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Als ik één les heb geleerd van de interviews die ik voor dit nummer van BIGnieuws heb uitgevoerd binnen het kader van circulariteit – zie de artikelen op pagina 32 tot en met 52 – dan is
het wel de les dat hergebruik met name zoden aan de dijk zet als we bouwelementen functioneel
hergebruiken. Of het nu om een kozijn gaat, een wc-pot of een stopcontact: het is veel nuttiger om
deze in hun geheel te herplaatsen dan om ze uit elkaar te halen, te vermalen en de grondstoffen
te hergebruiken. Dat laatste is weliswaar nuttig, zeker als er geen andere opties zijn, maar de
winst ervan is beperkt en veel minder dan bij functioneel hergebruik.
Toen ik de boodschap van het functioneel hergebruik tot me door had laten dringen, begreep ik
meteen hoe onhandig ik al die jaren met het schrijven van het voorwoord ben omgesprongen.
Elke keer weer heb ik de voorwoorden uit voorgaande nummers afgebroken tot losse letters,
komma’s en punten, om deze vervolgens weer met moeite aaneen te rijgen tot een nieuw stuk.
Dat vreet energie en is weinig effectief. Vandaar dat ik het dit voorwoord maar probeer met het
functioneel hergebruik van zinnen uit mijn eerdere voorwoorden van 2021.
Het einde van de lockdown zal ongetwijfeld de nodige feestjes en vieringen met zich meebrengen, maar de periode erna zal ongetwijfeld ook in het teken staan van evaluatie. De atmosferische rollercoaster van de eerste twee maanden van dit jaar bracht regen, wind, sneeuw, ijzel
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en natuurlijk enkele warmterecords en benadrukte daarmee ook de noodzaak om in ons land
op werkelijk alles te zijn voorbereid. Een binnenkort ex-buurman kwam gelukkig meteen met een
oplossing voor het probleem: in de buurt was nog wel een viaduct waar niet veel verkeer langs
kwam, daaronder konden we het vast wel drie weken volhouden. Als dat een zwaarwegende
factor is, wordt de keuze voor een technische opleiding een stuk aantrekkelijker.
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Wat zegt u, geen touw aan vast te knopen? Dan wil ik u vragen om toch wat associatiever te
lezen, want als we een betere, duurzame en meer circulaire wereld willen, dan moeten we daar
allemaal aan mee willen werken.
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De voormalige Nederlandse Kabelfabriek in Delft wordt getransformeerd tot een levendig stadscentrum. Op de
voorkant een impressie van het nieuwe district van Mei architects and planners. Op pagina 6 en 7 valt hierover
meer te lezen.
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Joris van Veen, Remon Slotman en Jan de Vries
mochten samen als onderdeel van de minor
Internationaal Bedrijfsleiderschap een compleet
melkveebedrijf ontwerpen bij Aeres Hogeschool
te Dronten. Niet alleen de tekening, maar ook
de economie, logistiek, inzet van arbeid,
managementstijl, praktische werkbaarheid en de
technische resultaten waren een onderdeel van
het ontwerp.
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Circulair

BIGnieuws sprak met senior projectleider Bert de
Vilder van GP Groot circulair slopen (onderdeel van
infra en engineering) over de activiteiten van het
bedrijf op het gebied van circulariteit en de verwachtingen die GP Groot hiervan heeft voor de toekomst.
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Project winnaar Urban Design Concept 2020

Kabeldistrict richt zich op de
ondernemers van de toekomst

Door Lambert-Jan Koops

Het plan voor het Kabeldistrict in Delft, waar de voormalige Nederlandse Kabelfabriek wordt getransformeerd tot een levendig stadscentrum met een combinatie
van wonen en werken, heeft een Urban Design & Architecture Design Award 2020
gewonnen. Het project, ontworpen door Mei architects and planners in opdracht
van ontwikkelcombinatie Amvest en KondorWessels Vastgoed, is verkozen tot winnaar van de categorie ‘Urban Design Concept’ en kreeg de prijs in verband met
het onderscheidend en innovatief vermogen van herbestemming en impact op de
maatschappij. Michiel van Loon en Rob Grim, respectievelijk associate partner en
stedenbouwkundige bij Mei architects and planners, vertellen hier meer over.

Start-ups en jonge ondernemers krijgen de ruimte in het Delftse Kabeldistrict. © Mei architects and planners

“V

an oudsher is er in Delft altijd veel
bedrijvigheid geweest aan de oever
van de Schie en de Nederlandse Kabelfabriek is daar een aansprekend voorbeeld
van”, zo begint Van Loon zijn verhaal. “Voor dit
bedrijf is in de vorige eeuw een enorm complex
van fabriekshallen gebouwd en het zijn die hallen die we met ons plan voor het Kabeldistrict
willen transformeren in een bruisende woon-
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werkomgeving. Deze combinatie van activiteiten
past goed bij de historie van het gebied en we
willen het wonen en werken dan ook naadloos
op elkaar laten aansluiten. Om dat te bereiken
passen we niet alleen de bestaande hallen aan,
maar maken we ook nieuwe, zodat naast het
wonen en werken ook oud en nieuw met elkaar
wordt verweven.”
Door de omvang alleen al is de transformatie

van de Kabelfabriek een bijzonder project. Het
is dan ook meer dan alleen maar de aanpassing
van een gebouw, zo stelt Grim. “In Nederland is
al van veel oude gebouwen de gebruiksfunctie
aangepast door middel van een renovatie, maar
hier hebben we het over de verandering van een
gebouw naar een stad. De voormalige fabriekshallen gaan een stedelijke omgeving vormen,
zonder dat daarbij het gevoel van het gebouw
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voor deze jonge ondernemers. Zo is er binnen
de opzet goed nagedacht over de manier waarop de bedrijven van het Kabeldistrict zichtbaar
zullen zijn voor de bewoners en bezoekers.
Daarbij spelen de pleinen een belangrijke rol,
want die zullen niet alleen ruimte bieden aan
voorzieningen als horeca en winkels, maar dus
ook aan de bedrijven. De in de stad aanwezige
techniek en kennis zal op die manier volledig geïntegreerd worden in de omgeving. Overigens
is het niet zo dat de ondernemers alleen in het
Kabeldistrict terecht kunnen als ze aan de TU
Delft zijn afgestudeerd. Ook de mbo en hbo’er
kan hier met zijn of haar bedrijf naartoe, als het
past in de zogenaamde ‘high tech systems and
materials’-sector.”

Tijdelijke ruimtes
Met het nagenoeg autovrij maken van het gebied wordt het Kabeldistrict een vrije omgeving met een groene
uitstraling. © Mei architects and planners

verloren gaat en zonder dat er ook maar iets
aan leefkwaliteit hoeft te worden ingeleverd. Dat
maakt het project echt uniek.”

Integratie groen en water
Het Kabeldistrict bouwt dus voort op aanwezige
kwaliteiten, bedrijvigheid en het industriële verleden van de bestaande omvangrijke Kabelfabriek. Met de hoge mate van circulariteit en een
gelaagde integratie van groen en water is het
project bovendien een duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor werkt Mei architects and planners als stedenbouwkundig architect nauw samen met ZUS als landschapsarchitect. Van Loon
licht de plannen toe: “Om te beginnen zullen we
alleen bedrijfsauto’s toelaten in het weefsel van
het kabeldistrict. Private autobezitters zullen hun
voertuig moeten parkeren aan de randen van
het gebied, waar verschillende parkeergarages
worden gebouwd. Die aanpak is goed mogelijk omdat de ontwikkeling van de fabriek één
integraal project betreft en er geen gevestigde
partijen zitten die daar bezwaar tegen zouden
kunnen hebben. Het nagenoeg autovrij maken
van het woon-werkgebied heeft tot gevolg dat
het een vrije en prettige omgeving wordt, die
ook makkelijk een groene uitstraling kan krijgen.
Die groene uitstraling van het gebied wordt versterkt door de ontwikkeling van het Schiepark en
het beplanten van de oevers van de Schie.”
Ook op andere plekken zal straks het groen een
belangrijke plaats innemen, zoals bijvoorbeeld
op de pleinen van het kabeldistrict en op het dak
van de hallen. Grim legt uit dat over de functie
van dit laatste al goed is nagedacht: “Om de
benutting van de beschikbare ruimte te optimaliseren wordt in de stedelijke omgeving steeds
vaker gekeken naar de mogelijkheid om daken
te gebruiken. In het geval van het Kabeldistrict

zullen we inzetten op het creëren van gemeenschappelijke daktuinen. Die zorgen niet alleen
voor vergroening, maar functioneren dan ook
als ontmoetingsplekken voor de inwoners.”

Ondernemers
De ontwikkeling van het Kabeldistrict past binnen het grotere plan van de gemeente Delft om
de stad klaar te maken voor de toekomst. “Het
is voor Delft natuurlijk heel logisch om binnen het
grotere geheel van de stad sterk in te zetten op
een gecombineerde woon-werkomgeving als
het Kabeldistrict”, zo zegt Van Loon. “Er zijn veel
jonge ondernemers die aan de slag willen als
ze het diploma van de TU Delft op zak hebben
en de stad wil voorkomen dat ze allemaal uitvliegen. Met de opzet van het Kabeldistrict moet
er dan ook een aantrekkelijke locatie bij komen

UDAD 2020 Awards
De Urban Design & Architecture Design
(UDAD) Awards 2020, opgericht in
2016, is een prijs voor stedelijk ontwerp.
De prijs wordt uitgereikt door het wereldwijde online platform APR, om erkenning
te geven aan het werk van professionals
en studenten op het gebied van architectuur en design over de hele wereld.
De jury richt zich op vooruitstrevende
ideeën die architectuur herdefiniëren,
door de implementatie van nieuwe technologieën, materialen, programma’s, esthetiek en ruimtelijke organisaties samen
met studies over globalisering, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en de digitale revolutie.

Momenteel bevindt het Kabeldistrict zich in de
definitieve planfase. Naar verwachting zal de
bouw van de eerste fase eind 2022 van start
gaan en in 2024 zullen de eerste woningen en
bedrijfsruimten opgeleverd worden. Gedurende
de verschillende fasen van het plan, nemen KD
Campus en KD Lab echter al plaats in tijdelijk
ingerichte ruimtes, waar studenten van de TU
Delft en jonge start-ups kunnen werken aan de
ontwikkeling en productie van hightech ideeën.
Over dat laatste is stedenbouwkundige Grim erg
enthousiast. “Wie wil zien wat er gebeurt, kan
er al een kijkje nemen en dus ook echt de transformatie van het district ervaren. Ook vind ik het
een goede zaak dat het project al meteen iets
concreets oplevert in de vorm van de tijdelijke
ruimtes. De stad profiteert dus al meteen van het
project.”
Met betrekking tot de tijdelijke oplossingen merkt
Grim op dat het stedenbouwkundige plan is uitgewerkt in systemen en ideeën, en niet een in
beton gegoten opzet heeft. “Dat vraagt natuurlijk ook om een flexibele houding van onszelf
als Mei architects and planners, maar biedt ook
de kans om te leren van de ontwikkelingen en
voortschrijdend inzicht op te doen over wat ondernemers, bewoners en stadsbestuur willen in
de loop van de tijd.”
Ook collega Van Loon ziet de open stedenbouwkundige opzet van het Kabeldistrict vooral als
een kans: “We hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd: het is een levend plan en daarmee
nooit helemaal af. Net als de bedrijven die zich
er zullen vestigen, moet ook het gebied zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien. Als die ruimte
er is, zullen de ondernemers en de bewoners
van het district zich ook echt eigenaar gaan
voelen van het gebied en zelf actief meewerken
aan de totstandkoming van de voor hen ideale
woonwerkomgeving.” n
www.kabeldistrict.nl
www.mei-arch.eu
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Compleet ontwerp uitgewerkt in SketchUp

Een melkveebedrijf met oog
voor comfort
Door de redactie

Joris van Veen, Remon Slotman en Jan de Vries mochten samen als onderdeel
van de minor Internationaal Bedrijfsleiderschap een compleet melkveebedrijf
ontwerpen bij Aeres Hogeschool te Dronten. Niet alleen de tekening, maar ook
de economie, logistiek, inzet van arbeid, managementstijl, praktische werkbaarheid en de technische resultaten waren een onderdeel van het ontwerp. Al deze
verschillende aspecten zijn samengekomen in een uitgebreid 3D-model, waarvoor SketchUp Pro gebruikt is. In dit artikel legt Van Veen uit waarom het drietal
tot dit specifieke ontwerp is gekomen.
Opslagcapaciteit

De opzet van het melkveebedrijf: de drie stallen bieden elk onderdak aan vijfhonderd koeien, die kunnen worden
gemolken in de centrale melkstal.

“O

ns uitgangspunt was een melkveebedrijf op het zuidereiland
van Nieuw-Zeeland dat besloot om de vijftienhonderd melkkoeien niet
meer jaarrond buiten te houden, maar om
een stal te bouwen waarin de koeien kunnen
worden gehuisvest. Dit hield meer in dan
alleen de bouw van de stal, want het betekende dat de gehele bedrijfsopzet daarmee
veranderde en die verandering hebben wij
uitgedacht. Ons doel was daarbij om met
hetzelfde aantal koeien een aanzienlijke
melkproductie-stijging te realiseren”, vertelt
Van Veen.
“Om het bedrijf heen ligt zo’n achthonderd
hectare land waarop zowel gras als maïs
verbouwd kan worden. Dit oppervlak biedt
meer dan voldoende opties voor het samenstellen van een efficiënte beweiding én een
wisselteelt tussen gras en maïs. De ronde
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vorm van het land heeft te maken met de beregeningsinstallatie die in de zomer nodig
is en vanuit het centrale punt van het bedrijf
zal rondgaan.”

Om vijftienhonderd koeien te kunnen huisvesten, hebben de studenten ervoor gekozen om
drie stallen voor vijfhonderd koeien te bouwen, die op een efficiënte manier met elkaar
verbonden zijn. “Bij de stallen zijn verschillende kuilplaten gebouwd voor de opslag
van gras- en maiskuil. Dit biedt het bedrijf
voldoende opslagcapaciteit en voersnelheid.
De melkstal is centraal gelegen op het boerenbedrijf en ingericht op een efficiënte manier die vaker voorkomt in Nieuw-Zeeland.
In de melkstal worden koeien gemolken, kunnen behandelingen uitgevoerd worden en is
er de mogelijkheid om koeien te separeren.
Alle handelingen met koeien op het bedrijf
worden rond de melkstal uitgevoerd en in de
drie grote stallen worden de koeien voor de
rest met rust gelaten. De ronde wachtruimte
kan meer dan vijfhonderd koeien bevatten en
dankzij de beweegbare hekken is het daarbij mogelijk om meerdere groepen tegelijk te

Bij de melkstal staan enkele tarwesilo’s om in bulk tarwe op te kunnen slaan.
BIGnieuws | juli - augustus 2021
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Diepstrooiselbox en mestscheiding

De wachtruimte heeft een capaciteit van meer dan vijfhonderd koeien en dankzij de beweegbare hekken zijn deze
in meerdere groepen op te delen.

houden, waardoor het wisselen van groepen
snel gaat en het mogelijk is om efficiënt te
melken. Bij de melkstal zijn tevens meerdere
tarwesilo’s aanwezig om in bulk tarwe op te
kunnen slaan, wat de kostprijs weer ten goede komt”, vertelt Van Veen.

Mestsilo’s
“Om zo goedkoop mogelijk te bouwen, is
de centrale drijfgang tussen de stallen en de
melkstal niet overkapt en slechts voor de helft
onderkelderd. Dit betekent dat er beperkte
mestopslag aanwezig is op het bedrijf. In
combinatie met de mestscheider en bijbehorende mestsilo voor dunne fractie, de vloeibare mest, en mestplaat voor dikke fractie, de
vaste mest, zou dit voldoende zijn voor twee
maanden. De opslagcapaciteit kan eventueel
worden uitgebreid door het plaatsen van een
extra silo. De dikke fractie uit de mestscheider
wordt in de stallen gebruikt als beddingmateriaal in de ligboxen.”
De stallen zijn ontworpen voor een hoog dierwelzijn, lage bouwkosten en een goede praktische werkbaarheid. De vrije overspanning
van 34 meter geeft overzicht en draagt een
dak van golfplaten. “De open zijkanten en
nok moeten zorgen voor voldoende natuurlijke ventilatie in de zomer. Bouwen met hout

in plaats van metaal is een keuze die vooral
de uitstraling ten goede komt. De gehele stal
is gebouwd naar Nederlandse maten en adviezen”, aldus Van Veen, die daarbij uitlegt
waarom hiervoor is gekozen. “Ondanks dat
de koeien in Nieuw-Zeeland kleiner zijn dan
in Nederland, moet dit bedrijf grotere koeien gaan fokken om een productiestijging te
kunnen realiseren. Hierbij bieden de stallen
de mogelijkheid om de grotere koeien te beschermen tegen de hitte in de warme NieuwZeelandse zomers.”

Ruimte en koeverkeer
Bij het bouwen van de stal is niet meer beton gebruikt dan nodig om de kosten zo laag
mogelijk te houden: “De dichte vloer en het
buizenvoerhek zijn zowel vanuit kostenoogpunt als dierwelzijnsoogpunt geplaatst. In de
stal is voldoende ruimte voor de koeien om
te bewegen en er zijn meer dan voldoende
drink- en voederplaatsen aanwezig. De ligboxen zijn diepstrooiselboxen die worden gevuld met de al genoemde gescheiden mest,
wat voor de koeien zeer comfortabel is. De
oversteken zijn afsluitbaar met buizen, waardoor werknemers gemakkelijk koeien naar
de melkstal kunnen drijven. Koeverkeer is in
deze stallen dus makkelijk te regelen, waar-

De stallen zijn voorzien van diepstrooiselboxen die comfortabele ligplaatsen bieden voor de koeien.

Melkkoeien worden vaak gehuisvest in
ligboxenstallen, waarbij de vorm en opbouw van de ligbox van groot belang
zijn in verband met hun invloed op diergezondheid, dierwelzijn en melkproductie. Traditionele ligboxenstallen werden
vaak gebouwd met rubberen matten in
de ligboxen. Deze kunnen, mits de afmetingen juist zijn, goed comfort bieden
aan de koeien. Een diepstrooiselbox
biedt door een strooisellaag van vijftien
tot twintig centimeter echter het optimale
ligcomfort. Dit komt het dierwelzijn en
daarmee ook de melkproductie ten goede. Een alternatief voor de rubbermatrassenbox is een zogenaamde diepstrooiselbox, waarin de box voorzien is van
een ruime laag strooisel, zo´n zeventig
tot honderd liter per box. Deze strooiselondergrond is zacht en comfortabel
zodat de ligplaats zich kan vormen naar
het lichaam van de koe.
De diepstrooiselboxen kunnen worden
gevuld met zaagsel of stro, maar het gebruik van deze materialen is inmiddels
relatief duur geworden. Een economisch
beter alternatief is daarom het gebruik
van gescheiden koemest. De grondstof
hiervoor is immers gratis, zodat de kosten beperkt blijven tot het in bedrijf houden van de mestscheider.

door er efficiënt kan worden gewerkt.”
Terugkijkend op het project is Van Veen erg
tevreden over de opzet van het ontwerp en
de mate waarin hierbij aan details is gedacht. “Het was een prachtig project om aan
te werken en hopelijk inspireert het medestudenten en boerenbedrijven bij het ontwerpen
van nieuwe stallen en bedrijfsstrategieën.” n
www.sketchup.nl
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Bewustwording en voorbereiding essentieel

What the hack, cybersecurity
in de bouw en GWW
Door de redactie

ICT speelt een steeds grotere rol in de bouw en GWW, waardoor zowel productieprocessen als projecten er afhankelijker van worden. Elke ICT-toepassing is echter kwetsbaar
voor cyberaanvallen, met mogelijk disruptieve gevolgen. Tijdens het virtuele Stumicoevent ‘What the hack’ werd duidelijk welke gevaren er allemaal op de loer liggen en
hoe organisaties zich daartegen kunnen beschermen. Als praktijkvoorbeeld is onder
andere het calamiteitenplan cybercrisis van Rijkswaterstaat gepresenteerd.

zijn vanzelfsprekend interessante doelwitten
voor hackers. Zeker als deze diensten via een
gratis account worden gebruikt, moet men
zichzelf afvragen wat daartegenover staat.
Datzelfde geldt voor alle gratis toegankelijke
wifi-netwerken. Een tweede belangrijk advies
is een risicoanalyse te maken van welke onderdelen van de ICT-infrastuctuur welke kwetsbaarheden kunnen hebben en hoe deze zo
goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld
door beveiligde VPN-verbindingen, multifactor authenticatie en encryptietechnieken te
gebruiken. Weeg bij de risicoanalyse ook af

Ethisch hacker en cyberrisico-analist van WeSecureIT Wouter Parent (rechts), vertelde als gastexpert hoe hackers
denken en werken.

V

olgens Wouter Parent, ethisch hacker en cyberrisico-analist van WeSecureIT is het niet een kwestie van of
we gehackt kunnen worden, maar wanneer
en hoe groot de gevolgen zijn. Hij vertelde
als eerste gastexpert hoe hackers denken en
werken, en hoe ransomware, phishing, voice
phising (ook wel vishing genoemd) en CEOfraude werken. Uit de cyberaanval die logistiek dienstverlener Maersk in Rotterdam ruim
tweehonderd miljoen euro heeft gekost, wordt
duidelijk dat de impact groot kan zijn. Ook
de aanvallen op de Universiteit Maastricht en
gemeente Hof van Twente zijn bekende succesvoorbeelden. Verder toonde het stilleggen
van oliepijpleidingen in de VS aan dat ook
goed beveiligde infrastructuur kwetsbaar is
voor een cyberaanval. Behalve hackers die uit
financiële motieven bedrijven en invloedrijke
mensen afpersen, zijn er volgens Parent ook

Evenement

hackers in overheidsdienst die kwetsbaarheden in andere landen proberen te vinden en
te misbruiken. Daarom is niet alleen preventie
belangrijk, maar ook de wijze waarop een
organisatie en haar medewerkers omgaan
met een cyberaanval. Een belangrijk advies
voor betere preventie en verdediging is het
vergroten van ieders bewustzijn en alertheid
dat een cyberaanval kan plaatsvinden en wat
de mogelijke gevolgen zijn.

Risicoanalyse
Parent verhoogde het bewustzijn voor cyberaanvallen bij alle deelnemende Stumico-leden met praktische voorbeelden. Bijvoorbeeld
de cyberrisico’s gerelateerd aan thuiswerken
en het toenemend gebruik van (gratis) cloudservices. Providers die grote hoeveelheden
data voor klanten beheren, denk aan Dropbox en e-maildiensten, maar ook WeTransfer,

Monitoren en oefenen
Cyberaanvallen zijn deels te voorkomen en snel te weerstaan door de ICTinfrastructuur continu te monitoren op
afwijkend gedrag en verdachte softwarecode. Zoals de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) dat realiseert voor een groot aantal Nederlandse
en Europese ISP’s en hun klanten met
onder andere de Nationale Wasstraat
(NaWas) tegen DDoS-aanvallen.
Medio juni organiseerden de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
(NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de cyberoefening
ISIDOOR 2021. In totaal 96 organisaties uit vitale sectoren als de drinkwatervoorziening, nucleair, energie, infrastructuur en de bankensector namen met
ruim vijftienhonderd medewerkers deel
aan de grootste nationale cybercrisisoefening ooit in Nederland gehouden.
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Column
Een AVG voor je
gebouw?

Rijkswaterstaat heeft als grote organisatie uiteraard een calamiteitenplan cybercrisis en scenario’s om mogelijke oorzaken, bronnen, geraakte systemen en infrastructuur te analyseren.

wat de kosten zijn voor meer beveiliging versus de mogelijke schade van een cyberaanval of datadiefstal. Uit het recente nieuws dat
de FBI bijna 64 van de 75 betaalde bitcoins
aan losgeld voor de cyberaanval op Colonial
Pipeline weer heeft teruggepakt, blijkt dat
(ethische) hackers tot veel in staat zijn.

