onze experts met jarenlange ervaring uitstekend voorbereid om ook praktisch ondersteuning
te bieden op het Wkb-vraagstuk.
Door te werken naar ‘single point of truth’ en
‘digital twin’ als benodigde informatiebronnen
voor analyses, inkoop, productie, onderhoud
et cetera, zetten we enorme stappen in het terugdringen van fouten, opleverissues, budget en
tijdsoverschrijdingen. Geen data-eilanden bouwen dus, maar softwaretools als BIM-software
echt integreren in het bedrijfsproces.”

Hoe zit het met de onafhankelijke
toetsing in de Wkb?
Jeroen Leeuw: “Door BIM en het digitaliseringsproces goed te implementeren is het mogelijk om als bouwer of installateur antwoord te
bieden aan toetsing zonder het hele bestaande
bedrijfsproces ‘om te gooien’. Door de onafhankelijke borger toegang te geven tot de vereiste
informatie kan de toetsing op een soepele wijze
verlopen en blijft voortgang gewaarborgd. We
beschikken over de juiste tooling en expertise
om de bouwbedrijven hierbij goed te ondersteunen.” n
Jos Cortenraad is tekstschrijver bij BCcommunicatie.
Voor meer informatie over Cadac, zie www.cadac.com.
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Cirkelvormig atrium vergt nodige rekenwerk

De bouwkundige uitdagingen
van Kantoor Krinkels
Door Lambert-Jan Koops

De afgelopen jaren werkte Pieters Bouwtechniek aan uiteenlopende projecten zoals Villa VPRO in Hilversum, de Wozoco’s in Amsterdam en de Warmtekrachtcentrale Utrecht. Voor het werk aan Kantoor Krinkels werd het bureau genomineerd
voor de SCIA User Contest 2020 in de categorie Gebouwen kleiner dan 6000 vierkante meter. BIGnieuws sprak met Steven van Eck, structural engineer bij Pieters
Bouwtechniek, over de werkzaamheden die hij en zijn collega´s uitvoerden voor
dit ontwerp van Paul de Ruiter Architects.

Het nieuwe hoofdkantoor van Krinkels, ontworpen door Paul de Ruiter Architects. © René de Wit

P

ieters Bouwtechniek is een onafhankelijk
ingenieursbureau in constructieadvies. Met
meerdere vestigingen en meer dan 150
ontwerpers, constructeurs, projectleiders en BIMmodelleurs voert het bureau opdrachten uit voor
universiteiten, onderzoeksinstituten, architecten,
gemeenten, woningbouwverenigingen, ontwikkelende aannemers, particulieren en projectontwikkelaars. Hierbij zijn de medewerkers van Pieters Bouwtechniek actief betrokken en adviseren
ze de opdrachtgever vanaf de ontwerpfase tot en
met de oplevering. Dit was ook het geval bij het
ontwerp en de bouw van Kantoor Krinkels. “We
zijn van het begin tot het eind betrokken geweest
bij het project, aangezien we zowel ontwerpend
constructeur waren tijdens de voorbereiding als
coördinerend constructeur tijdens de uitvoering,
waarbij we ook diverse detailberekeningen van
beton- en staalconstructies hebben uitgevoerd”,

Praktijk

zo vertelt Van Eck. “Naast in het werk gestorte
fundering en kelder was het onze taak om ook
de verdiepingsvloeren uit te werken, mede door
hun unieke vorm en krachtswerking, aangezien
het twee O-vormige betonnen vloeren betrof in
het hart van het gebouw. De architect had namelijk een atrium met een ronde verdieping bedacht met daarin een verdiepingsvloer en een
dakvloer die zouden moeten steunen op twaalf
betonkolommen met een diameter van 400 millimeter. Dat zou op zichzelf niet zo bijzonder zijn,
maar in dit geval hangt de vloerconstructie ver
over de steunpunten heen, waarbij de buitenkant
van de betonnen ring maar liefst vijf en halve
meter uitkraagt ten opzichte van het hart van
de kolommen. Over de kolommen loopt daarbij
overigens wel een dikke ringbalk, die zorgt voor
stevigheid.”

Geen bollen
In eerste instantie wilden Van Eck en zijn collega’s de vloeren maken met behulp van zogenaamde bollenplaatvloeren, maar omdat die
in deze periode net in opspraak kwamen, zie
kader, werd besloten om het beton te storten. Dat
betekende automatisch ook meer werk voor het
team van Pieters Bouwtechniek. “Bij het gebruik
van systeemvloeren worden de bijbehorende
berekeningen en tekeningen door de leverancier
uitgewerkt, maar bij een in het werk gestorte
betonvloer moet de hoofdconstructeur dat zelf
doen. Onze eerste vraag was natuurlijk of de gestorte vloer wel gedragen kon worden door de
betonkolommen. Deze is immers veel zwaarder
dan een bollenplaatvloer. Dat gewichtsverschil
konden we echter compenseren door de gestorte
vloer naar buiten toe te verjongen, zodat we op
hetzelfde gewicht uitkwamen en het probleem
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Bollenplaatvloer

De radiale krachten van de O-vormige vloer in beeld gebracht.

daarmee was opgelost. De vorm van de dakvloer is gespiegeld ten opzichte van de verdiepingsvloer, met de ringbalk aan de bovenzijde.”
Nadat de vloer was uitgewerkt, moesten Van

Eck en zijn collega’s goed nadenken over de
bouwprocedure. “Het storten van uitkragende
vloeren, heeft als consequentie dat deze bij het
weghalen van de ondersteunende bekisting zul-

Een bollenplaatvloer is een betonnen vloer
die kunststof bollen bevat. Hierdoor is er
minder beton nodig voor het maken van
de vloer en weegt deze aanzienlijk minder
dan een volledig betonnen variant. Bij een
bollenplaatvloer worden uiteraard alleen
bollen geplaatst in het deel van de betonvloer dat geen constructieve betekenis heeft,
dus buiten de randen van de plaat en buiten
knopen. De bollenplaatvloer kwam negatief
in het nieuws naar aanleiding van een incident bij Eindhoven Airport. Daar zakte de
vloer van een parkeergarage in en werd de
oorzaak in eerste instantie gezocht in het
falen van de bollenplaatvloer. Het instorten
van de garage bleek echter het gevolg van
het verkeerd gebruik van de vloeren en niet
van een structurele fout in de vloeren zelf.
Uitgebreide testen van zowel BAM als TNO
in de afgelopen jaren hebben de conclusies
onderschreven dat de bollenplaatvloeren
wel degelijk veilig zijn − mits ze op de voorgeschreven wijze worden gebruikt.

Laat
anderen
zien wat
jij bedoelt!
VR/AR rendering voor:

BEST IN CAD EN SERVICE!
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Op deze foto is goed te zien hoe het ronde atrium
de verbindende factor is van het kantoor.

Op deze foto is goed te zien hoe de wapeningsstaven in het beton radiaal en tangentieel zijn aangebracht.

len gaan zakken onder invloed van het eigen
gewicht. Het is dus erg belangrijk om het effect
hiervan van tevoren door te rekenen, zodat de
vloerplaten na het inzakken op de goede hoogte
uitkomen. We hebben dan ook de hele gang
van zaken gemodelleerd in SCIA Engineer en
kwamen daarmee tot de juiste oplossing voor het
opzetten van de bekisting. Dankzij SCIA konden
we ook de ringwerking van de vloer meenemen
en het effect dat deze heeft op het beperken van
de vervorming. Bij de uitvoering bleek dat het
voorspelde inzakeffect ook nagenoeg overeenkwam met de praktijk”, zo vertelt Van Eck.

den met behulp van een pendelkolom. “De twee
vloeren staan niet los van elkaar, maar zijn op
een heel nuttige manier met elkaar verbonden”,
zo legt Van Eck uit. “Dankzij de koppeling kan
de ene vloer compenseren voor belasting van de
andere vloer. Als er een punt is op de verdiepingsvloer waar zich veel gewicht bevindt, dan
zorgt de koppeling voor een contra-effect vanuit
de dakvloer zodat de verdiepingsvloer mooi stabiel blijft. Uiteraard hebben we ook dit effect van
tevoren uitgebreid doorgerekend met de SCIAsoftware om er zeker van te zijn dat de constructie zich op deze manier zou gaan gedragen.”

Pendelkolom

Radiale wapening

Met het berekenen van het inzakeffect van de
gestorte vloeren zat het rekenwerk voor de Overdiepingen er nog niet op, de wapening van
de vloeren moest immers ook worden uitgewerkt.
Een punt van aandacht was hierbij ook dat de
twee vloeren aan elkaar gekoppeld zouden wor-

Met de resultaten van de inzakeffecten en de
krachtenverdeling via de pendelkolom in kaart
gebracht, was het al snel duidelijk dat de traditionele manier van wapenen geen optie was
voor de O-vormige vloeren. “Normaal gesproken volgt de wapening van vloeren altijd de x/yrichting, ook wel bekend als
orthogonale wapening. In dit
geval was het echter noodzakelijk om de staven radiaal en
tangentieel aan te brengen,
dus in cirkels met daarop
loodrecht aangebrachte verbindingen. Deze wapeningsmethode leverde een veel
beter te belasten vloer op en
zorgt er samen met de pendelkolom voor dat de constructie veilig en robuust is”,
zo sluit Van Eck af. n

Kantoor Krinkels is het nieuwe hoofdkantoor van Krinkels, een totaalaannemer
op het gebied van Groen, Infra, Water
en Sport. Het bedrijf richt zich op duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige
inrichting van de openbare ruimte in
Nederland en heeft als opdrachtgevers
onder andere Rijkswaterstaat, de NS,
het ministerie van Defensie, waterschappen, gemeenten en provincies. Krinkels
kent vestigingen door heel Nederland,
met het hoofdkantoor in Breda. Dit onlangs opgeleverde kantoor is gebouwd
op basis van een ontwerp van Paul de
Ruiter Architects. Deze laatste hield bij
het ontwerp rekening met het feit dat
Krinkels als doel heeft om te werken aan
een mooie, veilige, schone en groene
leefomgeving, aspecten die duidelijk terug te vinden zijn in het nieuwe gebouw.
De buitenruimte is groen opgezet met zitplaatsen voor besprekingen en lunches
in de buitenlucht en ook de binnenruimte
is groen ingericht voor een stressvrije
omgeving waarin welzijn van de mens
centraal staat. Het gebouw is voorzien
van tachtig werkplekken en biedt naast
het hoofdkantoor van Krinkels ruimte aan
een vestiging van Mostert De Winter.

www.pietersbouwtechniek.nl

www.krinkels.nl

De wapening van een deel van de vloer uitgewerkt in 3D. In het rood een
ondersteunende kolom.

Praktijk

Kantoor Krinkels

www.scia.net/nl
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ENTER OUR
VIRTUAL
CLASSROOM
Op afstand een Autodesk training volgen en uw certificaat
behalen? Dat kan met onze Virtual Classroom Trainingen.
Dankzij onze innovatieve leeromgeving ervaart u nauwelijks
verschil met een training in ons Training Center!
Een Virtual Classroom Training is veel meer dan een online training: het is een echte
interactieve training zoals u van ons gewend bent. Het enige verschil is dat u niet fysiek in
ons Training Center aanwezig bent. Via elke willekeurige computer kunt u op afstand
inloggen op een krachtig workstation in ons Training Center en zo deelnemen aan
de training. Nu als introductie met gratis JBL Live 400 Bluetooth-headset.

Benieuwd hoe dit werkt? check het op cadaccent.nl/virtual-classroom

Cursisten waarderen onze trainingen gemiddeld met een 9,3.
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Alle treinstations van Nederland in 3D

Geomaat scant honderd
stations in Nederland
Door de redactie

ProRail zorgt voor het gehele spoorwegnet: van aanleg tot beheer. Het beheren
van de data gaat via een Basisbeheerkaart. Het is erg belangrijk dat de data
hierin up-to-date zijn. Daarom benadert ProRail verschillende partijen om het
spoorwegnet in kaart te brengen. Hierin speelt het in Groningen en Amersfoort
gevestigde Geomaat een belangrijke rol.

G

eomaat is een landmeetkundig ingenieursbureau, opgericht in januari 2002.
Met zo’n negentig medewerkers bedient het tegenwoordig niet alleen de Nederlandse markt, maar is het ook werkzaam in verschillende andere Europese landen. Geomaat
is gespecialiseerd in het maatvoeren, inwinnen,
analyseren en verwerken van geodetische data
in het ruimtelijk domein. Voor het project van ProRail zocht Geomaat de samenwerking met Arcadis. Dit vanwege de brede kennis en ervaring
van Geomaat in 3D-laserscanning in combinatie
met het maken van 3D-modellen en de ruime
spoorkennis bij Arcadis.
Geomaat heeft in voorgaande jaren ongeveer
vijftig stations ingewonnen voor inventarisaties,
voor diverse opdrachtgevers. Het doel van dit
project was het in kaart brengen van de stationsoutillage. Uit de ingewonnen 3D-puntenwolken
heeft Geomaat een 3D BIM-model gegenereerd.
ProRail kan zo de nieuwe situatie (het ontworpen model) over de ‘oude’ ingewonnen situatie
heen leggen. Ernst ten Napel, projectleider bij
Geomaat, is enthousiast over het project: “Het
is prachtig om zo’n grote opdracht samen met
ProRail en Arcadis uit te voeren. Inmiddels zijn
alle honderd stations ingemeten en zitten we in
de afrondingsfase van dit project.”

Omvangrijk project
ProRail wil alle beheerkaarten van het spoorwegnet en alle stations up-to-date hebben en
houden. Dit gaat via drie werkpakketten. Het
eerste werkpakket gaat over het invliegen van
alle spoorwegen en stations met een vliegtuig.
Het tweede werkpakket gaat over het scannen
van alle spoor- en omgevingsobjecten die vanuit
de lucht niet zichtbaar zijn. Zoals het scannen
onder overkappingen op het station. In het derde
werkpakket wordt dan de Basisbeheerkaart geüpdatet en worden alle ingewonnen data (mu-
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Amsterdam Centraal, gezien vanaf het spoor.

tatiekarteringen) verwerkt. Geomaat voert werkpakket twee in zijn geheel uit. Arcadis verwerkt
de data in de Basisbeheerkaart in het laatste
werkpakket.
Door de enorme omvang van het project is een
goede workflow vereist. Hierdoor heeft Geomaat
een plan van aanpak geschreven voor het inmeten van alle stations. Het inwinningsproces kent
per station vier componenten: voorbereiding,
inwinning, dataverwerking en kwaliteitscontrole.
Ook moet er rekening gehouden worden met de
vele veiligheidsrisico’s die horen bij het werken
op de stations. Iedereen die meewerkt op of bij
dit project volgt daarom een Taak Eigen Veiligheid (TEV)-cursus. Daarnaast zijn alle metingen
vooraf aangekondigd bij de stationsbeheerder.

Hoge eisen
Naast de grote omvang van dit project stelt
ProRail hoge eisen aan de gevraagde data. De
360-gradenbeelden, in combinatie met de 3Dpuntenwolk, moeten van hoge kwaliteit zijn.

Alleen op die manier worden objecten met de
juiste precisie gemeten. Er is geen enkele scanner
op de markt die een puntenwolk en de beelden
volgens de gevraagde eisen levert. Om te voldoen aan de hoge eisen heeft Geomaat onderzoek gedaan, daardoor is een slimme oplossing
bedacht: het combineren van een Leica RTC360laserscanner met een aparte hoogwaardige
fotocamera. “Door deze nieuwe scanners is het
mogelijk om direct in het veld de ingemeten puntenwolk aan elkaar te koppelen”, legt Ten Napel
uit. “De hoogwaardige camera is nuttig voor het
maken van nog betere 360-gradenbeelden.”
De methode met de scanner en camera zorgt
voor enkele uitdagingen, om succes te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende
centerpoints en het extrapoleren van de juiste
rotatieparameters. Dit zet Geomaat om naar
transformatievectoren om de juiste inpassing te
krijgen van de 360-gradenbeelden. Dit wordt
intern bij Geomaat op een innovatieve manier
opgelost door tooling.
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geregistreerde puntenwolk aan het RD/NAP-netwerk te koppelen, zijn er grondslagpunten op de
stations gemaakt. Ook werken we altijd met het
vierogenprincipe. Dat betekent dat er altijd twee
3D-specialisten afzonderlijk naar de puntenwolk
kijken zodat de puntenwolk goed gecontroleerd
wordt.”

Corona

Dankzij de karakteristieke vormgeving is in de puntenwolk Arnhem Centraal goed te herkennen.

Ontwikkelde tool
Geomaat levert aan ProRail een gekleurde RD/
NAP-geregistreerde puntenwolk en ingepaste
360-gradenbeelden. Deze 360-gradenbeelden
worden zeer nauwkeurig ingepast in de puntenwolk, foto en puntenwolk moeten namelijk precies ‘op elkaar liggen’. Zo kunnen de natuurlijke
kleuren van de foto overgedragen worden op
de puntenwolk. Maar een goede ingepaste foto
wil nog niet zeggen dat deze per se horizontaal
ligt. Een 360-gradenfoto heeft de eigenschap
dat deze op zich geen horizontaalvlak en geen
vaste nul-richting kent, zoals de richting van het
noorden op een kaart. Geomaat heeft intern een
afdeling Proces & Innovatie, zij ontwikkelen tools
die werkprocessen versoepelen en verbeteren.
Zo ook voor dit project: “ProRail vereist (voor gebruik in hun eigen software) dat de panorama’s
noord-georiënteerd opgeleverd worden. Omdat
één panoramafoto uit acht deelfoto’s bestaat,
moeten we alle deelfoto’s corrigeren. De onder-

linge samenhang moet hierbij wel intact blijven.
Via matrixberekeningen worden per deelfoto
rotatieparameters bepaald. Hiermee worden de
deelfoto’s over drie assen gedraaid, dit zodat het
nulpunt van de panoramafoto naar het noorden
gericht is en de deelfoto’s nog steeds goed op
elkaar aansluiten”, aldus Joukje de Haan, specialist Proces & Innovatie bij Geomaat.

Data controleren
Voor het behalen van de gevraagde kwaliteit
is een goede basis erg belangrijk, vandaar
dat Geomaat controleren vooropstelt tijdens dit
project. Zo vertelt Niels Domhof, 3D-specialist
bij Geomaat: “We hebben veel controleslagen
over de ingewonnen data uitgevoerd. We maken altijd doorsneden over de x-, y- en de z-as,
hiermee kunnen we zien of alle data goed op
elkaar aansluiten. Ook zijn alle organische elementen uit de puntenwolk verwijderd zodat we
mooie schone puntenwolken krijgen. Om de

Het totaaloverzicht van het centraal station in Arnhem.

De coronapandemie zorgt voor veel moeilijkheden. Maar Domhof legt uit waarom deze
situatie voor dit project in het voordeel heeft
gewerkt: “Het is misschien raar om te zeggen, maar voor dit project kwam de coronaperiode eigenlijk wel goed uit. Er waren bijna
geen mensen op het station en ook reden er
bijna geen treinen. Hierdoor kregen we veel
schonere puntenwolken waar we nauwelijks
organische objecten uit hoefden te halen.
Toen er nog geen pandemie heerste hebben
we Utrecht Centraal ingemeten op 2, 3 en 4
januari. Op deze dagen hebben de meeste
mensen nog kerstvakantie waardoor het rustiger is op Utrecht Centraal. Bij zo’n groot project moet je erg flexibel zijn in de planning.”
Buiten is het maken van de scans voor het
eerste jaar inmiddels afgerond. De betrokken
partijen werken nu aan de laatste fase van de
oplevering en het voorbereiden van de mutatiemetingen. n
www.geomaat.nl
www.prorail.nl
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Gemeente kiest voor nieuwe opzet op basis van NedGlobe

Meldingen openbare ruimte
makkelijk en snel in Gennep
Door Lambert-Jan Koops

Het beheer van de openbare ruimte is een van de meest in het oog springende
taken van de Nederlandse gemeenten. De openbare ruimte is immers van iedereen en dus zal ook iedereen er iets van vinden als er wat mis mee is. Voor een
goed beheer van de openbare ruimte is het daarmee dan ook noodzakelijk om
problemen – groot of klein – zo snel mogelijk op te lossen. Dat kan onder andere
door een zo laagdrempelig mogelijk meldingssysteem op te zetten en dat is dan
ook precies wat de gemeente Gennep heeft gedaan.

Voor een goed beheer van de openbare ruimte wilde de gemeente Gennep een zo laagdrempelig mogelijk
meldingssysteem.

R

oel Janssen is gegevensbeheerder bij de
gemeente Gennep en vertelt waarom
het recente systeem voor meldingen
openbare ruimte is opgezet: “We hadden
al een applicatie voor meldingen openbare
ruimte, maar waren daar niet heel erg tevreden over. Tegelijkertijd hadden we het idee
dat ook onze werkwijze met E-formulieren
wel beter zou kunnen; dat zijn formulieren
die door burgers worden gebruikt voor meer
algemene zaken, zoals het aanvragen van
een vergunning of het doorgeven van een verhuizing naar het buitenland. Het leek ons dan
ook een goed plan om beide meldingsprocessen eens goed tegen het licht te houden
en daarvoor de juiste oplossing te zoeken.”
Op het moment dat Janssen en zijn collega’s
de knoop doorhakten dat er een nieuwe ap-
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plicatie voor de meldingen openbare ruimte
moest komen, was de gemeente Gennep al
in gesprek met NedGraphics over verschillende automatiseringszaken, onder andere
met betrekking tot de BGT. Toen de vertegenwoordigers van dit bedrijf hoorden over de
zoektocht naar een nieuwe applicatie voor
de meldingen openbare ruimte, suggereerden ze om NedGlobe te gebruiken als basis
hiervoor. Rijk Wesselo, business manager bij
NedGraphics, legt uit waarom. “Er zijn nog
maar weinig echt laagdrempelige viewers
op de markt die de gebruikersinterface goed
afstemmen op de doelgroep. Wij hebben
met NedGlobe een product ontwikkeld dat
deze eigenschappen wel heeft, het bevat één
krachtige beheeromgeving en meerdere interfaces voor verschillende gebruikers.”
Met NedGlobe kan een organisatie zelf data
van uiteenlopende aard in kaart brengen.
De kaarten die de gebruiker met deze soft-

De meldingenknop op de website van de gemeente Gennep is direct te vinden.
BIGnieuws | juli - augustus 2020
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betrokkenheid. “Het is gebleken dat burgers het
heel erg waarderen als ze te horen krijgen wat
er met hun melding is gedaan. Wanneer een
melding een verbetering tot gevolg heeft en de
betrokkene dit te horen krijgt, stimuleert hem of
haar dat om een volgende keer weer een melding te doen als er iets aan de hand is.”
Wesselo vult aan: “Het is wel aardig om te vermelden dat de gemeente Gennep NedGlobe
op haar eigen manier gebruikt voor de communicatie met inwoners. Daarmee is ze een goed
voorbeeld voor andere gemeenten, want Gennep laat zien dat ze optimaal gebruik wil maken
van de oren en ogen van de inwoners om zo
de beste openbare ruimte te creëren die maar
mogelijk is.”
De kaartweergave van NedGlobe.

ware samenstelt, worden vervolgens geïntegreerd in de eigen website en zijn hiermee
beschikbaar op zowel desktops als mobiele
devices, zoals smartphones en tablets. NedGlobe ontsluit (geo-)informatie op basis van
gestandaardiseerde webservices. Dit kunnen
openbaar toegankelijke webservices zijn (onder andere beschikbaar gesteld door PDOK),
maar ook webservices op basis van interne
gegevensbronnen. Alle onderdelen van NedGlobe zijn beschikbaar als Software as a Service. Hierdoor kan de gebruiker de gewenste
functionaliteit binnen NedGlobe flexibel aanen uitzetten.

Meldingen splitsen
Nadat NedGlobe was geïntroduceerd bij Janssen en zijn collega´s, bleken deze dusdanig
enthousiast over de functies van het pakket dat
ze besloten om het in te zetten bij de gemeente
Gennep. “Het was ons duidelijk dat de functies
van dit pakket het mogelijk maken om op een
laagdrempelige manier inwoners en bedrijven
te betrekken in de verbetering van de openbare
ruimte, als we tenminste de juiste meldingen

via dit systeem zouden afhandelen. We hebben dan ook in eerste instantie gekeken hoe we
onze meldingen zouden splitsen, welke we via
ons zaaksysteem zouden moeten afhandelen en
welke via NedGlobe. Uiteindelijk hebben we de
keuze gemaakt om alle zaken met een duidelijke
geo-component af te handelen via dit laatste programma en alleen de complexe meldingen en
vragen zonder geo-component te verwerken met
ons zaaksysteem”, zo vertelt Janssen.
Voor burgers biedt het gebruik van NedGlobe
het voordeel dat ze niet hoeven in te loggen of
zich aan hoeven te melden voor ze een melding
kunnen doen. Wanneer de bezoeker van de
website van de gemeente Gennep ervoor kiest
om een melding over de openbare ruimte te
doen, opent een kaart van de gemeente en kan
de melder een locatie kiezen. Aan de melding
is vervolgens een beschrijving toe te voegen,
net als contactgegevens en een foto (ter verduidelijking). Wanneer de melding vervolgens is
verstuurd, worden de behandelaar en de melder
beiden per mail op de hoogte gehouden van de
afhandeling van de melding. Dat laatste is belangrijk volgens Janssen, want dat verbetert de

Positief
Inmiddels werkt de gemeente Gennep sinds 1
januari met het nieuwe meldingssysteem en
worden alle relevante klachten via de website
van de gemeente verwerkt, van meldingen over
omgewaaide bomen en overhangende takken
tot en met opmerkingen over zwerfvuil of volle
vuilnisbakken. Dit tot tevredenheid van alle betrokkenen, want zowel de burgers als de ambtenaren zijn positief. Dat laatste is minstens zo
belangrijk, want ook deze tweede groep dient
er goed mee overweg te kunnen. Janssen: “De
ingebruikname van het nieuwe systeem bleek
geen al te grote hobbel. De meldingen kunnen
we namelijk gewoon inzien in NedBrowser,
onze interne GIS-viewer. Daarmee kunnen mijn
collega’s makkelijk het overzicht houden in de
nieuwe opzet, omdat ze dit kunnen doen in een
software-omgeving die ze toch al gewend waren.”
NedGlobe is cloudgebaseerd en daarmee is de
technische implementatie zeer beperkt, zodat dit
voor de medewerkers van de gemeente Gennep
ook geen extra drempel opwierp. “Het gaat bij
NedGlobe vooral om de configuratie van het
systeem”, licht Wesselo toe, “en daar moet natuurlijk wel goed over worden nagedacht. Wie
wordt beheerder, wie van de gebruikers krijgt
welke rechten en hoe moet het meldingenformulier worden ingevuld? Om tot een optimale
opzet te komen, hebben we in eerste instantie
op verzoek van de gemeente Gennep ons standaardconcept voor het gebruik van NedGlobe
uitgebreid en vervolgens met de betrokken ambtenaren het proces op detailniveau ingericht. Dat
heeft ertoe geleid dat de gemeente precies de
informatie krijgt die het nodig heeft om adequaat
te kunnen optreden.” n
www.gennep.nl
www.cadac.com/nedgraphics

Ook bij het inzien en afhandelen van de meldingen is direct duidelijk waar in de gemeente zich een probleem
heeft voorgedaan.
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Toegevoegde waarde voor alle infrastructurele projecten

VolkerWessels integreert
BIM en GIS
Door Karin Teuling

Bouwbedrijf VolkerWessels zette de afgelopen jaren grote stappen bij het inzetten
van BIM en GIS in infrastructurele bouwprojecten. Jeroen Tishauser, informatiemanager bij het Infra Competence Centre van deze onderneming, vertelt over de
bevindingen.

V

oor VolkerWessels, bekend van infrastructurele projecten als SAAOne (wegverbreding A1-A6 met het aquaduct in de A1
en de bekende grote spoorbrug), de N18 en de
Amstelveenlijn, is BIM al een decennium lang
een begrip. In 2010 verving het bouwbedrijf
zijn 2D-tekeningen door een 3D-Bouwwerk Informatie Model (BIM) als basis voor het ontwerp.
Sindsdien maakte het grote stappen, waaronder
de integratie van BIM met een GIS. Aanleiding
hiertoe was dat projectmedewerkers individueel
losse informatie downloadden en implementeerden in een eigen omgeving. Communicatie
over deze informatie bleek schaars, waardoor
er vaak dubbel werk werd verricht en er van
verschillende bronnen gebruik werd gemaakt.
Er werd een GIS-loket in het leven geroepen dat
alle projecten van gestandaardiseerde kaartlagen voorziet. Tishauser: “Op die manier hoeven
we niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden,
maar hebben we één locatie waar ondergronden en topografieën als kadastergegevens, kabels en leidingen samenkomen. Alles gaat via dit
centrale loket. Dat is voor ons de grootste winst.”

Het belang van GIS
GIS is een belangrijke speler geworden voor
VolkerWessels’ basisinformatie en het bedrijf
maakte daarom het GIS-loket leidend voor al
zijn projecten. Tishauser: “Voorafgaand aan
een bouwproject zijn er veel vragen. Waar liggen de (bestaande) objecten? Hoe zit het met
grenzen? Waar zijn boringen en onderzoeken
uitgevoerd? GIS kan een heel groot gebied inzichtelijk maken, wat voor projecten rondom infrastructuur ideaal is. Denk aan transportroutes,
logistiek, bereikbaarheid en omleidingen tijdens
de bouwperiodes.”

Geen aha-erlebnis
De integratie tussen BIM en GIS verliep geheel organisch. “Er was geen aha-erlebnis”,

Interview

Jeroen Tishauser, informatiemanager bij het Infra Competence Centre van VolkerWessels: “We zagen de meerwaarde
van de integratie van BIM en GIS direct.”

zegt Tishauser. “We werden niet getriggerd
door een fout, alleen door inefficiëntie en
informatie-verantwoordelijkheid. We zagen
de meerwaarde van het systeem direct. Er
waren geen enorme faalkosten waardoor we
dachten dat we hierin moesten investeren.
We hebben juist faalkosten ontweken door
de interactie op te zoeken.”

Integratie van systemen
“We zijn afgestapt van het idee dat we alles in één model willen hebben. In plaats
daarvan werken we aan een integratie van
systemen”, aldus Tishauser. VolkerWessels wil
dus geen zaligmakend 3D-model waar alles
in zit. Er zijn relaties gelegd met verschillende
systemen zodat ze kunnen visualiseren, simuleren en animeren en er zijn relaties gelegd
met ArcGIS, dat de benodigde omgevingsinformatie naar boven haalt. Tishauser vervolgt:
“We laten de data bij de bron en leggen kop-

pelingen. De kracht hiervan is dat de informatie op de plaats blijft waar de kwaliteit wordt
geborgd. Het GIS-loket zorgt voor updates,
waardoor data altijd actueel zijn. Het heeft
ons vooral veel consistentie gebracht. We
voorkomen dubbel werk.”
Voor de koppeling met ArcGIS heeft VolkerWessels direct contact met Esri. Tishauser:
“Wij bespreken onze wensen, de huidige
(on)mogelijkheden en delen onze visie. We
zien een enorme welwillendheid om te helpen
en te ondersteunen en juist dat te ontwikkelen
wat we nodig hebben in de koppeling van
BIM en GIS.”

Toegevoegde waarde
Infra is bij voorbaat al een langgerekt project.
Het bestrijkt meerdere soms zelfs tientallen kilometers. Een project van VolkerWessels kan
een nieuwe weg van twee kilometer, maar ook
een snelweg van vijftig kilometer omvatten.
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VolkerWessels heeft een GIS-loket in het leven geroepen dat alle projecten van gestandaardiseerde kaartlagen
voorziet, zodat dubbel werk wordt voorkomen.

Een wegverbreding bijvoorbeeld is volgens
Tishauser niet inzichtelijk te maken met een
‘simpel BIM-modelletje’. Er zijn meerdere kaarten nodig die tonen hoe omleidingsroutes lopen en hoe het verkeer gaat. De toegevoegde
waarde van GIS aan BIM is volgens Tishauser
meer dan een feestje voor alleen grote lineaire
infraprojecten. “Voor de omgevingssituatie is

GIS heel erg nuttig. Wanneer een ontwerper
alleen naar een 3D-model kijkt en niet naar de
omgeving, is het alsof hij met oogkleppen op
door zijn eigen project loopt.” n
Karin Teuling is freelance tekstschrijver. Voor meer informatie
over de in dit artikel genoemde zaken, zie
www.volkerwessels.com/nl en www.esri.nl.

De toegevoegde waarde van GIS aan BIM is bij VolkerWessels onder andere heel groot gebleken bij grote,
lineaire infraprojecten.

VolkerWessels Infra Competence Centre
Bij VolkerWessels Infra Competence Centre komt alle expertise van de VolkerWessels Infrastructuurbedrijven samen om grote infrastructurele projecten eenduidig te realiseren.
De projecten, waar rail (VolkerRail), weg (KWS), civiel (Van Hattum en Blankevoort) en
technische installaties (Vialis) samenkomen (multidisciplinair), vragen om een integrale
aanpak op het gebied van projectmanagement, ontwerpmanagement, assetmanagement,
digitalisering en informatisering.
De afdeling informatiemanagement houdt zich bezig met digitalisering en biedt ondersteuning aan medewerkers met opleidingen en trainingen op het gebied van software en
procesmatige diensten.
www.vwicc.nl

Ontwerpschaamte. Vleesschaamte. Bezorgschaamte. Iedereen lijkt zich te schamen. Ik
schaam mij er niet voor om te zeggen dat
het gebruik van dergelijke zware woorden
behoorlijk wordt misbruikt. Als je het in een
hokje met een schaamtewoord kunt plaatsen, is het goed en plotseling geen probleem meer. Nou, daar denk ik heel anders
over! Wil je je oprecht kwetsbaar opstellen
dan gebruik je heel andere woorden. Echte
schaamte zit diep van binnen.
Het schaamtewoord wordt te pas en te
onpas gebruikt maar vaak in relatie met
het milieu. Je lijkt je overal voor te moeten verantwoorden. Driemaal per jaar met
het vliegtuig op vakantie: vliegschaamte.
Een mals biefstukje tijdens het diner: vleesschaamte. Je mag een opdracht uitvoeren
voor het ontwerp en realisatie van een benzinestation: moet je je daarvoor schamen of
de opdracht niet aannemen?
We slaan weer helemaal door. Alles staat
weer ter discussie, niets is meer goed en alles moet publiekelijk verantwoord worden.
Zoals wel vaker weten we niet eens meer
goed te benoemen wat we oorspronkelijk
met bijvoorbeeld milieuschaamte bedoelen.
De media is ermee aan de haal gegaan en
nu heerst er een schaamtehype. Het gaat
er natuurlijk om dat we met z’n allen een
beweging moeten maken om bewuster met
het kwetsbare milieu om te gaan.
Een nieuwe koestal met gierput ontwerpen?
Een extra rijbaan om het fileleed op te lossen? De objecten- en materiaalbibliotheek
van AutoCAD is standaard goed gevuld
en op de vrije markt is nog veel meer te
krijgen. Dus daar zal het niet aan liggen
om het duurzame ontwerp te visualiseren.
Denk tijdens het ontwerpen na over hoe het
een beter kan. Denk duurzamer en als je
wat extra’s kunt doen, is dat prachtig, als
we maar stappen blijven zetten naar een
beter milieu.

Schrijf een comment op de site of e-mail naar
redactie@bignieuws.nl.
De moraal geridderde ingenieur W. Barendsz
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Integrale wegreconstructie van de N794

Infiltratiesysteem op maat
voor provinciale weg
Door Philip Reedijk

Tussen de dorpen Epe en Heerde in Gelderland, op de overgang van de Hoge Veluwe
naar het lagergelegen IJsseldal, loopt de provinciale weg N794. Bij de reconstructie
van het traject tussen Epe en de A50, uitgevoerd door aannemer Van Gelder, heeft
Fugro in samenwerking met bemalingsbedrijf Henk van Tongeren een bijzonder
afwateringssysteem ontworpen, deels op basis van DSI-hemelwaterinfiltratie − een
duurzame techniek om water effectief in de bodem te infiltreren.

H

et betrokken wegtraject van de N794
ligt in een geohydrologisch complex
gebied. Kenmerkend zijn de aanwezigheid van enkele beken en – afhankelijk
van het seizoen – te hoge of juist te lage
grondwaterstanden. Zowel de provincie als
het betrokken waterschap Vallei en Veluwe
hebben richtlijnen opgesteld voor de afwatering, water op straat, berging en infiltratie.

Kabels en leidingen
In eerste instantie was een reguliere renovatie
van deze weg gepland. De provincie Gelderland wilde de situatie echter samen met het
waterschap en de gemeenten Epe en Heerde
integraal aanpakken. Daarom is besloten om
ook het verbeteren van de verkeersveiligheid,
het reduceren van het verkeersgeluid en lokale wateroverlast mee te nemen in dit project.
Op een aantal locaties was in perioden met
veel neerslag, sprake van wateroverlast door
van de weg afstromende neerslag.
Oorspronkelijk was het ontwerp van het afwateringssysteem voorzien aan weerszijden
van de bestaande weg. Doordat met name
langs de weg veel kabels en leidingen in
de ondergrond aanwezig zijn, was er hier
weinig ruimte voor waterberging. Het kappen van bomen om ruimte voor het systeem
te zoeken, stuitte op bezwaren bij omwonenden. Op verzoek van de gemeente Epe
is toen het afwateringsontwerp aangepast en
naar het midden onder de weg verplaatst.

Afwateringssysteem
In opdracht van de provincie heeft Mark de
Kwaadsteniet van Fugro een afwateringssysteem voor de weg ontworpen. Belangrijk uitgangspunt voor dit ontwerp was dat het van

Praktijk

Bij de integrale renovatie van de N794 waren zowel de provincie Gelderland als het waterschap en de gemeenten
Epe en Heerde betrokken. Foto: Tom Pilzecker

de verharding afstromende hemelwater zo
veel mogelijk lokaal wordt verwerkt. Enerzijds
om de overlast voor de omgeving te verminderen en om te voldoen aan de beleidsregels van
het waterschap en de provincie. Maar ook omdat de (ondergrondse) ruimte hier beperkt is.
Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw,
grondwaterstanden en doorlatendheden heeft
Fugro in een eerdere fase onderzoek uitgevoerd en zijn op hoofdlijnen de mogelijkheden
voor de afwatering van de weg in de toekomstige fase beschouwd.
De projectlocatie ligt in een gestuwd gebied.
Het in de ijstijd gestuwde eerste watervoerend
pakket bevindt zich hier meteen onder het
maaiveld, zonder afdekkende kleilaag. Aan
de westzijde van de N794 bevindt zich een
hoge stuwwal. Vooral ten oosten van de weg

komen fluvioglaciale kleiige afzettingen voor.
Geohydrologisch gezien dus een interessant
gebied, waar neerslag die is gevallen op de
hoger gelegen Veluwe via de bodem naar het
lagere IJsseldal stroomt. Dit zorgt hier in natte
seizoenen voor een hoge grondwaterstand en
in de droge gedeelten van het jaar juist een
lage grondwaterstand. Er lopen ook enkele
stroompjes met een hoge ecologische waarde.
De puzzel die moest worden gemaakt, is een
afwateringssysteemontwerp voor de weg die
onder alle omstandigheden functioneert, zonder verslechtering van de waterkwaliteit van
de beken.

Bomen behouden
Uitgangspunt was een infiltratie-transportriool
(it-riool), dat wordt gevoed via kolken en lei-
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Het projectgebied van de N794 is niet alleen geohydrologisch complex, maar kent
ook enkele stroompjes met een hoge ecologische waarde. Foto: Tom Pilzecker

dingen. Tijdens het ontwerptraject werd duidelijk dat een traditioneel drainagesysteem
buiten het wegennet te veel ondergrondse
ruimte zou innemen. Waar mogelijk is het
drainagesysteem dan ook komen te vervallen
en heeft het it-riool deze functie in combinatie met de inzet van infiltratie overgenomen.
Daardoor konden veel bomen behouden
blijven en waren er minder knelpunten met
kabels en leidingen.
Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de
provinciale weg heeft de gemeente Epe binnen de bebouwde kom de Hoofdstraat/Heerderweg heringericht. Het afwateringssysteem
van het gemeentelijke project is gekoppeld
aan het systeem van de N794. Zo heeft de
gemeente Epe in haar project de afvoerleiding richting de groenberging gerealiseerd.

DSI-infiltratiebronnen
De ondergrondse ruimte langs het traject was
beperkt door de vele boomwortels en kabels
en leidingen. Op plaatsen waar dit mogelijk
was, is extra berging gerealiseerd door op
twee locaties ondergrondse waterbergingskratten aan te brengen. Deze kratten in combinatie met het it-riool waren echter nog niet

voldoende om het project aan de gestelde eisen te laten voldoen. Daarom heeft Fugro geadviseerd op enkele locaties een specifieke
manier van infiltreren toe te passen, met DSIbronnen. DSI staat daarbij voor DüsenSaugInfiltration, een duurzame techniek om water effectief in de bodem te infiltreren. Specifieke
plaatsen in het watervoerende pakket waar
de doorlatendheid het grootst is – zogeheten
infiltratiepunten – lenen zich bij uitstek voor
maximale infiltratie. Het gaat er dus om deze
infiltratiepunten nauwkeurig te lokaliseren en
te benutten.
De opnamecapaciteit van de bodem kan aanzienlijk worden verhoogd door de inzet van
DSI-infiltratie. Aanleg, uitbreiding en onderhoud van DSI zijn, afgezet tegen bestaande
infiltratietechnieken, zowel eenvoudiger als
goedkoper. Het systeem neemt bovendien
een minimum aan ruimte in beslag, waardoor toepassing in bestaande situaties een
aantrekkelijke optie is. Deze techniek wordt
in Nederland aangeboden door Henk van
Tongeren. Aannemer Van Gelder die de reconstructie van de N794 uitvoerde, heeft al
verschillende projecten gedaan met Van Tongeren en is goed bekend met de DSI-techniek.

Foto: Tom Pilzecker

Maatwerk
Vlak na de oplevering van de weg, viel er in
Epe een enorme hoosbui, met een intensiteit
van 47 millimeter in een half uur, vér boven
de ontwerpnorm van 19,8 millimeter in zestig
minuten. Uit een gemeentelijke klachtenanalyse bleek dat bij die extreme bui op slechts
twee punten bij de weg wateroverlast werd
ervaren, dus dat viel erg mee. Onder normale omstandigheden functioneert het systeem
prima. n
Philip Reedijk is tekstschrijver bij Maas Communicatie.
Voor meer informatie over DSI, zie www.o2dit.nl,
voor meer informatie over Fugro, zie www.fugro.com.
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Gebruik van scanners steeds laagdrempeliger

Puntenwolken niet meer weg
te denken uit tekenkamer
Door Lambert-Jan Koops

Het scannen van gebouwen en andere as-built constructies vindt op steeds grotere
schaal plaats in de bouwwereld en de bijbehorende puntenwolken zijn dan ook steeds
vaker terug te vinden in de tekenkamers. Het gebruik van scandata scheelt niet alleen
tijd en moeite, maar maakt het ook mogelijk om projecten uit te voeren die in het
verleden te bewerkelijk zouden zijn om rendabel te kunnen worden uitgevoerd.