Maakindustrie en bouwsector
De tweede gastexpert was Liesbeth Holterman, strategisch adviseur cybersecurity centrum maakindustrie van Novel-T. Zij belichtte
cybersecurity vanuit het perspectief van de
maakindustrie en de bouw, en deelde de
resultaten van een onderzoek onder veertig
bedrijven in Overijssel. Daaruit blijkt het volgende:
• ICT-beheer is vaak uitbesteed.
• Patchen blijft een aandachtspunt.
• Back-up wordt vaak vergeten.
•D
 e digitalisering van de productieomgeving staat nog in de kinderschoenen.
•O
 pportunistische aanvallen leiden tot incidenten.
• Er zijn weinig afspraken in de supply chain.

die onder Verkeer- en Watermanagement
valt, met accounthouders die deel uitmaken
van het landelijke onderdeel Centrale Informatie Voorziening (CIV). Rijkswaterstaat heeft
uiteraard een calamiteitenplan cybercrisis en
scenario’s om mogelijke oorzaken, bronnen,
geraakte systemen en infrastructuur te analyseren. Daarin wordt onderscheid gemaakt
tussen niet-moedwillig technisch of menselijk
falen en moedwillige hacks, spionage en
terrorisme. Als er een calamiteit gebeurt,
wordt dat gemeld door het Security Operations Center van de Centrale Informatie
Voorziening, dat de infrastructuur monitort.
Vervolgens komt dan afhankelijk van allerlei
criteria het Computer Emergency Response
Team (CERT) en een crisisteam CIV in actie.
Indien nodig wordt daarna in een 2de fase
opgeschaald naar een landelijk Crisisteam
Rijkswaterstaat (CT RWS) en in een 3de fase
naar een Corporate Crisisteam (CCT). Hoewel ook bij Rijkswaterstaat een cyberaanval
niet altijd te voorkomen is, zijn ze er goed op
voorbereid! n
www.stumico.nl

Verder blijft ondanks alle investeringen in
security-oplossingen de mens nog vaak een
zwakke schakel. Daarom pleit Holterman
voor training van de medewerkers, duidelijke
rollen en verantwoordelijkheden, het delen
van ervaringen met elkaar en meer afstemming in de keten en in bouwteams.

Crisismanagement Rijkswaterstaat
Als laatste expert vertelde Tessa Mulders,
adviseur crisismanagement bij Rijkswaterstaat, hoe haar werkgever omgaat met een
cybercrisis. Crisismanagement is bij Rijkswaterstaat de taak van een landelijke afdeling

www.wesecureit.nl
www.novelt.com
www.ncsc.nl

De afgelopen maand heb ik me volledig gestort
op digitale webinars, praktijkdagen, virtuele conferenties en online lezingen. Thema’s die aan bod
kwamen waren smart cities, digital twin, Madaster,
ISO 19650, ILS 2.0, sensordata, parametrisch
ontwerpen, daglicht en regelgeving. Al met al een
groot aanbod van thema’s die allemaal met de gebouwde omgeving te maken hebben. In veel van
deze evenementen spreekt men niet meer over BIM,
maar over data. Een oud-collega zei jaren geleden
al “BIM = DATA”. Dit lijkt steeds meer de realiteit te
worden. BIM wordt gebruikt als geometrische data
voor de gebouwen, maar het is slechts een klein
stukje van het grotere geheel.
Voordat met een ontwerp begonnen wordt, zijn
al veel data beschikbaar over de locatie. Zo heeft
de regelgeving, data, invloed op het ontwerp. De
statistieken van een wijk hebben invloed op het
gebruik, en de ligging op het uiterlijk. Door het
toepassen van de ISO 19650 (de internationale
norm voor het beheer van informatie over de hele
levenscyclus van een gebouw met behulp van BIM)
en het gebruik van ILS 2.0 (InformatieLeveringsSpecificatie) wordt het complete BIM-traject vastgelegd
op (digitaal) papier. Nog voor de start van het ontwerp. Tijdens het ontwerpen maakt de architect gebruik van parametrische ontwerptools om alternatieven uit te werken. Nadat het gebouw in gebruik
genomen is, kunnen we sensordata verzamelen.
Hiermee is de bezetting van ruimtes te meten, de
luchtkwaliteit te controleren en de temperatuur en
het energieverbruik bij te houden. Vervolgens kunnen we deze data koppelen en opslaan in grotere
overkoepelende systemen die de opstap zijn voor
smart cities.
We verzamelen zo veel data over het gebouw, over
gebruik, proces, verbruik, materialen en energielabel, dat het misschien wel te veel wordt. Google
begon met het verzamelen van data om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, maar we zien
nu een tegenovergestelde trend. Eén die de roep
om meer privacy laat horen. Dat gaat inmiddels
zo ver dat een voetbalvereniging die een e-mail
aan zijn leden stuurt en per ongeluk het CC-veld
gebruikt een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens riskeert.
Gaan we naar een toekomst waarin we ook een
AVG voor de gebouwde omgeving gaan krijgen?

Dordrecht, juni 2021
Patrick Tak, ICT/VR specialist EGM architecten
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NEO, NSO en Asset.Insight werken samen in innovatietraject

Bouwactiviteiten monitoren mogelijk
dankzij holistische aanpak
Door Emile Nieuwstraten

Met behulp van satellietbeelden en deep-learningmodellen kunnen bouwactiviteiten en bouwplaatsen worden gemonitord. Deze vorm van monitoren maakt het
onder andere mogelijk overzicht te houden over grotere bouwprojecten en assets
en hun omgeving te monitoren.

Afbeelding 1: De bouw van een windturbine vroeg herkennen door verandering van grasland naar een bouwplaats
met bouwactiviteiten (ronde funderingen (geel), grondverzet (blauw) en een toegangsweg (donkergroen)).

D

e bouw- en infrasector staat voor een
enorme uitdaging. De bouw- en infrasector zal veranderingen moeten doorvoeren om voor 2050 compleet circulair
te worden. Ondertussen is de vraag naar
bouw groot, er is een tekort aan onder
andere woningen, terwijl de recente crisissen met betrekking tot stikstof, PFAS en
Covid-19 veel vertragingen hebben veroorzaakt bij huidige bouwprojecten. Voor
2022 wordt dan ook een productietoename in de bouw verwacht van ongeveer vier
procent om de achterstanden in te halen.
Ook de invloed van de energietransitie zal
de komende jaren voor veel verandering
in Nederland zorgen, bijvoorbeeld door
aanleg van zonnepanelen, windturbines
en warmtenetten en andere ondergrondse
infrastructuur. Dit allemaal gaat gepaard
met bouwactiviteiten en veranderingen in
landgebruik. Bij NEO monitoren we continu onze leefomgeving om veranderingen
zo snel mogelijk in kaart te brengen en om
te zetten in bruikbare informatie.

therlands Space Office (NSO) recentelijk nog
meer verdiept in het monitoren van bouwactiviteiten, waarbij we ook samengewerkt heb-

Welke ontwikkelingen zijn er?
NEO heeft zich als onderdeel van een innovatietraject in samenwerking met het Ne-

Artikel

Afbeelding 2: Overzichtskaart van bouwactiviteiten bij de
Blankenburg-verbinding.

ben met Asset.Insight. De huidige ontwikkelingen richten zich op een holistische aanpak,
oftewel veranderingen niet los van elkaar
zien, maar juist als één samenhangend geheel. Zo kunnen veranderingen gemakkelijk
in context geplaatst worden waardoor de
waarde en kwaliteit van deze informatie
wordt vergroot. Het draait hierbij ook om herkenning en de snelheid hiervan. Hoe sneller
een verandering wordt herkend, hoe actueler
en waardevoller de informatie is. In afbeelding 1 is te zien hoe de aanpak van NEO
veranderingen vroegtijdig kan herkennen.

Wat zijn de toepassingen?
Monitoring grote werkterreinen

In geval van uitgestrekte werkterreinen, of in
geval van bouwlocaties die moeilijk bereikbaar zijn, is toezicht houden op de voortgang van het werk een uitdaging. Door
gebruik te maken van satellietbeelden kan
op een snelle manier het hele werkterrein in
beeld worden gebracht.
Bij grote bouwprojecten worden bijvoorbeeld vaak rondom het bouwproject nieuwe, tijdelijke toegangswegen gebouwd
voor de af- en aanvoer van personeel en
materiaal. Deze nieuwe verkeerssituaties
kunnen ongewenste of onveilige situaties
veroorzaken. Inzicht in en overzicht van
deze toegangswegen kan helpen onveilige situaties vroegtijdig te signaleren en
te verhelpen voordat er ongelukken plaatsvinden. Ook kan het de logistiek helpen
evenals de bereikbaarheid van het project
vergroten. Naast tijdelijke toegangswegen
kunnen ook permanente wegen automatisch worden herkend.
Een ander voorbeeld is het monitoren van
bulkopslag. Voor grote bouwprojecten
is tijdelijke bulkopslag van bijvoorbeeld
bouwzand vaak nodig. Deze bulkopslag
wordt door NEO herkend, waardoor het
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Assetmanagement

Afbeelding 3: Voorbeeld van monitoring van grote werkterreinen (Blankenburgverbinding), met nadruk op de toegangswegen. De rechterkolom toont het resultaat van de Signal Generator van NEO die in staat is om automatisch
toegangswegen te detecteren. Zo is de gebruiker altijd op de hoogte van de actuele staat van toegangswegen.

bijhouden en bewaken van de hoeveelheden
bouwzand wordt vergemakkelijkt.
Door de verschillende objecten te duiden en
in de tijd te kunnen plaatsen, wordt inzichtelijk gemaakt wat er wanneer gebeurd is. Dit

kan ook met terugwerkende kracht, als achteraf behoefte ontstaat aan informatie over de
voortgang van een project. Dit is een nuttige
toepassing voor toezichthouders en handhavers, maar ook verzekeraars.

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

Het signaleren van bouwactiviteiten is ook
voor het beheren van assets een belangrijk
element. Voor beheerders van assets als ondergrondse leidingen, kademuren, wegen
en dergelijke zijn bouwwerkzaamheden c.q.
grondroeringen op of rond hun assets van
belang voor de betrouwbaarheid van de assets en het kunnen leveren van hun diensten.
Denk aan grondverzet, bouw van gebouwen
en wegen, maar ook aan veranderingen in
vegetatie als voorbeelden van veranderingen
die het functioneren van assets kunnen beïnvloeden. Door deze veranderingen tijdig te
signaleren en door te geven aan de assetmanagers kunnen betere inschattingen gemaakt
worden van de risico’s en ontstaat er een handelingsperspectief.

Digital Twins

In de wereld van geo-informatie wordt gewerkt met digitale modellen, zoals de basisregistratie grootschalige topografie (BGT).
In de bijhouding van de BGT en BAG wordt
al langer gebruikgemaakt van satellietbeel-

“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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den en luchtfoto’s om veranderingen te signaleren. Binnen de bouw en infrastructuur
wordt ook steeds meer gewerkt aan en met
Digital Twins om onder andere bouwwerken
visueel inzichtelijk te maken en na oplevering
te beheren. Het monitoren van bouwactiviteiten kan hierop inspelen door up-to-date
informatie te leveren over zichtbare objecten, toegangswegen en eventuele bouwfase
zichtbaar op satellietbeelden. Hiermee kan
monitoring van de bouw helpen in het verifiëren of de as-built situatie overeenkomt met de
Digital Twin. Een voorbeeld is het monitoren
van woonhuizen in aanbouw waarbij ook
gebruikgemaakt kan worden van BGT/BAG.
Een ander voorbeeld is de eerdergenoemde
automatische detectie van wegen, die gekoppeld zou kunnen worden aan het Nationaal
Wegenbestand.

Verharding

Een ander voorbeeld van een Digital Twin
is de Verhardingsmonitor (https://verhardingsmonitor.neo.nl). De verhardingsmonitor laat voor heel Nederland de verharding
zien. In de verhardingsmonitor wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
verharding. De mate van verharding is een
belangrijke parameter voor het bepalen van
wateroverlast op straat, waterbergend vermogen van een wijk, of hittestress-analyses. Hoe
actueler de verhardingsmonitor, hoe beter de
modelleringen en de beslissingen die ermee
gemaakt worden. De verandering in verharding bijhouden is dan ook bijzonder nuttig,
aangezien het met deze kennis beter mogelijk is om te anticiperen op wateroverlast en
hierop beter in te spelen is door te zorgen
voor voldoende waterafvoer.
Het vroegtijdig signaleren van bouwactiviteiten en -locaties draagt bij aan het actueel
houden en valideren van Digital Twins.

Hoe werkt het?

die qua kleur, vorm en textuur op elkaar lijken. Op deze manier is het gebied overzichtelijk gemaakt voor vervolgstappen. Ook vergemakkelijken de segmenten het monitoren
met behulp van lagere resolutie satellietbeelden, zoals beelden afkomstig van Sentinel-1
en Sentinel-2. Zo kan een tijdserie gemaakt
worden van de mate van samenhang tussen
de beelden, waarbij een lage samenhang
samenvalt met verandering. Op deze manier
is het dus mogelijk om per segment de verandering te detecteren en in kaart te brengen.

Object-detectie

Vervolgens worden de segmenten waarbij
verandering heeft plaatsgevonden nauwkeuriger bekeken met behulp van hogere resolutie satellietbeelden. Zo kan er object-detectie
binnen de segmenten worden gedaan met
behulp van de Signal Generators van NEO.
De Signal Generators maken gebruik van een
deep-learningmodel dat objecten kan herkennen aan de hand van onder andere vorm,
textuur en kleur. Per objecttype is een afzonderlijke Signal Generator geproduceerd om
deze zo nauwkeurig mogelijk te maken. Zo
kunnen bouwobjecten als funderingen, heistructuren en grondverzet automatisch worden gedetecteerd. Ook de toegangswegen
tot bouwprojecten kunnen door de tijd heen
worden gemonitord.

Een voorbeeld van een waardevolle toevoeging zijn de satellieten van Capella Space,
waar NEO de officiële reseller van is. De satellieten van Capella Space maken gebruik van
radartechnologie, waardoor ze in staat zijn
om bijvoorbeeld ook ’s nachts én bij bewolking beelden op te nemen. Extra bijzonder is
de hoge ruimtelijke resolutie (0.5-1.2m) van
de radarbeelden en het streven van Capella
om, indien nodig, elk uur nieuwe beelden te
kunnen leveren. Daarmee is het ook mogelijk
om near realtime, bijvoorbeeld in het geval
van calamiteiten, snel opnames te laten maken en actuele inzichten te verkrijgen.
Kortom, het monitoren van bouwactiviteiten
is een zich snel ontwikkelende business waar
aardobservatie een belangrijke bijdrage aan
kan leveren. n
Emile Nieuwstraten emile.nieuwstraten@neo.nl is junior
specialist aardobservatie en geomatica bij NEO
www.neo.nl, waar hij betrokken is bij diverse projecten. Hij
is recentelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waarbij
hij voor zijn afstudeerscriptie met behulp van drones
en de ICESat-2 onderzoek heeft gedaan naar de ruwheid
van de Groenlandse ijskap
(https://doi.org/10.5194/tc-15-2601-2021).
Bij NEO richt hij zich op satellieten en satellietbeelden en is
hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe deep-

Toekomstperspectief
Momenteel is NEO bezig met het uitbreiden
en verbeteren van zijn diensten. Zo worden
de verschillende Signal Generators verbeterd
om de betrouwbaarheid te vergroten. Ook
worden nieuwe mogelijkheden onderzocht
om regelmatiger updates te kunnen geven
van bouwactiviteiten. Dit kan door bijvoorbeeld beelden van andere satellieten te gebruiken als toevoeging op de nu veelgebruikte SuperView-beelden.

Onze methode voor het
monitoren van bouwactiviteiten kunnen we in
twee onderdelen opdelen:
segmentatie en objectdetectie.

Segmentatie

Het monitoren van bouwactiviteiten begint bij
veranderalgoritmes.
De
plekken waar verandering
is opgetreden, dienen vervolgens te worden opgedeeld in samenhangende Afbeelding 4: Nieuw gebouwde funderingen van woonhuizen (a) die met een Sigsegmenten, dat wil zeg- nal Generator gedetecteerd worden (b) en vervolgens aan de BAG/BGT gekoppeld
worden (c) om te verifiëren wat reeds gebouwd is en wat niet (d).
gen in kleine gebieden

Artikel
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Driejarige aanpak stedelijke transitieopgaven

De Bouwcampus sluit aan bij
City Deal Openbare Ruimte
Door de redactie

De komende jaren zal de openbare ruimte in Nederlandse steden sterk veranderen. Dat is
nodig voor de vervanging en renovatie van infrastructuren, voor de verduurzaming van
gebouwen en de omgeving, voor nieuwe vormen van mobiliteit en voor de herinrichting
van de stedelijke ondergrond. De bundeling van al deze maatschappelijke doelstellingen
zorgt voor geheel nieuwe uitdagingen. City Deal Openbare Ruimte is in het leven geroepen om daar handelingsperspectief in te vinden. Ook De Bouwcampus jaagt transities
hierin aan en heeft coalitievorming, co-creatie en concretiseren als vaste waarden in elk
traject geïntegreerd. Omdat dit ook de pijlers zijn waarop City Deal Openbare Ruimte rust,
ligt een partnerschap voor de hand.

In City Deal Openbare Ruimte werken diverse partijen, waaronder nu de Bouwcampus, de komende drie jaar aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven.

I

n City Deal Openbare Ruimte bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de komende drie jaar
de krachten om te werken aan een integrale
aanpak voor stedelijke transitieopgaven. Gezien de drukte in Nederland zowel boven als
onder de grond is het vinden van oplossingen
een uitdaging van formaat, want het gaat hierbij om het op elkaar laten aansluiten van de
plannen voor klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire eco-

Artikel

nomie en een gezonde natuurinclusieve stad.
Door in kaart te brengen welke opgaven er
liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig
zijn, kunnen de partners binnen de City Deal
een nieuw instrumentarium voor de verduurzaming van de openbare ruimte ontwikkelen.
De City Deals zijn onderdeel van Agenda
Stad, het interbestuurlijke programma waarin
steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken

van de innovatie van Nederlandse steden.
City Deals hebben als doel om innovatie aan
te jagen. In de verschillende City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken
met elkaar vast, waarbij de inhoud centraal
staat en de verschillende partijen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Bij de
City Deal Openbare Ruimte zijn 26 partijen
aangesloten, variërend van ministeries en gemeenten tot kennisinstellingen en nutsbedrijven en nu dus ook De Bouwcampus.
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Verbinden
De Bouwcampus is opgezet als netwerkorganisatie en een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft
en de gemeenten Rotterdam en Delft. De organisatie is ontstaan vanuit de behoefte aan een
vrijplaats voor innovatie in de bouwsector: een
transparante, neutrale plek, los van opdrachtgever-opdrachtnemerbelangen. Wil Kovács, transitiemanager bij De Bouwcampus in het traject
Herinrichting Stedelijke Ondergrond, legt uit hoe
de organisatie werkt: “We zijn geen eigenaar
van bruggen, ondergrond of stad, maar helpen
andere partijen om vooruit te komen door mensen met elkaar te verbinden. We geloven erin dat
we met de bouwsector, van ingenieursbureau
tot opdrachtgever en van vastgoedeigenaar tot
bouwbedrijf, meer voor de samenleving kunnen
betekenen als we anders zouden werken. Wij
praten daar niet alleen in abstractheid over, maar
willen daarvan bewijs leveren in echte projecten.
Om te laten zien dat door te veranderen je beter,
duurzamer en betaalbaarder kunt bouwen aan
de toekomst. Dat je door goede innovaties in de
praktijk te testen, sneller in staat bent om op te

schalen en te repeteren. Daar heb je dan wel de
hele keten voor nodig! De Bouwcampus brengt
om die reden markt, overheid en kennisinstellingen samen, om ook werkelijk ‘samen’ te doen.
Wij zullen ons daarin ook actief inzetten binnen
de daarvoor meest geschikte ontwerpteams van
de City Deal Openbare Ruimte.”

Concrete afspraken
De aansluiting van De Bouwcampus bij City
Deal Openbare Ruimte is een logische stap
naar het bereiken van nog meer partijen die integraal willen samenwerken met oog voor een
toekomstbestendig Nederland; zowel onder als
boven de grond. In City Deals gaan de partners
gezamenlijk op zoek naar experimenteerruimte
in lokale cases en zorgen ze voor opschaling
van succesfactoren, zodat heel Nederland profiteert van de innovaties. Er zijn hiervoor zes
ontwikkelteams geformeerd binnen de City Deal
Openbare Ruimte. De eerste is het ontwikkelteam Integrale Opgave en Beleidsontwikkeling,
dat integraal handelingsperspectief genereert
in planprocessen bij omgevingsvisies, openbare ruimtevisies, grote projecten en beheerstra-

tegie. Het ontwikkelteam Integrale Uitvoering
bevordert en ontwikkelt methodische handvatten voor de uitvoeringspraktijk van planvoorbereiding, participatie, aanbesteding, realisatie
en beheer. De methodiek voor het strategisch
samenwerken tussen gemeenten en externe
netbeheerders wordt uitgewerkt door het ontwikkelteam Stedelijk Programmeren en Samenwerken, terwijl het team Stedelijk Investeren en
Businesscases experimenteert met de financiële
systematiek binnen gemeenten, en publiek-private businesscases ontwikkelt bij meervoudige
waardecreatie in de omgeving van openbare
ruimte. Het ontwikkelteam Datagedreven Sturen
stimuleert gebruik van data voor het integraal
plannen, maken van samenhangende beleidskeuzes, en vormgeven aan projecten. Ten slotte
is er nog het team Harmonisatie Regelgeving,
dat zorgt voor verbetering van regelgeving op
het gebied van de ondergrond, in samenhang
met regelgeving voor de bovengrond. n
www.citydealopenbareruimte.nl
www.debouwcampus.nl
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netwerken | kennis delen | samenwerken | themabijeenkomsten | aanspreekpunt overheid
word lid! www.geobusiness.nl

geomatics_adve_maart2019.pdf

1

19/03/2019

15:59

Opleidingen

Geomatics for the Built Environment
C

M

Y

Geo-informatie & GIS

Leer innovatieve technologieën en draag
bij aan een duurzame wereld!
Een Geomatics MSc biedt
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Basis opleiding Geo-informatie
start 13 september 2021
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Schrijf nu in!

www.geomatics.tudelft.nl
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Bekijk ook onze online cursussen
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ArcGIS, Editing, Geodatabases, Labeling, PostgreSQL, PostGIS, Python, QGIS.

www.opleidingengeo.nl
www.opleidingengeo.nl

www.geomatics.tudelft.nl

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

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

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

www.CADCollege.nl
www.cadcollege.nl
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Ecologische advisering

Datagestuurd werken
Door Remco Takken

Bij de provincie Overijssel werkt de ecologische beleidsadvisering ‘datagestuurd’.
Wat houdt dat in?

D

e provincie Overijssel probeert niet alleen planten en dieren te behouden,
ook wordt geprobeerd hun aantallen
te laten toenemen. Dat gebeurt onder andere
door het soortenbeleid. Dat is opgesplitst in
actieve en passieve soortenbescherming. Projecten die het herstel van biotopen beogen
vallen onder actieve soortenbescherming.
Vaak maken daar een of meer van de 114
‘aandachtsoorten’ deel van uit; soorten die
het zonder ondersteuning niet zouden redden.
Passieve soortenbescherming geschiedt via
vergunningverlening. Adviseur Ecologie bij
de provincie Overijssel Ben van Dinther legt
uit: “Onze collega’s bij Vergunningverlening
en Handhaving hebben vaak achterliggende
vragen. ‘Als wij een ruimtelijke ontwikkeling in
gang willen zetten, wat moeten we dan doen
om de aantasting van een bepaalde soort te
compenseren?’ Zij doen dat traject en vragen
mij om de onderbouwing om aan te geven wat
een bepaalde soort nodig heeft.” Van groot
belang is het toezien en de naleving van uitgezet beleid. “Je kunt wel beleid ontwikkelen,
maar als dat niet goed wordt gehandhaafd,
dan gebeurt er uiteindelijk niets.”

‘Probleemsoorten’
Wolven, invasieve exoten, eikenprocessierupsen, ‘soorten waar een haakje aan zit’, aldus
Ben van Dinther, vallen onder ‘probleemsoorten’. Daar is ook beleid voor. “De komst
van de wolf geeft bijvoorbeeld heel veel onrust. Dat betekent dat daar beleid voor moet
worden ontwikkeld. Hoeveel ruimte krijgt dat
dier, welke aanpassingen moeten er komen?”