V

oor de bouwsector is Arjen Klein, productmanager bij ISD Benelux, zeer enthousiast over de mogelijkheden die het
gebruik van scanners bieden. “Een heel concreet
voorbeeld van de inzet van scanners is het volgende: een producent van gevelbekleding ontvangt een IFC-model van de architect met daarbij de instructies voor de toe te passen bekleding.
In dat geval kan de gevelbouwer zich natuurlijk
baseren op dat model, maar beter is het om even
een scan te maken op de bouwplaats zodat ook
kleine afwijkingen kunnen worden meegenomen
bij de productie van de gevelbekleding. Dat
voorkomt onaangename verrassingen en scheelt
een hoop gedoe op de bouwplaats zelf.”
Een andere sector waarin het voordeel van het
gebruik van scanners mooi tot uitdrukking komt,
is de maritieme sector. Klein ziet qua voordelen
overeenkomsten met de bouw, omdat ook in de
scheepvaart het gebruik van scanners direct tijdswinst tot gevolg heeft. “Vroeger was het noodzakelijk om met de rolmaat naar de scheepswerf
af te reizen en daar met de hand de bestaande
situatie op te meten, een klus die foutgevoelig en
tijdrovend was. Tegenwoordig kan een engineer
net als op de bouwplaats gewoon een scanner
in de machinekamer neerzetten en dan heeft hij
binnen een paar minuten alle gegevens die hij
nodig heeft, waarna hij deze rechtstreeks kan
inlezen in bijvoorbeeld HiCAD en dus meteen
verder kan met het ontwerp. Wanneer de machinekamerscan al preventief gemaakt is op het
moment dat een schip in de haven ligt, is het bovendien mogelijk om direct aan een te repareren
onderdeel te werken als het schip zich op zee
bevindt en melding maakt van een defect. Het
onderdeel kan dan al klaar liggen wanneer het
schip weer de haven binnenloopt en daarmee
valt dan ook heel veel tijd te winnen.”

Praktijk

Van Siem Steur Staalconstructies kreeg Wolter Tijdink de opdracht om een leuning te maken voor een houten
wenteltrap. Omdat van de trap geen model beschikbaar was, werd deze ingemeten met een laserscanner.

Houten wenteltrap
Klein kijkt naar het gebruik van puntenwolken
vanuit zijn rol als softwareontwikkelaar. Wilfried
Tieben, senior CAD engineer bij Wolter Tijdink
(zie kader), heeft inmiddels praktijkervaring opgedaan met het gebruik van scandata en vertelt hierover. “Wij hebben onlangs een project
uitgevoerd voor Siem Steur Staalconstructies uit
Volendam, waarbij we een leuning moesten maken voor een bestaande houten wenteltrap. De
leverancier van de trap had geen model beschikbaar en dus waren we op inmeten aangewezen.
Omdat de trap een nogal specifieke vorm heeft
en eigenlijk alles rond is, is het heel lastig om die
met de hand in te meten. Zeker ook omdat het
een houten constructie betreft, want die zijn behoorlijk minder maatvast dan bijvoorbeeld staal
of beton.”
Wolter Tijdink besloot op zijn beurt LBA uit
Groenlo de opdracht te geven om een scan te

maken van de situatie. De puntenwolk werd vervolgens door Tieben ingelezen met Scalypso.
“Scalypso is een software suite voor analyse en
reconstructie van laserscandata en bevat een
interface voor het overzetten van gereconstrueerde 3D-elementen naar onder andere HiCAD,
het CAD-programma dat wij gebruiken. Het is
weliswaar ook mogelijk om puntenwolken om
te zetten naar DWG-bestanden en vervolgens
deze in te lezen in HiCAD, maar het gebruik van
Scalypso biedt het voordeel dat we meteen kunnen modelleren in de omgezette bestanden. Dat
scheelt weer een hoop werk.”

Pijpen herkennen
Ook Klein is bekend met Scalypso en hij begrijpt
dat dit programma een goede brug kan zijn tussen puntenwolk en CAD-tekening. “Met name
voor specifieke doeleinden is het een heel nuttig programma. De module piping van Scalypso
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scheiden. Daarbij gaat het niet zozeer over het
verwijderen van ruis, maar ook over het isoleren
van de gegevens die voor een gebruiker relevant zijn. Een gevelbekleder heeft bijvoorbeeld
helemaal niks aan ingescande trappen, dus die
wil deze snel uit zijn model kunnen verwijderen
en daar hebben we dan ook de tools voor uitgewerkt.”
Voor de ontwikkeling van de Point Cloud-module
heeft ISD nauw samengewerkt met FARO en
FARO-projecten zijn dan ook in één keer in te
lezen in de software. “Uiteraard is het ook mogelijk om de data van andere scanners te gebruiken”, voegt Klein toe. “In dat geval kan de
gebruiker een E57-puntenwolk inlezen, deze
converteren en dan inlezen.”
De puntenwolk van de wenteltrap werd door Wolter Tijdink behandeld met het programma Scalypso, dat
3D-elementen reconstrueerde voor het gebruik in HiCAD.

herkent bijvoorbeeld stukken pijp en maakt daar
automatisch CAD-elementen van. Dat zijn weliswaar niet-intelligente solids, zodat de ontwerper
deze nog wel moet bewerken in zijn CAD-programma, maar het begin is er dan alvast.”
Zelf werkt ISD ook aan het uitbreiden van de
mogelijkheden voor het bewerken van punten-

wolken in de eigen software. Klein, die een van
de aanjagers was binnen ISD van deze ontwikkeling, vertelt hierover: “Enkele jaren geleden
zijn we begonnen met ons werk aan de HiCAD
Point Cloud-uitbreidingsmodule, waarin we onder andere tools hebben opgenomen die binnen
een puntenwolk het kaf van het koren weten te

Visuele referentie
De puntenwolken die scans opleveren zijn een
nuttige bron van informatie, maar Tieben heeft
inmiddels geleerd dat het geen kwaad kan om
ook foto’s te maken van de locatie. “De scan levert een mooie 3D-omgeving op, maar zonder
visuele referentie kan het nog best lastig zijn om
te bedenken hoe het nu in elkaar zit. We hebben
eens een puntenwolk uit AutoCAD moeten be-

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
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De specifieke vorm en rondingen van de trap en de
bijbehorende leuning zijn van bovenaf het duidelijkst
zichtbaar.

Omdat de trap van hout is, is deze lastig met de hand in te meten, aangezien dit materiaal minder maatvast is dan
bijvoorbeeld staal of beton.

werken en dat viel niet mee zonder begeleidend
fotomateriaal, vandaar dat we dit nu ook standaard meenemen bij een scan, zodat we kunnen zien waar we mee bezig zijn. In het geval
van de wenteltrapleuning was het extra belangrijk om een referentiepunt te hebben, juist omdat
er eigenlijk geen recht stuk in zit.”
Met behulp van de scan heeft Wolter Tijdink de
trapleuning snel kunnen leveren. Het gebruik van
puntenwolken is dan ook echt omarmd door het
bedrijf, zo blijkt uit het feit dat scanners ook bij
andere projecten worden ingezet. “Momenteel
doen we een project op Schiphol waar er eigenlijk twee overwegingen zijn om scanners in te
zetten. In de eerste plaats hebben we daar ook
veel te maken met vloeiende vormen die handmatig lastig in te meten zijn. De tweede reden
om daar scanners te gebruiken is dat de in te
meten objecten fysiek lastig te bereiken zijn en
een scanner ze op afstand kan inmeten. Het gebruik van scanners biedt dus dubbel voordeel.”

Praktijk

Mix
Dat Wolter Tijdink vaker scanners zal inzetten
bij projecten, is voor Klein geen verrassing. Hij
ziet dat steeds meer bedrijven gebruikmaken
van deze apparatuur en dat hierdoor automatisch vraag ontstaat naar extra tools voor
het bewerken van de data. Zelf ziet hij ook
genoeg mogelijkheden voor het gebruik van

puntenwolken. “Een mix van IFC-bestanden
en puntenwolkdata is volgens mij ideaal voor
bouwbedrijven, onderaannemers en leveranciers. Door die bestanden te combineren is
tijdens de bouwfase te zien wat de architect
bedacht heeft en wat er is opgeleverd. Als die
controle plaatsvindt, is het mogelijk om fouten
snel te herstellen. Dat is de kracht van de puntenwolk: op basis van de scan is het mogelijk
om actie te ondernemen.”
Het scannen van as-built onderdelen past volgens Klein goed in de BIM-trend binnen de
bouw, waarbij het verzamelen en combineren
van informatie ervoor zorgt dat projecten sneller en goedkoper kunnen worden opgeleverd.
Scanners worden bovendien steeds goedkoper, zodat steeds meer bedrijven gebruik kunnen maken van deze techniek. Ook de verwerking van scandata zal steeds laagdrempeliger
worden, zo stelt de productmanager: “Ik denk
dat in de nabije toekomst scanners direct al
solids kunnen leveren in plaats van puntenwolken, zonder dat hier nog speciale conversietools voor nodig zijn. Dat zou wel eens een
enorme boost kunnen geven aan het gebruik
van deze apparatuur. Het ouderwetse meten
zal ongetwijfeld nog niet meteen verdwenen
zijn, maar uiteindelijk denk ik dat het zal zijn
als de overstap van 2D- naar 3D-ontwerpen
en het scannen de handmatige metingen zal
vervangen, omdat het sneller, nauwkeuriger
en goedkoper is.” n
www.woltertijdink.nl
www.isdgroup.com/nl

Wolter Tijdink
Wolter Tijdink is gespecialiseerd op het gebied van trappen, bordessen, leuningen, balustrades
en hekwerken in staal en roestvrijstaal. Het bedrijf ontwerpt, tekent, produceert en monteert al
meer dan dertig jaar producten voor de utiliteitsbouw, woningbouw, scheepsbouw en industrie
in binnen- en buitenland. De engineers van Wolter Tijdink werken hierbij met HiCAD en Tekla
voor het maken van de ontwerpen en het genereren van de productietekeningen. Voor de
productie beschikt Wolter Tijdink over een 3500 vierkante meter grote fabriekshal met onder
andere een CNC-gestuurde pons-zaagstraat, een 3D-doornbuigmachine en een lasrobot. Ook
is het machinepark voorzien van een fiberlaser, een kantbank en een knipschaar. Naast de
productie verzorgt het bedrijf bovendien de montage van de producten op de bouwplaats.
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Eerste stap al direct mogelijk met BIM

Stop met overleggen en ga
circulair bouwen!
Door Jan Blaauboer

T

ijdens mijn circulaire bouwproject leerde ik al snel dat hergebruik niet simpel is. Het slopen
moest om te beginnen al met beleid
gebeuren omdat veel onderdelen
vooral goed te hergebruiken zijn
als ze onbeschadigd worden teruggewonnen. Vervolgens moest ik na
de sloop natuurlijk de verschillende
elementen goed schoonmaken en bijvoorbeeld oude spijkers en schroeven
verwijderen. Dat is allemaal goed
te doen, omdat ik de tijd had. Ik bedacht me echter wel menigmaal dat
even iets nieuws halen toch een stuk
sneller en ook veel eenvoudiger zou
zijn geweest.
Met de factor tijd kom ik ook meteen
bij de crux van het verhaal. Het is mogelijk om vandaag de dag circulair te
bouwen. Maar de vraag is of dit wel
past in een maatschappij waar iedereen haast heeft. Tijd lijkt nu juist te
zijn verworden tot een van de meest
schaarse goederen, misschien met de
uitzondering van mondkapjes…

Recent ben ik bezig geweest met een klein bouwproject in de privésfeer. Het leek
mij wel leuk om zoveel mogelijk circulair te gaan. Wat in dit geval betekende dat
ik alle bestaande componenten zou hergebruiken, alle van hout. Voor iemand die
veel meer tijd dan geld heeft, leek me dat best een goed idee.

gen dan milieuwinst en vaak genoeg is de keuze voor een groene
oplossing meer een keuze op basis
van morele overwegingen dan iets
anders.

Handen uit de mouwen

Het gaat dus om tijd en arbeid. Dat
wil zeggen, tijdens het uitvoeren
van projecten, gaat het om tijd en
arbeid en het zo weinig mogelijk
gebruik daarvan. Op een hoger
niveau wordt er echter ironisch
genoeg gesmeten met die zaken
alsof het niks is. In plaats van dat
de handen nu meteen uit de mouwen gaan, gaan we eerst overleggen, toch wel de allergrootste
hobby van zowel de overheid als
het bedrijfsleven. Een werkgroepje
hier, een vooroverlegje daar en al
polderend volgt de conclusie dat
er eerst open standaarden nodig
zijn. Zonder standaarden is BIM
niet mogelijk en circulair bouwen
al helemaal niet, als ik de doorHergebruik kost arbeid en tijd, twee zaken die we in ons economische systeem
vergaderde experts mag geloven.
maar moeilijk vrij kunnen of willen maken.
Arbeid en tijd
Ik zal u mijn primaire verbale en
Nu, gelukkig, de ergste virusperikelen
het milieu echt? Er zijn volgens mij ook veel
lichamelijke reacties op dergelijke
achter ons lijken te liggen − in ieder geval eenvoudige dingen mogelijk die goed voor bevindingen onthouden − BIGnieuws is een
voorlopig − neemt het milieu weer zijn leidenhet milieu zijn en technisch helemaal niet zo keurig magazine − maar maak graag de volde positie in bij de nieuwsberichten. De ene
ingrijpend.
gende vergelijking: we zitten op een zinkend
na de andere innovatieve en vaak kostbare Dat brengt mij terug bij circulair bouwen. bootje, willen gaan hozen, maar gaan eerst
oplossing komt langs om ons ‘groener’ te maWat we daarvoor nodig hebben, zijn eenvou- op zoek naar allemaal dezelfde emmer. Het
ken. Het milieu lijkt een nieuw verdienmodel
digweg arbeid en tijd. Dat is lastig, want dat hozen is namelijk niet mogelijk als we dat niet
te worden. Begrijp mij niet verkeerd, ik heb
zijn nu net twee zaken die we in ons huidige op exact dezelfde manier doen, met exact dedaar geen moeite mee als dat zo is − er is economische systeem en de bijbehorende zelfde gereedschappen.
op zich niks mis mee als mensen geld verdiemanier van denken, maar moeilijk vrij kunnen Is de vergelijking met een zinkend bootje
nen − maar mijn vraag is alleen wel: helpen
of willen maken. In veel gevallen worden tijd overdreven? Als ik de milieudoemdenkers
al die groots gebrachte nieuwe oplossingen
en geld dan ook nog steeds zwaarder gewo- mag geloven, staat het water in het bootje

Opinie
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De moeite bij het hergebruik van materialen zit hem vaak in het schoonmaken en het verwijderen van ongewenste elementen – zoals schroeven en spijkers in het geval van hout.

ons al zo’n beetje aan de lippen. Misschien
is dat overdreven en misschien ook niet, ik
ben geen expert dus ik weet het niet. Wat
ik wel weet is dat we in Nederland met het
huidige overleg- en actietempo gerust nog
jaren rapporten kunnen schrijven en studies
kunnen uitvoeren, voordat we echt circulair
gaan bouwen en serieus met BIM beginnen.
En ik heb het al vaker gezegd, maar voor mij
is BIM alleen serieus als de eigenaar van het
object leidend is en dus niet de architect of
constructeur − excuses als ik in herhaling val,
maar het punt is me te belangrijk.

Omdenken
Zelf ben ik zeker niet erg ‘groen’, maar ik heb
wel een zwak voor hergebruik en ook voor
omdenken. Omdenken is denk ik een must in
de hele milieudiscussie, want het biedt soms
verrassend simpele oplossingen. Bijvoorbeeld het inzicht dat iemand niet per se een
elektrische auto hoeft aan te schaffen als hij
wil vergroenen, maar ook kan besluiten om
eenvoudig minder te gaan rijden. Dat omdenken wil ik eigenlijk ook toepassen op de
vraagstukken die momenteel spelen rondom
circulair bouwen, die hoeven we niet per se
eerst tot in detail allemaal op te lossen voor
we kunnen beginnen met circulair bouwen.

Belangrijk bij circulair bouwen is dat bekend
is welke materialen en onderdelen er in een
gebouw gebruikt zijn, ook pakweg honderd
jaar nadat dit gebouwd is. Voor bestaande
bouwwerken is dat misschien nog lastig en
zal dit wellicht empirisch moeten worden
vastgesteld. Dat lijkt me technisch geen probleem, het betekent alleen wel dat we moeten inzien dat dit een kostenverschuiving
betekent van grondstoffen naar arbeid. Iets
wat me prima in de oren klinkt, want het is
daarmee goed voor het milieu én goed voor
de arbeidsmarkt. In een periode waarin het
aantal mensen zonder werk groeit, lijkt dat
laatste me een prettige bonus.

Een start maken
Voor nieuwe bouwwerken betekent circulair
bouwen dat BIM aanwezig moet zijn gedurende de totale levenscyclus van het gebouw.
De informatie van de huidige projecten die
gecreëerd wordt in de ontwerp- en realisatiefase moet dus ook over die pakweg honderd jaar, als het bouwwerk wordt gesloopt,
nog up-to-date en bruikbaar zijn. Laten we
daar dus eens mee beginnen, als we een start
willen maken met circulair bouwen. We slaan
de gegevens op en zorgen dat we in ieder
geval iets hebben om over een eeuw op terug

te kunnen grijpen. Het formaat waarin we die
gegevens moeten opslaan, daar hebben we
het nog wel over. Als straks alle werkgroepen
en commissies het er eindelijk over eens zijn
wat de aller- allerbeste manier is om die gegevens op te slaan, dan zal het misschien zo
zijn dat we her en der wat data moeten converteren, maar dat moet dan maar. De eerste
stappen zijn dan al gezet en we hebben dan
in ieder geval iets om op terug te grijpen. En
dat laatste lijkt me veruit het belangrijkste op
dit moment. Dus daarom vraag ik iedereen
om zichzelf eens de vraag te stellen: wordt
het niet eens tijd om te gaan BIMmen? n
Jan Blaauboer is zelfstandig GeoBIM-adviseur.
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Nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie hulpverlening

Brandweer Rotterdam verkort
opkomsttijden dankzij de ART
Door Lambert-Jan Koops

Dat geo-informatie van essentieel belang is voor de werkzaamheden van de Nederlandse brandweerkorpsen, zal niemand verbazen. Voor een veilig Nederland is
ons land ingedeeld in vakken die elk bediend kunnen worden door een daarvoor
aangewezen brandweerkazerne. De indeling is weloverwogen gedaan en in principe
voldoet dit systeem dan ook en is het mogelijk om in geval van een incident elke
locatie in het land snel te kunnen bereiken. Een dergelijke statische indeling is echter
niet optimaal, vandaar dat Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) het initiatief
nam tot de ontwikkeling van een alarmeringsserver, de ART.

Gemiddeld wordt de Brandweer Rotterdam-Rijnmond ruim achttienduizend keer per jaar gealarmeerd, zo’n vijftig keer per dag.

O

m te begrijpen wat het nut en de
noodzaak waren van de ontwikkeling van de ART is het belangrijk om
eerst iets te weten over de manier waarop de
brandweer in Nederland tot nu toe zijn werk
deed. De Nederlandse hulpdiensten maken gebruik van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem
(GMS), een softwarepakket dat is gemaakt in
opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en is ontwikkeld

Praktijk

om te werken met het communicatiesysteem
C2000. Het GMS maakt het mogelijk om bij
een melding van een burger in één keer alle gegevens in te voeren en door te zetten naar alle
betrokken diensten in de meldkamer. Daarnaast
ondersteunt GMS de centralist bij het bepalen
en alarmeren van de juiste eenheden.
Binnen het GMS is voor de hulpverlening door
de brandweer de geografische kaart van Nederland opgedeeld in vakken. Wanneer in een

vak een incident plaatsvindt, worden de kazernes gealarmeerd volgens de bijbehorende Kazerne Volgorde Tabel (KVT). Dit laatste is een
vaststaande tabel waarin de volgorde is opgenomen waarin de kazernes moeten worden
benaderd zodat het gemiddeld snelste voertuig
per vak wordt opgeroepen. De KVT’s zijn daarmee dan ook statische gegevens en alleen voor
specifieke gevallen worden afwijkende KVT´s
gemaakt, die een van tevoren bepaalde perio-
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Het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

de worden gebruikt. Voorbeelden van dit soort
bijzondere gevallen zijn grote wegafsluitingen,
zoals het geval is bij onderhoud aan de Maastunnel, of evenementen met een grote logistieke
impact, zoals de Rotterdam Marathon, en de
Oud & Nieuwviering.
Edward Seepers, senior beleidsmedewerker
bij de afdeling Operationele Informatie van de
Brandweer Rotterdam-Rijnmond, vertelt over de
invulling: “De grootte van de vakken in onze
regio is afhankelijk van de inhoud en daarom
zijn sommige twee bij drie kilometer groot en
andere twintig bij honderd meter. In totaal hebben we hiervoor 160 eenheden beschikbaar
die dus per vak in oproepvolgorde zijn opgenomen in de KVT. Het mag duidelijk zijn dat er
heel veel KVT’s zijn gemaakt voor onze regio
én dat het maken van zo’n KVT een tijdrovende
taak is.”

Minpunten KVT’s
Het werken met KVT´s garandeert dat de
brandweer adequaat kan reageren wanneer
een incident wordt gemeld. Dat betekent echter niet dat het systeem optimaal werkt, zo
stelt Seepers. “Er zitten een paar minpunten
aan het gebruik van KVT’s. De eerste is dat
het met deze vaste indeling in principe kan
voorkomen dat niet de eenheid wordt opgeroepen die het snelst ter plekke kan zijn.