© Provincie Overijssel

Ruimtelijke ontwikkelingen en beleid
Verder verzorgt de provincie Overijssel ecologische advisering bij ruimtelijke ontwikkelingen en beleid. “Collega’s van de afdeling
Ruimte en Bereikbaarheid vragen bijvoorbeeld advies over een zonnepark op een bepaalde locatie. Zitten er soorten die we moeten beschermen en wat moeten we doen om
die te behouden?” Op het gebied van beleid
valt te denken aan visionaire stukken, de langere termijn. “We zijn nu bijvoorbeeld bezig
met het voortraject rond de verandering van
de Omgevingsvisie die eraan zit te komen.
We zijn ook bezig met een koersdocument
voor het landelijk gebied, een bos-strategie,
groen in de stad, bermen en ontsnippering
rond wegen en kanalen.”

Beleidscyclus
Om de beleidscyclus te illustreren, schetst
Van Dinther een nieuwe ontwikkeling. “Er is
input, bijvoorbeeld de komst van de wolf.
Daar maken we vervolgens beleid op. Dat
beleid wordt uitgevoerd en we gaan kijken of

dat beleid ook echt doet wat het zou moeten
doen: testen of monitoren. Vervolgens is er
een evaluatie. Wat daaruit komt, de output
van de evaluatie, is weer de input voor nieuw
beleid, geïnformeerd door de nieuwe inzichten. Zo’n cyclus is heel datagestuurd: aantallen of waarnemingen van wolven, aantallen
doodgebeten schapen.”

Stellingen
Tijdens een bijeenkomst van de Ruimteschepper KennisKring besprak Van Dinther een reeks
stellingen over data en beleid in een workshop.
Deze stellingen waren gebaseerd op zijn eigen werkpraktijk bij de provincie Overijssel.
Verschillende praktijkmensen schoven aan om
input te geven aan deze workshop, zoals het
Kadaster, gemeente Nieuwegein, gemeente
Den Haag en adviesbureau Geon.

Zonder data is beleid ontwikkelen
onmogelijk
Vanuit het publiek kwam de opmerking dat
álle beleid is gebaseerd op een gegeven uit-

© Provincie Overijssel
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gen. “Daar zit een frictie”, aldus Van Dinther.
“Maar wanneer een uitkomst leidt tot meer
vragen, wil dat niet zeggen dat het niet mogelijk is om iets te beslissen. Het is dan zaak
om de scope te verschuiven en in het oog te
houden dat we in een beleidscyclus zitten.
Nieuwe inzichten, of vragen, kunnen prima
leiden tot nieuw beleid.” n

© Provincie Overijssel

Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij

gangssituatie. Dat impliceert al dat er wordt
gewerkt met data. Voor de huidige generatie
is er ‘sowieso geen wereld zonder data mogelijk’. Daarbij kwam de toevoeging dat, los
van het feit of de kennis van de wereld in
een digitaal bestand is opgeslagen, zelfs de
inhoud van een koelkast ‘data’ is, maar dan
opgeslagen in de hoofden van de gebruikers
ervan.

www.geotekst.eu. Voor meer informatie over de ecologische
beleidsadvisering in de provincie Overijssel, zie
www.overijssel.nl/onderwerpen/natuur-landschap.

Aan datagestuurd werken wordt soms
teveel waarde toegekend
Wie enkel met getallen en datasets bezig is,
zonder de emotionele kant van een probleem
of beslissing te bezien, beweegt zich los van
de samenleving. Maar wat is precies de menselijke afweging? Een reactie afkomstig van
een gemeente: “Voor ‘zachte data’ gaan wij
de straat op. We steken de peilstok in de samenleving om te zien wat er speelt en of dat
klopt met wat we hebben gemeten. Daar baseren wij onze beslissingen op.”

Er is altijd een selectie van data; beleid
is daarmee niet objectief
Wie gebruikmaakt van data, staat altijd
voor keuzes, al was het maar dat diegene
soms moet werken met beperkte gegevens.
Subjectiviteit en objectiviteit worden daarom
al snel breder getrokken door de groep. Is
een dataset wel relevant of bruikbaar? Soms
zijn er immers aanwijsbare mismatches van
gegevens. Dan is er geen andere mogelijkheid dan ze terzijde te schuiven. De term ‘error bars’ viel. Foutbalken. Dat zijn grafische
weergaven van de variabiliteit van gegevens.
Ze worden gebruikt in grafieken om de fout
of onzekerheid in een gerapporteerde meting
aan te geven. Met dat soort methoden zijn
beslissingen te verantwoorden.

© Provincie Overijssel

Keerzijde van datagestuurd werken
Ben van Dinther noemt een keerzijde van datagestuurd werken: de zucht naar altijd maar
meer gegevens en de neiging om eindeloos
onderzoek te blijven doen. Als er zó wordt
getreuzeld dat er geen beleid meer kan worden opgesteld, moet er iemand zijn die de
knoop doorhakt. Wie dat is, is per organisatie verschillend, maar het werd de workshopdeelnemers al snel duidelijk dat niet de onderzoekers (of de dataleveranciers) bepalen
wanneer het mooi geweest is. Het kan voordelig zijn als er een knoop wordt doorgehakt:
wanneer iedereen echt wil doorpakken. Soms
valt het uit in iemands nadeel: als het gevoel
ontstaat dat de data onvolledig zijn, of dat
de betrokkenen de data niet voldoende we-

© Provincie Overijssel
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Keuze uit vier trajecten in verkorte hbo-opleiding

Van CAD-tekenaar tot Autodesk
Certified Engineer
Door de redactie

Voor CAD-engineers die de volgende stap willen maken in hun carrière is er de
mogelijkheid om zich te specialiseren en ACE te worden. Dit is het hbo-certificaat
‘Autodesk Certified Engineer’, een door de overheid erkende, verkorte hbo-opleiding, die puur en alleen over CAD gaat. Een van de partijen die deze opleiding
aanbiedt is TEC CADCollege.

D

e opleiding is bedoeld voor technische
mbo’ers of deelnemers met mbo-werkervaring en in te zetten bij een andere
hbo-studie als minor/keuzevak en natuurlijk
ter aanvulling van een reeds genoten hbo-studie. Met deze verkorte deeltijd hbo-opleiding
concentreren de deelnemers zich puur en
alleen op de CAD-technieken. Daarbij gaat
de lesstof veel verder dan de doorsnee CADtraining; het hbo-traject bestaat uit meerdere
cursussen en de eerste stappen in de praktijk
onder de begeleiding van TEC CADCollege.

Vier trajecten
Studenten kunnen het hbo-certificaat ‘Autodesk Certified Engineer’ behalen in vier trajecten. De ACE System Manager begeleidt
en beheert de AutoCAD-toepassingen voor
een zo efficiënt mogelijke praktijk binnen
de tekenkamer. De richting ACE Mechanical
Designer is bestemd voor werktuigbouwkundige ontwerpers. Deze specialiseren zich in
Inventor of Fusion 360 en het ontwerpen van
nieuwe producten. In het geval ze nog extra
ondersteuning nodig hebben op het gebied
van de tekenregels in de werktuigbouwkunde, krijgen de studenten toegang via internet
tot een educatief programma. De ACE 3D
Designer heeft kennis over de nieuwste 3D-tekentechnieken in 3ds Max/AutoCAD en kan
deze toepassen om een geavanceerd 3D-model samen te stellen. De designer kan vanuit
het 3D-model 2D-tekeningen genereren en
fotorealistische presentaties en animaties maken. De richting ACE Architectural Designer
maakt van de student een specialist in het 3D
digitaal bouwen. Met Revit en eventueel ook
3ds Max voegt de ACE uiteindelijk informatie
toe aan objecten waardoor een model ontstaat voor verschillende toepassingen (BIM).
Ook voor deze opleiding geldt dat deelne-
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Studenten kunnen op vier manieren het hbo-certificaat ‘Autodesk Certified Engineer’ behalen en krijgen daarvoor
25 tot 30 ECTS (studiepunten).

mers via internet toegang kunnen krijgen tot
een educatief programma, maar dan wanneer ze extra ondersteuning nodig hebben
op het gebied van de tekenregels in de bouw.

Oefeningen
Alhoewel elke richting een eigen cursusreeks
en software kent, geldt wel voor alle vier de
opleidingen dat het eerste deel van de opleiding bestaat uit cursusblokken. Tussen de
blokken door dient de student de oefeningen
uit de cursus te herhalen en de opdrachten
uit te voeren. Hiervoor is de bijbehorende
CAD-software beschikbaar en natuurlijk het
nodige lesmateriaal. De tip is daarbij om tijd
te steken in de zelfstudie: hoe meer oefening,
hoe sneller en makkelijker iemand kan wer-

ken. Na het eerste opleidingsdeel volgt de
praktijk. Studenten maken hierbij een uitgebreide opdracht, als het kan voor hun werk,
waarmee ze afstuderen. Gemiddeld doet
een student over het hele traject zes tot acht
maanden. Na elk cursusonderdeel ontvangt
deze een deelnamecertificaat van Autodesk,
het zogenaamde ATC-certificaat. De afronding van de cursus levert een officieel hbocertificaat op, 25 tot 30 ECTS (studiepunten)
en natuurlijk de toekenning van de titel ACE
door Autodesk. n
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Een nieuw handelingsperspectief voor droogte

Droog, droger, droogst
Door Annemieke Helder-Feijen en Linda van der Toorn

Het wordt steeds droger in Nederland. De afgelopen jaren is er een aantal negatieve neerslagrecords verbroken en toekomstscenario’s van het KNMI laten
zien dat het neerslagtekort ook de komende jaren toe gaat nemen. Dat heeft
ingrijpende effecten op veel sectoren en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen zijn groot. Om in de toekomst beter om te gaan met droogte
is er een ander handelingsperspectief nodig die verder gaat dan de traditionele
beleidslijn ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Zet vanaf nu in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’.

D

roogte is − letterlijk en figuurlijk − een hot
item. In 2018 verraste het najaar ons met
een neerslagtekort dat in sommige gebieden hoger opliep dan het welbekende recordjaar 1976. Ook de opeenvolgende jaren 2019
en 2020 was het raak. In 2019 liep het tekort op
tot zo’n 280 millimeter in het oosten en zuidoosten van ons land, terwijl een gemiddelde zomer
een neerslagtekort kent van zo´n 100 millimeter.
Het gehele groeiseizoen 2020 was droog, terwijl zo’n droogte in de periode van april tot juni
normaal gesproken maar eens in de twintig jaar
voorkomt. We kunnen niet exact voorspellen hoe
droog het de komende jaren wordt, maar de
klimaatscenario’s van het KNMI laten allemaal
zien dat het (gemiddeld) hoogste neerslagtekort
toe gaat nemen. Overigens blijft ook dan een
zomer als 2018 naar verwachting extreem; in
2050 zal een dergelijke zomer waarschijnlijk
minder dan eens per tien jaar voorkomen.

Droogte gedefinieerd
Om de effecten van droogte in beeld te kunnen brengen, is het nodig om eerst de definities
scherp te stellen. Wat verstaan we nu precies
onder droogte? Het neerslagtekort (verschil tussen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping in de periode 1 april tot 1 oktober)
noemen we de meteorologische droogte. Bodemvochtdroogte betreft het uitdrogen van de
bovengrond waardoor de vochtbeschikbaarheid
voor bijvoorbeeld wortels afneemt. Bodemvocht
kan aangevuld worden via neerslag of capillaire
nalevering vanuit de ondergrond. Als meteorologische droogte gedurende lange tijd aanhoudt,
resulteert dit in hydrologische droogte. Hydrologische droogte betreft het uitzakken van de
grondwaterstanden en daarmee samenhangende afname van de voeding (basisafvoer) naar
rivieren en beken. De wortelzone wordt volledig
afhankelijk van neerslag. Deze vorm van droog-

De geactualiseerde trits van TAUW voor waterbeheer: ‘Besparen, vasthouden, bergen, afvoeren en aanpassen’.
© TAUW

te heeft op de lange termijn de grootste impact
op de omgeving.
Naar verwachting neemt het neerslagtekort
waarschijnlijk toe in het zomerhalfjaar. De gevolgen hiervan verschillen per landgebruiksfunctie,
waarbij landbouw en natuur er natuurlijk direct
in het oog springen. Ook de beroepsscheepvaart, de recreatie, het openbaar groen en de
landgoederen voelen echter het effect van droogte. Als alle kosten bij elkaar worden geteld, heeft
de droogte in 2018 Nederland tussen de 450
miljoen en 2 miljard euro gekost en dat is dan
slechts de schade die financieel uit te drukken is.

Een nieuwe trits
Sinds de jaren ’90 wordt in het waterbeheer
vaak gesproken over de trits: ’vasthouden, bergen en afvoeren’. Als we kijken naar de maatregelen die nodig zijn om het hoofd te kunnen
bieden aan de droogte, dan is er meer nodig.
Het is beter om de bestaande trits te actualiseren
naar ‘besparen, vasthouden, bergen, afvoeren

en aanpassen’. Veel maatregelen zijn technisch
van aard, maar vragen tegelijkertijd ook een
beleidsmatige aanpassing. Om hier handen en
voeten aan te geven, worden alle vijf de thema’s
uit de nieuwe trits hieronder besproken. Hierbij
komen zowel het beleid als de techniek aan bod.

Besparen
In ons land is schoon zoet water een vanzelfsprekendheid. De druk op zoet water wordt echter
steeds groter, met name in droge perioden. Dit
vraagt om een andere blik op het gebruik van
water. Niet elke functie vraagt altijd om water
van drinkwaterkwaliteit. Het grijze water uit onze
riolen kan bijvoorbeeld prima gebruikt worden
voor beregening van tuinen en landbouwgebieden. Daarnaast kunnen zowel particulieren,
industrie en landbouw kritisch naar het huidige
watergebruik kijken. Zijn er mogelijkheden om te
bezuinigen? Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van sub-irrigatie, ofwel het gebruik van drainagebuizen voor beregening. Zijn er beleidsma-
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tige mogelijkheden om zuinig gebruik van
water te stimuleren? Kan er bijvoorbeeld
op een andere manier gekeken worden
naar de strategische watervoorraad, door
bijvoorbeeld de prijs voor water te verhogen in drogere tijden? Door goed te kijken
naar bestaande systemen is het mogelijk
om kringlopen te verkleinen door slim
water te hergebruiken en zuiniger om te
gaan met water.

Vasthouden

Aanpassen
We moeten accepteren dat het klimaat
verandert en dat het waarschijnlijk droger gaat worden. Dat betekent dat we
op een andere manier moeten gaan kijken naar verschillende gebruiksfuncties
en de wijze waarop we deze gepositioneerd hebben in ons land. We hebben
de afgelopen jaren vooral geredeneerd
vanuit de gedachte ‘peil volgt functie’,
maar misschien is het tijd om dit beleidsmatig om te gaan zetten naar ‘functie
volgt peil’. Ligt de kapitaalintensieve
landbouw wel op de goede plek? Of
past dit beter in een gebied waar wateraanvoer mogelijk is? Daarnaast moeten
we ook kijken of de natuurgebieden die
we in stand willen houden nog wel passen bij ons ontgonnen landschap. We
kunnen ook kiezen voor kansrijke gebieden en deze robuust en toekomstbestendig inrichten. Mogelijk kan selectie op
droogteresistentere (diepwortelende) gewassen helpen om droogteschade in de
landbouw te mitigeren. Ditzelfde geldt
voor de aanplant van nieuwe laan- en
plantsoenbomen.

Jaarlijks voert Nederland gemiddeld netto
194 miljard kubieke meter water af naar
zee. Dit is een enorm overschot. Met een
heel klein deel van dit water kunnen we
het droogtetekort volledig oplossen, aangezien we in een droog jaar slechts 6 miljard kubieke meter verbruiken. De kunst is
dus om zoveel mogelijk water in de winter
op te slaan in de ondergrond, zodat het in
de zomerperiode te benutten is.
Ons watersysteem is in het verleden
vooral ingericht om elke bui zo snel mogelijk van het land af te voeren. De buffer
De gevolgen van het neerslagtekort verschillen per landgebruiksfunctie, waarbij landbouw en natuur direct in het oog springen.
om water op te slaan, is weggehaald. De
vraag is tegen welke inspanning we weer
ontwerpnormen met de klimaatbril moeten beterug kunnen naar dit ‘oude systeem’, zonAfvoeren
schouwen en actualiseren!
der aanvullende problemen in de wintersituatie
De laatste term heeft weinig toelichting nodig;
te creëren. Het systeem is immers aangelegd
water dat niet bespaard of opgeslagen kan worom wateroverlast in de winter te voorkomen. Bergen
Hoe kunnen we effectiever en slimmer bergen?
den in de voorgaande termen uit de trits, wordt
Bovendien verwachten we door klimaatveranuiteindelijk via het oppervlaktewater afgevoerd
dering dat juist de neerslagpieken in de winter In de huidige trits wordt uitgegaan van extra berging in het oppervlaktewatersysteem. Hier wordt
uit het watersysteem.
zullen toenemen. Er ligt dus een uitdaging in het
invulling aan gegeven door (slimme) en extra stuontwerpen en dimensioneren van een watersysConclusies
wen, optimaliseren van peilbeheer of te kiezen
teem dat in de winter zoveel mogelijk water (in
voor een meer debietgestuurd peilbeheer. Ook Door klimaatverandering is droogte een toenede ondergrond) opslaat en in de zomer zoveel
hier zijn beleidsmatig keuzes te maken door mend probleem met enorme maatschappelijke
mogelijk water kan vasthouden, met voldoende
en economische gevolgen. Als we nu niet anticapaciteit voor de afvoer van overtollig neerslag- slimme combinaties als berging en zonnepark
ciperen, moeten er in nog drogere situaties nog
en berging en agrarische natuurbeheer te subwater.
pijnlijker maatregelen genomen worden door
Er zijn verschillende technische oplossingsmetho- sidiëren.
den om hier invulling aan te geven: denk aan
het verondiepen van sloten (waar ruimte is) en
het aanleggen van 2-fase profielen. Daarnaast
kan overtollig oppervlaktewater ook vastgehouden worden in hogere ruggen in een gebied,
zogenaamde klimaatbuffers. Dit kan grootschalig in de Veluwe, maar ook lokaal is veel winst te
behalen door met systeemkennis te zoeken naar
optimale bergingsmogelijkheden. Naast de
technische oplossingsmethoden kunnen we ook
kijken naar meer beleidsmatige methoden om
water langer vast te houden. De meeste normen
en ontwerpprincipes zijn gebaseerd op het voorkomen van wateroverlast en min of meer gemiddelde situaties. Als we gemiddeld meer water in
de winter accepteren, levert dit dan nettowinst
op in een gemiddelde zomer? Met andere woorden: weegt een jaarlijks natter perceel op tegen
een droge zomer die misschien minder vaak
Zowel particulier, landbouwer als industrieel zouden kritisch naar het huidige watergebruik moeten kijken en zich
afvragen of er mogelijkheden zijn om te bezuinigen.
voorkomt? Zo ja, dan zullen we onze technische
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Niet elke functie vraagt om water van drinkwaterkwaliteit, zo kan het grijze water uit riolen bijvoorbeeld prima
gebruikt worden voor beregening van tuinen en landbouwgebieden.

wateraanvoer naar de verschillende landgebruiksfuncties stop te zetten in toenemend maatschappelijk belang. Dit is nader uitgewerkt in de
verdringingsreeks waarbij in zeer extreme situaties de watertoevoer naar de landbouw, drinkwaterwinningen en energiebedrijven wordt stopgezet om de meest kwetsbare veengebieden,
keringen en natuurgebieden te beschermen.

Willen we voorkomen dat we in deze situatie
terechtkomen, dan moeten we anders omgaan
met de watervraag. De trits ‘vasthouden, bergen
en afvoeren’ moet geactualiseerd worden naar
‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en
afvoeren’. In alle categorieën zijn maatregelen
mogelijk, variërend van aanpassingen in het
operationeel peilbeheer tot zeer innovatieve

technische maatregelen. Kosten en baten moeten goed in beeld gebracht worden om tot een
gefundeerde keuze te komen voor de best passende maatregelen.
Het bewustzijn dat er iets moet gebeuren, is er
inmiddels. We moeten daarmee ook accepteren
dat er consequenties aan de aanpassingen verbonden zijn. De maatregelen moeten passen bij
de lokale situatie, de stakeholders en de vraag.
Door een lokale gebiedsgerichte aanpak kan
maatwerk geboden worden. De in dit artikel
voorgestelde maatregelen kunnen bijvoorbeeld
als meekoppelkans meegenomen worden in de
gebiedsgerichte aanpak stikstof waar de provincies de komende jaren mee aan de slag gaan. n
Annemieke Helder-Feijen is adviseur en Linda van der Toorn is
senior adviseur bij TAUW. Samen schreven zij de whitepaper
‘Droog, droger, droogst’, waar dit artikel op gebaseerd is.
Voor meer informatie en de download van deze paper,
zie www.tauw.nl.
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Rienk Venhuizen over de Nederlandse CAD Standaard

“Geen enkele twijfel over
slagingskans NLCS”
Door de redactie

Rienk Venhuizen was pas net in dienst bij Ohpen Ingenieurs & Innovators, toen hij
de NLCS als nieuwe tekenstandaard voorstelde. Inmiddels zijn we drie jaar verder
en is de Nederlandse CAD Standaard gemeengoed in het team van ruim twintig
collega’s. “De hakken in het zand? Daarvan was geen sprake toen we startten
met de NLCS. Het was eerder: volle kracht vooruit!”

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.

Ook als er iemand uitvalt, kan een ander diens
werk moeiteloos overnemen.”
Rienk Venhuizen werkt volgens de NLCS aan het ontwerp van het Zernikeplein.

V

enhuizen bekleedde verschillende
functies, sinds er uiteindelijk ‘projectleider’ op zijn visitekaartje prijkt. Zo
was hij eerder al ontwerper, bestekschrijver
en toezichthouder. “Dat maakt het werk zo
mooi: de diversiteit”, lacht Venhuizen. “Er
zit trouwens wel een rode draad in al die
werkzaamheden. Wat we bij Ohpen graag
willen, is een praktische, duurzame en toekomstgerichte buitenruimte creëren. In alle
opzichten, want naast bijvoorbeeld gebruikers, beheerders en onderhoudspartijen kijken we ook naar de impact op ecologie en
de omgeving. We hebben dus ook aandacht
voor omwonenden, bijvoorbeeld als het gaat
over akoestiek. We nemen zelfs de bloemetjes en de bijtjes mee in onze plannen. Zo
streven we naar goede ontwerpen voor alle
partijen.”

Praktijk

Bruikbare standaard

Eigen stijl
Een uniforme standaard betekent volgens Venhuizen niet dat alle tekeningen gelijk zijn. “Zeker
niet, het is nog steeds mogelijk om een eigen
stijl te hanteren. Maar zaken als laagnamen,
objecten en stijlen komen wel overeen. Simpele
toepassingen, die een groot effect hebben.”
Om conform de NLCS te tekenen, gebruiken

Bij zijn vorige werkgever werkte Venhuizen niet
conform de NLCS, maar de interesse voor de
standaard had hij toen al wel. “Ik las er vaak
over en sprak ook geregeld
met andere ontwerpers die
de NLCS al wel gebruikten.
Het duurde niet lang om te
ontdekken dat het een praktische, bruikbare standaard
is om met zijn allen op een
uniforme manier te ontwerpen. Trouwens, ook bij het
intekenen van projecten en
revisiewerk is de NLCS een
meerwaarde. Iedereen tekent op dezelfde manier, dus
de uitwisselbaarheid van tekeningen gaat als vanzelf.
De upgrade van het Zernikeplein in volle gang.
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Over Ohpen Ingenieurs & Innovators
Ohpen Ingenieurs & Innovators (onderdeel van Koninklijke Oosterhof Holman)
is een onafhankelijk opererend advies- en
ingenieursbureau, gevestigd in Leek. Het
bedrijf wil mensen inspireren om vanuit
een nieuw perspectief naar de (be)leefruimte te kijken. Ohpen wil de bouwwereld blijvend veranderen en betekenisvolle, circulaire infrastructuren ruim baan
geven. Om dat te doen, bekijkt het uitdagingen door de ogen van opdrachtgevers
en de gebruikers; altijd met het oog op
duurzaamheid en milieu.
Koninklijke Oosterhof Holman en Wemak in actie met de uitvoering.