Dat kan het geval zijn wanneer een eenheid
bijvoorbeeld aan het oefenen is op een locatie die relatief ver weg ligt van de plek
van de melding, zodat een eenheid uit een
aangrenzend gebied een kortere aanrijtijd
heeft. Een ander minpunt is dat er voor elke
situatie een aparte KVT moet worden opgesteld. Wanneer er een groot evenement
plaatsvindt, verandert namelijk niet alleen
de bereikbaarheid van het gebied waar het
evenement wordt gehouden, maar ook van
de omliggende gebieden. Dat betekent dat er

heel veel KVT´s moeten worden opgesteld en
dat is zoals gezegd nogal een bewerkelijke
klus, omdat voor elk vak een nieuwe lijst met
160 eenheden moet worden opgesteld. Het
laatste, maar zeker niet het minste nadeel van
het werken met KVT´s, is dat ze geen rekening houden met de verkeerssituatie van dat
moment, zoals files, wegwerkzaamheden of
bruggen die open staan. Wanneer een eenheid moet wachten of omrijden heeft dat automatisch grote gevolgen voor de aanrijtijd
en dat kan dan betekenen dat een andere

Rotterdam-Rijnmond
Nederland telt 25 veiligheidsregio’s en één daarvan is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Deze overheidsorganisatie voert namens de vijftien gemeenten in de regio taken
uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg,
ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Het verzorgingsgebied van de VRR telt 1,2
miljoen inwoners, verspreid over 862 vierkante kilometer. Qua inwoneraantal is het de grootste veiligheidsregio van Nederland en de aanwezige infrastructuur is complex te noemen:
in het gebied bevindt zich een van de grootste havens ter wereld, terwijl ook de luchthaven
Rotterdam The Hague Airport binnen de grenzen ligt. Daarnaast zijn er veel (petro)chemische
bedrijven gehuisvest en worden via snelwegen, tunnels, spoorwegen en pijpleidingen tal van
gevaarlijke stoffen vervoerd.
De Brandweer Rotterdam-Rijnmond speelt een belangrijke rol binnen de veiligheidsregio. Gemiddeld wordt de brandweer in deze regio ruim achttienduizend keer per jaar gealarmeerd,
zo’n vijftig keer per dag. Om alle incidenten naar behoren te kunnen afhandelen, heeft Rotterdam-Rijnmond 48 brandweerkazernes.
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De CityGIS Brandweer ART zal in eerste instantie vooral worden gebruikt voor het dynamisch alarmeren van eenheden.

eenheid sneller ter plaatse zou kunnen zijn,
ook als deze van verder weg moet komen.
Dat laatste is een belangrijke winst, want bij
onze werkzaamheden kan een minuut meer
of minder grote gevolgen hebben. Niet alleen
bij brand, maar ook wanneer iemand bijvoorbeeld moet worden gereanimeerd, is het zo
dat echt elke seconde telt.”

Dynamisch alternatief
De minpunten van het gebruik van de KVT´s
vloeien eigenlijk allemaal voort uit het feit dat
het een nogal statisch systeem is dat stamt
uit de jaren negentig. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was dan ook op zoek naar
een meer dynamisch alternatief, iets wat met
de huidige technologie makkelijk te realiseren moest zijn. “Enkele jaren geleden raakten
werknemers van Veiligheidsregio RotterdamRijnmond ervan doordrongen dat het werken
met KVT´s niet meer van deze tijd is. Als we
keken naar de mogelijkheden op het gebied
van GPS-tracking en het monitoren van verkeersstromen, konden we ons niet voorstellen
dat wij die techniek niet zouden kunnen inzetten. Het leek ons dat een overkoepelend
systeem dat weet waar ons materieel zich bevindt en dat over up-to-date verkeersinformatie beschikt, heel snel moet kunnen berekenen
welke eenheid als eerste ter plaatse kan zijn.
Dit idee speelde bij meerdere veiligheidsregio’s in het land en een aantal overkoepelende organen. Als gevolg van dit alles zijn
we in 2017 aan de slag gegaan om de ART
te maken.”
Voor de ontwikkeling van de ART werkt de

Praktijk

VRR samen met CityGIS. Dit bedrijf ontwikkelt, implementeert en onderhoudt IT-oplossingen voor de Openbare Orde en Veiligheid
en brandweer, ambulance, politie en andere
veiligheidsdiensten maken dan ook gebruik
van de door dit bedrijf ontwikkelde systemen.
Daarmee was CityGIS dan ook geen onbekende voor de leden van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, aangezien de meldkamer
al werkte met de GIS-software van dit bedrijf.

Gigantische winst
Voor de ontwikkeling van de ART werden
verschillende doelen gesteld, waarbij het dynamisch verwerken van meldingen de voornaamste was. “Wij hebben gekozen voor
een modulair systeem, dat vanaf de locatie
met de centrale meldkamerserver communiceert. De beheerders van de ART die werkzaam zijn op de afdeling Operationele Informatie geven via het programma de informatie
over de melding en krijgen dan van de server
te horen welke eenheden het snelst ter plekke
kunnen zijn. Belangrijk is vooral dat ze zelf
aanpassingen kunnen doorvoeren wanneer
een straat of gebied niet beschikbaar is, door
simpelweg blokkadelijnen in het stratenplan
aan te brengen of gebieden op de kaart in
te tekenen, waarbij de kazernes input kunnen
leveren aan de beheerders. Op basis van
deze up-to-date info wordt vervolgens de rijrouteberekening direct aangepast. Als we de
hoeveelheid tijd die dit kost vergelijken met
de situatie waarin alle KVT’s moesten worden
aangepast, is dit echt een gigantische winst.”
Nadat de ART was gerealiseerd, werd eerst

gecontroleerd of de uitkomsten van de software overeenkwamen met de werkelijkheid.
Seepers: “We hebben in eerste instantie
een tijd lang de berekende tijden vanuit de
ART vergeleken met onze praktijkrijtijden en
kwamen tot de conclusie dat de berekende
opkomsttijd in de ART gemiddeld vijf procent
afwijkt van de daadwerkelijke opkomstprestatie. De ART is daarbij iets conservatiever
dan de praktijk. In totaal hebben we daarbij
4700 meldingen gemonitord en het was voor
ons dan ook geruststellend dat de afwijking
zo klein was, want dat betekent dat het systeem goed werkt.”

Implementatie
Inmiddels is de ART zo’n vier maanden in de
praktijk getest en in die tijd heeft het systeem
één kleine storing gehad, die direct kon worden opgelost door CityGIS. Ondertussen is
dan ook de beslissing genomen om met de
hele regio over te stappen op het gebruik van
de ART. Dat gaat gefaseerd, zoals Seepers
uitlegt: “We hebben een implementatieplan
geschreven voor de invoering en zullen daar
dan vanaf juni mee beginnen. De kazernes die
het systeem al hebben getest, gaan daarbij als
eerste over, andere eenheden willen we eerst
laten proefdraaien met het stratenplan van de
ART, zodat ze hun eigen controles kunnen uitvoeren en gewend kunnen raken aan het systeem. Met name dat laatste is ook belangrijk:
er zit een grote emotionele component in dit
werk en het is voor onze medewerkers heel belangrijk dat ze durven te vertrouwen op zoiets
essentieels als een alarmeringssysteem.”
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Dankzij de extra mogelijkheden die de ART biedt, kunnen op bestuurlijk niveau opeens nieuwe discussies worden
gevoerd over de hulpverlening van de brandweer.

Toegevoegde waarde
De ART zal in eerste instantie vooral worden
gebruikt voor het dynamisch alarmeren van
eenheden. Toch kijkt de VRR alweer verder
en denkt de organisatie na over de manier
waarop de ART toegevoegde waarde kan
leveren. Seepers: “Het is goed dat we de
opkomsttijden kunnen verbeteren met de ART,
want dat is in de lijn van de afspraak die
we hebben met het bestuur over het zo snel
mogelijk leveren van hulp. Maar ook de visie ten aanzien hiervan zou in de toekomst
kunnen gaan veranderen. De KVT bood ei-

genlijk alleen de mogelijkheid de snelst mogelijke eenheid te alarmeren, maar de ART
biedt nieuwe mogelijkheden. Wie weet willen we in bepaalde gevallen wel niet de snelste, maar de best passende eenheid sturen.
Daarin zit een nuanceverschil, maar wat dat
verschil behelst, is ook voor ons momenteel
nog een zoektocht. Er zijn wel een aantal
ideeën over. Het gebeurt bijvoorbeeld met
regelmaat dat brandweervrijwilligers een incident in hun gemeentekern afgehandeld zien
worden door een beroepseenheid. Dit komt
omdat beroepseenheden altijd op de kazerne

aanwezig zijn en daardoor veel verder komen in dezelfde tijd dan een vrijwillige eenheid. Voor urgente meldingen staat dit niet ter
discussie, maar mogelijk kunnen niet-urgente
meldingen binnen een woonkern met grotere
regelmaat afgehandeld worden door de vrijwillige eenheid van de eigen woonkern. Dat
is goed voor de vakbekwaamheid van deze
mensen en hun motivatie.”
Aan de hand van zo’n voorbeeld wordt duidelijk dat er dankzij de ART op bestuurlijk
niveau opeens nieuwe discussies over de
hulpverlening van de brandweer kunnen worden gevoerd. “In het verleden had het niet
veel zin om daarover na te denken, omdat
de KVT de mogelijkheid niet bood, maar nu
kan dat wel. De vraag is daarbij alleen wel:
hoe kwantificeer je de kwaliteit van hulpverlening als je afstapt van de opkomsttijd? Wat
zijn de criteria die dan van belang zijn en
hoe moeten deze worden gewogen om te bepalen wat de best mogelijke hulp is? Dat is
best wel een ingewikkelde en ook spannende
discussie. Momenteel houden we de ART dus
nog maar even zo ingericht dat de snelste
eenheid wordt opgeroepen bij een melding.
Maar dat er technisch meer mogelijk is, staat
buiten kijf”, sluit Seepers af. n
Voor meer informatie over de brandweer Rotterdam-Rijnmond,
zie www.brandweer.nl/rotterdam-rijnmond. Voor meer
informatie over de CityGIS Brandweer ART zie
www.citygis.nl of neem contact op met Carlos de Kok
carlos.de.kok@citygis.nl van CityGIS.
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Master student in de spotlight: Melika Sajadian
In deze nieuwe rubriek wordt
een student die recent zijn
of haar afstudeerwerk heeft
afgerond in de spotlight gezet.
Deze keer Melika Sajadian. Zij
ontving (cum laude) haar MSc
Geomatics-diploma aan de TU
Delft. Haar onderzoek voerde zij uit in nauwe samenwerking met Deltares in Delft. Eerder ontving zij een
BSc diploma Geodesy van de universiteit van Teheran
(Iran). In haar afstudeeronderzoek heeft zij statistische
correlatiemethoden, machine learning en geomorfologische modellen toegepast om een relatie te vinden tussen
de samenstelling van de ondergrond en deformaties
afgeleid uit Radar en Lidar data. De methoden die

zij ontwikkelde, werden getest op de A4 tussen Delft
en Schiedam. Dit snelwegtraject heeft een lange en
complexe geschiedenis. Dit vereiste van haar om zeer
vernuftige oplossingen te bedenken.
Haar afstuderen was ook een heuglijk moment voor
haar begeleider Tjeu Lemmens; Melika was zijn laatste
afstudeerder voor zijn pensionering. Haar onderzoek
resulteerde in een wetenschappelijke publicatie: Melika
Sajadian, Ana Teixeira, Faraz S. Tehrani, Mathias Lemmens, Predicting land deformation by integrating InSAR data and cone penetration testing through machine
learning techniques, In: Proceedings of the International
Association of Hydrological Sciences, Copernicus GmbH,
382, pp. 525-529, 2020 (zowel de afstudeerscriptie als de
publicatie is toegankelijk via gdmc.nl/publications/).

Deformaties: referentiewaarden (links), waarden geschat uit machine learning (midden), en de verschillen (rechts).

Verslag FIG Young Surveyors-conferentie
Op 9 mei vond de 5e FIG Young Surveyors-conferentie
plaats in het kader van de virtuele FIG WW 2020,
ditmaal als Social Distancing Edition. Het FIG Young
Surveyors Network heeft over de hele wereld een

rimpeleffect gecreëerd door vier sessies te organiseren
(Azië-Pacific, Europa en Afrika, Latijns-Amerika en
Noord-Amerika), verdeeld over vier verschillende tijdzones met dertig presentaties en 1197 live deelnemers.

Juli/Augustus 2020
Een echt mondiaal perspectief op het thema ‘Reclaim the
Future, Mapping the Modern World’ werd gegeven door de
gastsprekers, jong van geest, en door de Young Surveyors,
over technologie, land- en waterbeheer, onderwijs en leerstijlen. Maar ook kwamen antwoorden van landmeters, als
professional en als individu, op COVID19, en de verschillende outreachinitiatieven van het FIG Young Surveyors
Network aan bod. Het was een zeer succesvol evenement,

waarbij jonge professionals van over de hele wereld bij elkaar
kwamen tijdens de lockdown. In de ‘Europa en Afrika’-sessie
had Eftychia Kalogianni (TU Delft), een presentatie over de
laatste stand van zaken betreffende het Land Administration
Domain Model om zo de nieuwe generatie het belang van
standaardisatie duidelijk te maken. Het rendez-vous wordt
voor volgend jaar in Amsterdam voortgezet tijdens de FIG
WW 2020 + 1!

Virtuele ISO/TC 211-bijeenkomst LADM-revisie
‘Working Draft’ (WD) geproduceerd.
De revisie van de ISO-standaard
Hieruit is samen met Canada en
19152:2012 Land Administration
Australië het eerste deel afgeleid.
Domain Model (LADM) was één van
Binnen ISO/TC211 valt de standaard
de onderwerpen tijdens de 50ste ISO/
onder ‘Working group 7 – Information
TC 211-bijeenkomst. Deze bijeencommunities’, waarvan Canada de
komst zou oorspronkelijk worden
voorzitter is. De bedoeling is dat Ausgeorganiseerd in Espoo (Finland),
tralië binnen enkele weken het nieuwe
maar werd vanwege het coronavirus
voorstel (‘New Work Item Proposal’,
nu geheel via Zoom georganiseerd.
NWIP) voor deel 1 zal indienen, en dat
Net als bij de eerste versie van LADM
in de tweede helft van 2020 de FIG
is ook de Nederlandse inbreng bij de
Overzicht van de OGC InfraLand-standaard.
dit zal doen voor deel 2. Voor LADM
revisie van LADM wederom aanzienlijk. De tweede editie van LADM zal uit zes delen gaan bestaan deel 1 - Land Administration Fundamentals is Chris Body
(Australië) de beoogd projectleider en zijn Chrit Lemmen en
(waarbij de eerste twee delen overeenkomen met de scope uit
Peter van Oosterom de beoogd editors. Tijdens de ISO/TC211
de eerste versie en de laatste vier delen een belangrijke uitbreiZoom-bijeenkomst op 4 juni 2020 werd ook uitgebreid stilgeding van de scope betreffen):
staan bij het afstemmen van de OGC LandInfra-standaard
Part 1 - Land Administration Fundamentals
(vooral bedoeld voor modelleren infrastructuurprojecten) en
Part 2 - Land Registration
ISO LADM-standaard (vooral bedoeld voor het modelleren van
Part 3 - Marine Space
registraties). De afstemming wordt gerealiseerd door een proPart 4 - Land Valuation
ject (gebeurtenis ofwel ‘event’) als brondocument te beschouwen
Part 5 - Spatial Planning
voor het aanpassen van de registratie (toestand ofwel ‘state’).
Part 6 - Implementations
De werkversie van LADM deel 1 bevat het nieuwe fundament
De samenwerking van Kadaster, ITC/Universiteit van Twente
voor deze geïntegreerde ‘state and event based’ modellering.
en de TU Delft heeft de eerste geïntegreerde werkversie

Call for abstracts NCG Symposium 2020
Het jaarlijkse NCG Symposium op het
gebied van Geodesie en Geo-informatica vindt plaats op 5 november 2020
op de TU Delft. Afhankelijk van de
controle van het Corona-virus zal het
evenement ofwel volledig op de locatie
plaatsvinden, ofwel gedeeltelijk op de
locatie en gedeeltelijk online (hybride),
ofwel volledig online. Een groot aantal
onderwerpen kan tijdens sessies aan
bod komen, zoals Map Generalization,

Multi-scale/vario-scale Representations, Land Administration, 3D GeoInformation, Monitoring, Point Clouds,
Indoor Geo-Information, Governance of
SDI, Precision Farming and Forestry,
Crowd Sourcing, Quality of Crowd
Sourced Data, Geo-Data Science,
Geo-Ethics/Critical Data Studies, GeoMarketing, Environment and Geodesy
en GNSS.
De deadline voor het indienen van

voorstellen (max. 100 woorden en twee
illustraties) is 24 augustus, waarna
aan de auteur uiterlijk 25 september
de uitslag wordt meegedeeld.
Details over het indienen van voorstellen (korte samenvatting van de
presentatie met optioneel een demo),
het aanmelden en de opzet van het
NCG-symposium zijn te vinden op
www.ncgeo.nl/ onder nieuws het kopje
‘NCG Symposium 2020’.

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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Cyclomedia start met fasegewijze uitlevering data

Aerial LiDAR Point Cloud vult gat
tussen straatopnames en luchtfoto’s
Door Lambert-Jan Koops

Cyclomedia werkt al enige tijd aan haar Aerial LiDAR-product, een voor Nederland landsdekkende set van puntenwolken die ingewonnen wordt vanuit de lucht.
De werkzaamheden zijn inmiddels zo vergevorderd dat de bijbehorende producten uitgeleverd kunnen worden aan eindgebruikers. BIGnieuws sprak aan de
vooravond van de lancering van Aerial LiDAR met product strategy director Joeri
Keijzers en productmanager Thomas Pelzer over de mogelijkheden hiervan.

Op straatniveau zet Cyclomedia al sinds 2018 LiDAR in bij het inwinnen van data.

A

lhoewel Cyclomedia bekend is geworden met het werk op straatniveau,
heeft het bedrijf al langere tijd ervaring met data-inwinning vanuit de lucht. In
2008 startte de onderneming met het landsdekkend aanbieden van hogeresolutiefoto’s
(10 cm) met hun product LuchtfotoNL, om vervolgens in 2015 ook landsdekkend oblique
beelden aan te bieden. Op straatniveau werd
vervolgens vanaf 2018 LiDAR ingezet voor
het inwinnen van data, sinds 2019 biedt de
organisatie deze landsdekkend aan voor de
klanten van Cyclomedia.
Met de geschiedenis van de hiervoor genoemde diensten in het achterhoofd, lijkt de ontwikkeling van Aerial LiDAR een logisch gevolg.
Dat beaamt Keijzers dan ook: “Eigenlijk is dit
een heel natuurlijke stap om nu te nemen. In
de eerste plaats biedt de technologische ontwikkeling van sensoren nu pas echt de mogelijkheid om snel en goed LiDAR-data vanuit de
lucht in te winnen en in de tweede plaats zien
we dat de gecombineerde datasets van de
huidige luchtfoto’s en straatniveau-opnames
nog niet genoeg zijn om alle vragen van al
onze klanten te kunnen beantwoorden. Aerial

Interview

LiDAR kan de gaten opvullen, omdat we daarmee ook relevante data kunnen inwinnen op
plekken waar onze auto’s niet komen. Denk
bijvoorbeeld aan parken en bossen waar
onze voertuigen niet mogen of kunnen rijden,
maar waarvan de beheerder of eigenaar wel
iets wil weten over de vegetatie.”

De opmaat naar een 3D-wereld
“De informatie die Cyclomedia inwint bevatte altijd al de 3D-component, maar tot op
heden liet de stand van de techniek en de
beschikbaarheid van data ons niet toe dit
allemaal in 3D bij elkaar te brengen en op
schaal, tegen acceptabele kosten aan onze
klanten te leveren. Door Aerial LiDAR toe te
voegen aan het portfolio komt hier ook in die
gebieden waar de 3D-informatie nog niet voldoende voorhanden was, verandering in en
komt de haalbaarheid van onze 3D-ambitie
in zicht. De Aerial LiDAR-data bieden grote
voordelen in het 3D mesh-productieproces en
komen vooral de geometrie ten goede”, zo
legt Keijzers uit.
De afgelopen periode is er door Cyclomedia
hard gewerkt aan het concept van de 3D tex-

tured mesh, mét resultaat: het bedrijf kan na
de zomer starten met het produceren van zijn
3D mesh op gemeentelijk niveau. In 2021 ligt
de focus op verdere schaalvergroting van het
concept en de verdere integratie met Cyclomedia’s SaaS-oplossingen.

Nieuwe mogelijkheden
Aerial LiDAR opent direct al nieuwe mogelijkheden, zo merkt Pelzer op. “We hebben
verschillende klanten die enorm geholpen zullen zijn met deze data. Voor partijen in de
solar business geldt bijvoorbeeld dat ze hiermee hun procedures voor dak-analyses sterk
kunnen verbeteren. Omdat ze dankzij LiDAR
niet alleen de oppervlaktes krijgen, maar ook
de gegevens van de bijbehorende hellingen
en oriëntatie van het dak, is het mogelijk om
veel nauwkeuriger te bepalen wat de zonnepaneelcapaciteit is van een dak. Met de juiste
machine learning tools is het bovendien heel
goed mogelijk om dit proces te automatiseren, zodat de analyse niet alleen veel nauwkeuriger kan, maar ook veel sneller. Andere
partijen die belang hebben bij Aerial LiDARdata zijn waterschappen, die de fysieke in-
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gratie van deze opnames met andere datasets en de bijbehorende analysemogelijkheden, waardoor we als vanzelf terechtkomen
bij een belangrijke mijlpaal: een nauwkeurige, up-to-date en goed te analyseren 3D
textured mesh-model van heel Nederland.“

Jaarlijkse opname

Het gebruik van Aerial LiDAR-data biedt grote voordelen in het 3D mesh-productieproces en komt vooral de
geometrie ten goede.

spectie van hun waterwegen kunnen minimaliseren omdat ze, ook weer met behulp van
machine learning, het gros van hun gebied
geautomatiseerd kunnen laten controleren.”
Keijzers vult zijn collega aan en stelt als
eerste dat automatisering niet alleen gezien
moet worden als methode om kosten te besparen, maar ook bitterhard nodig is. “Binnen nu en vijftien jaar zal een groot deel van
de beroepsbevolking met pensioen gaan,
maar een groot deel van de taken die moeten
worden uitgevoerd, blijft bestaan. Zeker bij
overheidsorganisaties zoals de waterschappen. Wanneer zij hun werk willen kunnen
doen met een afnemend personeelsbestand,
moeten ze wel automatiseren.” Datagedreven werken wordt hierbij de nieuwe norm,

maar daarvoor is kwaliteit, homogeniteit en
beschikbaarheid van kritiek belang om dit
ook daadwerkelijk goed te kunnen implementeren.