Venhuizen en zijn collega’s InfraCAD. “Een toegankelijk, gebruiksvriendelijk programma, dat
veel handige functionaliteiten bevat. Laatst was
ik bijvoorbeeld bij een groot distributiecentrum,
om foto’s te maken van hun aan te passen inrit.
Ik heb tientallen foto’s ingeladen in AutoCAD,
waarna ik er in InfraCAD met één druk op de
knop een rapportage van maakte, inclusief GPScoördinaten en windrichtingen.”

Hoeveelheden bepalen
Ook noemt Venhuizen de functie voor het bepalen van hoeveelheden. “Die mogelijkheid
gebruik ik veel. Van het berekenen van oppervlaktes en lengtes (voor ramingen), maar ook
om bestekmatige projectdetails te bepalen (tot
aan de lengte van goottegels of het aantal prullenbakken). Overigens geven we de regie niet
volledig uit handen aan InfraCAD, want tekenen
blijft in onze optiek nog altijd mensenwerk. We
bouwen bijvoorbeeld handmatige controles in,
zoals het vergelijken van de projectgrenzen met
de hoeveelhedenberekening, of het controleren
of alle laagnamen sluitend zijn en corresponderen met de werkelijke oppervlakte.”

Bekende en nieuwe functies
Onlangs verwelkomde Ohpen de nieuwste versie van InfraCAD: versie 7. Die bevat naast ver-

trouwde functies (zoals het importeren van KLICmeldingen en het downloaden van kadastrale
kaarten en BGT-gegevens) enkele nieuwe handigheden. Venhuizen: “Wat ik erg waardeer,
is de optie om automatisch banden te plaatsen.
Voorheen tekenden we bandenlijnen als rechte
lijnen met een bepaalde tussenafstand; nu zetten
we het element in de tekening en de software
berekent automatisch de lengte en eventuele
zaagsnedes. Een voordeel bij het inkopen van
materialen, maar nog belangrijker: hierdoor kunnen we een nog sluitender contract opstellen.”

Samenwerken in de keten
Tijdens projecten trekt Venhuizen geregeld op
met collega’s van Koninklijke Oosterhof Holman,
dat naast de adviestak (Ohpen) bestaat uit de
pijlers Beton en Waterbouw, Infra, Groen en
Milieutechniek. Zoals bij de herinrichting van
de Zernikelaan, een project van opdrachtgevers gemeente Groningen, Hanzehogeschool
Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. “We
realiseren een significante verbetering van de
verkeerssituatie en de uitstraling”, legt Venhuizen
uit. “Denk aan een aansluiting op de ringweg,
busbanen, fietsrouting, groenzones, beton- en
waterbouw zoals steigers en kademuren, waterpartijen en zelfs een bewegingsveld … Het
is een heel breed project. Om uitvoeringstech-

nische redenen hebben onze landmeters het in
deelgebieden gesplitst; door te faseren, handhaven we verkeersstromen en bereikbaarheid. Als
wij er weer één tekening van willen maken, is
dat dankzij het uniforme karakter van de NLCS
geen probleem. Of neem het bepalen van hoeveelheden, of het opstellen van revisie- of as-builttekeningen: het maakt niet uit of wij het verzorgen, of onze collega’s van Koninklijke Oosterhof
Holman. Dat maakt samenwerken in de keten
heel eenvoudig.”

Meer werkplezier
Concluderend is Venhuizen positief over de
NLCS. Hij noemt uniformiteit, uitwisselbaarheid
en tijdbesparing als belangrijkste voordelen. Een
tekenaar doorziet volgens hem in één oogopslag de opzet van een tekening. “Iemand kan
veel sneller aan de slag met het tekenwerk, ook
als de tekening afkomstig is van derden. Voor
mij persoonlijk leidt dat tot meer werkplezier. De
NLCS is net als een goede bureaustoel of een
krachtige laptop: onmisbaar voor een professionele werksfeer.”
Ook de collega’s van Venhuizen denken er zo
over. Toen ze drie jaar geleden de overstap naar
de NLCS maakten, waren de ervaringen al snel
positief. Venhuizen: “We hebben geen moment
getwijfeld: het was meteen ‘volle kracht vooruit’.
Het was ook geen enorm karwei om ermee te
leren werken, en inmiddels willen we niet meer
zonder. Ik geloof zeker dat de NLCS de standaard van de toekomst is. Onze volgende stap?
Een koppeling met BIM. Ervaren 3D-tekenaars
geven aan dat in hun modellen alles samenkomt.
Hun 3D-ontwerp wordt een soort bibliotheek,
waarin een schat aan data is verwerkt. Ideaal
voor de uitvoering, maar ook voor in een latere
fase, bijvoorbeeld om een project circulair te
kunnen ontmantelen. Een volledige, marktbrede
integratie van de NLCS is misschien een project
van de lange adem, maar aan de kans van slagen twijfel ik geen seconde.” n
www.ohpen-ingenieurs.nl
www.cadaccent.nl

Visualisatie van de Duisenbergvijver op de Zernikecampus.
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Waar blijft landelijk loket energietransitie?

VIVET in de praktijk
Door Remco Takken

In 2019 stelden het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en
Rijkswaterstaat VIVET op, een plan voor de informatievoorziening rondom de
energietransitie. Wat is de stand in 2021?

I

n 2019 was er nog nauwelijks informatie
voor de energietransitie beschikbaar die
was toegesneden op de informatiebehoefte. Allerlei partijen willen immers bijdragen
aan een klimaatneutrale samenleving. Onder
de noemer ‘Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energie-Transitie’ (VIVET)
beschreven de betrokken partijen enkele volgens hun nodige én haalbare voorstellen. Het
document VIVET is opgesteld op verzoek van
de ministeries van EZK en BZK.

Informatiebehoefte
Communicatie rondom de energietransitie
kent verschillende doelgroepen. Gemeenten
(en hun adviseurs) hebben informatie nodig voor het ontwikkelen van Transitievisies
Warmte. Regio’s hebben data nodig om een
regionale energiestrategie (RES) op te kunnen
stellen. Netbeheerders moeten de energie-infrastructuur op orde houden en inrichten voor
de toekomst. Bedrijven willen weten hoe de
afzetmarkt voor energie- en CO2-besparende
technieken zich ontwikkelt. De rijksoverheid
wil de voortgang van de transitie kunnen volgen om tijdig te kunnen bijsturen.

Datasets in de nulsituatie
Als al deze actoren kunnen beschikken over
relevante data en de benodigde informatie
sneller en tegen lagere (zoek)kosten kunnen
vergaren, kunnen ze goed onderbouwde
besluiten nemen over hun bijdrage aan de
energietransitie. Als er geen betere data
beschikbaar zijn in de nul-situatie, wordt de
uitvoering gehinderd. Discussies over te voeren beleid kunnen niet met cijfers worden
ondersteund en de betrouwbaarheid van
statistieken neemt af. Alleen daarom al is het
van belang om de informatievoorziening te
optimaliseren. Veel relevante data worden
door uiteenlopende organisaties verzameld
en op uiteenlopende wijzen ontsloten; daardoor kost het veel tijd, moeite en geld om de
gewenste gegevens te verzamelen. Kengetallen en methoden (voor bijvoorbeeld CO2 accounting) zijn niet eenduidig en gevalideerd,

Artikel

Factsheet Samenwerking Markt & Overheid in de RES.

waardoor de uitkomst van modelberekeningen voor een RES of voor warmteplannen aan
eenduidigheid inboet. De ruimtelijke detaillering van data is regelmatig te beperkt om
voldoende precieze berekeningen te kunnen
maken. Bovendien zijn er doublures tussen
verschillende bronnen zonder dat duidelijk is
waar verschillen door worden veroorzaakt.
Door verschillen in gehanteerde definities
leidt de combinatie van data uit verschillende
bronnen ongemerkt tot inconsistenties. Soms
zit wet- en regelgeving over toegestaan gebruik van data de toepassing voor ondersteuning van de energietransitie in de weg.

Wat is er nodig?
Het op orde brengen van de informatievoorziening om de energietransitie te faciliteren
is een langetermijnopgave. In 2019 werden
drie uit te voeren activiteiten voorgesteld. Een
virtueel informatieplatform, een traject om
belemmeringen in wet- en regelgeving op te
heffen en ten slotte prioritering.

Nog geen landelijk platform
Het eerste plan is vooralsnog niet uitgevoerd.

Er zou vanuit een samenwerkingsverband
een virtueel informatieplatform moeten worden opgericht om stapsgewijs de structurele
belemmeringen rondom de beschikbaarheid
en bruikbaarheid van data op te lossen. Het
platform moet één plek worden waar ministeries, gemeenten, regio’s, provincies, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijven
en burgers de informatie kunnen vinden die
zij nodig hebben om op efficiënte wijze én
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke
kosten hun bijdrage aan de energietransitie
en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te kunnen leveren. Dit platform zou
informatie moeten aandragen over regie en
samenwerking, vernieuwing (data-technologische innovatie en nieuwe informatieproducten) en datamanagement (het koppelbaar,
vindbaar en beschikbaar maken van gegevens).

Belemmeringen wet- en regelgeving
Het VIVET-rapport stelde voor een apart traject te starten om de belemmeringen in de
wet- en regelgeving op te heffen om bestaande data breder in te kunnen zetten dan nu
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Topsector Energie

RES-regio’s volgens het Klimaatakkoord.

toelaatbaar is. Dit voorstel lijkt vrijwel direct
te zijn opgepakt. Enkele decentrale overheden herkenden de eis om keuzes voor de
energietransitie in de instrumenten van de
Omgevingswet te verankeren. Acht proefgemeenten, Den Haag, Tilburg, Súdwest-Fryslân, Zoeterwoude, Goes, Groningen, Boxtel

en Maastricht hebben daar al in 2019 ervaring mee opgedaan. Deze gemeenten zijn,
in opdracht van het ministerie van BZK aan
de slag gegaan met de eigen ambities rond
de energietransitie en de vertaling van deze
doelen en ambities naar de instrumenten van
de Omgevingswet.

Ook de Topsector Energie dook op de belemmeringen van wet- en regelgeving. Zo is er
een Experimentregeling voor decentrale duurzame elektriciteitsopwekking en met de interactieve Green Deals Energie-werkwijze wil de
overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven door
knelpunten in de wet- en regelgeving weg te
nemen, nieuwe markten te creëren, goede
informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. De Kracht
van de regio-aanpak is gericht op versnelling van aansprekende innovatieve energiegerelateerde projecten met een gezamenlijke
aanpak door Rijk en regio. Ook hierbij wordt
bezien hoe slim om te gaan met bestaande
regels. Hoe dit Topsector-initiatief zich verhoudt met de Regionale Energie Strategie
(RES) is niet geheel duidelijk. Ten slotte is er
een Financieringsloket dat mkb-ondernemers
in de sectoren chemie, energie en ‘biobased
economy’ helpt bij vragen en knelpunten op
de weg van concept naar markt.

Prioriteren/‘Iedereen Doet Wat’
De derde aanbeveling van het VIVET-rapport
is dermate vaag, dat het lastig is om concreet
na te gaan of er iets van terecht is gekomen.
“Een proces inzetten om met stakeholders de
overige voorstellen te prioriteren en overgaan
op de uitvoering van geprioriteerde voorstellen.” Intussen lijken de Regionale Energie
Strategieën op zichzelf en elkaar aangewezen voor best practices en prioritering. Heeft
de Rijksoverheid de handdoek in de ring gegooid? De titel ‘IedereenDoetWat.NL’ belooft
geen snelle oplossing voor de roep om een
landelijk platform voor energie-gerelateerde
data. n
Remco Takken r.takken@planet.nl is freelance tekstschrijver bij
www.geotekst.eu. Voor de energietransitie versnellen met de
Omgevingswet, zie tinyurl.com/x43xae5w. Voor Topsector
Energietransitie en belemmeringen bij regelgeving, zie
tinyurl.com/3bcmvr6e. Voor Factsheet Samenwerking Markt
& Overheid in de RES Iedereen doet wat, zie
tinyurl.com/xcjkhawd. Voor Gespreksassistent RES, zie
tinyurl.com/y9s4mvf3.

Eindrapportage kennis- en leertraject energietransitie & Omgevingswet.
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Masterstudent in de spotlight: Frida Boone
In deze rubriek wordt een
student die recent zijn of
haar afstudeerwerk heeft
afgerond in de spotlight
gezet. Ditmaal Frida Boone,
die voor haar MSc GIMAopleiding onderzoek deed
naar open data van overheidsondernemingen.
Als er over open data
gesproken wordt, gaat dat
veelal over open overheidsgegevens. Over open gegevens van bedrijven wordt niet gerept. Als eerste stap op
weg naar open data is de scope van de nieuwe EUopendatarichtlijn verruimd naar zogenoemde overheidsondernemingen. Dit zijn ondernemingen die diensten
van algemeen belang leveren zoals Liander, Schiphol en
het Havenbedrijf Rotterdam.
Frida Boone heeft de mogelijke impact van de nieuwe
opendatarichtlijn op de beschikbaarstelling van de data
van dergelijke organisaties onderzocht. Zij inventariseerde hoe open de data van de drie genoemde bedrijven
op dit moment zijn en hoe dit zou kunnen worden verbeterd. Om de openheid van de gegevens van Schiphol
en het Havenbedrijf Rotterdam te vergroten zijn in de

Lossen en laden op de Tweede Maasvlakte, het werkgebied van Havenbedrijf Rotterdam.

aanbevelingen de ervaringen van Liander gebruikt.
Frida’s master thesis met de titel ‘Third wave open data
in the Netherlands: Identifying and overcoming the barriers towards open geographical data of public undertakings’ is beschikbaar via
www.gdmc.nl/publications/2021/MScThesisFridaBoone.pdf.

Nieuwe tenure tracker
We zijn zeer verheugd te melden dat Azarakhsh RafieeVoermans het GIS-technologieteam bij de TU Delft komt
versterken als UD tenure tracker. Azarakhsh heeft ruime
ervaring op het vakgebied, zowel wat onderzoek als
onderwijs betreft. Ze heeft bij haar vorige werkgevers,
Geodelta, Geodan en de VU, gewerkt aan onderwerpen
als remote sensing, laser scanning, kwaliteitscontroles,
tijdserieanalyse sensor data, BIMserver, BIM-GIS-integratie, informatiemodellering (IMGeluid), geo-informatie
bij beslissingsondersteuning voor locaties van windmolens, 3D-webvisualisaties en geo-informatie in game
engines. Daarnaast heeft ze ook ruime onderwijserva-

ring, zowel in de nationale GI minor,
als ook in de VU MSc UniGIS als
coördinator/docent van het vak ‘Big
Data Infrastructures and Technologies’ en als docent van
het vak ‘Remote Sensing’. Ze is in het bezit van de universitaire onderwijslicentie (BKO).
Met al deze talenten en ervaringen zal Azarakhsh prima
passen bij de TU Delft, waar ze onder andere het vak
Sensing technologies zal gaan verzorgen binnen de MSc
Geomatics. We wensen haar heel veel succes in haar
nieuwe Delftse werkomgeving!
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Project GRADUAL afgesloten
broncodes). Ook is de opzet voor het eye-tracRecent is het Maps4Society KIP-onderzoeksprokingonderzoek uitgewerkt. Over de ontwikkelde
ject GRADUAL (Comparing gradual with nontechniek is een mini-workshop verzorgd.
gradual scale transitions in web-based maps)
Meer informatie op https://varioscale.bk.tudelft.nl/
afgerond. In dit Klein Innovatief Project (KIP)
gradual.
stond de vraag centraal wat eindgebruikers van
kaarten op internet vinden van verbeteringen in
De twee workshopartikelen:
geleidelijke schaalovergangen in vergelijking met
Dongliang Peng, Martijn Meijers, Peter van
een niet-geleidelijke benadering. De volgende
Oosterom, Multi-layer vario-scale web map
doelen waren beoogd: het model van de SpaceInterface met links multi-schaalScale Cube (SSC) verder operationaliseren en het kaarten en rechts vario-schaalkaar- compared with dynamic transitions and visual
ten met daarboven de instellingen.
analytical tool, In: Proceedings of 23rd ICA
geoperationaliseerde model onderwerpen aan een
Workshop on Generalisation and Multiple Representation, Delft,
gebruikerstest met behulp van eye-tracking hardware.
on-line, pp. 8, 2020.
Voor veel vraagstukken bij het nemen van geografische besliswww.gdmc.nl/publications/2020/ICAgen2020_paper_6.pdf
singen varieert het gebied: van overzicht tot gedetailleerde inDongliang Peng, Martijn Meijers, Peter van Oosterom, Paralleformatie. Bij het presenteren van deze informatie is het kunnen
ling generalization operations to support smooth zooming: case
beschrijven van geleidelijke schaalovergangen zeer relevant.
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft gepartici- study of merging area objects, In: Proceedings of 23rd Workshop
on Generalisation and Multiple Representation, Delft, on-line, pp.
peerd in de gebruikerscommissie en heeft geografische data over
8, 2020.
droogte van Nederlandse landbouwpercelen aangeleverd om de
www.gdmc.nl/publications/2020/ICAgen2020_paper_5.pdf
ontwikkelde gebruikersinterface mee te vullen.
De kennis over het produceren van de schaalovergangen is door
Voor de ontwikkelde prototypes op github.com zie bijvoorbeeld:
het projectteam (Martijn Meijers, Dongliang Peng, Paolo Raposo
pengdlzn.github.io/webmaps/2020/10/merge/
en George Dimopoulos) beschreven in twee gepubliceerde workpengdlzn.github.io/webmaps/2020/12/dryness/drenthe-drynessshopartikelen en geoperationaliseerd in diverse prototypes, die
beschikbaar zijn gemaakt op github (een platform voor delen van comparer-juxtaposition.html

FIG 3D Cadastres workshop 2021
De 7de Internationale FIG-workshop over 3D-kadasters zal geheel
online plaatsvinden van 11 tot 13
oktober 2021 en er is deze keer
besloten om de proceedings alleen
online uit te geven (met ISBN/ISSNnummer en DOI’s per paper). Door
de ISO TC211 wordt gewerkt aan
de nieuwe editie van LADM (met
daarin ook marine space georegulation, valution information en spatial plan information).
Daarom zal de scope van deze editie ook wat breder zijn dan
van de voorgaande edities. Er zal ook aandacht zijn voor
de mogelijke bronnen van ruimtelijke informatie. Hiervoor
wordt gewerkt aan een meer gedetailleerd internationaal
model voor (kadastrale) metingen, samen met OGC (LandInfra), inclusief ondersteuning van de toekomstige Galileo HAS
(High Accuracy Services). Verder worden ook ontwerpgebaseerde ruimtelijke bronnen voor 3D-percelen geïntroduceerd;
denk aan BIM/IFC-modellen van gebouwen of infrastructuurobjecten zoals tunnels en bruggen.
Doordat de proceedings niet gedrukt worden, zijn de verschillende deadlines opgeschoven, zodat er nog meer recent

materiaal kan worden meegenomen. Uitgebreide samenvattingen van 500 tot 1000 woorden
moeten uiterlijk op 8 juli 2021
worden ingediend via easychair.
org/conferences/?conf=3dcad2021
(EasyChair). Auteurs van geaccepteerde inzendingen worden verzocht
om hun volledige paper voor 15
september 2021 in te dienen. Het
wordt wederom een gezamenlijk evenement met 3D GeoInfo,
dat een dag langer zal duren. Meer informatie op
www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021/.

Agenda

De komende maanden staan de volgende evenementen
gepland (zie www.gdmc.nl/events):
- 15-17 september 2021: 6th International Conference on
Smart Data and Smart Cities (Stuttgart)
- 11-13 oktober 2021: FIG 3D Cadastres workshop (on-line
samen met 3D GeoInfo conference)
- 14 oktober 2021, 13-17 uur: NCG seminar ‘Sensor data en
privacy’ (locatie: waarschijnlijk Amersfoort)

Deze rubriek bevat nieuws vanuit het TU Delft onderzoek op gebied van Geo-information Technology & Governance inclusief
het KCOD (Kenniscentrum Open Data) en het GDMC (Geo-Database Management Center). Het onderzoek wordt uitgevoerd
bij de Faculteit Bouwkunde.

Redactie
Dirk Dubbeling (06-42 60 12 78; d.j.dubbeling@tudelft.nl)
www.gdmc.nl /// www.kcopendata.eu /// www.tudelft.nl/bk
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De toekomstvisie van GP Groot

‘Kleine stappen maken
circulaire doelen haalbaar’
Door Lambert-Jan Koops

GP Groot is een organisatie die bestaat uit vier bedrijfsonderdelen die respectievelijk
actief zijn op het gebied van inzameling, recycling, brandstof- en oliehandel en ten
slotte infra en engineering. Gezamenlijk richten de organisaties zich op circulariteit en
energietransitie, waarbij de meeste activiteiten plaatsvinden in Noordwest-Nederland.
BIGnieuws sprak met senior projectleider Bert de Vilder van GP Groot circulair slopen
(onderdeel van infra en engineering) over de activiteiten van het bedrijf op het gebied
van circulariteit en de verwachtingen die GP Groot hiervan heeft voor de toekomst.
van via ons inzamelbedrijf terecht bij de recyclingorganisatie. Die laatste zorgt ervoor dat
de materialen die direct te hergebruiken zijn
weer beschikbaar worden gesteld, maar probeert daarnaast ook het zogenaamde upcycling uit te voeren, waarmee hoogwaardige
grondstoffen worden verkregen voor nieuwe
producten. Omdat het maken van producten niet onze corebusiness is, doen we dat
vervolgens niet zelf, maar zoeken we daar
per grondstof specifieke partners voor. Bij het
voorafgaande traject proberen we echter wel
duidelijk de activiteiten van de vier GP Grootonderdelen goed op elkaar af te stemmen.”