Snelle inwinning
Momenteel wordt er bij Cyclomedia gewerkt
aan het inwinnen van de Aerial LiDAR-data.
“Dat gaat relatief snel, want het weer in het
eerste deel van het jaar was heel gunstig voor
het maken van luchtopnames”, zo vertelt een
tevreden Keijzers. “We zullen dan ook het
volgende kwartaal starten met het fasegewijs
beschikbaar stellen van de gegevens, net zo
lang tot we voor het eind van het jaar heel
Nederland compleet hebben. Zelf zullen we
ondertussen door blijven werken aan de inte-

Een belangrijk aspect van de Aerial LiDARplannen van Cyclomedia is dat de data hiervan jaarlijks worden ververst. “Aerial LiDAR
is op zichzelf niet helemaal nieuw, maar het
jaarlijks inwinnen van deze gegevens is dat
wel, zodat we echt kunnen claimen dat we
een nieuwe oplossing hebben. Dat is ook echt
nodig, want als een organisatie veranderingen wil monitoren, is het belangrijk dat de
dataset vaak genoeg wordt ververst. Bovendien gaan we een heel nauwkeurige dataset
leveren, die niet alleen een goede puntdichtheid kent, maar waarvan de punten ook nog
eens zijn geclassificeerd. Dat laatste is weer
belangrijk omdat dit weer extra toepassingen
mogelijk maakt”, aldus Pelzer.
“Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van
het feit dat er meteen nieuwe use-cases ontstaan”, voegt Keijzers toe na de opmerking
van zijn collega. “LiDAR was altijd min of
meer voorbehouden aan de bouw en constructie die dit op kleine, maar nauwkeurige
schaal gebruikten. Wanneer we echter een
landsdekkend bestand hebben, kunnen nieuwe gebruikersgroepen die behoefte hebben
aan schaal en homogene informatie er ook
mee aan de slag.” n
www.cyclomedia.nl

De inzet van LiDAR zorgt ervoor dat niet alleen de oppervlaktes van daken duidelijk worden, maar ook de gegevens van de bijbehorende hellingen
en oriëntatie van het dak beschikbaar zijn. Essentieel voor het bepalen van de zonnepaneelcapaciteit van een dak.
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Vijf belangrijke punten van aandacht

Veilig graven met een
digitaal Klic-proces
Door de redactie

We graven steeds meer en meer in Nederland en met de energietransitie in volle
gang zullen we de komende jaren niet minder de grond roeren. Heb je een kabel
geraakt? Dit geeft niet alleen directe schade- en stagnatiekosten, maar kan ook
maatschappelijke gevolgen hebben als bedrijven, winkels, scholen of ziekenhuizen tijdelijk geen stroom of internet hebben. En niet te vergeten de veiligheid
van de veldmedewerkers op de put. Hoe zorg je dat er een uniforme werkwijze
wordt gehanteerd? Veiligheid, het voorkomen van incidenten en het beperken
van overlast voor burgers zijn belangrijke uitgangspunten. Hoe veranker je de
gewenste graafcultuur?

D

e antwoorden op de bovenstaande
vragen zijn niet altijd voor iedereen
even makkelijk te vinden. GOconnectIT
heeft daarom een whitepaper gepubliceerd
met als titel ‘Veilig graven met een digitaal
Klic-proces’, waarin wordt ingegaan op deze
zaken. Essentieel zijn volgens de schrijvers in
ieder geval vijf stappen: bewustwording, het
aanvragen van de Klic-melding, blijven opletten, controle van de informatie en het graven
van proefsleuven.
Dat bewustwording de eerste stap is, zal
niemand verbazen. Bewust zijn van wat er
onder de grond ligt klinkt wellicht (en hopelijk) vanzelfsprekend, dit is dan ook het begin. Zorgvuldig graven begint vaak met een
risico-inventarisatie van grondroeringen, een
maatregelplan opstellen en dit uitwerken tot
een duidelijke werkinstructie.
Voor het aanvragen van de Klic- ook wel
graafmelding geldt dat deze niet alleen wettelijk verplicht is bij machinaal grondroeren,
maar ook heel handig is om kabels en leidingen te lokaliseren, zowel in de ontwerpfase
als tijdens uitvoering van de werkzaamheden. Digitalisering maakt het bekijken van
gebiedsinformatie eenvoudiger. Via de Klic
App zijn Klic-meldingen beter te raadplegen
dan de variant op papier. Zo kan de kijker inzoomen, kaartlagen aan- of uitzetten en een
AutoCAD-laag toevoegen. Door de invoering
van vectordata met KLIC-WIN (zie verder) is
de digitale weergave verder verbeterd.

Opinie

Vijf stappen zijn essentieel bij grondroering: bewustwording, het aanvragen van de Klic-melding, blijven opletten,
controle van de informatie en het graven van proefsleuven.

Blijven opletten
Het derde punt van aandacht bij het veilig
graven is het besef dat de opgevraagde gegevens vooral een indicatie zijn. Een Klicmelding is niet heilig en laat de theoretische
ligging zien van een kabel of leiding. Maar
let op! De werkelijke ligging kan afwijken
door bijvoorbeeld verzakkingen of registratiefoutjes. Houd er dus rekening mee dat de
werkelijke situatie anders kan zijn dan op de
Klic staat. Digitalisering en het melden van
afwijkende liggingen draagt eraan bij dat de
nauwkeurigheid van de gegevens verbetert.

De eventuele registratiefoutjes in de Klic-melding zijn uiteraard ongewenst en in elke rol
hebben betrokken partijen dan ook de verantwoordelijkheid om informatie te controleren. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever
en werkvoorbereider in de voorbereidende
fase. Is de Klic-melding compleet? Betreft het
een veiligheidsgebied? Grondroerders dienen voor het graven te controleren of ze over
de juiste informatie beschikken en ervoor te
zorgen dat de Eis Voorzorg is afgehandeld.
Ten slotte is het belangrijk om proefsleuven te
graven. Wettelijk gezien is het verplicht om
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Let op! De werkelijke ligging van een kabel of leiding kan afwijken door bijvoorbeeld verzakkingen of
een registratiefout.

de werkelijke ligging van kabels en leidingen
te verifiëren voor aanvang van de graafwerkzaamheden. Technologie maakt het mogelijk
dat monteurs in het veld proefsleuven vastleggen met smartphone of tablet. De vastgelegde informatie is beschikbaar voor collega’s.
Handig als zij de volgende dag op dezelfde
locatie aan het werk gaan. Op kantoor heb
je inzicht in het gebruik van de Klic en de getroffen voorzorgsmaatregelen zoals de proefsleuven. Op basis hiervan kunnen werkprocessen worden verbeterd om graafschades te
voorkomen.

KLIC-WIN
Sinds 1 juli 2019 is het programma KLIC-WIN
van kracht. KLIC-WIN vernieuwt de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie en richt

zich op de toekomst. Informatie over netwerken moet altijd en overal beschikbaar zijn.
De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van
de WIBON (de Nederlandse Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse
netten en netwerken) en INSPIRE (de Europese
richtlijn Infrastructure for Spatial Information in
the European Community). Per 1 maart 2020
worden Klic-meldingen alleen nog maar in zogenaamd vectorformaat uitgeleverd.
Met de Klic App levert GOconnectIT een online dienst waarmee vectordata intelligent
en interactief te benaderen zijn. Zo kan een
gebruiker verder op de data inzoomen met
behoud van scherpte, en informatie over een
specifieke kabel of leiding bekijken door erop
te klikken. De Klic App maakt attribuutgegevens zichtbaar en ordent ze op bruikbaarheid

en biedt de mogelijkheid om direct huisaansluitingen te bekijken vanuit de Klic-melding.
Tenslotte zijn ook BAG-objecten intelligent.
Voor kantoormedewerkers is er een webviewer beschikbaar. Zo kunnen gebruikers vanuit
Klicbeheer Klic-meldingen bekijken. Ook grote
oriëntatiemeldingen zijn hiermee door bijvoorbeeld werkvoorbereiders vanuit één systeem te
raadplegen.
De Klic App biedt voor de kleinere grondroerder (tot 150 Klics per jaar) alle benodigde basisfunctionaliteit. Voor het toevoegen van extra
themalagen (zoals AutoCAD), het registreren
van proefsleuven, afwijkende situaties, foto’s
en graafschades zijn er met de Klic Altijd &
Overal Service (vanaf 150 Klics per jaar) aanvullende mogelijkheden. Deze service heeft
een kantoormodule en genereert ook automatisch preventierapporten, voor bijvoorbeeld
het afhandelen van schades en het aantoonbaar maken van zorgvuldig graven richting
opdrachtgevers. Dit creëert bewustwording in
het veld en geeft de mogelijkheid om te sturen
op gedrag. Bovendien worden de gegevens
zeven jaar bewaard. Aantoonbaarheid van
het proces en het nemen van voorzorgsmaatregelen wordt, onder andere in het kader van
de CROW 500, steeds belangrijker.

Meer inzicht, minder schades
In een later stadium van KLIC-WIN wordt ook
een informatiepolygoon toegevoegd aan Klicmeldingen. Grondroerders geven aan in welk
gebied ze gaan graven en kunnen daarnaast
een informatiepolygoon intekenen rondom
het graafgebied. Ze kunnen dan zien welke
kabels en leidingen er in de buurt liggen,
zonder dat daar Eis Voorzorg-maatregelen
worden opgelegd. Een goede stap om bewustwording van de omgeving te stimuleren
om zo graafschade verder te voorkomen.
De komende jaren wordt het voor netbeheerders ook verplicht om de gegevens over
huisaansluitingen mee te leveren, in vectorformaat. Op dit moment sturen netbeheerders
de aansluitleidingen niet altijd mee (of alleen
als bijlage), terwijl juist hier veel schades ontstaan bij graven in de omgeving van woningen. Het is sinds de ingang van de WIBON
verplicht om de huisaansluitingen mee te leveren als deze beschikbaar zijn. Vanaf 2020
moet dit worden meegeleverd voor netten
met gevaarlijke inhoud en uiterlijk 1 januari
2028 moeten ook de netten voor water, data
en elektriciteit de huisaansluitingen digitaal
meesturen in de Klic-tekening. n
www.goconnectit.nl/actueel/nieuws/whitepaper-veiliggraven-met-een-digitaal-klic-proces

De huidige technologie maakt het mogelijk dat monteurs in het veld proefsleuven vastleggen met smartphone
of tablet.

www.klic-app.nl/contact
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‘Digitaal vakmanschap’ van de bovenste plank

Studio RAP realiseert
fantastische theaterzaal
Door Rob Sman

De Grote Zaal van het onlangs geopende Theater Zuidplein in Rotterdam biedt de
bezoeker een tweetal bijzondere ervaringen. In de eerste plaats is de akoestiek uitzonderlijk goed dankzij de bijzondere uitvoering van de wanden. Ten tweede zorgt
de functionele vormgeving van de wanden tevens voor een indrukwekkend visueel
spektakel. De wanden omarmen als het ware publiek én artiest en bieden allen een
optimale ervaring. Het ontwerp van dit kunststuk staat op naam van Studio RAP.

V

anaf de oprichting in 2015 is Studio
RAP, dat staat voor Robotics Architecture
Production, trouw aan zijn uitgangspunt:
het volledig digitaliseren van het bouwproces.
Het doel dat met die digitalisering wordt gediend, wordt door mede-oprichter Wessel van
Beerendonk heel simpel verwoord: “Zowel mijn
opdrachtgever als de gebruiker krijgen daarmee
een beter gebouw, en de nodige productiviteitsverhoging in het bouwproces kan zo gerealiseerd worden.”
Studio RAP is gevestigd in het RDM Innovation
Dock, dat huisvesting biedt aan vele ‘makers’
en ‘innovators’ en is een broedplaats voor talenten met goede ideeën voor de wereld van nu
en morgen. Bij ons bezoek waren (op de werkvloer!) een aantal mensen de resultaten van een
3D-print van een keramisch element voor een
toekomstig project aan het bestuderen; het waren de architecten zélf. Zij illustreerden hiermee
de ongebruikelijke aanpak van Studio RAP, en
waar de P in de naam voor staat.

Hogere productiviteit
Maakbaarheid is een belangrijk uitgangspunt
voor het ontwerp, en de architecten van Studio
RAP zijn dan ook ‘hands-on’ betrokken bij de
ontwikkeling en het beheersen van productieprocessen zoals het 3D-printen van keramiek.
Van Beerendonk licht een en ander toe. “Wij
denken dat het nodig is in de bouw tot een veel
hogere productiviteit te komen, en dat kan niet
als we op de bekende en vertrouwde manier
doorgaan. Wij willen door een perfecte digitale
voorbereiding het bouwproces geheel beheersen. Het streven is maakbaarheid af te stemmen
op een uitvoering door robots. Dat is nodig
omdat steeds minder vaklieden beschikbaar
zijn. De rol van de ‘bouwvakker’ is natuurlijk
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Bij het ontwerp van de Grote Zaal van Theater Zuidplein is niet alleen rekening gehouden met de akoestiek, maar ook
nagedacht over de uitstraling van de zaal.

nu al erg aan het veranderen. Het ambacht verschuift daarmee naar ons, de architecten, die
met het bouwen zoals wij het doen ook precies
het bouwwerk krijgen dat ze voor ogen stond,
met alle details en verfijningen die onze digitale gereedschappen mogelijk maken. Ik noem
dat ‘digitaal vakmanschap’; de architecten van
Studio RAP zijn niet alleen zeer vaardig in het
gebruik van software voor modelleren en parametrisch ontwerpen, maar kunnen ook allemaal programmeren en algoritmes ontwerpen
die het ontwerpen en het maken automatiseren
en ondersteunen. Ook kennis van robotica is
aanwezig, en het inzicht deze kennisgebieden
met elkaar te kunnen combineren. Aanvankelijk
waren we ook echt een design&build-bedrijf.
Dat wil zeggen dat we de ontworpen objecten
ook eigenhandig produceerden en bouwden.
Dat kon ook mede omdat het vaak om wat

kleinschaligere projecten ging. We willen echter zichtbaarder zijn en de wereld op grotere
schaal kennis laten maken met onze architectuur
in grotere, publieke gebouwen. Daarom hebben we op dit moment ons laatste design&buildproject onderhanden; de toegangspoorten van
het gebouw Poortmeesters in Delft. Hierna willen
we grootschaliger projecten gaan uitvoeren en
daarin samenwerken met uitvoerende partners
omdat we niet de ambitie hebben een bouwbedrijf te worden. Studio RAP valt daarmee
weer terug op de kern: het ontwikkelen van
innovatieve architectuur. Waar nodig kan ook
de vereiste technologie bij ons gekocht worden.
Buiten het architectenbureau is de ontwikkeling
van software, met name voor robotica en 3Dprinten, ondergebracht in een aparte BV, RAP
Technologies geheten, waarin een aantal zeer
ervaren programmeurs werkzaam zijn.”
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geven. Op basis daarvan is de hoofdvorm bepaald, en kon gewerkt gaan worden aan de
akoestische optimalisatie. De akoestiek wordt
bepaald door doelgericht bepaalde gedeelten
van de wanden direct te laten reflecteren, en
andere delen diffuus. Diffuse reflectie kan worden bereikt door de wand te facetteren en alle
vlakken onder hoeken te plaatsen. Voor directe
reflectie kan de wand vlak blijven. De wanden
zelf kunnen natuurlijk wel gebogen zijn. Uit
constructieve overwegingen is gekozen voor
het opdelen van de wanden in driehoeken; dit
geeft de grootste stijfheid en de minste kans op
resonanties. Het materiaal is een zes millimeter
dikke aluminiumcomposiet.”

Zesduizend driehoeken

De lagen van het parametrisch model vertalen het ontwerp naar volledig gedetailleerde productie.

Omarmend karakter
De theaterzaal die uiteindelijk de aanleiding is
voor ons gesprek is een duidelijk voorbeeld van
de aanpak van Studio RAP. Van Beerendonk
legt graag uit hoe een en ander tot stand is gekomen. “We zijn uitgegaan van een eisen- en
wensenpakket dat door Theater Zuidplein, dat

het gebouw huurt van de gemeente Rotterdam,
was opgesteld in samenwerking met onder anderen een akoestisch adviseur. Uiteraard moest
rekening worden gehouden met de zichtlijnen
voor het publiek, en de plaatsing van belichting
en geluidsapparatuur, maar ook met de wens
om de zaal een ‘omarmend’ karakter mee te

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

In samenwerking met ingenieursbureau Arup is
de vorm van de theaterzaal geoptimaliseerd aan
de hand van talloze simulaties en analyses. Met
behulp van een algoritme zijn de wanden vervolgens opgedeeld in zo’n zesduizend driehoeken.
Van Beerendonk: “De driehoeken zijn allemaal
verschillend en er is dus geen enkel patroon in
te herkennen. Nu heeft de modelleersoftware
niet alleen de driehoeken gegenereerd, maar er

“Het is nooit te laat om te zijn,
wat je had kunnen zijn”
George Eliot

Steve Jobs

“Plezier in je baan zorgt voor perfectie in je werk”

“Zeventig procent van succes is
een kwestie van opdagen”

Aristoteles

Woody Allen
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Iedere afzonderlijke (en unieke!) driehoek is automatisch tot in detail gegenereerd.

wordt ook automatisch van iedere driehoek een
(uitslag)model gemaakt compleet met om te zetten flenzen voor de montage, inclusief de gaten
voor de popnagel-verbindingen. Maar het blijft
niet bij de driehoeken alleen. Ook de frames
waarop ze gemonteerd worden, maken deel uit

van deze digitale workflow. Ook deze zijn allemaal uniek, niet alleen omdat alle driehoeken
uniek zijn, maar ook omdat ze in diepte variëren
van dertig centimeter tot anderhalve meter. Bij
het uitfrezen van de driehoeken wordt ook de
nodige informatie gegraveerd, waaronder een

volgnummer en de zethoeken voor de flenzen.
De zetlijnen worden ook scherp ingefreesd; het
‘zetten’ kan daardoor op het moment van montage handmatig gebeuren. Dat ook alle montagetekeningen en instructies automatisch worden
aangemaakt, spreekt vanzelf. De hele geautomatiseerde digitale werkmethode zorgt er ook
voor dat we just-in-time konden produceren, en
belangrijker nog; ook just-in-time níet; toen bleek
dat een deur in een wand niet precies op de
goede plaats zat, kon na een kleine aanpassing
zeer snel alle aangepaste productiedata en documentatie worden geactualiseerd. Hoewel het
ontwikkelen van de algoritmes en routines een
flinke inspanning vooraf vergen, blijkt hieruit hoe
snel de digitale workflow hiervan profiteert. Juist
daardoor hebben we het project op tijd en binnen budget kunnen voltooien.”
Met deze theaterzaal bewijst een klein groepje
innoverende architecten zowel het economisch,
esthetische en technische nut van een digitale, op
algoritmen gebaseerde workflow. n
www.studiorap.nl
www.theaterzuidplein.nl

GeoBusiness Nederland, dé branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie
netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid
word lid! www.geobusiness.nl
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Itannex wordt onderdeel van Arkance Systems

Versteviging van positie in
bewegende markt
Door Rob Sman

De ontwikkelingen in de toepassing van CAD- en BIM-oplossingen in de bouwwereld bevinden zich in een stroomversnelling. Enerzijds bieden de doorontwikkelingen door de softwareleveranciers steeds meer mogelijkheden, anderzijds
vragen de gebruikers van deze software om steeds krachtigere oplossingen voor
almaar complexere en grootschaliger projecten. Dat vergt ook het een en ander
van de schakel tussen deze twee partijen; de reseller. Deze zal zowel in de capaciteit (de breedte) als in kennis (de diepte) moeten meegroeien met deze tendens.

O

p zichzelf is de noodzaak tot groei
niets nieuws. In Nederland hebben
in de loop der jaren een beperkt
aantal resellers een enorme groei doorgemaakt, niet in de laatste plaats door de overname van kleinere spelers, waar vaak veel
technische kennis aanwezig was. De in de
aanhef genoemde tendens noopt tot nog
verdergaande schaalvergroting. In Europa
zijn een aantal partijen daar actief mee bezig en logischerwijs vergt de voorgenomen
groei het oversteken van de landsgrenzen.
Het Franse bedrijf Arkance Systems is één
van die actieve partijen en heeft sinds november al een paar Nederlandse resellers onder
zijn paraplu gebracht. Arkance Systems is
daarnaast buiten Frankrijk ook aanwezig in
Polen, Tsjechië, Slovenië en België. Behalve
in de bouwsector is Arkance ook actief in de
sectoren Infrastructuur en Industrie.

Actief op zoek
Itannex, multidisciplinair adviseur voor CADen BIM-oplossingen, is op zijn gebied een
toonaangevend bedrijf, dat onder meer met
eigen ontwikkelingen klantspecifieke oplossingen realiseert. Tevens draagt Itannex bij
aan het ontwikkelen van CAD- en BIM-standaarden en afsprakenstelsels in Nederland.
Itannex onderkende de bewegingen in de
markt en bij de concurrenten al langere tijd
en ging actief op zoek naar een partij die hun
positie zou kunnen versterken.
Jan Nijkamp, operations manager en aandeelhouder, herinnert zich dat het komen tot
die stap een moeilijk besluit was: “Als bedrijf
met een prima reputatie zou je het liefst volledig zelfstandig willen blijven werken, maar

Jan Nijkamp, operations manager en aandeelhouder van Itannex: “We hebben besloten te doen wat het beste is voor
bedrijf en personeel en een goede partner gezocht, die we in Arkance Systems hebben gevonden.”

je kunt je hoofd niet in het zand steken en
de krachten in de markt niet onder ogen willen zien. Uiteindelijk moet je toch besluiten te
doen wat het beste is voor het bedrijf en het
personeel. We hebben een aantal partijen als
kandidaat geselecteerd en uiteindelijk in Arkance Systems de beste partner gevonden.”

Bedrijfscultuur
Wim Bremmer, oprichter en algemeen directeur, benadrukt dat Itannex óók zichzelf blijft:
”Voor ons is dit een geweldige stap. Arkance is
de partner die ons versterkt, maar onze eigen
bedrijfscultuur respecteert. Zo kunnen we mede

door de expertise die zij toevoegen verder
groeien en onze ambities waarmaken. Die ambities sluiten naadloos aan op de ambitie van
Arkance Systems dat zich ten doel heeft gesteld
de meest vooruitstrevende partij te worden op
het gebied van digitaliseren en BIM.”
De overname door Arkance heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid; wel kondigde
Bremmer in een nieuwsbrief aan Itannex’ klanten aan dat hij terugtreedt als algemeen directeur en een adviserende rol op zich zal gaan
nemen. n
www.itannex.com
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Focus op werken vanuit het beschikbare BIM-model

KBK bouwgroep digitaliseert
naar papierloos werken
Door de redactie

KBK bouwgroep is bezig met het digitaliseren van de processen en het informatiegebruik, met als ambitie op alle bouwlocaties papierloos te kunnen werken.
Na het vergelijken en testen van mogelijke oplossingen werken de projectteams
met Dalux Box Pro en Dalux Field. BIM-manager Maarten Brouwer en hoofd
productie Maurice van der Lee vertellen hun ervaringen.

KBK bouwgroep heeft een BIM-roadmap van 2019 tot en met 2023 opgesteld als onderdeel van het strategische digitaliseringsplan.

M

et een omzet van ruim honderd
miljoen euro en zo’n 280 medewerkers is KBK bouwgroep een
middelgrote bouwonderneming. Vanuit zes
vestigingen bouwt en onderhoudt het bedrijf
een groot aantal woningen, appartementen,
zorgcomplexen en andere gebouwen. KBK
bouwgroep is in 1979 gestart als familiebedrijf en wordt momenteel geleid door de
tweede generatie. “Onze teams die nieuw-
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bouwprojecten realiseren gebruiken tijdens
de werkvoorbereiding op kantoor en in de
uitvoeringsfase op de bouwplaats een grote
hoeveelheid informatie”, vertelt Van der Lee.
“Om de toegankelijkheid van alle benodigde
informatie en het verwerken van wijzigingen
te verbeteren, zijn wij bezig met een digitaliseringsslag. Wij willen op alle bouwlocaties
altijd de meest actuele informatie kunnen
raadplegen en zoveel mogelijk papierloos

werken, waarmee wij in een aantal projecten momenteel ervaring opdoen. De grootste
uitdaging daarbij is hoe je de juiste informatie op het juiste moment op de juiste locatie
krijgt, voor de eigen medewerkers en onderaannemers.”

BIM-roadmap
Als onderdeel van het strategische digitaliseringsplan heeft KBK bouwgroep een
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Behalve aan de investering in hard- en software besteedt KBK bouwgroep ook veel tijd aan de sociale kant van innovatie: het opleiden en proactief begeleiden van alle medewerkers en onderaannemers.

BIM-roadmap van 2019 tot en met 2023
opgesteld. “In 2019 lag ons accent op het
creëren, standaardiseren en vastleggen
van de KBK BIM-structuur en werkwijze, het
opleiden van onze medewerkers en leren
BIMmen”, zegt Brouwer. “Onze BIM-rol is
coördinerend, dat wil zeggen controleren of
modellen maakbaar zijn, technisch correct en
volgens de juiste structuur zijn opgebouwd.
De belangrijkste behoeften daarbij zijn informatiemanagement en het gebruiken van
BIM op de bouwplaats voor de uitvoering en
inspecties. Voor dit jaar ligt de focus op het
werken vanuit het beschikbare BIM-model.
Daarvoor is vorig jaar flink geïnvesteerd in
nieuwe hardware en software. Na het vergelijken en testen van verschillende oplossingen
hebben wij gekozen voor Dalux Box Pro en
Dalux Field-software, te gebruiken op iPads,
smartphones en beeldschermen in de keet.”

Procesveranderingen
“Bij onze hardware- en softwarekeuze is het
gebruiksgemak doorslaggevend geweest”,
vervolgt Brouwer. “Procesveranderingen en
nieuwe technologie kunnen namelijk tot weerstand bij het eigen personeel en de bouwpartners leiden. Het feit dat zowel onze uitvoerders als enkele onderaannemers bij de eerste
toepassingen zeiden ‘dat werkt makkelijk’,
bevestigt dat wij de juiste oplossing hebben
gekozen. Twee jaar geleden dachten velen
nog dat gaat niet werken zonder 2D-tekenin-

gen op de bouw, terwijl die terughoudendheid inmiddels is omgeslagen naar enthousiasme. Dalux Box Pro is vanaf de ontwerpfase
tot aan de oplevering het centrale documentbeheersysteem voor alle projectbetrokkenen,
waarbij het versiebeheer ervoor zorgt dat er
geen gedateerde gegevens worden gebruikt.
Dalux Field gebruiken wij voor het efficiënt
digitaal registreren van kwaliteitscontroles,
inspecties die nodig zijn voor veilig werken,
aanmaken van taken tijdens de bouw en voor
het opleveringsformulier. Maar ook al tijdens
het voortraject, voor het opnemen van bestaande situaties bij calculatie-aanvragen.

Centrale en actuele informatiebron
“Het belangrijkste voordeel van Dalux Box
Pro en Dalux Field voor ons bedrijf is het
efficiënter kunnen samenwerken vanuit één
centrale en actuele informatiebron”, aldus
Van der Lee. “Momenteel gebruiken zo’n
honderd medewerkers die deel uitmaken van
een tiental teams de Dalux-software tijdens
hun projecten. Iedereen werkt altijd met de
juiste versie, wat fouten voorkomt, terwijl ze
op elk gewenst moment toegang hebben tot
de benodigde informatie. Verder bespaart
het eenmalig digitaal invullen van verschillende lijsten veel tijd, terwijl deze informatie
direct beschikbaar is voor de administratieve
verwerking op kantoor. Andere voordelen
zijn het 3D visuele inzicht dat een BIM de
uitvoerders, medewerkers en onderaanne-

mers biedt, in vergelijking met 2D-tekeningen
en het kunnen oplossen van ontwerpfouten
voordat de bouw start. Verder heeft iedereen
tijdens het werken op de bouwplaats op een
iPad of smartphone toegang tot alle beschikbare informatie, ter verduidelijking of het beantwoorden van vragen.”

Sociale kant van innovatie
“Behalve onze keuze voor eenvoudig te gebruiken hard- en software besteden wij ook
veel tijd aan de sociale kant van innovatie”,
zegt Brouwer. “Daarmee bedoel ik het opleiden en proactief begeleiden van alle medewerkers en onderaannemers bij de benodigde veranderingen in bedrijfsprocessen en
gebruikte tools. Dit aspect is naar onze ervaring zelfs het belangrijkste aandachtspunt bij
digitaliseren en automatiseren. Oftewel, terughoudendheid ombuigen naar enthousiasme en beschikbare mogelijkheden optimaal
benutten. Bouwprojecten worden namelijk nu
en in de toekomst gerealiseerd door samenwerkende mensen. Voor de komende jaren is
een papierloze bouwkeet onze bedrijfsbrede
ontwikkelambitie. Daarom digitaliseren wij
stapsgewijs verder met bijvoorbeeld het scannen van leverbonnen en een koppeling met
het ERP-systeem, om het aantal handelingen
en de foutkans te reduceren.” n
www.kbkbouwgroep.nl
www.dalux.com
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Verbeteren werkproces belangrijker dan data verzamelen

Data in overvloed, maar wat
doen we ermee?
Door Lambert-Jan Koops

Met de overvloed aan data die beschikbaar is bijvoorbeeld via meetapparatuur,
sensoren en analysesoftware, valt het soms voor de huidige ontwerper niet mee
om door de bomen het bos nog te blijven zien. Er is zo veel informatie beschikbaar uit zo veel bronnen dat het belangrijk is om goed na te denken over wat nu
precies het doel is van het bijeenbrengen van data en hoe dat op een overzichtelijke manier kan. Collega’s Jeroen van de Wiel, Danny Wouters en Viktor de Haan
bij The People Group, hebben hier ideeën over.

Alhoewel pointclouds tegenwoordig gemeengoed zijn, worden ze vaak nog beperkt en slechts eenmalig gebruikt, terwijl er veel meer mee mogelijk is.

“E

r zijn tegenwoordig data in overvloed”, stelt Van de Wiel. “De
vraag is alleen hoe die het beste
kunnen worden gebruikt binnen een organisatie. Daarbij is allereerst de kwaliteitsvraag
belangrijk. Zijn de data geschikt om de kwaliteit van de afgeleverde producten te controleren, zijn ze geschikt voor een voorbereidende
analyse of is het misschien mogelijk om er een
goede visualisatie mee op te zetten? Anderzijds moet de functie duidelijk zijn: de data
kunnen misschien wel geschikt zijn voor de

Interview

ene toepassing of de andere, maar is die toepassing wel nodig binnen een organisatie of
zijn er juist andere toepassingen die veel nuttiger zouden zijn? Het zijn die vragen waar we
de laatste jaren veel over na hebben gedacht
binnen The People Group en waar we ook
steeds vaker vragen over krijgen en advies
over geven.”
Aansluitend op de opmerkingen van zijn collega geeft De Haan een voorbeeld van een databestand waar vaak meer mee kan worden
gedaan: de puntenwolk. “Tegenwoordig heeft

bijna elk bedrijf, die in de ruimtelijke omgeving werkzaam is, wel pointclouds op de server staan. Op zich prima, maar het is alleen
jammer dat de ingewonnen data, toch vaak
goed voor honderden TB’s, niet meer gebruikt
worden dan voor het eenmalige doel. Dat is
jammer, want je kunt er nog veel meer mee
doen. Het is alleen wel belangrijk om daar
eens goed over na te denken, want veel organisaties weten niet goed hoe ze het potentieel
van de data die ze in huis hebben, kunnen
gebruiken. We helpen ze daar graag mee.”
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Alleen met een gevalideerd, actueel databestand is het mogelijk om de kwaliteit van het eindontwerp te garanderen. Hier een hoogtekaart puntenwolk.

Relatie data en werkelijkheid
De Haan, Wouters en Van de Wiel zien zich
voor de taak gesteld om in het algemeen bewustwording te creëren over wat er allemaal
mogelijk is met data. Daarnaast werken ze
ook specifieke oplossingen uit die data ontginnen. De Haan noemt Organize Infra als
voorbeeld. “Organize Infra is een online
projectmanagementportaal om ruimtelijke
ontwikkeltrajecten vooraf en tijdens de uitvoering te beheren en te begeleiden. Het bevat
realtime statusoverzichten, datavisualisaties,
functies voor gegevensuitwisseling en verzamelt data centraal op één plaats. Het is met
name een oplossing die ervoor zorgt dat de
partij die de data inwint tijdens een project
een beetje het gevoel houdt wat nu precies
de relatie is tussen deze data en de werkelijkheid.”
Wouters vult aan: “Door de meetdata in het
portaal te visualiseren, wordt het allemaal
wat minder abstract en dat is al een belangrijke winst. Daarnaast is een belangrijke functie van Organize Infra dat daarmee de verschillende databronnen aan elkaar te knopen
zijn en vooral ook geschikt kunnen worden
gemaakt voor het eigen werkproces. Dat laatste is erg belangrijk omdat het optimale werkproces niet alleen per project kan verschillen,
maar ook per fase waarin een project zich
bevindt. Wie binnen én buiten aan het werk
wil met data, wil de relevante gegevens snel
en duidelijk voor zich zien en niet bijvoorbeeld in een viewer eerst handmatig 40 van
de 45 lagen uit hoeven zetten, waarbij hij
zelf moet bedenken welke laag wel en welke
niet relevant is. Natuurlijk kan het allemaal
wel handmatig, maar wie het werkproces van

tevoren goed doordenkt en de juiste tools gebruikt, kan zichzelf een hoop tijd en irritatie
besparen.”

Crosscheck
Naast het overzicht en gebruik van data is
validatie ook een belangrijk punt, zo merkt
Van de Wiel op. “Sommige gegevens zijn zo
essentieel bij de opzet van een project dat er
absoluut geen fout in mag zitten. Belangrijk
bij validatie is dan ook dat er een crosscheck
plaatsvindt tussen verschillende bronnen,
want zelfs goed gecontroleerde basisregistraties kunnen nog steeds fouten en afwijkingen
bevatten. Een waterdichte validatieprocedure
is daarom onmisbaar en wij hebben dan ook
tools ontwikkeld om validatie uit te voeren op
basis van het programma van eisen. Door afwijkingen visueel weer te geven, is het voor
de gebruiker snel duidelijk wat er aan de
hand is en kan hij direct actie ondernemen.”
Wouters beaamt de noodzaak van validatie
en vertelt dat The People Group zelf landmeters in dienst heeft voor de controle van data.
“We komen met enige regelmaat zaken tegen
die niet goed geregistreerd staan in de landelijke voorzieningen en voor ons is het inzetten
van de landmeters die een controle uitvoeren
de moeite en kosten waard. Alleen met een
honderd procent correct en actueel databestand is het immers mogelijk om de kwaliteit
van het eindontwerp te garanderen.”

Data geen bottleneck
Alhoewel een basisbestand als de BGT in
de ogen van Wouters, De Haan en Van de
Wiel qua betrouwbaarheid nog wel wat
verbetering behoeft, zijn ze van mening dat

Nederland de zaken goed op orde heeft op
het gebied van algemeen landsdekkende toegankelijke data. De Haan: “Wanneer we het
vergelijken met onze buurlanden denk ik dat
we zeker voorlopen. Zo wordt er nu bijvoorbeeld al goed werk gedaan voor AHN4 en
dat zal straks een hele mooie basis zijn voor
het uitvoeren van projecten. De beschikbare
data vormen volgens mij ook niet zozeer de
bottleneck in Nederland, die zit veel meer in
het feit dat allerlei partijen nog niet bekend
zijn met de mogelijkheden. Veel organisaties
werken bijvoorbeeld nog steeds CAD-gebaseerd en zijn niet voldoende op de hoogte
van wat het gebruik van GIS-data ze zou
kunnen opleveren. Dat is misschien ook wel
lastig, juist omdat er zo veel databestanden
beschikbaar zijn en het daarmee lastig is om
het overzicht te houden. Ik denk dan ook dat
het beter is om als organisatie niet zozeer
naar de data te kijken, maar juist een doel te
formuleren en dan de datasets en tools erbij
te zoeken die helpen dat doel te bereiken.”
Het te formuleren doel waar De Haan het
over heeft, kan sterk verschillen van bedrijf tot
bedrijf en is daarmee bijna altijd maatwerk,
zo stelt Van de Wiel. “We zien dit heel duidelijk terug in onze eigen werkzaamheden
voor onze klanten: we hebben kennis over
veel verschillende pakketten in huis en knopen die systemen eigenlijk telkens weer op
een andere manier aan elkaar. Het mooie
daarbij is dat er ondanks die specifieke opzet
vervolgens vaak wel weer een heel generiek
einddoel wordt bereikt, namelijk het verbeteren van het bedrijfsproces.” n
www.thepeoplegroup.nl
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Efficiënt en toekomstbestendig beheer

Waterschap Hunze en Aa’s benut
snelle luchtfotobeheerservice
Door Tieme de Jonge

Met meer dan 200.000 hectare aan grondgebied is Hunze en Aa’s een van de
grotere waterschappen in Nederland. Het waterschap zorgt voor integraal waterbeheer, waarbij veiligheid, voldoende en schoon water centraal staan. Vergeleken
met het grote grondgebied heeft Hunze en AA’s een klein personeelsbestand. Dit
betekent dat het waterschap een hoog niveau van efficiëntie in het gebied moet
behouden, onder meer door de automatisering van vele processen, een belangrijk onderdeel van de Digitale Transformatie binnen veel overheidsinstellingen.

Waterschap Hunze en Aa’s beheert meer dan 200.000 hectare grondgebied. Hier: Een waterkering bij het Schildmeer in Groningen.

E

en veelgebruikte geografische databron
binnen waterschap Hunze en Aa’s is de gebiedsdekkende luchtfoto. Deze wordt ieder
jaar via luchtopnamen ingewonnen en speelt in
toenemende mate een rol bij de verschillende beheerprocessen voor de organisatie, waaronder
mutatiesignalering en handhaving. Eenvoudige
en snelle toegang tot deze geo-data is daarbij
essentieel voor de medewerkers.

Alles onder één dak
Het waterschap beschikt over veel verschillende
applicaties voor uiteenlopende toepassingen,
afkomstig van verschillende leveranciers, die allemaal gebruikmaken van dezelfde luchtfoto’s.
Zulke grote hoeveelheden data moeten regelmatig geüpdatet en verspreid worden, het liefst via
een enkelvoudige service. De prestatie van alle
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data moet daarnaast onder alle omstandigheden
snel en betrouwbaar blijven, dus ook bij grotere
gebruikersaantallen en bij een beperkte bandbreedte, zoals in het veld. Wanneer de data ook
publiekelijk beschikbaar worden gesteld, wordt
het aantal gebruikers nog veel groter. Daarvoor
is een robuuste omgeving nodig. Daarom zocht
het waterschap een oplossing die eenduidig en
eenvoudig te gebruiken is.
Martijn Burgler maakt onderdeel uit van het team
Geo-informatie, Documentaire Informatievoorziening en Vastgoed, geleid door Marcel Lange.
Hij is dagelijks bezig om toegang tot de data
zo optimaal mogelijk te organiseren. Samen met
IMAGEM hebben Burgler en het team ERDAS
APOLLO-technologie van Hexagon geïmplementeerd. “Voorheen kostte het ons veel tijd om alle
data te prepareren en als webservice beschik-

baar te stellen”, vertelt Burgler. “Voor de webgebruikers duurde het letterlijk weken voordat
iedereen toegang had. Nu we ERDAS APOLLO
hebben, kunnen we vanaf het moment dat de basisdata op de server staan binnen een minuut de
juiste webservices configureren. Iedereen heeft
meteen snelle toegang. Tilecaches of iets dergelijks hoeven niet meer aangemaakt te worden,
dat scheelt niet alleen veel tijd, maar ook veel opslagruimte.” Voor het waterschap zijn de data nu
binnen enkele minuten als service beschikbaar,
met slechts een paar klikken.
ERDAS APOLLO biedt tools voor databeheer en
overdracht. Daarnaast biedt het mogelijkheden
voor het organiseren van geografische en organisatorische data in een gecentraliseerde bibliotheek en het distribueren van die data vanaf de
cloud of ter plekke. Met een geïmplementeerde
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Voor het up-to-date houden en presenteren van luchtfotodata maakt Hunze en Aa’s tegenwoordig gebruik van
ERDAS APOLLO.

out-of-the-box, ‘Service-Oriented Architecture’
kan ERDAS APOLLO aangepast en uitgebreid
worden om aan zowel specifieke geografische
als organisatorische wensen te voldoen.

Meer dan meest recente foto
“Er ontstond een groeiende behoefte om naast
de meest recente dataset ook voorgaande
jaargangen beschikbaar te stellen”, zegt Burgler. “Voorheen was dat simpelweg onmogelijk
vanwege de benodigde opslagcapaciteit en de
hoeveelheid werk die daarvoor nodig was. Inmiddels hebben we alle luchtfoto’s vanaf 2007
tot nu als service beschikbaar, naast een aantal
topografische rasterdatasets, zoals de BRT-datasets (Basisregistratie Topografie, zoals TOP25,
TOP50 en TOP250) en historische topografische sets. Hiermee kunnen we eenvoudig zien
hoe een bepaalde situatie in het verleden was
en op basis daarvan bijvoorbeeld de juiste
handhavingsbeslissing nemen.”

Toekomstbestendig
Waterschap Hunze en Aa’s heeft met APOLLO Essentials ook een oplossing voor de toekomst in huis gehaald. Het waterschap gaat
in de komende jaren steeds meer data inwinnen, beheren en ontsluiten. Zo maken ze voor
de luchtfoto’s ook gebruik van infrarood, en
zal het gebruik van drones naar verwachting
toenemen. Daar kunnen niet alleen foto’s uit
komen, maar ook 3D-puntenwolken en hoogtebestanden. Deze puntenwolken kunnen ook
door APOLLO geserveerd worden.
De standaard bij APOLLO meegeleverde

GeoCompressor-applicatie zorgt ervoor dat
fotosets en andere rasterdata eenvoudig naar
ECW (Enhanced Compression Wavelet) kunnen worden omgezet. ECW-bestanden zijn
gecomprimeerde bestandsformaten die geoptimaliseerd zijn voor de opslag van lucht- en
satellietfoto’s. Deze omgeving kan daarnaast
ook 3D-puntenwolken comprimeren, met een
vergelijkbare reductie in omvang tot gevolg.
Daarmee vormt APOLLO een end-to-end oplossing voor raster- en puntenwolkenbeheer.
Inmiddels werkt het waterschap steeds meer
toe naar afgeleide bestanden vanuit de basis
stereoluchtfoto’s, zoals de eerdergenoemde
puntenwolken en op basis daarvan true-orthobestanden, iets wat met de toenemende
kwaliteit en resolutie van de foto’s een eenvoudig te maken en zeer waardevolle bron
van informatie zal worden. Ook nemen ze
LiDAR-puntenwolken af. IMAGEM heeft het
waterschap geholpen om de systemen optimaal te configureren met deze bestanden.
Door gebruik te maken van geavanceerde
geospatial technologie kan het waterschap
snel, eenvoudig en efficiënt beeldmateriaal
serveren voor hun verschillende beheerprocessen. Hiermee besparen ze veel opslagcapaciteit en tijd, die gebruikt kan worden
voor andere, belangrijke processen binnen
het waterschap. n
Tieme de Jonge is marketing communicatie specialist bij
IMAGEM. Meer weten over ERDAS APOLLO en de andere
oplossingen van IMAGEM? Bezoek dan de website:
www.imagem.nl.

Elk jaar is het weer spannend, de nieuwe
versie van Revit en nu nóg beter. Dit jaar
heeft Autodesk generative design toegevoegd aan de nieuwste versie van Revit.
Met generative design kan de ontwerper de
rekenkracht van de computer gebruiken om
ontwerpen en varianten daarvan te laten
genereren. Dit klinkt natuurlijk fantastisch,
maar neemt de computer wel altijd de beste
beslissing? Het antwoord is nee, of beter
gezegd, nog niet. De computer maakt een
groot aantal varianten binnen de opgegeven parameters waar de ontwerper een
beste optie uit kan kiezen. Zo kan het zijn
dat het ontwerp is geoptimaliseerd voor criterium nummer 1, maar onbruikbaar voor
criterium nummer 2.
Is generative design dan nutteloos om te
gebruiken? Nee, absoluut niet. Door deze
nieuwe manier van werken kan de gebruiker heel snel het ontwerp testen op diverse
eisen. Hij laat de computer niet ontwerpen, maar laat de computer het ontwerp
meetbaar maken. Zo is bijvoorbeeld in
een vroeg stadium de impact van een ontwerp op de omgeving te berekenen en is
het mogelijk om antwoorden te vinden op
vragen als: Hoe dient het gebouw te worden geplaatst om binnen zoveel mogelijk
daglicht te ontvangen?; Hoe hoog kan het
gebouw worden zonder te veel schaduw te
genereren?; Hoe is de inrichting zo efficiënt
mogelijk te organiseren om loopafstanden
te minimaliseren? Bij dit soort vraagstukken
kan generative design helpen, en geeft het
in een vroeg stadium inzicht in de effecten
van een ontwerp.
Generative design maakt een ontwerp
meetbaar en een goed ontwerp beter. Ik
geloof niet dat het de architect zal vervangen, maar wel dat het een waardevolle
tool wordt in de gereedschapskist van de
ontwerpers van morgen. De limiet van deze
techniek is de creativiteit van de gebruiker.