Meer en meer circulair

Bert De Vilder, senior projectleider bij GP Groot, over de circulaire bouw: “Het belangrijkste is dat plannen met betrekking tot circulariteit goed uitvoerbaar zijn.“ © Erik Boschman Foto & Film

De doelstelling van GP Groot is dat de onderdelen overschakelen naar een nieuwe bedrijfsmatige uitvoering, waarbij meer en meer circulair wordt gewerkt. Daarbij is een integrale

H

et zijn interessante tijden voor GP
Groot. Alle activiteiten van de vier
bedrijven hebben immers direct te maken met de circulaire en klimaatgerelateerde
doelen die de Nederlandse overheid zich
gesteld heeft voor 2030 en 2050. Als leverancier van traditionele brandstoffen schakelt
GP Groot brandstoffen en oliehandel steeds
meer over op brandstoffen en energieoplossingen die tot betere milieuprestaties leiden,
zoals biodiesel en LNG. Deze brandstoffen
worden voor een maximaal effect ook gebruikt voor het eigen machinepark, zodat de
CO2-uitstoot kan worden gereduceerd. De
Vilder merkt op dat de activiteiten van de vier
onderdelen ook op andere manieren elkaar
beïnvloeden: “Wanneer we betrokken zijn bij
de sloop van panden, komt de opbrengst er-

Circulair

De grote stap die de bouw zou kunnen maken, zit volgens De Vilder in de acceptatie van hergebruikte materialen door
professionals, zoals het functioneel hergebruik van wc-potten. © Erik Boschman Foto & Film
BIGnieuws | juli - augustus 2021
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aanpak en samenwerking met anderen van
groot belang, merkt De Vilder op, ook op basis van de praktijkervaring die GP Groot heeft
opgedaan, zie kader ‘Tachtig procent hergebruik’. “Het gaat er vooral om dat we methodieken hanteren waarbij we in samenwerking
met de opdrachtgever, architect, bouwer en
materialenproducent kijken wat er precies mogelijk is. Dat betekent dat we ons gezamenlijk
buigen over de vraag hoe de vrijkomende
materialen op een simpele, goedkope en betrouwbare manier zijn te hergebruiken. Het is
daarbij erg belangrijk dat alle partijen hun in-

Tachtig procent hergebruik
Overleg met het oogstteam van GP Groot over de te volgen werkwijze. © Erik Boschman Foto & Film

Glas is altijd te hergebruiken, maar functioneel hergebruik is natuurlijk nuttiger dan simpelweg verzamelen en
smelten. © Erik Boschman Foto & Film

Als een houten balk vijftig jaar in een gebouw heeft gezeten, is er niets over bekend en kost het nogal wat tijd en
moeite om deze volgens de moderne standaarden te certificeren. © Erik Boschman Foto & Film

In het afgelopen jaar is GP Groot circulaire sloopwerken betrokken geweest bij
drie grote circulaire sloopprojecten aan
de Kramatweg, Akbarstraat en Fridtjof
Nansenhof in Amsterdam. Het werk,
dat in opdracht van woningcorporatie
Eigen Haard wordt uitgevoerd, is bijna
voltooid. Nu al is duidelijk dat zo’n tachtig procent van het sloopmateriaal inmiddels is hergebruikt of binnenkort zal worden hergebruikt.
Het project omvat de sloop van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt
en Indische buurt. “We zijn bezig met
de laatste werkzaamheden en kunnen
concluderen dat het een heel leerzaam
proces is geweest met een prachtig resultaat”, zegt De Vilder. “Om te laten zien
wat we als circulair sloopbedrijf kunnen,
hebben we dit soort grote projecten nodig. Het is dan ook erg fijn om zo’n hoge
score te behalen. Daarnaast hebben we
nog eens geleerd dat we niet in ons eentje circulair kunnen slopen. Het succes is
mede zo groot omdat we gaandeweg
tal van nieuwe partners, die waarde aan
onze sloopmaterialen kunnen geven, bij
het project hebben kunnen laten aansluiten. We hebben daardoor ons netwerk
en onze kennis behoorlijk vergroot en
daarmee ook onze mogelijkheden.”
Veel van de contacten die GP Groot
heeft gelegd, zijn voortgekomen uit de
nieuwe Marktplaats/Webshop van het
bedrijf. Via dit afzetkanaal worden de
re- en upcyclede materialen online aangeboden en verhandeld. “Er is inmiddels
een flinke markt voor, die voortdurend
groeit. Door materialen uit dit project
in de webshop aan te bieden, zijn we
ook met een aantal gespecialiseerde bedrijven in contact gekomen en dat heeft
nieuwe samenwerkingen opgeleverd.”
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Bij drie grote circulaire sloopprojecten in Amsterdam wist GP Groot zo’n tachtig procent van het sloopmateriaal te hergebruiken. © Erik Boschman Foto & Film

put leveren, want een door één van de partijen
aangedragen idee hoeft niet per se de beste
oplossing te zijn. Door de ideeën over hergebruik te combineren is het mogelijk om tot een
optimum te komen”, aldus De Vilder.

Certificeren en beoordelen
Een van de praktische problemen waar De
Vilder tegenaan loopt is dat in de hedendaagse bouw alle gebruikte producten gecertificeerd dienen te zijn. Alleen dan voldoet het
eindresultaat aan alle normen. “Dat is lastig
in het geval van functioneel hergebruik, want
als een houten balk vijftig jaar in een gebouw
heeft gezeten, is er niets over bekend en kost
het nogal wat tijd en moeite om deze volgens de moderne standaarden te certificeren.
Daarom werken we momenteel ook aan een
methode om hergebruik snel en effectief mogelijk te maken. Hierbij keurt een deskundige
een onderdeel in zijn geheel en geeft hij een
verklaring af voor de toepassing ervan.”
Een andere manier om snel onderdelen te
kunnen hergebruiken, is om ze te bewerken
en in deze gewijzigde vorm in te zetten. De
Vilder merkt daarbij wel nadrukkelijk op dat
dit wat hem betreft alleen acceptabel is als
het wordt gedaan om de extra bureaucratie te
vermijden. “De eisen voor bewerkte materialen zitten anders in elkaar, zodat daar relatief

Circulair

makkelijk aan te voldoen is, maar dat mag
natuurlijk nooit het omzeilen van kwalitatieve
eisen tot gevolg hebben. We maken dus wel
gebruik van die methode, maar staan voor de
volle honderd procent achter de hergebruikte
producten en materialen die we leveren.”

Kleine stappen
Met de aandacht voor circulariteit die er tegenwoordig is, is het aantrekkelijk om groot
te denken en snel over te willen stappen naar
een compleet nieuwe manier van denken en
werken in de bouw. Maar alhoewel De Vilder de noodzaak van circulariteit in de bouw
onderschrijft, pleit hij toch voor kleine en
haalbare stappen. “Het belangrijkste is volgens mij dat de plannen met betrekking tot
circulariteit goed uitvoerbaar zijn. Dat betekent binnen een project bijvoorbeeld dat we
eerst kijken naar de meest kansrijke onderdelen en materialen, daar een toekomst voor
vinden en ons niet meteen druk maken of wel
alle materialen uit een gebouw herbruikbaar
zijn. Dat kán natuurlijk wel, maar dat houdt
in dat er heel veel geld wordt uitgeven aan
de inventarisatie en vervolgens alsnog misschien een marginale circulariteitswinst wordt
geboekt omdat het grootste deel van de materialen niet direct bruikbaar is. Laten we
vooral niet vergeten dat misschien wel tachtig

procent van de huidige sloopvoorraad bestaat uit oude gebouwen die allemaal niet uit
weelde moeten worden gesloopt. Bovendien
zijn ze ook niet bepaald gebouwd met een
circulaire gedachte, zodat het hergebruik
van alle ingrediënten een tijdrovende en arbeidsintensieve klus is. Ik denk dat we in de
praktijk dan ook het beste kunnen focussen
op de kwalitatief goede onderdelen, zoals
hout. Tegelijkertijd beseffen dat we daar alleen delen van kunnen gebruiken, omdat het
functionele hergebruik van onderdelen lastig
is als het gebruikt is met de gedachte dat het
nooit meer uit elkaar zou moeten. Functioneel
hergebruik is heus wel mogelijk, bijvoorbeeld
door een gevelmuur eruit te snijden en die
gebruiken als een tuinmuur, maar de opties
zijn nu eenmaal beperkt.”

Professioneel hergebruik
De grote stap die de bouw zou kunnen maken, zit volgens De Vilder in de acceptatie
van hergebruikte materialen door professionals. “Momenteel zien we nog veel materiaal
en onderdelen verdwijnen naar de particuliere markt. Dat is op zich prima, maar als professionals ook standaard hergebruikte materialen en onderdelen gaan inzetten, gaat het
natuurlijk een stuk sneller. Het is alleen een
kwestie van met andere, meer circulaire ogen
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Via de nieuwe Marktplaats/Webshop van GP Groot worden re- en upcyclede materialen online aangeboden en verhandeld. © Erik Boschman Foto & Film

te kijken naar projecten. Wie dat doet, ziet
bij zowel bouw als bij sloopprojecten heus
wel waar de winst te behalen is, of dat nu het
functioneel hergebruik van wc-potten betreft
of het opzetten van monostromen voor het
maken van grondstoffen.”
Er is dus een verandering nodig in de mindset van de hedendaagse slopers en bouwers.

Deze verandering zou echter wel eens versneld kunnen plaatsvinden als de wet- en regelgeving op de juiste manier wordt aangepast. De Vilder is met name enthousiast over
het effect dat een update van de rekenregels
voor de MPG zou kunnen hebben, zie kader ‘MPG’. “De hoogte van de MPG is zeer
sterk afhankelijk van de gebruikte materialen

MPG
MPG staat voor MilieuPrestatie Gebouwen. Deze is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen
die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen
groter dan honderd vierkante meter en om nieuwbouwwoningen. Het doel is om de eis
voor de MPG stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren ten opzichte
van 2018.
De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en kan worden gebruikt in een
Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Om de milieubelasting van materialen uit te rekenen wordt een MPG-berekening uitgevoerd. De MPG
van een gebouw is vervolgens de som van alle toegepaste materialen in een gebouw.
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de materialen die worden vervangen
tijdens de levensduur van het gebouw. De totale som wordt gedeeld door de levensduur
en door het bruto vloeroppervlak van een gebouw.
Om een MPG uit te rekenen, moet elk materiaal in een ontwerp worden geïdentificeerd en
moet worden bepaald hoeveel ervan wordt toegepast. Deze rekenregels zijn gedefinieerd
in de EN 15978. Gebouwdelen die de grootste bijdrage aan de MPG leveren zijn gevels,
vloeren en installaties. In totaal is dit vaak zestig tot tachtig procent van de MPG.

in een gebouw, waarbij beton bijvoorbeeld
slecht scoort en hout juist goed. Op zich is
dat wel logisch, al wordt daarbij nog geen
rekening gehouden met de milieuwinst die het
hergebruik van materialen oplevert. Wanneer
dat wel het geval is, zal het veel makkelijker
worden om met circulaire onderdelen een
lage MPG te scoren en is er dus ook een duidelijk belang voor de ontwerpers en bouwers
als ze kiezen voor hergebruikte materialen.
Ik verwacht dan ook dat die aanpassing flink
zal helpen. En als dan bijvoorbeeld ook nog
de belasting op zogenaamde first-use-materialen omhoog gaat, zal het nog sneller gaan.
Wat dat betreft denk ik dan ook dat we met
enig beleid en de juiste instelling de circulaire
ambities voor 2030 zeker kunnen halen.” n
www.gpgroot.nl
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Water for Life-programma van start

Waterverspilling en -vervuiling
verminderen
Door de redactie

Schoon water wordt de komende decennia steeds schaarser. Hoewel alle oceanen,
zeeën, meren en rivieren enorme waterhoeveelheden bevatten, groeit de wereldwijde schaarste aan veilig water om te consumeren door verspilling en vervuiling.
Omdat technologie kan helpen een deel van die verspilling en vervuiling te verminderen, heeft Dassault Systèmes ‘Water for Life’ geïnitieerd. Via Water for Life
helpt dit bedrijf organisaties in de hele wereld om het watergebruik inzichtelijker
te maken, beter te managen en sneller duurzame innovaties te ontwikkelen.
ële vervuiling verlagen al genoeg aandacht
krijgen, wordt het hoog tijd dat bedrijven
ook actie gaan ondernemen om hun watervoetafdruk te verlagen.

Watervoetafdruk

Dassault Systèmes is het Water for Life-programma gestart, dat inzicht geeft in de watervoetafdruk en tips geeft om tot
minder verspilling en vervuiling te komen.

D

uurzaamheid is een breed toepasbaar containerbegrip geworden dat
mensen vooral associëren met energie opwekken en gebruiken van niet vervuilende natuurlijke bronnen, zoals de zon,
wind en water. Een tweede gangbare associatie is het terugdringen van de CO2uitstoot, omdat teveel daarvan in onze
atmosfeer het opwarmen van de aarde
versnelt. Minder bekend is de waarde en
toenemende schaarste van schoon zoet

Circulair

water, omdat de Westerse wereld daar
voorlopig nog voldoende over kan beschikken. De beschikbaarheid van schoon water,
voor zowel de menselijke consumptie als
het gebruik in industriële processen, staat
op de zesde plaats van 17 ‘Sustainable
Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn door 193
lidstaten geformuleerd om te realiseren voor
2030. Omdat meer duurzame energiebronnen benutten, de CO2-uitstoot en industri-

De watervoetafdruk (WV) is de totale hoeveelheid zoet water die een persoon of bedrijf consumeert, of gebruikt voor het produceren van producten en diensten, uitgedrukt
in kubieke meter per tijdseenheid. Net als bij
energie wordt bij de berekening daarvan onderscheid gemaakt tussen regenwater (groene WV), grond- en oppervlaktewater (blauwe
WV) en vervuild water (WV) binnen de norm.
De WV is ook voor individuele producten of
alle producten in een sector te berekenen.
Zo’n 92 procent van de WV voor onze wereldwijde consumptie gaat naar agrarische
producten, dus daar ligt verreweg het grootste verbeterpotentieel. Omdat veel mensen en
managers nog onvoldoende inzicht hebben
in de WV van zichzelf, de organisatie en
producten die ze leveren, heeft Dassault Systèmes onlangs het Water for Life-programma
geïnitieerd. Meer inzicht in de eigen WV is
het noodzakelijke uitgangspunt om tot minder
verspilling en vervuiling te komen. Water for
Life biedt bedrijven vervolgens ook oplossingen en praktische ondersteuning om de WV
te verkleinen.

Drie invalshoeken
Dassault Systèmes benadert de uitdaging
om minder water te verspillen en te vervuilen vanuit drie invalshoeken, namelijk meten
en optimaliseren, innoveren en creëren, en
onderwijzen. Als eerste stap kunnen klanten
het 3DEXPERIENCE-platform gebruiken om
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het meten en optimaliseren van de eigen
‘watervoetafdruk’ te verbeteren. Dit platform
stelt ze namelijk in staat om alle gegevens te
verzamelen en te analyseren die nodig zijn
om een volledig inzicht te krijgen in het waterverbruik. Daarbij wordt ook een duidelijke
relatie gelegd met het doel en proces waarvoor dit water wordt ingezet, zodat bedrijven
bewuste afwegingen kunnen maken over de
waterhoeveelheid die zij gebruiken en het
resultaat dat daarmee wordt bereikt. Het
3DEXPERIENCE-platform is ook te benutten
om de impact van verschillende ontwerpalternatieven op het watergebruik in kaart te
brengen. Daar worden tevens door Artificial
Intelligence (AI) gegenereerde aanbevelingen
aan toegevoegd, die bedrijven richting geven
voor het creëren van nieuwe en duurzamere
producten, diensten en klantervaringen.

Verbeterprojecten
Als onderdeel van Water for Life ondersteunt
Dassault Systèmes verschillende verbeterprojecten verspreid over de wereld. Een voorbeeld daarvan is het educatieve Mission
Ocean-project, dat in Frankrijk wordt ondersteund door La Fondation Dassault Systèmes.
Wellicht minder bekend is het feit dat The

Ocean Cleanup tijdens de opstartfase ook
ondersteuning heeft gekregen van Dassault
Systèmes. Eind 2013 introduceerde TU Delftstudent Boyan Slat in samenwerking met Dassault Systèmes de Ocean Cleanup Contest
en daarna is dit initiatief uitgegroeid tot een
organisatie die gesponsord door grote bedrijven plastic afval verwijdert uit oceanen en rivieren. Andere initiatieven zijn het duurzaam
opwekken van energie uit zee- en rivierwater
door EEL Energy en de samenwerking met incubators als OceanHub Africa. Water for Life
is tevens gerelateerd aan het Science Based
Targets-initiatief van Dassault Systèmes, om
bedrijven te helpen wetenschappelijk onderbouwde doelen te definiëren om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen.

Circulair innoveren
Volgens Bernard Charlès, vice chairman en
chief executive officer van Dassault Systèmes,
beseffen steeds meer organisaties dat duurzamer ondernemen noodzakelijk is en dat
minder water verspillen en vervuilen daaraan
bijdraagt. Het softwarebedrijf helpt zijn klanten te transformeren naar circulair innoveren
door op een duurzame wijze energie op te
wekken, apparatuur energiezuiniger te ma-

Het model of de gereedschappen
De Digital Twin heeft al enige jaren het tij mee. Met dank aan de ‘gouden driehoek’ van onderwijs, overheden en het bedrijfsleven stevent
Nederland af op een simulatiemodel van zichzelf. Alle neuzen lijken
dezelfde kant op te staan. Jonge bedrijven lijken gelijk op te gaan
met de bekende tech-reuzen. Van alle kanten worden zienswijzen en
nieuwe mogelijkheden aangedragen die we vooral niet mogen vergeten als we een écht goede digitale weergave van onze leefomgeving
willen bouwen. In weerwil van al die positieve energie, momentum
en groeiende kansen kan het interessant zijn om te kijken naar een
grootschalig simulatiemodel dat een paar jaar terug na groot protest
de nek werd omgedraaid. Het Human Brain Project.
In 2015 moest hersenonderzoeker Henry Markram stoppen met zijn
baanbrekende plan om een compleet brein te digitaliseren. Op dat
moment werkte hij nog aan de hersenschors van ratten, maar via het
muizenbrein zou uiteindelijk ook het menselijk brein kunnen worden
ontsloten. Pionierswerk, want het gaat hier om alle cellen en alle onderlinge verbindingen. Hij was gekomen tot een stukje hersenschors

ken, materialen te recyclen, duurzamere materialen te ontwikkelen en water efficiënter te
gebruiken. Vaak is daar nog wel een andere
mindset voor nodig, omdat veel bedrijfsprocessen nog gebaseerd zijn op lineair samenwerken en materialen die eenmalig worden
gebruikt. Pas als bedrijven hun afval niet
meer kwijt kunnen, worden ze creatief in minder materiaal verbruiken en meer hergebruiken. Om die creativiteit beter te kunnen benutten, stimuleert Dassault Systèmes ketenbreed
online samenwerken in een virtuele kopie
van de echte wereld. Daarin kunnen dan alle
betrokkenen parallel samenwerken, experimenteren en virtueel testen welke innovatie(s)
de grootste bijdrage(n) leveren aan circulair
ondernemen en waar de waterverspilling en
vervuiling nog te verminderen is. n
www.3ds.com/progress-is-human/water-and-consumption
www.lafondation3ds.org

(Niet)

De Kaart
Het Gebied

van 31.000 neuronen van 200 verschillende soorten met 40 miljoen
verbindingspunten bij een rat. Natuurlijk ging het om veel geld, ruim
een miljard euro. Zijn tegenstanders, en dat waren er veel, hadden
zich verzameld en stelden een open brief op. Het bezwaar van deze
800 (!) wetenschappers was glashelder: wie alle focus richt op een
allesomvattend simulatiemodel, beeldt zich in dat daaruit automatisch
alle oplossingen voor alle problemen komen rollen. Dat is een misverstand, alleen al omdat we de gereedschappen niet hebben ontwikkeld
om al die problemen te lijf te kunnen.
Dat is een interessante gedachte om mee te nemen aan de vooravond
van een Digital Twin van Nederland. We gaan straks haarfijn zien
waar Nederland vastloopt. Hebben we ook de ‘tools’, de mankracht
of zelfs ook maar draagvlak om aan de oplossingen te werken?
Remco Takken, Geotekst
www.geotekst.eu
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Branchebreed initiatief voor materiaalbenaming

NAA.K.T. kan helpen om
BIM aan te kleden
Door Lambert-Jan Koops

NAA.K.T. is een branchebreed initiatief voor materiaalbenaming, en is de afkorting van
NAAm_Kenmerk_Toepassing: de drie stappen waarmee de essentie van een bouwmateriaal op een makkelijke en software-onafhankelijke manier vast te leggen is. Deze standaard moet eenduidigheid brengen in het BIM-landschap, zodat diverse programma’s
eenvoudig materialen kunnen herkennen. BIGnieuws sprak met de initiatiefnemers.

M

enno Mekes, informatie modelbouwer bij Arons en Gelauff architecten, weet de motivatie voor de
ontwikkeling van NAA.K.T. met één woord
samen te vatten: frustratie. “Als medewerker
van een architectenbureau liep ik eigenlijk
constant tegen het probleem aan dat iedereen volgens een eigen methode de materialen binnen een project omschrijft. De een zet
puntjes tussen de woorden, de ander koppeltekens, sommige mensen gebruiken hoofdletters bij hun materialen en anderen weer niet.
Daarbij is het vaak voor een menselijke gebruiker wel duidelijk wat voor materiaal er
wordt bedoeld, maar voor computers is er
geen touw aan vast te knopen en dat zorgt
weer voor automatiseringsproblemen. Toen
ik het LinkedIn-bericht zag van Pim van Meer
Redert waarin hij aangaf dat hij het helemaal
zat was en dat er een oplossing moest komen, was ik dan ook direct enthousiast: het
leek me meteen dat dit een ontwikkeling zou
zijn die we nodig hebben om de ontwerp-,
ontwikkel-, bouw- en vastgoedwereld verder
te kunnen helpen.”
Van Meer Redert merkt op dat tot zijn grote
vreugde Mekes niet de enige was die direct
positief reageerde op zijn oproep. “Ik had
een aantal mensen al getagd in mijn bericht,
waarvan ik verwachtte dat ze er net zo over
zouden denken als ik en dat bleek ook het
geval. In no-time wisten we zo dan ook een
team te vormen van specialisten die elk vanuit hun eigen vakgebied input konden geven.
Zelf ligt mijn passie bij datagedreven discussies en heb ik behoefte aan eenduidigheid
omdat daarmee de achterliggende automatisering te verbeteren is. Het was me daarbij duidelijk dat deze eenduidigheid niet
verkregen kan worden met de al bestaande

Circulair

NAA.K.T. is een manier om tot eenduidige materiaalbenaming te komen op basis van de uitgangspunten van de BIM
basis ILS.

NL-SfB-codering voor elementen, omdat deze
niet alle vragen van de verschillende stakeholders in bouw- en vastgoedprojecten kan
beantwoorden. Vandaar dat ik graag wilde
aansturen op een nieuwe standaard, eentje
waarmee voor iedereen de juiste informatie
op een laagdrempelige manier toegankelijk
zou worden.”

Algemene standaard
De eis dat een nieuwe standaard voor iedereen bruikbaar moest zijn, sloot ook aan bij
de visie van Arjan Peeters van BIMnerd. “Er
waren wel al initiatieven, maar die waren
dan weer beperkt tot specifieke gebruikersgroepen. Zo is voor de Nederlandse Revit

Standaard, de NLRS, een voorstel gedaan
voor materiaalbenaming, maar die was natuurlijk alleen geschikt voor Revit-gebruikers
en in mijn ogen ook nog eens veel te technisch. Met ons initiatief pakken we die beide
zaken aan, door een algemene standaard te
introduceren die namen gebruikt zoals alle
partijen die al kennen. Dus geen coderingen
of formules, maar materiaalnamen zoals die
op de bouw worden gebruikt. Wat dat betreft hebben we echt ons best gedaan om te
kiezen voor een menselijke manier om zaken
vast te leggen.”
Marijn Emanuel is als senior adviseur duurzaamheid bij Stichting W/E adviseurs en
medewerker bij Madaster Foundation betrok-
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NAAm, Kenmerk en Toepassing, de NAA.K.T.-indeling in Excel.

ken bij het NAA.K.T.-initiatief. Hij voegt toe
dat ook hij de algemene bruikbaarheid en
de laagdrempeligheid van de nieuwe materiaalbenaming een groot pluspunt vindt. “We
proberen echt iets te creëren wat aansluit bij
de dagelijkse praktijk en willen voorkomen
dat iedereen weer een theoretisch kader door
de strot wordt geduwd. Dat laatste heeft de
laatste tien à twintig jaar niet goed gewerkt
in Nederland, dus het is echt goed dat we
een andere benadering proberen.” Met betrekking tot de transitie naar de circulaire
bouw merkt Emanuel op dat deze overgang
eigenlijk centraal staat bij NAA.K.T.. “Bij circulariteit draait het uiteindelijk om registratie
en daar kan NAA.K.T. een goede bijdrage
aan leveren. Voorheen draaide alles in de
bouw eigenlijk altijd om het opleveren van
een object, en dan kreeg de nieuwe eigenaar
de gelukwensen en ging iedereen weer wat
voor zichzelf doen. Bij circulaire bouw staat
de borging van informatie echter centraal en
dient die door de hele keten heen te worden
bewaakt, vandaar dat die eenduidigheid ook
zo belangrijk is, net als de aansluiting op de
praktijk. Ik denk dan ook dat deze manier
van materiaalbenaming echt een stap in de
goede richting is naar een volledig circulaire
bouw.”

De indeling
In de BIM basis ILS staan uitgangspunten voor
materiaalbenaming en NAA.K.T. is een manier om tot eenduidige materiaalbenaming te
komen. Het idee daarbij is dat binnen IFC bij
de entiteit IfcMaterial de eerste drie posities
gereserveerd zijn voor de begrippen naam,
kenmerk en de toepassing, en waarbij gebruikers zelf nog informatie op positie vier en
verder kunnen plakken als ze dat willen.

Het Naam-deel van NAA.K.T. is afkomstig
uit de beknopte lijst van de materiaalgroepen die in het ontwerp-, ontwikkel-, bouw- en
vastgoedveld worden toegepast, zoals beton,
hout en metaal. Daarnaast zijn er om praktische redenen nog twee namen beschikbaar
die geen materiaal zijn, namelijk ‘isolatie’ en
‘samengesteld’.
Het kenmerk-gedeelte van NAA.K.T. is de
roepnaam van het materiaal dat is toegepast,
bijvoorbeeld baksteen, multiplex of rvs. Deze
lijst van namen is veruit het langste binnen
het NAA.K.T.-stelsel en wordt ook nog aangevuld. De afspraken over de notatie zijn
daarbij eenvoudig: alles in enkelvoud en met
kleine letters, ook de kunststoffen. Afkortingen
staan er zonder puntjes en de taal is die van
de bouwketen.
Op de derde positie van NAA.K.T. staat de
toepassing. Deze lijst zal ook nog verder worden aangevuld, maar is voor veel projecten
al compleet genoeg. Hier kan de gebruiker
bijvoorbeeld kiezen voor de omschrijving element, blok, plaat of profiel. Het is ook hier
weer de bedoeling dat het niet te ingewikkeld wordt en dat er daarnaast geen dubbele
termen worden gebruikt. Plaatmateriaal of
materialenplaat is bijvoorbeeld gewoon een
plaat en omdat een dakpan ook aan een gevel te hangen is, krijgt deze de toepassingsaanduiding pan en niet dakpan. Het element
waaraan dit materiaal hangt zegt immers al
wat het is.

Werkbaarheid voorop
Alhoewel de indeling van de NAA.K.T.-standaard niet helemaal eenduidig is, zijn alle
keuzes duidelijk verdedigd door de initiatiefnemers, die telkens praktische toepassing
voorrang gaven voor theoretische juistheid.

“Het gaat om de werkbaarheid”, stelt Van
Meer Redert nog maar eens. “In het geval
van isolatie kan iemand bijvoorbeeld wel
stellen dat het eigenlijk geen materiaalnaam
is, maar in het geval van bijvoorbeeld resolschuim heeft het niet zo veel zin om te zeggen dat dit kunststof is, aangezien het in de
praktijk alleen wordt toegepast als isolatiemateriaal. Daarom is dit binnen NAA.K.T. een
kenmerk van isolatie en niet van kunststof.”
De indeling van NAA.K.T. staat dus vast, het
was tenslotte een analyse van een zeer grote
hoeveelheid projecten van de verschillende
stakeholders, maar dat betekent niet dat het
project al afgerond is. “Integendeel,” zegt
Peeters. “We hebben momenteel tools ontwikkeld voor verschillende pakketten, zodat
NA.A.K.T. hierin direct toe te passen is, maar
het zou een goede zaak zijn als er extra tools
bij komen. Ik wil iedereen die hier een bijdrage aan zou kunnen leveren dan ook oproepen om zich bij ons aan te sluiten.” n
www.bimloket.nl
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De circulaire visie van Renewbuilding en Greentogether

Gezonde gebouwen zorgen
voor verlenging CO2-opslag
Door Lambert-Jan Koops

Hout is het nieuwe goud, dat is het motto van Renewbuilding. Het bedrijf heeft een
remontabel en circulair bouwsysteem uitgedacht met de naam Green Structures, een
cascosysteem dat volgens de onderneming zelf het fundament van nieuwe woningen
en gebouwen in een circulaire economie moet worden. Founder en algemeen directeur
Wim-Heerke Spronk vertelt over de visie en ambitie die hij heeft op dit gebied en over
de samenwerking tussen Renewbuilding en het al even ambitieuze Greentogether.

“H

et probleem bij het praten over
duurzaamheid en circulariteit is
dat dit containerbegrippen zijn
en niet iedereen er hetzelfde mee bedoelt. Dat
is niet handig en daarom hebben we onze missie op een andere manier geformuleerd, namelijk dat we volledig klimaatneutraal willen
bouwen. Iets wat volgens ons alleen mogelijk
is als we de kracht van hout ten volle benutten
in de bouw”, zo steekt Spronk van wal, die
eraan toevoegt dat het optimaal benutten van
hout volgens hem goed mogelijk is, maar alleen als er genoeg moeite voor wordt gedaan.
“Zoals iedereen weet is er een enorme bouwvraag en is het nodig om snel meer huizen te
bouwen. Vanuit het oogpunt van gemak en betaalbaarheid is het daarbij aantrekkelijk om te
kiezen voor niet-schone materialen, maar dat
is denk ik een heel slechte keuze. Wanneer
we op die manier blijven bouwen, lossen we
misschien de bouwvraag wel wat makkelijker
op, maar schuiven we de echte problemen
door naar een volgende generatie, zodat er in
het grote geheel der dingen nog steeds geen
sprake is van verbetering.”

Overtuigen
Een probleem bij het verduurzamen van de
bouw is dat er heel veel producten met een
hoge C02-voetafdruk zijn die al lang worden
gebruikt en bovendien ook nog eens efficiënt
zijn voor de taak waarvoor ze worden ingezet. Het is dus niet makkelijk om partijen te
overtuigen om voor een alternatief te kiezen.
“De bouw is erg traditioneel en veel partijen
gebruiken de materialen die ze gewend zijn,
omdat ze daarmee hun eigen specifieke taak
het beste kunnen uitvoeren”, geeft Spronk
toe. “Omdat elke partij zo specifiek een ei-

Circulair

Wim-Heerke Spronk, algemeen directeur Renewbuilding: “Modulehergebruik, waarbij complete delen van een gebouw opnieuw worden geplaatst in een andere constructie, is de beste manier om CO2-opslag te continueren.”

gen taak heeft en vooral daarmee bezig is en
niet met het grote geheel, wordt er bovendien
niet snel kennis uitgewisseld en is er ook geen
intrinsieke motivatie om procesveranderingen
door te willen voeren. Dat is jammer, want ik

denk dat voor circulair bouwen bijvoorbeeld
geldt dat het voor alle partijen in de keten beter zou moeten zijn, omdat het gepaard kan
gaan met slimmer bouwen, minder faalkosten
en procesoptimalisatie voor alle deelnemers.
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ook de reden dat we een systeem hebben
ontwikkeld waarmee architecten zo vormvrij
mogelijk kunnen ontwerpen.”

Groeifonds Circulair Bouwen

Een impressie van het woonconcept ‘De Kameleonwoning’ van Renewbuilding naar een ontwerp van D+B Architecten. © Volcano Vastgoed 2D+3D

Er moet alleen wel iets gebeuren waardoor
de bouw als geheel het juiste zetje krijgt, anders blijven alle bouwpartners het werk doen
zoals ze het altijd hebben gedaan.”

Circulair bouwsysteem
Vanuit het idee dat er een brede aanpak
nodig is om van traditionele naar circulaire
bouw over te kunnen stappen, is Greentogether opgericht. Dit is een samenwerking tussen een ecologische ontwikkelaar, architect
en bouwer die samen een circulair bouwsysteem hebben bedacht voor zowel starterswoningen, levensloopbestendige woningen,
gezinswoningen, appartementen als kantoorruimten. Daarbij wordt gewerkt met biogebaseerde materialen die zodanig worden
ingezet dat alle grondstoffen binnen de keten
blijven. De woningen zijn bovendien remontabel en verplaatsbaar en hierdoor eenvoudig te herbestemmen. Met dat laatste is grote
circulaire winst te behalen, zo stelt Spronk:
“Een belangrijke vraag binnen de circulaire
economie is de vraag hoe de CO2-uitstoot
kan worden geminimaliseerd. Het begint met
het gebruik van biomaterialen, zoals hout,
die immers CO2 opslaan, maar daarna is de
vraag hoe die materialen het beste te hergebruiken zijn. Het meest optimale gebruik is
natuurlijk het hergebruik van een woning in
het geheel, maar ik denk dat dit niet realistisch is. De wereld waarin we leven vraagt
gewoon om verandering en dat betekent dat
een woning die in principe wel tweehonderd
jaar mee kan toch na dertig of veertig jaar
niet meer voldoet. Daarom zetten we sterk
in op het standaardiseren van modulehergebruik, waarbij dus complete delen van een
gebouw opnieuw worden geplaatst in een
andere constructie. Daarmee kan heel veel
CO2-opslag worden gecontinueerd. Als dat

niet mogelijk is, is het overigens nog steeds
mogelijk om de CO2-opslag in hout te handhaven door elementen te hergebruiken of, in
het ergste geval, het hout te verwerken tot
houtwol voor isolatie. Waarmee ik maar zeggen wil dat houtgebruik echt heel nuttig is bij
de overstap naar een circulaire economie en
het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uiteraard benadruk ik graag dat we inzetten op
hergebruik van de complete modules omdat
dit het meeste oplevert, maar het gebruik van
hout werkt dus altijd.”

Onafhankelijk
Renewbuilding is een van de partners van
Greentogether en beide ondernemingen hebben dan ook verschillende opdrachten. Waar
Renewbuilding zich met Green Structures
richt op bouwbedrijven, faciliteert Greentogether de opdrachtgevers in de bouw. Belangrijk daarbij is ook dat deze laatste organisatie onafhankelijk opereert van bouwbedrijven
of andere marktpartijen. Spronk: “Bij andere
bedrijven zien we ook wel circulaire ontwikkelingen, maar ook daar is iedereen weer het
eigen wiel aan het uitvinden zonder afstemming met anderen. Daarom zeggen wij binnen Greentogether: laten we het bouwproces
veranderen aan de voorkant en van daaruit
verder werken. Dat betekent dat een architect
de opdracht krijgt om een slim ontwerp te maken met de beschikbare circulaire materialen
en systemen, zodat we zeker weten dat het
gebouw ook circulair te maken is. Dat laatste
kan natuurlijk ook door overal een standaard
blokkendoos neer te zetten, maar dat stuit al
snel op esthetische bezwaren. Ik merk daar
graag bij op dat een aantrekkelijke vormgeving ook een belangrijke factor is voor de
duurzaamheid van een gebouw, aangezien
deze langer in gebruik zal blijven. Dat is dan

Vormvrij ontwerpen en volledig circulair bouwen, dan kan er nog maar één factor zijn
die de pret kan drukken en dat is natuurlijk
de financiële factor. Spronk geeft toe dat de
oplossingen van Greentogether op zichzelf
nog iets duurder zijn dan de traditionele variant, maar vertelt graag over de oplossing die
hiervoor is bedacht: het Groeifonds Circulair
Bouwen. Het idee daarbij is dat een gebouw
in de circulaire economie in feite niet meer
is dan een opslagplek van bouwmaterialen.
“Greentogether is overtuigd van de hoge
kwaliteit van de grondstoffen en daardoor
zijn deze in onze woningen en casco’s, de
Green Structures, onderdeel van een door
ons bedacht circulair businessmodel. Als producent zullen we de ecologische casco’s ook
écht weer hergebruiken in de productie van
nieuwe woningen en gebouwen, en woningcorporaties kunnen daarom eenmalig in de
casco’s investeren om hiermee in de toekomst
de volgende generatie woningen te bouwen. Deze investering rendeert doordat wij
de casco’s tegen de dan geldende waarde
en grondstofprijzen weer terugnemen en opnieuw verwerken in woningen. Een andere
optie is dat het groeifonds zelf investeert in
de gebruikte Green Structures. Corporaties
betalen slechts een rentevergoeding over vertegenwoordigde waarde op het moment van
bouwen, wat een besparing oplevert op de
bouwkosten. In ieder geval blijven de ecologische materialen ook dan in de bouwketen,
zodat we zowel financieel rendabel als circulair kunnen blijven bouwen.” n
www.renewbuilding.nl
www.greentogether.nl
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Ook impact opslag en hergebruiksmogelijkheid meegenomen

Circulariteitstool ABT kijkt
verder dan kwaliteit element
Door Lambert-Jan Koops

Als partij die onder andere in bestaande gebouwen inventariseert welke materialen, componenten en elementen geschikt zijn om te oogsten, heeft ingenieursbureau ABT een circulariteitstool ontwikkeld. Met deze tool kan een gebruiker op
basis van een aantal vooraf vastgestelde aspecten een goed beeld krijgen van de
haalbaarheid van het hergebruik. Eveline Gootzen, constructeur en ontwerpleider
bij ABT en een van de bedenkers van de Circulariteitstool, legt in dit artikel uit hoe
de tool tot stand is gekomen en hoe deze te gebruiken is.

“S

amen met een aantal collega’s
werk ik binnen ABT aan het thema
circulair ontwerpen. Dat is natuurlijk een heel breed begrip, waarbij een organisatie zo ver kan gaan als deze zelf wil. Wij
hebben dan ook bewust gekozen voor een
pragmatische aanpak, waarbij we per project bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dat
doen we onder andere met de kennisgroep
duurzaamheid, een van de groepen waarbinnen we in ABT kennis uitwisselen − waarbij
het overigens voor deze specifieke groep de
bedoeling is dat deze over enkele jaren kan
worden opgeheven, omdat de afdelingen
dan allemaal zelf genoeg weten van de mogelijkheden op dit gebied.”
Gootzen is voorstander van het idee om circulair werken niet alleen altijd groots aan te
pakken, maar soms ook klein te beginnen.
“Met de kanttekening dat er dan wel de
ambitie moet zijn om dat bescheiden begin
uit te bouwen tot een bredere circulaire aanpak”, stelt de structural engineer. “Waar het
vooral om gaat is dat organisaties de eerste
stap zetten en niet bang zijn om dingen uit
te proberen. Juist als het met kleine stappen
gaat, is er de ruimte om te leren wanneer iets
niet direct lukt. Om een voorbeeld te geven:
we wilden bij een project een duurzame betonnen vloer plaatsen, maar ondanks dat we
daar ons best voor deden, kregen we het niet
voor elkaar. De kennis die we daarover hadden opgedaan, kunnen we bij een volgend
project echter wel weer toepassen”

Milieu-database
Steeds vaker stellen opdrachtgevers duurzaamheidseisen bij projecten, maar het ge-

Circulair

Eveline Gootzen, constructeur en ontwerpleider bij ABT: “Alleen door alle aspecten, tot en met opslag aan toe, mee te
wegen is het echt goed mogelijk om de juiste keuze te maken op het gebied van circulariteit.”
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Een variantenstudie voor de WRZV-sporthallen in Zwolle.

De Circulariteitstool van ABT is geschikt om de bestaande situatie te inspecteren, de toekomstige situatie te beschouwen en dit te spiegelen aan de ambitie
van de opdrachtgever.

beurt nog niet altijd en overal. In die gevallen heeft de ontwerper ook een taak, zo stelt
Gootzen, want deze kan de opdrachtgever
immers overhalen om het project duurzamer te doen door uit te leggen welke impact
ontwerpbeslissingen hebben op kosten en
milieuwinst. “Om dat snel te kunnen inzien,
gebruiken we binnen ABT de Milieu-Impact
Monitor, een tool die is gekoppeld aan een
milieu-database. Als ik deze tool open in mijn
Revit-model, zie ik direct wat de totale milieuimpact is van mijn ontwerp en heb ik ook snel
duidelijk wat het effect is van alternatieven.
Dat levert soms verrassende resultaten op,
waarbij de tool laat zien dat de voor de hand
liggende variant niet de beste is. Zo hebben
we voor de nieuwbouw van de WRZV-sporthallen in Zwolle bijvoorbeeld drie dakvarianten met elkaar vergeleken, massieve houten
liggers, houten vakwerkliggers met stalen
trekstangen en stalen vakwerkliggers, waarbij de houten vakwerkliggers het beste bleken te zijn voor het milieu. Hout is natuurlijk
heel gunstig wat betreft CO2-uitstoot, maar
er moet ook gekeken worden naar andere effecten, zoals transport en lijmverbruik. Soms
kan het zo zijn dat de superieure eigenschappen van een specifiek materiaal, in dit geval
staal, ervoor zorgen dat het combineren met
dit materiaal de optimale oplossing biedt. Dat
is echter alleen te controleren als alle factoren worden meegewogen, dus niet alleen de
CO2-belasting en dat is bij grote projecten
een dusdanig complexe zaak dat een dergelijke tool eigenlijk onmisbaar is.”

Circulariteitstool
Naast de Milieu-Impact Monitor heeft ABT
nu dus ook de Circulariteitstool. Deze is met
name geschikt voor het beoordelen van de
bestaande situatie en het in kaart brengen
van de mogelijkheden op het gebied van hergebruik. “Er zijn nogal wat factoren die van

belang zijn”, zo stelt Gootzen. “In de eerste
plaats zijn er de fysieke afmetingen van elementen en natuurlijk de kwaliteit ervan, maar
daarnaast is de verwerkingsinspanning ook
van belang: hoeveel moeite kost het om een
element uit de bestaande situatie te halen.
Verder is de toepassingsmogelijkheid van een
onderdeel ook relevant. Een deur uit een oud
gebouw kan bijvoorbeeld nog wel in orde
zijn, maar als de afmetingen niet voldoen
aan de norm voor nieuwbouw, dan is deze
alleen nog maar geschikt als vervanging in
bestaande bouw. Daar moet dan om te beginnen wel vraag naar zijn, waarbij het ook
nog belangrijk is of de deur in dat geval nog
bewerkt moet worden voor hergebruik. Maar
ook met die informatie is de puzzel nog niet
compleet, want het moet ook duidelijk zijn
hoe en waar het element tijdelijk moet worden opgeslagen en wat de effecten daarvan
zijn. Het moet niet zo zijn dat er constant onderdelen door het hele land worden getransporteerd. Kortom, net als bij het bepalen van
de milieu-impact is het best ingewikkeld om
precies te bepalen wat de beste aanpak is
en daarom is het ook nuttig om hier een tool
voor te gebruiken.”

Matrix
De Circulariteitstool van ABT is geschikt om
de bestaande situatie te inspecteren, de toekomstige situatie te beschouwen en dit te
spiegelen aan de ambitie van de opdrachtgever. In een matrix wordt voor elk element de
scoring op deze aspecten vastgelegd, met als
resultaat een overzicht van de elementen met
een hoge circulariteitswaarde.
Op basis van de inspectie, analyse en het
waarderen wordt in de tool een eerste circulariteitsscore gegeven. In deze score weegt
niet elk aspect even zwaar. Een enkele negatieve score, zoals de aanwezigheid van
asbest, kan een grote invloed hebben op

de hergebruikpotentie van het hele element.
Verder wordt de ambitie van de opdrachtgever meegenomen. Vindt een opdrachtgever
bijvoorbeeld milieupotentie belangrijker dan
financieel gewin, dan wordt dit zo ingevuld.
Ook is het mogelijk om de beoogde locatie
van hergebruik aan te geven: binnen het gebouw, binnen de portfolio of op een andere
locatie. Al deze zaken worden meegenomen
in de gewogen score en bepalen de uiteindelijke circulariteitswaarde. Deze waarde geeft
aan of een element kansrijk, matig kansrijk
of niet kansrijk is voor hergebruik. “Door alle
aspecten, tot en met opslag aan toe, mee te
wegen is het echt goed mogelijk om de juiste
keuze te maken op het gebied van circulariteit”, zo vat Gootzen het nut van de Circulariteitstool samen. “Net als bij de Milieu-Impact
Monitor levert dat soms verrassende uitkomsten op, die op het eerste oog misschien onlogisch lijken, maar die toch de juiste zijn. Het
is die nuance, die denk ik het circulariteitsproces behoorlijk kan verbeteren.” n
www.abt.eu
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Zoontjens werkt aan duurzaamheid materiaal en systemen

Modulaire daksystemen als
onderdeel circulaire bouw
Door Lambert-Jan Koops

Jaap Dooper volgt als business development manager bij Zoontjens de ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen op de voet. Dat is niet verwonderlijk,
want Zoontjens is als specialist in dakbestrating al lang bezig met innovatie op
dit gebied. Het bedrijf ontwikkelde in 1973 de milieutegel, de eerste tegel die
puingranulaat als grondstof gebruikte, en ook de huidige periode biedt kansen,
zo stelt Dooper in dit interview met BIGnieuws.

staan voor de binnenstad van de grote steden.
Als dat op die manier wordt ingevuld, betekent
dit automatisch dat er veel hoogbouw zal moeten plaatsvinden en dan is het met het oog op de
beperkte ruimte wel verstandig om de daken van
die gebouwen slim te gebruiken. Daarbij is de
energietransitie natuurlijk een belangrijk thema,
net als de klimaatverandering, die onder andere
hoge temperaturen en extreme regenval tot gevolg heeft. Voor al die zaken kunnen daken een
oplossing bieden.”

Milieuvriendelijk

Zoontjens richt zich op multifunctionele daken, waarbij groen, energie-opwekking en dagelijks gebruik van het dakoppervlak een belangrijke rol spelen. © Ossip

“A

ls bedrijf zijn we oorspronkelijk gestart als beton- en stoeptegelfabriek,
we richten ons vanaf 1950 op het
dak en vooral de laatste vijftig jaar is de dakbestratingsmarkt onze core business”, vertelt
Dooper. Waar Zoontjens eerder nog vooral
pleinen op daken aanlegde met behulp van zelf
ontwikkelde dakbestratingssystemen, richt het
bedrijf zich veel meer op multifunctionele daken,
waarbij groen, energie-opwekking en dagelijks
gebruik van het dakoppervlak belangrijke factoren zijn. Zelf is Dooper als business development manager vooral bezig met vernieuwing en
ontwikkeling, en in die hoedanigheid houdt hij
ook nauw in de gaten wat de bouwtrends zijn in
Nederland. “Het lijkt haast wel of de miljoen woningen van de bouwopgave allemaal gepland

Met de oplossingen die platte daken kunnen bieden voor de hedendaagse problemen, is het logisch om te investeren in multifunctionele daksystemen. Naast de uitdaging om de functie van het
dak te optimaliseren is er ook nog de opdracht
om meer milieuvriendelijke systemen te ontwikkelen. Dat betekent dus dat er aandacht moet zijn
voor de CO2-voetafdruk en voor circulariteit, zo
weet Dooper. “Met betrekking tot beide zaken

Alle systemen van Zoontjens voor dakterrassen, parkeerdaken en galerijen zijn modulair en makkelijk te hergebruiken.
© Zoonjens

Circulair
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hebben we een grote slag te slaan. Om te beginnen met de voetafdruk: het cement dat in beton
zit, zorgt voor een behoorlijke CO2-belasting
van onze producten. Vandaar dat we momenteel ook veel research doen naar de mogelijkheden om dit te vervangen door geopolymeren,
die veel minder belastend zijn. Overigens hebben we al onze fabrieken al aangesloten op
windmolens en kunnen we dus produceren met
groene stroom. Verder hebben we waterzuiveringsinstallaties bij onze plants staat, die ervoor
zorgen dat we water kunnen hergebruiken. Dit
water vullen we bovendien zo veel mogelijk bij
met regenwater, allemaal om het product schoner te krijgen.”

Betongranulaat
De tegels van het parkeerdak van Shopping Wijnegem bleken nog in prima staat en daarmee geschikt voor
hergebruik. © Zoonjens

Zoontjens gebruikt bij de productie van de tegels en systemen zo veel mogelijk gerecyclede
grondstoffen. “Voor de productie van nieuwe
tegels gebruiken we betongranulaat en de rubberen tegeldragers zijn gemaakt van oude autobanden”, legt Dooper uit. “Het betongranulaat is
afkomstig van gebroken tegels. Die vermalen we
en daarna nemen we het granulaat op in nieuwe
tegels. Dat doen we overigens wel met beleid,
want we krijgen nogal eens de vraag van overheden of we hun tegels kunnen vermalen en tot
nieuwe tegels verwerken. Dat kan in principe
wel, maar dat heeft niet veel zin als dat betekent
dat de tegels het hele land door moeten worden
gereden. Als het te ver weg is, geven we dan
ook vaak het advies om het lokaal op te lossen
met de in de buurt gevestigde betonfabrikant.”