Dordrecht, juli 2020
Patrick Tak, ICT/VR specialist EGM architecten
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De Nederlandse CAD Standaard bij Kragten

“We willen de NLCS niet
meer missen”
Door de redactie

Het grote voordeel van de NLCS? Daar hoeft BIM-specialist Bas Siebers van advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten niet lang over na te denken: dat
is de uniformiteit van het tekenwerk. Tegelijk was juist dat ook even wennen.
Moesten Siebers en zijn collega’s nu ineens al hun voorkeuren en identiteit overboord gooien? Inmiddels weten ze het antwoord: zeker niet. Die laten zich immers prima met de NLCS combineren.

B

ij advies-, ontwerp- en ingenieursbureau
Kragten hielden ze de ontwikkelingen
rond de NLCS vanaf het begin in de gaten, vertelt Siebers. “Al toen de standaard nog
in de ontwerpfase zat, ben ik bij Rijkswaterstaat gaan kijken of het iets voor ons zou kunnen zijn. Vervolgens gingen er nog jaren overheen voordat de NLCS écht de NLCS werd:
de standaard waar iedereen in onze branche
mee uit de voeten kan.”
Kragten werkte nog enkele jaren met de eigen
standaard. Die voldeed immers nog aan de
wensen en werd prima up-to-date gehouden.
Maar mondjesmaat begonnen opdrachtgevers
te vragen naar tekenwerk conform de NLCS.
“In 2015 zijn we definitief overgestapt.”

Veel veranderd
Siebers werkt al ruim dertig jaar bij Kragten.
Begonnen als tekenaar ‘op de plank’ maakte
hij de transitie mee van analoog naar digitaal
tekenwerk. “Ik herinner me nog goed dat we
een van de eerste versies van AutoCAD hadden. Op een floppy, op één desktop. We gebruikten AutoCAD toen vooral om de basis te
leggen voor het verdere analoge tekenwerk.
Ook maakten we toen onze eerste 3D-tekeningen, best modern voor die tijd. Maar als
je zo terugblikt, is er in de loop der jaren écht
veel veranderd…”
In 1988 deed AutoCAD zijn intrede bij Kragten, later gevolgd door onder andere Civil3D
en in 2010 door InfraCAD. Toen enkele jaren
later ook de NLCS intern gemeengoed werd,
bewees dat laatste programma zijn meerwaarde. Siebers: “InfraCAD is voor ons dé
tool om de NLCS te gebruiken, vanwege het
gemak en de eenvoud. De NLCS is in feite
gebaseerd op objecten, die middels laagop-
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Bas Siebers op zijn thuiswerkplek: “Dankzij de NLCS zijn tekeningen uitstekend uitwisselbaar.”

bouw, symbolen, lijnen, kleuren enzovoorts
worden gerepresenteerd. InfraCAD is het gereedschap om daar wegwijs in te raken. Wil
de ontwerper een verkantingssymbool intekenen? Dan selecteert hij het object en plaatst
hij het direct in zijn ontwerp. Dat maakt het
ontwerpen een stuk gemakkelijker.”

Bibliotheek uitbreiden
Siebers is de eerste om toe te geven dat ze
bij Kragten sterk gehecht waren aan de eigen tekenstandaard. “Ieder bedrijf heeft een
ander idee over hoe een tekening eruit moet
zien. Ook wij. Als je je aan een standaard
conformeert, zou dat dus inhouden dat je je
eigen voorkeuren moet loslaten. Maar dat ligt
genuanceerder natuurlijk. Aan de ene kant is

het een goede zaak dat iedereen op dezelfde
wijze tekent: het interpreteren van de bedoeling van de ontwerper kost nagenoeg geen

NLCS
De NLCS (Nederlandse CAD Standaard)
is een uniforme tekenstandaard voor de
grond-, weg- en waterbouw. De informatie
in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor
kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld
worden, is de kans op fouten kleiner en
kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard
en wordt beheerd door het BIM Loket.
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Over Kragten
Advies-, ontwerp- en ingenieursbureau
Kragten is gevestigd in ’s-Hertogenbosch
en Herten/Roermond en is een dienstverlener op het gebied van de ontwikkeling,
de inrichting en het beheer van zowel het
stedelijke als het landelijke gebied, zowel
ondergronds als bovengronds. De eigen
medewerkers, zo’n 180 in totaal, zijn
‘creatieve meedenkers voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer van de
buitenruimte’. Vak- en proceskennis staan
centraal bij het bureau; vertrouwen is een
sleutelbegrip voor kwaliteit en continuïteit.

Blik naar de toekomst
Ongelijkvloerse kruising van ovonde met twee fietstunnels bij de Diepveldenweg in Bergeijk, een
NLCS-project van Kragten.

tijd meer. Aan de andere kant misten we in
de NLCS verschillende symbolen die we veel
gebruiken, zoals verkantingssymbolen voor
de aanduiding van afwatering bij de aanleg
van nieuwe wegen. InfraCAD biedt hierbij uitkomst. De software voegt al die verschillende
extra elementen toe aan de bibliotheek, die
een organisatie bovendien zelf kan blijven
uitbreiden. Zo zijn dus alsnog eigenschappen van de bedrijfsstandaard te integreren in
het tekenwerk en is nog steeds een duidelijk,
sprekend en uniform ontwerp op te leveren.”

Sneller en duidelijker
Een concreet project waarin de NLCS zijn
meerwaarde bewijst, is de aanleg van de
Diepveldenweg in Bergeijk. Daar realiseert
Kragten een 60 km/uur-weg met een lengte
van ongeveer 4.900 meter. Siebers: “De weg

begint bij een industrieterrein en loopt grotendeels via het vrije veld naar de N397. Daar
sluiten we ‘m aan op een rotonde. Onderweg
realiseren we een ongelijkvloerse kruising van
een ovonde met twee fietstunnels. Dankzij de
standaard tekenmethode zijn de tekeningen
uitstekend uitwisselbaar. Zo voorkomen we
fouten; het interpreteren van lagen is bijvoorbeeld geen enkel probleem. En doordat
gemeenten (BGT), kadaster en nutsbedrijven
bestaande gegevens in NLCS-formaat aanleveren, is de basis al gelegd. Van daaruit
bouwen we onze tekeningen verder op. Ook
intern biedt het werken met deze standaard
voordelen, bijvoorbeeld bij de overdracht
van projecten. Plus: nieuwe medewerkers die
de NLCS-opbouw herkennen, kunnen meteen
aan de slag.”

De visualisatie van een rotonde, gebaseerd op een NLCS-tekening.

Hoe de toekomst van de NLCS eruitziet, blijft
gissen. Siebers verwacht dat de NLCS terrein
zal blijven winnen. “Dat denk ik en dat hoop
ik ook. Ik schat dat we nu de helft van ons
tekenwerk opleveren in NLCS-formaat en dat
percentage blijft groeien. Steeds meer opdrachtgevers vragen specifiek om de NLCS.
En werk je voor Rijkswaterstaat? Of voor
overheden? Dan móet je er in de meeste gevallen mee werken. Natuurlijk was het ook
voor ons een omslag, maar terug zouden we
zeker niet willen; we willen de standaard niet
meer missen. De NLCS geeft je de kans om
uniform te tekenen en toch je eigen handtekening te houden. Sowieso kijken we bij Kragten niet vaak terug. Onze blik is naar voren
gericht, naar de toekomst.” n
www.kragten.nl
www.cadaccent.nl
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Ziekenhuizen wereldwijd minimaliseren besmettingsgevaar

Luchtbehandelingsinstallaties
verbeteren met simulaties
Door de redactie

Voor de corona-uitbraak maakten mensen zich zelden zorgen over de verspreiding van virussen via luchtbehandelingsinstallaties. De afgelopen maanden is
iedereen zich echter bewust geworden van het belang om leef- en werkruimtes
goed te ventileren en wordt er gericht onderzoek verricht naar de invloed van
luchtbehandelingsinstallaties. Op basis van een aantal praktijkervaringen blijkt
dat simulaties van de luchtstroming en hoe mensen niezen, kunnen helpen luchtbehandelingsinstallaties te verbeteren.

Dankzij nies-simulaties is het mogelijk om de werking van verschillende beschermende maskers in kaart te brengen.

H

oewel grote druppels risicovoller zijn
dan kleine druppels, kan luchtverplaatsing door gebouwinstallaties mogelijk
ook bijdragen aan de verspreiding van virussen. Daar is al onderzoek naar uitgevoerd
en gerapporteerd, en wordt de komende tijd
verder naar gekeken door researchers van
de TU Delft, de Universiteit Twente, het NLR
en het Radboudumc. Recirculatie kan virusdeeltjes die al bijna zijn neergedaald in een
ruimte weer oppikken en meters ver verplaatsen. Voordat deze risicofactor grondiger is
onderzocht in een speciaal daarvoor ingerichte testruimte, wordt gebouweigenaren uit
voorzorg aangeraden om de ramen vaker te
openen. Dan kan de natuurlijke luchtdoorstroming haar zuiverende werk doen. Dezelfde
situatie speelt uiteraard ook een rol in het
openbaar vervoer en vliegtuigen.

de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes
inzichtelijk te maken. 3DEXPERIENCE-specialist Dassault Systèmes heeft daarmee de
afgelopen maanden in verschillende landen
al ervaring opgedaan, waaronder in corona-haard Wuhan. Het met een ongekende
snelheid gebouwde modulaire Leishenshan
Hospital in Wuhan, is een groot ziekenhuis
gespecialiseerd in infectieziekten, zie kader.
In eerste instantie is het uiteraard gebouwd
voor het opvangen en genezen van de vele
COVID-19-patiënten. China’s Central South
Architectural Design Institute (CSADI) heeft
tijdens de korte ontwerpfase voor dit modulaire ziekenhuis mogelijk negatieve effecten
van luchtstromen door ventilatie gesimuleerd
met de SIMULIA XFlow-software via Dassault
Systèmes’ 3DEXPERIENCE-platform.

Luchtstromen simuleren

Voor CSADI was het voorkomen van besmettingen in nabijgelegen ruimtes een belangrijk
aspect in de ontwerpfase. Dus het minimaliseren van de risico’s op kruisbesmetting in het

Parallel aan het wetenschappelijk onderzoek
kunnen bedrijven en gebouwadviseurs gebruikmaken van levensechte simulaties om

Besmettingen voorkomen

ziekenhuis en eventuele gevolgen voor externe
gemeenschappen, mensenmassa’s en de omgeving. Ze hebben daarom zowel de mogelijke
virusverspreiding door ventilatiesystemen als invloeden van andere risicobronnen gesimuleerd.
Op basis van de simulatieresultaten is het luchtbehandelingsysteem en programma voor het
hele ziekenhuis verbeterd. Tevens is de afvoer
van verontreinigde lucht in behandelkamers en
andere ruimtes met een negatieve druk geoptimaliseerd om het medisch personeel beter te kunnen beschermen. Dankzij de uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden van Dassault Systèmes’
3DEXPERIENCE-platform is het ontwerpteam er
ook in geslaagd de doorlooptijd te verkorten.

Validatie met sensoren
In het St. Francis-ziekenhuis in de Franse gemeente Marange-Silvange, net boven Metz, heeft een
projectgroep van de 3DEXPERIENCE Lab Open
COVID-19 Community op vergelijkbare wijze
mogelijke besmettingsrisico’s gesimuleerd. In
dat ziekenhuis wilde men een verdieping ombouwen tot ruimtes voor COVID-19-patiënten
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Tijdens de ontwerpfase van het Leishenshan Hospital zijn de effecten van luchtstromen door ventilatie gesimuleerd met SIMULIA XFlow via het
3DEXPERIENCE-platform.

en daarbij uiteraard het risico op verspreiding
van het virus minimaliseren. 3D-modellen afgeleid van 2D-plattegronden maakten het mogelijk
om snel de gevolgen te visualiseren van indelingsvarianten met scheidingswanden. Daarna
heeft het team met SIMULIA-applicaties diverse
luchtstromingen binnen het gebouw gesimuleerd
om voor de directie inzichtelijk te maken hoe de
ruimtes, gangen en het interieur de mogelijke
virusverspreiding beïnvloeden. Inmiddels monitoren ziekenhuistechnici met speciale sensoren
de nieuwe situatie om hun simulatiemodellen te
valideren en te optimaliseren.

Nies-simulatie
Een ander project van de 3DEXPERIENCE Lab
Open COVID-19 Community is het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde
simulatie van een menselijke nies. Dat model
geeft zowel inzicht in de snelheid waarmee
druppeltjes de mond of neus verlaten, als de
omvang en distributie van de druppeltjes.
Hoewel het project is geïnitieerd om inzichtelijk te maken hoe en waar niesdruppeltjes het
beschermende materiaal van bijvoorbeeld
een mondkapje of een scherm bij een kassa
raakt, is het ook voor andere toepassingen

Leishenshan Hospital
Het Leishenshan Hospital is een speciaal veldhospitaal voor noodgevallen, gebouwd als reactie op de COVID-19-uitbraak in Wuhan. De faciliteit is gebouwd op parkeerplaats nr. 3 van
de Athletes Village in het district Jiangxia in Wuhan en is onder meer bekend geworden omdat
het in een recordtijd tot stand is gekomen. Allereerst was de besluitvorming om het hospitaal
te bouwen al zeer kort. Nadat het bestuur van Wuhan op 25 januari ’s middags om 15.30
uur had besloten om een extra ziekenhuis te bouwen, werden op 27 januari hiervoor de
benodigde financiële middelen en materialen vrijgemaakt door respectievelijk de Nationale
Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming en State Grid Corporation of China.
In totaal werd het Leishenshan Hospital van 1600 bedden voorzien. Het veldhospitaal besloeg
daarbij in totaal 25 duizend vierkante meter en was opgedeeld in 32 zones voor patiënten,
waarvan twee voor mensen in kritieke toestand en drie voor mensen met ernstige COVID19-symptomen. Op 6 februari, twaalf dagen nadat de bestuurlijke beslissing voor de bouw
was genomen, werd de eerste fase van de bouw van het ziekenhuis afgerond en twee dagen
later werd de faciliteit in gebruik genomen. Deze extreem korte oplevertijd was enerzijds te
danken aan de modulaire opzet van het geheel en anderzijds aan de overvloedige inzet
van mankracht – in totaal werkten 15 duizend arbeidskrachten mee aan de bouw van het
ziekenhuis.
Omdat het aantal COVID-19-patiënten in Wuhan na de piek in februari sterk afnam, werd het
Leishenshan Hospital op 15 april buiten gebruik gesteld. De faciliteit is echter nog niet afgebroken of ontmanteld, maar blijft tot nader order stand-by staan voor eventuele noodgevallen.
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te gebruiken. Een belangrijk voordeel van
zo’n simulatiemodel is de mogelijkheid om in
korte tijd ontwerpvarianten te analyseren en
de beste vorm en materialen te bepalen. Uit
vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd aan de
Technische Universiteit Eindhoven bleek dat
adem-, hoest- en niesdruppels nog een tijdje
in de slipstream van sporters blijven hangen.

Open-innovatie
Om de verspreiding van het huidige COVID19-virus zo snel mogelijk te beheersen en in de
toekomst van andere virussen te voorkomen, is
het belangrijk te leren van elkaars ervaringen
en opgedane kennis. Oftewel op basis van
open-innovatie samenwerken en informatie
delen. Het 3DEXPERIENCE Lab en de nonprofitorganisatie La Fondation Dassault Systèmes zijn daar twee voorbeelden van. Ook het
door Delftse studenten in amper drie weken
ontwikkelde AIRone beademingsapparaat is
een open-innovatie-initiatief, waarvoor vanuit
verschillende landen belangstelling is getoond.
Het complete ontwerp, documentatie en testresultaten daarvan staan op een open sourceplatform om door anderen te worden gebruikt
en verbeterd. Het monitoringsysteem voor dit
beademingsapparaat is ook ontwikkeld met
behulp van Dassault Systèmes 3DEXPERIENCEplatform door studenten van het Formula Student Team Delft. n
www.3ds.com
https://3dexperiencelab.3ds.com/en/projects/fablab/
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Zwembadproject Tractebel-Engie pakt de dubbel

De projecten van de Construsoft
BIM Awards 2020
Door de redactie

De winnaars van de Construsoft BIM Awards 2020 zijn bekend. Deze competitie biedt
een podium voor BIM-projecten waarbij gebruik is gemaakt van Tekla Structures en
andere BIM-software. Dit jaar waren er ruim veertig inzendingen vanuit de Benelux,
waaruit de onderstaande projecten tot winnaar zijn gekozen. Ook de internationale publieksprijs voor het project met de meeste stemmen in totaal viel dit jaar in de Benelux.

Tractebel-Engie won zowel de publieksprijs als de categorie Sport- en recreatieprojecten met het zwembadproject voor de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel.

B

ij de Construsoft BIM Awards zijn de
stemmen van het publiek van belang,
naast onder andere het gebruik van de
software en het niveau van BIM, de uitdagingen die een bedrijf heeft opgelost en de
algehele cool-factor van het project. In totaal
zijn er ruim 2500 stemmen uitgebracht in de
Benelux, waarvan het project van Tractebel
(zie verder) de meeste stemmen heeft verworven. Een eervolle vermelding was er voor de
inzending van Wopereis, dat met het project
de Hamburgerpoort veel stemmen wist te werven.
De ingezonden projecten van de Construsoft
BIM Awards 2020 blijven het hele jaar zichtbaar op construsoftbimawards.com en zullen
gaandeweg het jaar worden uitgelicht ter

promotie. Daar bovenop zullen de winnende
projecten worden ingezonden voor de Tekla
Global BIM Awards.

Publieksprijs
Naast winnaar in de categorie Sport- en recreatieprojecten was de realisatie van een
nieuw zwembad voor de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel door Tractebel-Engie
ook de winnaar van de publieksprijs. De inzending is een prachtig voorbeeld van een
BIM-project over meerdere disciplines. Voor
het nieuwe zwembad werd Tekla Structures
vanaf de start ingezet als modelleersoftware
voor de structuur (zowel beton, staal als hout),
maar ook als coördinatiemodel waarbij de
verschillende 3D-disciplinemodellen werden

samengebracht. Zo werden onder andere 3D
IFC-modellen van architectuur en diverse technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair, riolering
en waterbehandeling) in het model ingeladen. De omvang en complexiteit van het leidingennetwerk in een zwembad zijn immers
aanzienlijk, waardoor de noodzaak ontstond
om al in de ontwerpfase de nodige sparingen
te voorzien in de structuur.
De techniekenontwerpers leverden IFC-modellen aan met dummy-elementen die de sparingen definieerden in afmeting en positie. Deze
dummy-elementen werden geconverteerd
naar native Tekla-objecten, waardoor het
voorzien van de juiste sparing op de juiste
plaats vlekkeloos kon verlopen. Clashdetectie
gebeurde al in de ontwerpfase waardoor pro-
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op voorhand gedetecteerd en bleek het ook
een onmisbaar hulpmiddel in de coördinatie
van de meer dan 13 duizend sparingen in de
vloerliggers ten behoeve van installaties. De
strakke gevelafwerking vereiste dat er strikte
toleranties opgelegd dienden te worden aan
de gevelkolommen. Hiervoor werden verbindingen bedacht die het mogelijk maakten om
de gevelkolommen apart te richten nadat de
betonvloer reeds was uitgehard. Ook hier
werd BIM gebruikt om de raakvlakken met
andere partijen, zoals de glasleverancier, tijdig in beeld te brengen.

Industriële projecten

In opdracht van Delhaize Group mocht Stadsbader een nieuwe winkel bouwen in hartje Kortrijk en daarmee won
het bedrijf de BIM Award 2020 voor Commerciële Projecten.

blemen tijdens de uitvoering vermeden werden. Het 3D-model werd bovendien door het
ontwerpteam intensief gebruikt als communicatietool en visualisatietool, waardoor ook de
stakeholders het ontwerp van nabij konden
volgen. Wat betreft de structurele discipline,
werd de volledige bekisting en wapening in
3D uitgewerkt. Deliverables als bekistingsplannen, meetstaten, wapeningsplannen,
buigstaten konden vervolgens gemakkelijk
gegenereerd worden uit het model, zodat het
ontwerp klaar was voor uitvoering.

Commerciële projecten
In opdracht van Delhaize Group mocht Stadsbader een nieuwe winkel bouwen in hartje
Kortrijk, goed voor zo’n 2500 vierkante meter winkelruimte. In het Tekla-model werden
niet alleen alle ter plaatse gestorte structuren
en soilmixwanden ingetekend. Ook de volledige bovenbouw, inclusief alle individuele
prefab elementen werden in Tekla uitgewerkt,
waaruit de montageplannen en productietekeningen werden gehaald. Daarnaast werden alle bestaande structuren rondom het
gebouw schematisch in het Tekla-model verwerkt. De 3D-modellen konden vervolgens op
de werf geraadpleegd worden aan de hand
van Trimble Connect.
Maar daar stopte het gebruik van Tekla en
Trimble Connect niet. Stadsbader bouwde
namelijk drie custom made tools voor verdere
exploitatie van het 3D-model. Met de eerste
tool kunnen werfleiders een montagevolgorde ingeven in Trimble Connect. Met de
tweede tool wordt de volgorde van monteren
in film-vorm weergegeven. Met de derde tool
wordt de status van elk element in het ERPpakket (getekend, ingepland, geproduceerd
of gemonteerd) visueel weergegeven in Trim-
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ble Connect, en dit op elk mogelijk moment
van de doorlooptijd van de werf.