Modulaire daksystemen

Van het parkeerdak in Wijnegem heeft Greenmakers de tegels met belijning afgenomen en hiermee een pad van
vier tegels breed en zo’n tweehonderd meter lang aangelegd. © Zoonjens

Van Wijnegem naar Greenmakers
Het parkeerdak van Shopping Wijnegem is aangelegd in 1992. Door de jaren heen zijn
auto’s echter zwaarder geworden en is het winkelcentrum drukker geworden. De meeste
parkeerdaktegels op het dak bleken nog in prima staat, maar niet geschikt voor die intensieve belasting. Daarom is er besloten om het dak te vernieuwen en daarbij tegels te
hergebruiken op plekken waar minder verkeer komt en tegels op te slaan voor eventuele
herstelwerkzaamheden op dit dak of andere daken. Een ander deel van de tegels heeft
intussen een nieuw leven gekregen op de sedumteeltlocatie van Greenmakers in Haaren.
Van het parkeerdak in Wijnegem heeft Greenmakers de tegels met belijning afgenomen.
Die konden op het dak niet meer worden gebruikt, maar doen bij de sedumteler prima
dienst. Er is daarbij een pad van vier tegels breed en zo’n tweehonderd meter lang aangelegd. Aan de lijnen op de tegels is duidelijk te zien dat ze eerder gebruikt zijn, maar dat
is geen bezwaar voor het pad dat Greenmakers nodig heeft. Medewerkers rijden er met
kleine loaders overheen om het productiemateriaal voor de sedummatten naar de gewenste
plek te brengen, terwijl de paden ook worden gebruikt voor het transport van de matten.

Circulair

Dankzij de recycling van beton weet Zoontjens
dus al een slag te slaan op het gebied van verduurzaming, maar de grote winst wordt behaald
dankzij de inspanningen die het bedrijf doet op
het gebied van functioneel hergebruik. Dooper
vertelt hierover: “Al onze systemen voor dakterrassen, parkeerdaken en galerijen zijn modulair
dus kunnen we deze zo oppakken en ergens
anders weer neerleggen! Met name met het
parkeerdaksysteem hebben we al succesvolle
circulaire projecten gedaan. Zo hebben we in
België bestaande Pardak90-tegels ingezet voor
een hellingbaan. En voor een groot project in
Duitsland hebben tegels na reiniging weer een
nieuw leven gekregen in hetzelfde project. Afgelopen zomer hebben we de renovatie van het
parkeerdak op Shopping Wijnegem uitgevoerd,
waarbij zowel isolatie als tegels binnen het project zijn hergebruikt. De tegels die we op het dak
niet konden hergebruiken, kregen een nieuw leven op de kwekerij van Greenmakers, waar een
pad is aangelegd.”

Duurzaamheidsverklaring
Alhoewel Zoontjens dus al verschillende duurzaamheidsverbeteringen heeft doorgevoerd in
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MKI
MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Dit is een schaduwprijs, of
fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de
negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. De Milieu Kosten Indicator voor beton is een waarde per
kubieke meter. Deze prijs hoeft niet daadwerkelijk te worden betaald,
maar maakt inzichtelijk of een betonproduct duurzaam wordt geproduceerd ten opzichte van andere betonproducten en alternatieven.
Om te berekenen hoe hoog de MKI is, wordt gekeken naar de hele levenscyclus van een product. Dat begint bij de winning en het transport
van grondstoffen. Er wordt gekeken naar de productie van het product, het vervoer naar de klant en de constructie ter plekke. Ook het

zijn producten, weet Dooper dat er nog meer mogelijk zal zijn op de middellange termijn. “Momenteel werken we aan een duurzaamheidsverklaring van onze tegels, die straks standaard
meegeleverd zal worden met onze producten.
Daarmee is duidelijk wat er aan materialen in
de tegel zit, wanneer deze geproduceerd is en
wat de Milieu Kosten Indicator, de MKI-waarde
is. Het certificaat zal handig zijn bij hergebruik
van de tegels en we willen het dan ook vanaf het
eind van het jaar kunnen gebruiken.”

energie- en waterverbruik in de gebruiksfase worden meeberekend.
Denk daarbij aan gebruik, onderhoud, reparatie, vervanging, renovatie. Tegen het einde van de levenscyclus spelen zaken als demontage,
transport, afvalbewerking en stort mee en als laatste hergebruik.
Om in betrouwbare en transparante milieuverklaringen van betonnen
banden, stenen en tegels te voorzien, heeft de sectorvereniging Betonhuis Bestrating samen met KIWA de BRL K11002 opgesteld. Deze
garandeert dat de MKI-waarden van producten zijn berekend uit de
milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclus-analyse (LCA)
en dat de gegevens die de fabrikant gebruikt heeft, kloppen. De producten met gecertificeerde milieuprofielen worden door de fabrikant
gepubliceerd in een duurzaamheidsverklaring.

Naast hergebruik, zoeken Dooper en zijn collega’s ook constant naar mogelijkheden om het
productieproces van de tegels te verbeteren.
“We zijn dit jaar met de productie verhuisd van
Tilburg naar Dordrecht en hebben daarbij een
aantal veranderingen doorgevoerd in het proces, met een volledige gerobotiseerde productielijn die gebruikmaakt van nieuwe technieken.
Daarbij is het gelukt om het ontwerp van de tegel
te verbeteren, zodat het gewicht ervan van 27
naar 25 kilo ging met behoud van de sterkte. Dat

is toch ook weer winst op dure grondstoffen met
een hoge CO2-voetafdruk. Overigens hebben
we in dat herontwerpproces ook meteen qua uitvoering wat dingen aangepast. Zo hebben we
de sleufgaatjes in de tegel verlaagd, als reactie
op de feedback van architecten dat ze het niet
mooi vonden als deze in het zicht lagen. Dat is
niet meteen een duurzaamheidsverbetering natuurlijk, maar toch weer mooi meegenomen.” n
www.zoontjens.nl
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Madaster introduceert omgevingsregister voor infra

“Materialenregistratie ook van
belang voor GWW-sector”
Door Lambert-Jan Koops

In een nummer waarin speciaal aandacht is voor circulariteit, mag een artikel over
Madaster uiteraard niet ontbreken. Als online platform is Madaster het kadaster voor
materialen en registreert het sinds 2017 gebouwen inclusief de materialen en producten die zich erin bevinden. Pablo van den Bosch, board member bij Madaster, vertelt
hoe het gaat met de organisatie en wat de plannen zijn voor de middellange termijn.

Madaster registreert gebouwen inclusief de materialen en producten die zich erin bevinden en doet dat met zogenaamde materialenpaspoorten.

“M

et Madaster gaat het in de vastgoedsector behoorlijk goed, kan
ik wel stellen”, zo start Van den
Bosch zijn verhaal. “We hebben een groeiend
aantal partners met uiteenlopende belangen
en bouwactiviteiten, zodat het gebruik van
ons platform ook navenant groeit. Ontwerpers,
bouwers, slopers, verkopers en eigenaren zien
allemaal de voordelen van het registreren van
vastgoed en voor hen is de positionering van
Madaster als registerbeheerder ook duidelijk.
We slaan de bouwinformatie voor langere tijd
veilig op en streven naar een brede samenwerking met alle betrokken partijen in de bouwketen.”
Het vastleggen van vastgoedinformatie door
Madaster verloopt dus prima, waarbij Van den
Bosch graag nog opmerkt dat zijn organisatie

Circulair

niet alleen in Nederland actief is. “Circulariteit
stopt niet bij de grens, zeker niet in de vastgoedwereld waar veel multinationals actief zijn. Grote vastgoedbeleggers zijn vaak internationale
spelers, maar ook betonleveranciers leveren
over de grenzen heen: de producten van het
Zwitsers-Franse Holcim zijn bijvoorbeeld in heel
Europa te verkrijgen. Zelfs wanneer we ons als
Madaster alleen op Nederlandse gebouwen
zouden richten, dan nog zouden we met buitenlandse belanghebbenden te maken hebben
en het is dan ook logisch dat we ons niet tot
Nederland beperken.”

Bouw vs GWW
Binnen de vastgoedsector wordt dus al veel
gebruikgemaakt van de diensten van Madaster en daarmee lopen de bedrijven in deze
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bezig met circulair bouwen en de taken zijn
nog niet duidelijk verdeeld. En ja, het certificeren van materialen brengt nu eenmaal kosten met zich mee, dus dan is er automatisch
de vraag welke organisatie dit voor haar rekening neemt. Voor de duidelijkheid: ik ben
nog nooit iemand tegengekomen die zei dat
hergebruik flauwekul was en dat we beter alles op de vuilnisbelt kunnen gooien, maar er
is ook niemand die graag extra kosten maakt.
Dat moet dus nog allemaal uitkristalliseren.”

Impulsen

De Madaster Circulariteit Indicator geeft ieder gebouw een score van nul tot honderd procent (volledig circulair).

branche behoorlijk voor op de collega’s in de
GWW. “Dat heeft niet te maken met onwil,
maar vooral met het feit dat de GWW-sector
heel anders in elkaar steekt dan de vastgoedwereld”, legt Van den Bosch uit. “Qua omzet
zijn ze goed met elkaar te vergelijken, maar
waar de bouw heel veel spelers kent, daar is
dat in de GWW veel minder het geval. Zo
zijn er veel minder eigenaars in de GWW
aanwezig en de meeste daarvan zijn overheden of overheidsinstanties. Die opereren vaak
op verschillende niveaus in hetzelfde gebied,
waarbij bijvoorbeeld een gemeente, de provincie en het waterschap allemaal hun eigen
ding doen. Dat kom de overzichtelijkheid
niet direct ten goede. Daarnaast is er voor
het registreren van vastgoed ook veel minder
internationale druk in de GWW-sector, aangezien al die overheden natuurlijk uitsluitend
binnen Nederland actief zijn.”

Omgevingsregisters
Madaster zoekt momenteel naar manieren
om de GWW-sector te overtuigen van het
nut van gebouw- en materialenregistratie. De
eerste vorderingen zijn inmiddels gemaakt.
“We zijn in gesprek met eigenaren en aannemers over het gebruik van zogenaamde
omgevingsregisters, waarin alle vormen van
infrastructuur worden opgeslagen. Het eerste
project dat we hiervoor draaien vindt plaats
in de regio Amsterdam en het is de bedoeling
dat we de feedback hierop zullen gebruiken
om het idee te verbeteren. Het verschil met

onze vastgoedactiviteiten is dat we nog echt
de basis voor ons infrawerk moeten leggen
en vooral ook nog moeten leren wat de verschillen zijn tussen de beide factoren, zodat
de oplossing ook echt geschikt is voor de
GWW.”
Een van de verschillen tussen vastgoed en
GWW is Van den Bosch inmiddels al duidelijk: sommige eigenaren binnen de GWW
zijn zo groot dat ze geen uitwisseling met externe partijen nodig hebben om de circulaire
opgave te kunnen invullen. “Wanneer een organisatie zo groot is dat deze alle eigen reststromen en al het sloopmateriaal direct kan
gebruiken bij nieuwe projecten, dan snap ik
dat er niet direct behoefte is aan de mogelijkheid om informatie uit te kunnen wisselen
met derden. Een grote stad als Rotterdam zal
bijvoorbeeld de overbodig geworden straatinrichting van een infraproject direct kunnen
inzetten in een andere wijk, want er gebeurt
toch altijd wel wat. Voor kleinere gemeenten
is het uitwisselen met derden veel interessanter, want die kunnen vrijgekomen materialen
lang niet altijd kwijt. Dat zijn dan ook de eerste partijen die belang kunnen hebben bij ons
omgevingsregister.”

Uitkristalliseren
Met het oog op de toekomst van de circulaire
economie spreekt Van den Bosch de hoop uit
dat het binnen niet al te lange tijd voor iedereen duidelijk zal zijn wie welke verantwoordelijkheid heeft. “We zijn nog niet zo lang

Een van de problemen die nu nog de circulaire werkwijze ondergraaft, is het feit dat
hergebruik van materialen en elementen niet
altijd goedkoper is dan de inzet van nieuwe
producten. Van den Bosch zou graag zien
dat dit verandert. “Het verzamelen van de
informatie die nodig is voor hergebruik kost
geld en die kosten voor het opzetten en handhaven van de circulaire economie kunnen we
maar beperkt aanpassen: dat werk moet nu
eenmaal gebeuren. Wat wél zou kunnen, is
dat we gebruikte en nieuwe producten op
een andere manier belasten door nieuwe
wet- of regelgeving. Wanneer bij een product
betaald moet worden voor de CO2-uitstoot,
kan de balans al snel doorslaan in het voordeel van gebruikte materialen, dus voor hergebruik zou die CO2-uitstootbetaling wel een
goede impuls zijn.”
Een andere impuls die het hergebruik van materialen kan stimuleren, is het groeiende besef
dat tijdens de coronapandemie de wereldwijde aanvoerlijnen van (bouw)producten kwetsbaar zijn gebleken en dat het hergebruik van
bestaande producten het grote voordeel heeft
dat die in ieder geval lokaal al beschikbaar
zijn. Van den Bosch ziet de circulaire toekomst dan ook wel met enig vertrouwen tegemoet: “Het besef dat we echt anders moeten
gaan werken in de bouw en infrastructuur is
steeds meer aan het toenemen. Ontwerpers
bedenken steeds meer constructies met het
idee dat deze ooit nog eens zullen worden
afgebroken, eigenaren zien de voordelen
van het in kaart brengen van de materialen
en wetgevers hebben duidelijke doelen opgesteld voor 2030 en 2050. We zitten nu nog
in een overgangsperiode, maar het gaat echt
de goede kant op.” n
www.madaster.nl
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Resultaten actieteams gepresenteerd tijdens jaarevent

Leidraden Circulair Ontwerpen
en Circulair Inkopen bekend
Door Lambert-Jan Koops

H

et ligt voor de hand om eerst de leidraad Circulair Ontwerpen nader te
beschouwen. Het bouwproces begint
immers met ontwerpwerkzaamheden en de
keuzes die dan worden gemaakt, zijn van
doorslaggevende invloed op het uiteindelijke
resultaat, zo stelt de werkgroep. Voor circulair
ontwerpen identificeert ze vervolgens zes verschillende strategieën. De strategie ‘Ontwerpen
voor preventie’ richt zich op het voorkomen van
het gebruik van producten, elementen of materialen door van het bouwwerk af te zien, door
verschillende functies slim te combineren of een
andere oplossing te leveren. Bij ‘Ontwerpen
voor reductie van levenscyclusimpact’ wordt
de impact door circulair materiaalgebruik afgewogen door parallel de consequenties voor
de milieu-impact en -prestatie in de gebruiksfase
en bij het einde van de levensduur inzichtelijk
te maken. In het geval van ‘Ontwerpen voor
toekomstbestendigheid’ staat het idee centraal
dat het ontwerp aanpasbaar is voor toekomstige wensen en eisen. De strategie ‘Ontwerpen met hergebruikte objecten’ richt zich op
het opnieuw gebruiken van bouwproducten
of bouwonderdelen/-elementen, terwijl het
bij ‘Ontwerpen met secundaire grondstoffen’
draait om het ontwerpen met grondstoffen die
eerder zijn gebruikt of afkomstig zijn uit reststromen van een ander productsysteem. Ten slotte
is er de strategie ‘Ontwerpen met hernieuwbare
grondstoffen’, die gaat over het ontwerpen met
zo veel mogelijk of uitsluitend bouwmaterialen
uit hernieuwbare bron.
De zes ontwerpstrategieën omschrijven welke
circulaire ontwerpkeuzes wanneer moeten
worden gemaakt en welke middelen kunnen
worden ingezet om een circulaire strategie te
implementeren. De werkgroep ziet de strategie-

Circulair

Platform CB’23 ondersteunt de transitie naar een circulaire bouweconomie onder
meer door zich sterk te maken voor eenduidige afspraken op het gebied van circulariteit. Hiervoor worden zogenaamde leidraden ontwikkeld en de nieuwste daarvan zijn de leidraad Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Tijdens het online
jaarevent op donderdag 1 juli presenteerden de actieteams het resultaat van een
jaar hard werken en dit artikel biedt een samenvatting van de uitgewerkte ideeën.

nen uitoefenen, introduceert de werkgroep
in de leidraad het ‘Kompas ecosysteem circulair ontwerpproces’. Hierin zijn de actoren
rondom het ontwerpteam gerangschikt op
basis van de rol die zij in een strategie spelen en de fase waarin zij een hoofdrol spelen. Het kompas visualiseert daarmee de gezamenlijke richting van circulaire ambities.
Naast het kompas introduceert de leidraad
een circulair businessmodel canvas. Dit is
een hulpmiddel voor het beschrijven van het
realiseren van kringlopen bij circulair ontwerpen. Dit hulpmiddel maakt onder andere
Het Kompas ecosysteem circulair ontwerpproces met de
meervoudige waardecreatie inzichtelijk en
actoren rondom het ontwerpteam, gerangschikt op basis van
geeft aan hoe deze te effectueren is en hoe
de rol die zij in een strategie spelen.
het zit met de levensvatbaarheid ervan.
Verder stellen de schrijvers van de leidraad
ën daarbij als bouwstenen voor een op maat
gemaakte totaalstrategie, die per project kan dat actoren bij ontwerpprojecten verschillenverschillen, afhankelijk van de bouwopgave de informatiebehoeften hebben. In de door
de werkgroep ontwikkelde informatiebehoefdie erbij hoort.
tematrix wordt in een schema weergegeven
Kompas visualiseert ambities
welke partij behoefte heeft aan welke inforOm een compleet overzicht te hebben van ac- matie, van wie en op welke wijze. Wanneer
toren die invloed op het ontwerpproces kun- deze informatiebehoeftenmatrix goed is inge-

Businessmodel canvas geschikt voor nieuwe producten of diensten, met een voorbeeld van wegverlichting als een dienst.
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Een voorbeeld van een ingevulde circulaire informatiebehoeftenmatrix, die duidelijk laat zien welke partijen welke
gegevens nodig hebben.

vuld, wordt ook zichtbaar welke informatie
er nog ontbreekt. De matrix is daarbij te gebruiken in de tijd, want gedurende de opeenvolgende ontwerpfases kan de matrix telkens
up-to-date worden gehouden.

Checklist voortraject
In de leidraad Circulair Ontwerpen valt te lezen dat het succes van een ontwerptraject in
hoge mate door de randvoorwaarden in het
voortraject wordt bepaald. Er zijn nogal wat
inputfactoren die dit proces kunnen beïnvloeden. Om dit voor een ontwerpteam op een
handzame wijze inzichtelijk te maken, is voor
de leidraad Circulair Ontwerpen de checklist
voortraject samengesteld. Deze sluit aan op
de zes ontwerpstrategieën en geeft een overzicht van de aandachtspunten die er per inputfactor zijn. Waar het vooral om gaat is dat
de checklist inzichtelijk maakt of er kritieke
randvoorwaarden zijn die een potentiële bedreiging vormen voor een succesvol circulair
resultaat.
Het realiseren van het circulair ontwerp, dus
het bouwen, beheer en onderhoud, is wat in
het natraject aan de orde komt. In het verlengde van factoren die in het voortraject voor circulair ontwerpen van belang zijn, spelen er
in het natraject ook de nodige factoren. Deze
zijn vastgelegd in het implementatieplan natraject. Hiermee geeft een ontwerpteam na
afloop van het ontwerptraject aan op welke
wijze de circulaire ambities in het ontwerp, in
de realisatie en vervolgens de gebruiksfase
kunnen worden waargemaakt.

culair inkopen en verschillende partijen hebben
handreikingen, stappenplannen en principes gepubliceerd. Allemaal met als doel om circulaire
principes beter en structureler mee te nemen in
inkoop- en aanbestedingstrajecten. De leidraad
Circulair Inkopen heeft de inzichten uit die verschillende publicaties vertaald naar leidende
principes. Principes waaraan partijen zich kunnen conformeren en die de basis vormen voor
organisatiebeleid en procesaanpakken op projectniveau. De leidende principes zijn daarbij
bedoeld voor de hele bouw, dus zowel bouw en
utiliteit als GWW en zijn geschikt voor inkoopprocessen bij externe marktpartijen.

Circulair opdrachtgeverschap
Op organisatieniveau moeten volgens de leidraad voorwaarden worden gecreëerd om
circulair in te kopen. Dit begint met het formuleren van een passende langetermijnambitie die

vervolgens naar beleid dient te worden vertaald:
SMART-inkoopdoelstellingen, nieuwe interne
werkprocessen (zoals budgetafwegingen op
basis van Total Cost of Ownership) en andere
samenwerkingsrelaties met ketenpartners.
Het beleid dient vervolgens te worden geïntegreerd in inkoopstrategieën en afwegingskaders.
Deze bieden handvatten voor individuele projecten. Afwegingskaders hebben bijvoorbeeld betrekking op bouworganisatievormen, circulaire
verdienmodellen en inkoopprocedures.
De leidraad benadrukt het belang voor opdrachtgevers om circulair inkopen structureel in
te bedden. Dit heeft voor de organisatie een formele kant en een informele kant. Onder de informele kant vallen structurele interne communicatie
over de circulaire ambities en het stimuleren van
eigenaarschap.
Ten slotte dient een organisatie aandacht te
besteden aan de monitoring van circulair inkopen. De schrijvers van de leidraad stellen voor
om daarbij met een nulmeting te beginnen. De
monitoring kan vervolgens plaatsvinden met een
checklist voor beginnende organisaties of criteria voor gevorderde organisaties. Het advies is
om allereerst de inspanning te monitoren die is
gedaan om circulair in te kopen in projecten en
vervolgens op termijn toe te werken naar monitoring van het resultaat van die inspanningen.
De schrijvers van de leidraad maken daarbij
de kanttekening dat op dit moment volledige effectmonitoring voor de meeste projecten nog niet
haalbaar is.

Projectambitie formuleren
Voor het circulaire inkoopproces stelt de leidraad voor dat in de projectvoorbereiding

Circulair Inkopen
Circulair inkopen is een belangrijk instrument bij
de totstandkoming van de circulaire bouweconomie: opdrachtgevers kunnen via inkoop immers
veel invloed uitoefenen en zo materiaalgebruik
en de bijbehorende milieu-impact terugdringen.
De afgelopen jaren heeft dan ook al veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van cir-

De drie leidende principes bij circulair inkopen en hun dwarsverbanden.

Column
Woningnood of
luxeprobleem?
Soms een column. Regelmatig in het nieuws. Altijd
onderwerp van gesprek in de bouwwereld: Nederland staat voor een grote woningbouwopgave.
Er moeten zeker, om te beginnen, vijftigduizend
huizen per jaar uit de grond worden gestampt.
In 2030 moeten er een miljoen woningen zijn gebouwd.
Daar is dus werk aan de winkel, maar eerst gaat
iedereen lekker vanuit de eigen deskundigheid de
oplossing spuien. En klagen natuurlijk, want de spelers in het veld geven elkaar regelmatig een ‘gele
kaart’. Want:
- Bouwer niet innovatief genoeg.
- Gemeente te traag met vergunningen.
- Overheid stuurt niet.
- Geen gronden beschikbaar waar we willen bouwen.
-
Onduidelijk aan welk type woning nu eigenlijk
behoefte is.
- Zijn we lekker aan het bouwen, moet de klimaatadaptie weer beter worden verankerd in het concept.
Maar zijn er dan wel oplossingen? Natuurlijk wel.
Kan het snel? Nee.
Vaak is het zo dat eerst het nieuwbouwproject
wordt ontworpen. Dan komen de omwonenden in
verweer omdat onvoldoende rekening is gehouden
met de logistiek van de verkeerstromen en te weinig
faciliteiten zijn ingepland. Daarbij komt dat wij te
groot en luxe willen wonen. We moeten dus om
te beginnen woonwijken bouwen met veel kleinere
huizen. Als de kinderen van de ouders die daar wonen nog steeds in kleine huizen willen wonen, hebben we de weg naar de oplossing in gang gezet.
Dus bijvoorbeeld een appartementsgebouw met
woningen van zeg 65 vierkante meter. Een grote
fietsenstalling, geen persoonlijk autobezit maar
deelauto’s, uiteraard elektrisch, voor de deur, zonnecollectoren, windturbine en een sedummatje op
het dak. De hele duurzame, maatschappelijke en
circulaire mikmak.
We moeten niet de illusie hebben dat het probleem
eventjes op te lossen is. De kans van slagen is alleen wel groter als de gehele keten er gelijktijdig
bij betrokken is. Inclusief veranderdeskundigen en
psychologen. Ideeën genoeg. Daar heeft het ons
nooit aan ontbroken. Maar om woningen te bouwen, moeten we voornamelijk eerst regelgeving,
procedures en heilige huisjes afbreken.
Schrijf een comment op de site of e-mail
naar redactie@bignieuws.nl.
m2 ingenieur W. Barendsz

Gunningscriteria bij circulair inkopen zijn onder andere op te stellen met de MVI-criteriatool van de Rijksoverheid,
die op verschillende ambitieniveaus te gebruiken is.

een projectambitie wordt geformuleerd die
aansluit bij de organisatieambitie. Daarnaast
is het de aanbeveling om in deze fase een
marktonderzoek en/of een marktconsultatie
te houden. Deze is dan te gebruiken voor het
zoeken naar bestaande oplossingen/innovaties voor het vraagstuk, passende samenwerkingsvormen en verdienmodellen en een passende vraagstelling en inkoopstrategie.
De schrijvers van de leidraad roepen op om
in de selectiefase geschikte partijen vooral niet
uit te sluiten en daarom terughoudend te zijn
met (strenge) geschiktheidseisen en selectiecriteria. Omdat er nog weinig ervaring is met circulair bouwen, is geschiktheid niet altijd aan
te tonen met ‘circulaire’ referentieprojecten,
dus is het niet verstandig om die te eisen.
Sommige inkoopprocedures bieden ruimte
voor een dialoogfase en deze fase is dan ook
geschikt om te toetsen of de specificatie en samenwerkingsvorm passend en haalbaar zijn.
Gegadigden kunnen op dat moment mogelijke
oplossingen formuleren en de opdrachtgever
kan op dit moment ook om dialoogproducten
vragen, zoals een (circulair) ontwerp.
Gunningscriteria zijn volgens de leidraad
tenslotte het belangrijkste instrument om circulariteit via inkoop te stimuleren. Deze zijn
bijvoorbeeld op te stellen met de maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI-)criteriatool.
Deze tool van de Rijksoverheid is in 2021 gepubliceerd en op verschillende ambitieniveaus
te gebruiken, waarmee deze voor elke organisatie bruikbaar is.