Publieke projecten
Het New Amsterdam Court House (NACH)
wordt het nieuwe thuis voor de Amsterdamse
Rechtbank. Waar de kelder en de eerste vijf
verdiepingen hoofdzakelijk zijn opgetrokken
uit betonnen wanden in combinatie met stalen
vloerliggers, en de hoeveelheid staal hierin
beperkt blijft tot 1800 ton, hebben de bovenste zes verdiepingen een volledig stalen structuur met een gewicht van circa 3.300 ton en
22.500 vierkante meter aan staalplaatbetonvloeren. Voor de gevelconstructie is in totaal
circa 700 ton staalplaat gebruikt.
Tijdens de engineering van het complexe
project, dat ongeveer twee jaar in beslag
nam, is veelvuldig gebruikgemaakt van de
mogelijkheden die BIM te bieden heeft. Zo
werden wapeningsclashes in de vele complexe staal-betonverbindingen steeds ruim

Wie regelmatig over de A12 tussen Gouda
en Den Haag rijdt, kan niet om het nieuwe
distributiecentrum van Hoogvliet heen. Het
hypermoderne distributiecentrum is gebouwd
volgens de nieuwste technieken en heeft een
totale oppervlakte van 72 duizend vierkante
meter, met de mogelijkheid tot een uitbreiding
van nog eens 10 duizend vierkante meter. De
staalconstructie bevat in totaal zo’n 6 duizend ton staal. Bij de bouw is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van milieubewuste en
energiebesparende toepassingen en bouwmaterialen. Het pand voldoet dan ook aan
het BREEAM-certificaat Outstanding*****.
Tijdens het productieproces werden alle
merken gescand wanneer zij een bepaalde
werkplek waren gepasseerd. Deze data
verschenen automatisch in het MRP-systeem
en werden teruggekoppeld naar het Teklamodel. Hierdoor kon in Tekla, maar dus ook
in andere pakketten zoals Trimble Connect,
inzichtelijk worden gemaakt hoever het productieproces was. Communicatie en controle
met andere bouwpartners verliep voornamelijk via IFC-uitwisseling. De verschillende
IFC-bestanden werden als referentiefile in het
Tekla-model gezet en nieuwere versies werden dus automatisch overschreven.

SBE won in de categorie Infrastructurele Projecten met het werk aan de Royerssluis in de haven van Antwerpen.
BIGnieuws | juli - augustus 2020
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Kleinschalige projecten

Buro de Haan deed de engineering en productie-aansturing van deze woning allemaal op basis van het
Tekla-model.

Infrastructurele projecten
De Royerssluis vormt in de haven van Antwerpen (België) de toegang vanaf de Schelde tot
het Albertkanaal. De bestaande sluis werd
volledig gesloopt om vervolgens een nieuwe,
grotere sluis te bouwen (250 meter lang en 36
meter breed). Voor het project werd een volledig geïntegreerd 3D BIM-model opgemaakt
waar staal, beton, grondwerken, mechanica en
infrastructuur naadloos in elkaar overvloeien.
Het ontwerp is gebaseerd op de Kieldrechtsluis

en bestaat uit een tweetal enkele roldeuren.
Basculebruggen aan weerszijden kunnen het
wegverkeer vlot over de sluis leiden. Zowel de
roldeuren als beide bruggen werden volledig
in Tekla ontworpen tot op productieniveau. SBE
stond in voor de opmaak van het ontwerp tot
en met aanbestedingsfase, voor zowel de sluis
als de hydraulische studie van de tijdelijke en
definitieve omgevingsaanleg. Ook de elektromechanische uitrusting werd door deze partij
ontworpen.

Buro de Haan verzorgde de engineering en
productie-aansturing van de woning van de
familie Haga die − om de bouwtijd te reduceren − volledig uit prefab HSB-elementen
werd opgebouwd. Zo duurde het opbouwen
op locatie niet meer dan drie dagen. Om de
bouwtijd zo beperkt mogelijk te houden zijn
daarnaast de binnenkozijnen, afwerklatten
voor beplating, elektra en wtw-installaties in
de fabriek al opgenomen in de prefab elementen. Spanten en staal werden bovendien
rechtstreeks vanuit het Tekla-model besteld bij
onderaannemers en voorzien van benodigde
bewerkingen rechtstreeks op de bouwplaats
afgeleverd.
Vanuit het Tekla-model heeft de afdeling
maatvoering van Buro de Haan de woning
uitgezet op de bouwplaats en een nacontrole
gedaan door middel van 3D-scannen van de
ankerpunten, waarop het Tekla-model weer is
gecontroleerd. n
www.construsoftbimawards.com
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Tips & Tricks AutoCAD 2021

Tekeningen vergelijken in de cloud
Door Jean-Pierre van Gastel

In dit artikel komen er een aantal interessante mogelijkheden aan bod die zijn
opgenomen in AutoCAD 2021. Zo is het in AutoCAD 2019 geïntroduceerde
drawing compare-commando in de huidige versie van AutoCAD te gebruiken om de
verschillen tussen externe referentietekeningen automatisch inzichtelijk te maken.

Afbeelding 1: Met de Compare-functie is het mogelijk om externe
referentietekeningen te controleren op wijzigingen.

Afbeelding 2: In het Drawing History-palet is te kiezen met welke oude versie de
huidige tekening moet worden vergeleken.

Afbeelding 3: De Compare-functie is ook te gebruiken voor versievergelijking van
in de cloud opgeslagen bestanden.

Afbeelding 4: Dankzij de AutoLISP-extensie Microsoft Visual Studio zijn tijdens het maken of
wijzigen van AutoLISP-bestanden functies beschikbaar als Autocomplete en Code Snippets.

A

an de Compare-functie is de mogelijkheid toegevoegd om externe referentietekeningen te controleren op wijzigingen.
Elke wijziging in een tekening die als externe
referentie of tekening die hiermee wordt vergeleken, wordt visueel zichtbaar gemaakt met behulp
van een revisiewolk, zie afbeelding 1. Wanneer
er een referentietekening is aangepast, komt automatisch de zogenaamde balloon notification
in de AutoCAD-statusbalk in beeld. Door hier
op te klikken kan de gebruiker direct de aangepaste externe referentietekening opnieuw laden
of de wijzigingen hierin weergeven. Daarnaast
kunnen ook externe referentietekeningen worden
vergeleken in het External References-palet.

Drawing History Support
Voor actieve AutoCAD 2021 subscription-klanten is er in AutoCAD 2021 een nieuwe exclusieve en zeer interessante mogelijkheid bijgekomen. Lokaal opgeslagen tekeningen maken een
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enkelvoudig back-upbestand aan (BAK-bestand),
maar voor AutoCAD-tekeningen die zijn opgeslagen in een OneDrive-, Dropbox- en Box-omgeving worden meerdere versies aangehouden.
Met het nieuwe Drawing History-commando in
AutoCAD 2021 is een tekening te vergelijken
met een voorgaande versie. De versie waarmee
de gebruiker de huidige tekening wil vergelijken,
kan gekozen worden in het Drawing Historypalet, zie afbeelding 2. Wanneer een gebruiker
is ingelogd met de Autodesk Account, verschijnt
er automatisch een melding over de historie van
de tekening zodra deze voor het eerst wordt
geopend in een OneDrive-, Dropbox- of Boxomgeving.
Nadat de gebruiker is ingelogd in de desbetreffende cloud-omgeving toont het Drawing Historypalet automatisch alle voorgaande versies van
de tekening. Vanzelfsprekend biedt het Drawing
History-palet daarbij de mogelijkheid om te filteren op datum of verstreken tijd tussen de opge-

slagen tekeningen. Ook Drawing Compare is in
te zetten, zodat het mogelijk is om snel te analyseren wat de wijzigingen zijn tussen de huidige
tekening en een eerdere versie, zie afbeelding 3.
Dit laatste is met name zeer handig als meerdere
personen aan een tekening hebben gewerkt.

AutoLISP
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in zowel de
AutoLISP- als DCL-omgeving in AutoCAD 2021.
De belangrijkste verbetering is het beschikbaar
stellen van een AutoLISP-extensie voor Microsoft
Visual Studio (VS). Door gebruik te maken van
deze extensie kan de tekenaar tijdens het maken of wijzigen van AutoLISP-bestanden gebruikmaken van functies zoals Autocomplete en Code
Snippets, zie afbeelding 4. n
Jean-Pierre van Gastel jpvangastel@techdata.com is freelance
redacteur voor BIGnieuws. Voor meer informatie over dit
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onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.
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Tips & Tricks 3ds Max

Duizenden textuurvarianten
met Substance maps
Door Jean-Pierre van Gastel

In het vorige artikel ben ik gestart met het beschrijven van nieuwe interessante mogelijkheden in 3ds Max 2021 met betrekking tot ontwerpvisualisatie. Ondertussen
heeft Autodesk al een eerste update uitgebracht voor 3ds Max 2021 met daarin opnieuw een berg nieuwe mogelijkheden. Daar kom ik in een toekomstig artikel nog
op terug, in dit artikel richt ik mijn aandacht op de zogenaamde Substance maps.
de installatie beschikt het programma over
een eigen Substance-menu en is er een Substance 2 map terug te vinden in de Materiaal
Editor. De nieuwe Substance 2 map is vele
malen sneller dan de legacy Substance map.
Daarnaast zijn Substance maps te gebruiken
voor beelden met een resolutie van liefst 8K!
Standaard is de Substance-resolutie overigens ingesteld op 512 pixels, maar dit is
eenvoudig aan te passen in het Substancemenu.

SBSAR-bestandsformaat
Door te kiezen voor een Substance 2 map kan
de gebruiker direct een Substance in het bekende .SBSAR-bestandsformaat inlezen in de 3ds
Afbeelding 1: Op share.substance3d.com zijn enkele duizenden SBSAR-bestanden te vinden
van andere Substance-gebruikers.

S

ubstance maps zijn zogenaamde procedurele texturen. Dus in
plaats van een traditionele en statische afbeelding op de harde
schijf, zoals bijvoorbeeld een JPEG-bestand dat is, bestaat de Substance map uit parameters die te beïnvloeden zijn. Door het aanpassen
van deze parameters beschikt de ontwerper concreet over duizenden textuurvarianten, gebaseerd op één enkele input.
Substance maps bestaan al erg lang en zijn ondertussen een industriestandaard geworden. 3ds Max, Maya en VRED bieden ondersteuning
voor Substance maps, maar ook game engines zoals Unity en Unreal
kunnen ermee overweg. Een Substance map heeft de extensie .SBSAR en
kan zelf worden aangemaakt met behulp van de applicatie Substance Designer. Deze laatste is oorspronkelijk ontwikkeld door het Franse bedrijf
Allegorithmic. Daarnaast zijn er nog tal van andere Substance-producten
op de markt, alleen sinds 2019 in handen van Adobe toen dit bedrijf
Allegorithmic overnam.

Substance plug-in
Sinds 3ds Max 2012 maakt de Substance map al deel uit van dit pakket.
De oorspronkelijke Substance map, die nog wel steeds beschikbaar is in
3ds Max, is inmiddels echter achterhaald. Met de introductie van 3ds
Max 2021 is er daarom ook voor gekozen om de nieuwste Substance
plug-in deel uit te laten maken van de 3ds Max 2021-installatie. Na
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Afbeelding 2: Na het inladen van de desbetreffende Substance laat 3ds Max
direct de bijbehorende parameters zien in de Parameter Editor.
BIGnieuws | juli - augustus 2020
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Parameters

Afbeelding 3: Een Substance 2 map is direct zichtbaar in de 3ds Max viewport en maakt het mogelijk om
duizenden textuurvarianten samen te stellen.

Max Materiaal Editor. Deze SBSAR-bestanden
worden gedeeld door een grote groep gebruikers op de Substance Share-website share.
substance3d.com, zie afbeelding 1. Daarnaast
kunnen Substance-gebruikers ook terecht bij de

commerciële shop van Adobe waar Substances
te koop zijn. Zie daarvoor source.substance3d.
com. Op de Adobe-site zijn maar liefst 3567
Substance maps te verkrijgen, dus er is voor elk
wat wils.

Na het inladen van de desbetreffende Substance
laat 3ds Max direct de bijbehorende parameters
zien in de Parameter Editor, zie afbeelding 2.
Deze parameters zijn dus samengesteld door
diegene die de Substance map oorspronkelijk
heeft gemaakt in Substance Designer.
Naast de verschillende parameters kan een Substance 2 map ook uit verschillende kant-en-klare
instellingen (presets) bestaan. De Substance 2
map dient vervolgens wel gekoppeld te worden
aan een materiaal. Dit kan volledig automatisch
gebeuren vanuit het Substance-menu. In dit menu
is direct een keuze te maken om een materiaal
voor onder andere Corona, V-Ray of Arnold te
verbinden met de Substance 2 map. Een Substance 2 map is direct zichtbaar in de 3ds Max
viewport en met een paar zeer simpele aanpassingen is het mogelijk om duizenden verschillende varianten van een textuur samen te stellen,
zie afbeelding 3. 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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Tips & Tricks SCIA Engineer

Van constructie- naar analysemodel
met SCIA AutoConverter
Door de redactie

Bouwkundigen staan vaak nog aan de zijlijn van de praktische BIM-workflow. Vaak moeten ze de door derden geleverde modellen opnieuw maken, waarbij automatisch veel tijd
verloren gaat aan repetitieve taken en het verzamelen van gegevens. SCIA springt hierop
in met de release van SCIA AutoConverter, een tool waarmee bouwkundigen de constructiemodellen vanuit elk 3D-pakket kunnen converteren tot analysemodellen.

D

e SCIA AutoConverter is door SCIA ontwikkeld om een rol te kunnen spelen in
het open BIM-proces. Het is dan ook een
open applicatie die de constructeur helpt om
constructiemodellen uit willekeurig welk CADpakket dan ook, om te zetten in een analysemodel in een open BIM-workflow. De conversie
verloopt daarbij volgens een gecontroleerd
geautomatiseerd proces, zodat de constructeur
hier weinig tijd aan kwijt is.
Voor de import van een model in AutoConverter is het mogelijk om een directe import uit te
voeren via de Bimplus-webpagina (zie kader)
of gebruik te maken van de geïntegreerde
BIimplus-interface in de eigen CAD-applicatie.
Sommige desktopapplicaties hebben de interface volledig geïntegreerd, zoals bijvoorbeeld
Allplan en SCIA Engineer, en andere hebben
speciale plug-ins, zoals bijvoorbeeld Revit. Voor
het uploaden van structurele modellen zijn een
drietal bestandsformaten te gebruiken: .skp, .ifc
en .ifcszip.
Analysemodellen zijn in AutoConverter te uploaden via de SAF-bestandsimport of via de
Bimplus-uitwisselingsinterface die is ingebouwd
in SCIA Engineer (Bestand-> Exporteren-> Bimplus-uitwisseling). Om een misverstand te voorkomen: IFC is alleen voor structurele modellen
te gebruiken en niet geschikt voor het uploaden
van analysemodellen. Houd er verder rekening
mee dat de tijd die het kost om een analysemodel te uploaden afhangt van de grootte van
het model en dat toegekende ladingen en resultaten de uploadtijd aanzienlijk kan verlengen.

Samenwerkingsplatform
De verschillende modellen blijven met SCIA
AutoConverter verbonden. Met modellen die
in de cloud worden opgeslagen en gedeeld,
heeft iedereen in het projectteam altijd en overal
toegang tot de gegevens. SCIA AutoConverter
is specifiek opgezet als een globaal samenwer-
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Voor het opschonen van het model is een filterfunctie beschikbaar waarbij de gebruiker kan aangeven welke onderdelen hij wel of niet wil meenemen.

kingsplatform, waarbij de up-to-date uitwisseling
van de gegevens tussen modelleurs en bouwers
centraal staat.
De samenwerkingsworkflow met het geïntegreerde wijzigingsbeheer maakt het mogelijk om ook
revisies bij te laten houden. Aanpassingen aan
het structurele model worden daarbij automatisch doorgevoerd in het gerelateerde rekenmodel, zonder dat aanvullende analysegegevens
verloren gaan die met de analysetool zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld de belastingen van de
verschillende onderdelen. Door de directe koppeling wordt het handmatig opbouwen van en
het bijhouden van wijzigingen aan een model
vermeden, waardoor teamleden hun ontwerp
niet langer handmatig hoeven te updaten.

Opschonen model
Voor het opschonen van het model in SCIA
AutoConverter moet de constructeur er reke-

ning mee houden dat sommige wijzigingen
niet in dit programma uit te voeren zijn. Zo
is het bijvoorbeeld niet mogelijk om IFC-groepen opnieuw te definiëren in AutoConverter
(of in Bimplus). Als deze toch moeten worden
aangepast, dient dit te gebeuren in het CADprogramma waarin het structurele model is
opgebouwd.
Voor het opschonen van het model is een filterfunctie beschikbaar waarbij de gebruiker
zelf kan aangeven welke onderdelen hij wel
of niet wil meenemen in het structurele rekenmodel. Let hierbij op dat het filteren van onderdelen niet hetzelfde is als het verbergen
van objecten via het oogpictogram onder
aan het scherm. Deze laatste functie is alleen bedoeld om objecten visueel te verbergen. De objecten worden dan weliswaar niet
meer weergegeven, maar wel meegenomen
bij de conversie naar het constructiemodel.
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gebruikt. Ze worden daarbij op teamniveau
gedeeld met andere teamleden en zijn ook
door andere teamleden weer te verwijderen.
Het is dan ook belangrijk om hier goede afspraken over te maken met de andere teamleden, want de filters kunnen niet meer worden
hersteld zodra ze zijn verwijderd.

Objectherkenning

Het is niet mogelijk om IFC-groepen opnieuw te definiëren in AutoConverter, dit dient dit te gebeuren in het
CAD-programma.

Alleen de objecten die zijn uitgeschakeld via
discipline, IFC-groep of filter gaan niet mee

met conversie. Voor de filters geldt dat ze op
te slaan zijn, zodat ze kunnen worden her-

Voor het herkennen van objecten in SCIA AutoConverter is het noodzakelijk dat de gebruiker allereerst een attribuut kiest in het eigenschappenkeuzevenster (het Pen-pictogram),
waarna de groepen worden weergegeven in
de materiaal- en doorsnedetoewijzing. Wie
een specifieke doorsnede/materiaalgroep
wil wijzigen en wil voorkomen dat het programma die instelling toepast op alle vergelijkbare groepen, kan dit doen door de Smart
mapping uit te schakelen. Voor het toevoegen
van objecten aan een nieuw gemaakte groep
dient de gebruiker eerst een groep te selecteren en vervolgens de objecten in de 3D-scène. Naast de geselecteerde groep verschijnt
dan het pictogram ‘Add’.
De Recognizer in SCIA AutoConverter hoort
automatisch alle relevante objecten te herkennen die zich in het model bevinden. Wanneer
de gebruiker geen selectie van objecten heeft
gemaakt, zal de functie alle zichtbare onderdelen meenemen. De Recognizer zal daarbij
transparante objecten behandelen alsof ze
zichtbaar zijn. Indien de Recognizer na afloop foutmeldingen geeft voor objecten, dan
is het noodzakelijk om deze onderdelen aan
te passen in de CAD-applicatie. Wanneer de
onderdelen vervolgens op de juiste wijze zijn
aangepast, zal een nieuwe doorloop met Recognizer een foutloos resultaat opleveren. n
www.scia.net/nl

De Recognizer in SCIA AutoConverter zal alle relevante objecten herkennen die zich in het model bevinden.

Allplan Bimplus
Allplan Bimplus is een open BIM-platform voor samenwerking tussen
alle bouwdisciplines. Het platform verzorgt het centrale beheer van
BIM-modelgegevens, informatie, documenten en taken gedurende de
volledige levenscyclus van het gebouw. Met Allplan Bimplus is het
onder andere mogelijk om submodellen uit verschillende disciplines
samen te voegen en vervolgens te analyseren. De Task Board binnen
Allplan Bimplus zorgt voor taakbeheer en toegang tot alle gegevens
via mobiele apparaten, waardoor locatie-onafhankelijk werken mogelijk is.
Voor Allplan Bimplus zijn er naast SCIA AutoConverter een vijftal
apps beschikbaar. De Revision Compare-app is geschikt voor het beheer van revisies, het groeperen en automatisch groeperen van objecten. De Schedule Simulation-app bevat functies voor het rechtstreeks
koppelen van modellen aan MS Project, het grafisch weergeven van

de bouwvolgorde en het markeren van objecten die aan een specifiek
proces of activiteit zijn toegewezen.
Met de Export Manager-app is het mogelijk om geselecteerde modelgegevens te exporteren in IFC4-formaat. De app is daarbij met name
bedoeld voor het isoleren van modelgegevens van gecombineerde
BIM-modellen en is daarbij in staat om alleen de structurele modelgegevens te exporteren naar IFC4.
De AX3000 Virtual Reality-app is binnen Allplan Bimplus beschikbaar
voor het gebruik van VR binnen het ontwerp en stelt de ontwerper in
staat om de OCULUS Rift VR-lens in te zetten. Voor de Microsoft Excelapp geldt dat deze Bimplus direct synchroniseert met Excel en het mogelijk maakt om alle alfanumerieke informatie in Excel te bewerken.
Alle Bimplus-functies zijn daarbij geïntegreerd in de Excel-menubalk.
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaartmateriaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

Waar gaat BIGnieuws over?
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
Ordina

www.ordina.nl/vakgebieden/geo-ict
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TEC CADCollege

www.cadcollege.nl
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Servicepagina

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

Gegevens onjuist?
Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager
van BIGnieuws onjuist blijken te zijn, verzoeken wij u deze
adresdrager met gecorrigeerde gegevens in een gesloten
envelop te retourneren aan:
CMedia
Westfriesland 18,
8302 MC Emmeloord
U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar:
services@bignieuws.nl.
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TEC, het CAD College, is dé opleider tot
CAD-specialist. Welk instapniveau u ook
heeft, bij TEC leert u op een plezierige manier
om te gaan met CAD. Naast het geven van
kwalitatief hoogstaande cursussen, is het
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website goede online support.
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