Functionele specificatie
Een belangrijk deel van het inkoopproces is
het specificeren van de vraag. De leidraad
roept op om in het algemeen zo functioneel
mogelijk te specificeren omdat hierdoor meer
vrijheid ontstaat voor verschillende (ontwerp)-

oplossingen. Dit is vooral belangrijk als
marktpartijen de meeste kennis hebben van
circulaire oplossingen: zij hebben in dat geval ontwerpvrijheid nodig om deze te realiseren.
Als extra advies stelt de leidraad dat het vooral vroeg in een project goed is om op een
hoog abstractieniveau te specificeren. Later in
een project komen meer (ontwerpkeuzes) vast
te liggen en is het mogelijk om op een lager
abstractieniveau te specificeren. Voor de drie
typen eisen die dienen te worden gespecificeerd (primaire functie-eisen, aspecteisen en
proceseisen), is het de aanbeveling om ze
op een zo hoog mogelijk abstractieniveau te
specificeren. Voor de circulaire eisen, meestal
aspecteisen of proces-eisen, geldt dat deze
moeten aansluiten bij de doelen van circulair
bouwen en dat ze waar mogelijk over de
huidige levenscyclus heen dienen te worden
gespecificeerd, zodat (hoogwaardig) hergebruik wordt bevorderd. n
www.platformcb23.nl
www.mvicriteria.nl

Snelste grootformaatprinter in serie

Canon introduceert imagePROGRAF
TZ-30000 MFP Z36
Door de redactie

De nieuwe Canon imagePROGRAF TZ-30000-serie biedt de mogelijkheid om uiteenlopende producten te maken, waaronder CAD/GIS-tekeningen, overzichten,
kaarten en posters. Met de imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36 richt Canon zich dan
ook specifiek op gebruikers in de architectuur-, engineering-, bouw- en productieomgeving. Voor de ondersteuning van de workflow integreert de imagePROGRAF
TZ-30000 MFP Z36 deze printer samen met een scanner in één apparaat.

De imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36.

M

et printsnelheden van vier A1 CADpagina’s per minuut is het model de
snelste grootformaatprinter in de
imagePROGRAF-serie. Dankzij de inkttanks
van 700 milliliter en de dubbele rolinvoer
staat de printer ook minder stil dan de voorgangers. Ondersteund door de Direct Print
Plus-software voor workflowmanagement en
een bovenuitvoer voor honderd A0-vellen kan
deze printer productievolumes van 300 vierkante meter per maand halen.

Rollensysteem
De printer is uitgerust met ‘hot swap’-mediarollen en -inkten. Daarmee is het de eerste printer
in deze categorie die gebruikers in staat stelt tijdens het printproces zowel media als inkt bij te
vullen. Het intelligente rollensysteem maakt een
einde aan giswerk bij het plaatsen van media –
de gebruiker plaatst de rol gewoon in de invoer
en de printer doet de rest. Het console-ontwerp
betekent in de praktijk dat het verwisselen van

Het verwisselen van inkttanks vindt plaats aan de voorzijde en kan dankzij de ‘hot
swap’-methode tijdens het printen plaatsvinden.

inkttanks en mediarollen plaatsvindt aan de
voorzijde van de imagePROGRAF TZ-30000
en dat prints die gereed zijn via de bovenzijde
van de printer worden uitgevoerd. Op het moment dat de printknop wordt aangeklikt, kan de
gebruiker vervolgens binnen 19 seconden de
eerste A1 CAD-print in handen hebben.
Het CPP-printerstuurprogramma en de CPP
Publisher Select-tools voor aanleveren van
opdrachten helpen om efficiënt te printen met
minder misprints, omdat de breedte van de
printmedia en resterende hoeveelheid wordt
gecontroleerd voordat het printen start.

Weerbestendig
De nieuwe printer maakt gebruik van Canon’s
LUCIA TD-inkttechnologie, zodat prints te maken zijn op een breed scala aan printmedia
met of zonder coating. De weerbestendigheid
van de inkten voorkomt dat de kleuren vervagen, ook bij gebruik van goedkoop, gewoon
inkjetpapier.

Door de integratie van een hoogwaardige,
multifunctionele scanner met dubbel led-lichtbronsysteem biedt het MFP Z36-model extra
functionaliteit. Dit MFP-model is eenvoudig te
integreren en de scanner is voorzien van een
groot, vrij te plaatsen touchscreen met diverse
weergavefuncties en uitgebreide mogelijkheden voor beeldverwerking. Voor optimale
beveiliging kunnen alle bestandsgegevens
van de harde schijf worden gewist zodra een
printtaak is uitgevoerd. Optionele PIN-codeen interfacebeveiliging voorkomen toegang
door onbevoegden. n
www.canon.nl/business-printers-and-faxes/imageprograftz-30000
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Nijhuis Toelevering stapt over op 3D

Het hele kozijnproces in
eigen beheer
Door de redactie

Producenten in de kozijnindustrie moeten steeds vaker hun modellen in 3D aanleveren. Tot voor kort had Nijhuis Toelevering – producent van houten kozijnen,
HSB-elementen en prefab onderdelen – niet de mogelijkheid om dit zelf te doen.
Een externe partij zette daarom de 2D-bestanden voor het bedrijf om naar 3Dkozijnen. Dat moest sneller en beter kunnen, en bovenal in eigen beheer. Nijhuis
koos ervoor om zelf te gaan BIM’en met Construsoft Window, wat ze naast meer
controle ook een flinke tijdsbesparing opleverde. Mark Schellevis, calculator bij
Nijhuis Toelevering, vertelt: “Een groot werk waar je normaal een week mee
bezig was, kan nu in enkele dagen klaar zijn.”

Het grootste voordeel van het werken in 3D is dat Nijhuis nu het hele proces in eigen beheer kan houden.

“M

et de komst van Construsoft
Window en de invoering van
3D kregen we een heel ander
proces”, vertelt Schellevis. “Voorheen werkten we zelf de tekeningen uit in 2D en vervolgens werd dit extern handmatig nagetekend
in 3D. Het werk werd dus eigenlijk twee keer
gedaan.”
Hoewel de ondersteunende partij erg waardevol werk deed voor Nijhuis, wilde het bedrijf deze stap toch liever zelf kunnen maken.
Tegelijkertijd was het ook belangrijk om met
het huidige 2D-pakket van Groeneveld Automatisering te kunnen blijven werken voor de
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productie-aansturing. De keuze voor het 3Dpakket viel daarom op Construsoft Window.
“Dat programma heeft een goede integratie
met Groeneveld en sloot daarom aan bij wat
we zochten”, legt Schellevis uit.

3D-Modellen
Het productieproces begint tegenwoordig
niet meer in 2D, maar in 3D. Nijhuis Toelevering maakt gebruik van de bi-directionele
koppeling tussen Construsoft Window en
Groeneveld, wat betekent dat gegevens in
beide richtingen tussen deze programma’s uit
te wisselen zijn. Zo kan Nijhuis vanuit een

BIM-model beginnen, waaruit met Construsoft
Window de kozijnen worden opgehaald, omgezet naar het juiste merk en verder ingevuld.
“Vervolgens gaat het kozijn via de integratie
naar Groeneveld, maar dat is dan al voor
95 procent gevuld”, vervolgt Schellevis. Na
de laatste aanvullingen en checks gaan de
kozijnen weer van Groeneveld terug naar
Construsoft Window, waar ze worden teruggezet in het 3D-model voor clashcontroles en
communicatie met de opdrachtgever. Schellevis: “Omdat de kozijnen oorspronkelijk al
uit het 3D-model gekomen zijn, worden ze
automatisch op de juiste plek teruggeplaatst.
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Onder andere de dagmaten, buitenwerkse maten en veiligheid van het glas worden automatisch overgenomen uit
het 3D-model.

We moeten het alleen nog even controleren.
Om zo te kunnen werken, moeten we natuurlijk wel BIM-modellen aangeleverd krijgen,
ik ben dus flink aan opdrachtgevers aan het
trekken om 3D-modellen te krijgen. Gelukkig
hebben de meeste aannemers deze ook wel
beschikbaar.”

Fikse tijdsbesparing
Het grootste voordeel van het werken in 3D
is dat Nijhuis nu alles zelf kan regelen. Schellevis: “We hebben het hele proces in eigen
beheer. Ik heb zelf in de hand hoe kozijnen
worden teruggeplaatst en kan snel schakelen
met de opdrachtgever. Ook de werkvoorbereider is er blij mee, want hij kan eenvoudig
in mijn 3D-model terugkijken of het resultaat
klopt met de opdracht. En bij vragen zijn de
lijntjes naar je collega’s toch korter dan die
naar een externe partij.” Naast dat dit sneller en flexibeler werkt, levert het de kozijnenproducent ook veel tijdswinst op. Schellevis
licht toe: “Voorheen werd er zo’n vijf tot tien
minuten gerekend voor het tekenen en terugplaatsen van één kozijn, dat kunnen we nu
met twee klikken doen. Zeker op een groot
project scheelt dit aanzienlijk. Wat ik nu binnen een dag regel, daar moesten voorheen

twee tot drie dagen voor ingepland worden.
En omdat het niet langer uitbesteed hoeft te
worden, scheelt het in de kosten ook veel.”
Aanvullende functies zoals de kopieertool verlichten het werk verder. Als voorbeeld noemt
Schellevis de 38 woningen van het project
‘Wyterik’. “Dit project bestaat uit blokken met
veel kozijnen, maar er zit flink wat herhaling
in. In Construsoft Window is het mogelijk om
gemaakte kozijnen te kopiëren, dus dat heeft
me veel tijd gescheeld. Maar ook met betrekking tot het calculeren gaat het makkelijker.”
Waar Schellevis voorheen de merkgegevens
handmatig aan de plattegronden toevoegde,
is dat nu niet meer nodig. “De kozijnen bevatten al merken vanuit Construsoft Window.
Ook staat de detaillering er al omheen, waar
we die voorheen met de hand inkleurden.
Daar kon ik bij een groot werk wel een dag
mee bezig zijn. Ik vind dan ook dat mijn werk
er leuker op geworden is zo, nu ik nog maar
weinig handmatig werk hoef te doen”, merkt
Schellevis op.

Minder fouten
“Tijdswinst is niet het enige voordeel van 3D”,
wil Schellevis nog kwijt. “Ook de kans op fouten is echt verminderd. Ga maar na: er komt

veel minder mensenwerk aan te pas. Onder
andere de dagmaten, buitenwerkse maten en
veiligheid van het glas worden automatisch
overgenomen uit het 3D-model, terwijl die
voorheen met de hand werden ingevoerd.
Daarnaast komt het kozijn nu met de details
van de werkvoorbereider uit de software
rollen, dus daar hebben menselijke fouten
weinig kans.” Ook telfoutjes sluipen er niet
meer zomaar in. Construsoft Window toont in
één oogopslag of alles is meegenomen in de
calculatie, dus tellen vanaf tekeningen is niet
langer nodig. Schellevis: “Dat zorgt ook voor
transparantie naar je opdrachtgever, wel zo
prettig.”
Deze opdrachtgevers zijn tot nu toe dan ook
positief over het gebruik van Construsoft Window door Nijhuis Toelevering: “Zo’n tachtig
tot negentig procent van de aannemers waarmee we veel werken, gebruiken 3D-modellen,
dus we krijgen best wel wat 3D-aanvragen.
Dankzij 3D kunnen we de klant meteen tonen
hoe het kozijn eruitziet, waar het zit en hoe
de aansluiting met het model is. De feedback
op de modellen die we terugsturen is tot nu
toe dan ook positief!”

BIM is de toekomst
Gevraagd naar zijn idee van de toekomst
in de kozijnindustrie begint Schellevis direct
over BIM. “BIM is echt de toekomst”, meent
hij. “Voornamelijk appartementengebouwen
worden nu in 3D uitgewerkt, maar ik denk
dat het in de woningbouw nog veel verder
zal toenemen. Aannemers willen toekomstige
bewoners graag mooie plaatjes laten zien,
dus een 3D-model helpt daar goed bij. Maar
bovenal verwacht ik dat BIM-modellen de
samenwerking tussen partijen sterk zal verbeteren. Ik kan nu in de calculatie al een clashdetectie uitvoeren op de kozijnen, dus de opdrachtgever weet direct waar de problemen
zitten. Zo kun je met elkaar kosten gaan besparen over het hele werk. Gelukkig zijn wij
dus al goed op deze toekomst voorbereid!” n
www.nijhuistoelevering.nl
www.construsoft.nl

Het werken in 3D is niet alleen sneller, maar vermindert ook de kans op fouten.
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Sweco Nederland werkt aan snelweg en tunnels

Oosterweelverbinding sluit
de ring van Antwerpen
Door Meg Davis

Voor de Going Digital Awards, vroeger bekend onder de naam Year in Infrastructure
Awards, zijn sinds 2004 meer dan vierduizend opmerkelijke infrastructuurprojecten
wereldwijd genomineerd. In 2020 was Sweco Nederland finalist in de categorie Going
Digital: Advancements in Roads and Highways. Bij het werk voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen maakte het bedrijf gebruik van de nieuwste digitale workflows.
Het project was onderdeel van de inzet van de stad Antwerpen om haar inwoners een
groenere, duurzamere stad te bieden. Sweco moest daarom samenwerken met projectstakeholders en inwoners om alle ontwerpen goed te keuren, zodat de workflows
voor het delen van informatie essentieel waren.

A

ntwerpen kampt al decennia met grote
verkeersdrukte. Het Masterplan 2020
biedt de oplossing voor filevorming,
geluidsoverlast en milieuverontreiniging door
uitlaatgassen. Behalve tunnels, tramprojecten
en fietspaden omvat het plan de aanleg van
een ringweg om Antwerpen. Deze moet de
doorstroming van het verkeer verbeteren.
Aan de noordkant is de Ring Antwerpen nog
niet klaar; de Schelde en de havendokken
vormen hier barrières.
Daarom werkt Antwerpen aan het project
Oosterweelverbinding Rechteroever. Hierin
wordt de Scheldetunnel met de tunnels onder
de dokken verbonden in het Oosterweelknooppunt. Een gestapelde tunnel onder het
Albertkanaal met twee keer vijf rijstroken
verbindt het Oosterweelknooppunt met de
ringweg. Ook wordt de ringweg op de rechteroever opnieuw – en deels ondergronds
– aangelegd. Sweco is deelnemer aan het
complexe project en verzorgt onder meer de
haalbaarheidsstudie en diverse ontwerpen en
onderzoeken. Sweco Nederland kreeg de
opdracht om de snelweg van 5,5 kilometer
aan te leggen om de ring rond Antwerpen te
sluiten. De gestapelde tunnel is daarbij 2,5
kilometer lang. Sweco moest ook twee bovenste tunnels opnemen die vanuit het zuiden
lopen en twee die vanuit het noorden lopen.
Beide tunnels zullen uiteenlopen en samenvloeien op een verdiepte kruising die de snelweg verbindt met de stad en de haven van
Antwerpen, met een extra tunnel die onder de
Schelde wordt aangelegd om de ringweg te
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Voor de Oosterweelverbinding ontwikkelde Sweco met OpenRoads Designer een eigen werkruimte. © Sweco Nederland

voltooien. Tegelijkertijd moet Sweco een bijna
5 kilometer lang overdekt gedeelte vervangen
door een verdiepte snelweg, waar bovenop
grote parken worden gebouwd om luchtvervuiling en geluidsoverlast te verminderen.
Het team had ook te maken met een enorme
hoeveelheid te beheren gegevens. De wegenmodellen bestonden uit dertig verschillende
afstemmingsbestanden met daarin 75 afstemmingen met een totale lengte van 68 kilometer. Er waren ook dertig corridorbestanden
met meer dan 250 corridors en vierhonderd
sjablonen. Daarnaast bevatten de bestanden
25 bewerkings- en superelevatiemodellen om
de constructielijnen op te slaan.

Meerdere teams
Om het project succesvol af te ronden moest
Sweco de consistentie in het project handhaven, aangezien de vele stakeholders en
parallelle processen van het project voor
een constante stroom van kleine en grote
ontwerpwijzigingen zorgden. Deze wijzigingen moesten snel en duidelijk met andere
ontwerpteams worden gecommuniceerd.
Daarom probeerde Sweco het gecompliceerde wegvakontwerp van het project in 3D te
modelleren en een robuust projectsamenwerkingssysteem te gebruiken om de gegevens
van het multidisciplinaire team op elkaar af te
stemmen. Niet alle teamleden konden echter
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De Ring wordt rond

Sweco heeft in twee jaar tijd kennisgemaakt met de mogelijkheden van OpenRoads Designer en deze toegepast in
een dynamisch ontwerpproces. © Sweco Nederland

3D-informatie ontvangen of leveren. Dit vroeg
dan ook om een ontwerptoepassing waarmee
het project nauwkeurig in 3D te modelleren
zou zijn, zodat andere teamleden hun gegevens zouden kunnen visualiseren. Bovendien
werden eerdere fasen van het project in een
andere applicatie voltooid, dus moest Sweco
de afstemmingen die in die software waren
aangebracht, meenemen naar de nieuwe oplossing. Dit creëerde een extra uitdaging bij
het ontwikkelen van een optimale workflow
met de software.

Bestanden delen
Sweco was al bekend met Bentley-applicaties en
wist op basis van deze ervaring dat OpenRoads
Designer geschikt zou zijn bij dit project. Met
deze software kon een team van drie wegenont-

werpers gelijktijdig aan het ontwerp werken en
elkaars ontwerpen als input delen. Ze besloten
daarbij om voor elke afstemming afzonderlijke
modellen te gebruiken en ProjectWise in te zetten om deze te beheren, zodat ze met meerdere
ontwerpers aan dezelfde secties konden werken. Sweco had echter moeite om de bestanden
naar andere formaten te exporteren, aangezien
niet alle disciplines Bentley-software gebruikten.
Hierdoor moesten de ontwerpers de wegmodellen naar verschillende formaten en het volledige
model naar een iModel exporteren, terwijl ze
de manipulatie-engine van Safe Software gebruikten om de modellen in het DWG-formaat
om te zetten. Alle modellen van het multidisciplinaire team werden vervolgens verzameld en
geëxporteerd naar LumenRT om het maken van
walkthroughs te vergemakkelijken.

Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt
de Ring om Antwerpen rondgemaakt,
maar er zijn meer relevante veranderingen. Zo zal ook het aanzicht van de ring
sterk veranderen. Op sommige plaatsen
‘verdwijnt’ de Ring. Dit dankzij nieuwe
tunnels onder de Schelde, het Amerikadok
en het Albertkanaal en door delen van de
Ring te overkappen of te verdiepen. Hierdoor ontstaat direct ook extra ruimte voor
parken, (speel)pleinen en fietspaden, wat
de leefbaarheid van de stad Antwerpen
ten goede zal komen. Waar er vandaag
nog geen overkappingen gepland zijn, komen er groene bermen die het geluid verminderen en de Ring uit het zicht houden.
Oosterweel draait dus niet alleen om de
automobilist: het project sluit aan bij een
bredere reeks noodzakelijke ingrepen
gericht op andere vormen van mobiliteit,
die duurzamer en bovendien filevrij zijn.
De stad investeert onder meer in negentien
kilometer fietspaden en bijbehorende Park
& Rides, waar automobilisten bijvoorbeeld
overstappen op de tram of stadsfiets. Wie
van A naar Antwerpen wil, zal de auto
gemakkelijker kunnen inruilen voor een gezond, veilig en sneller alternatief.

Wijzingen aanpassen
Dankzij de gekozen aanpak heeft Sweco in
een kortere tijd wijzigingen ontworpen, geverifieerd en geïmplementeerd. Zo hadden de drie
ontwerpers voor een ontwerpwijziging slechts
vier weken om tot een oplossing te komen, wat
leidde tot een besparing van drie maanden aan
uren. Bovendien bespaarde Sweco vier maanden door OpenRoads Designer te gebruiken om
wijzigingen aan te passen aan het verzonken,
gedeeltelijk overdekte knooppunt tussen de tunnels onder het Albertkanaal en de Schelde. De
software hielp Sweco ook om een geschatte
besparing van zeven maanden te realiseren in
vergelijking met eerdere workflows. Door itemtypes in OpenRoads Designer te gebruiken, kon
het team stakeholders snel inzicht geven in het
project als geheel en in afzonderlijke projectonderdelen. Itemtypes werden ook gebruikt om de
exportworkflow van het model te automatiseren.
Ten slotte zal het project de levenskwaliteit in de
omliggende wijken verbeteren en de stad weerbaar maken tegen klimaatverandering. n
Meg Davis is industry marketing director, road bij
Bentley Systems. Voor meer informatie over Bentley en de
Going Digital Awards,
zie www.bentley.com en yii.bentley.com/en/awards.
Voor meer informatie over Sweco, zie www.sweco.nl.

De digitale modellen hielpen bij het communiceren van het ontwerp aan alle stakeholders, waarbij de impact van
ontwerpkeuzes vroeg in het proces werd getoond. © Sweco Nederland
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BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaartmateriaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

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
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.
De prijs voor een jaarabonnement op de digitale versie van
BIGnieuws bedraagt € 55,00 (incl. btw). 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 CADCollege | Nijmegen
Cursussen & HBO-opleidingen

AutoCAD Basis

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

AutoCAD Gev.

AutoCAD Update

Oktober
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Studeren in een kleine groep
Oﬃcieel Certiﬁcaat Autodesk
Ruime doorgroeimogelijkheden
NL lesboek en normen
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Inventor Update

22,23

6,7,13,14

Leerboek en naslagwerk

Inventor iLogic

De functies en begrippen zijn makkelijk terug te vinden met behulp van de index.
De aanwijzingen en tips zullen u tijd besparen en uw werk vergemakkelijken.

Bent u op zoek naar een stapsgewijze introductie in CADtechnieken of wilt u een compleet CAD-handboek? AutoCAD
LT 2022 is alles wat u nodig heeft! Deze nieuwe release is
volledig geüpdate zodat u naast goede achtergrondinformatie
de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van CAD-tekenen
meekrijgt.
Nederlandse tekst
Nederlandse tekennormen
Beginnende gebruiker
Gevorderde gebruiker
Voor Windows
Uitgewerkte opgaven op CADCollege.nl
CAD College tools op CADCollege.nl

ONTWERPEN

De nieuwe uitgave over AutoCAD LT 2022 is, zoals altijd, verzorgd door
Ronald Boeklagen en maakt deel uit van zijn serie Computer Ondersteund
Ontwerpen. De ervaren auteur leidt bij het CAD College van TEC in
Nijmegen tekenaars en constructeurs op. Tevens verzorgt hij de HBOopleidingen voor AutoCAD, Inventor, Fusion 360, Revit en 3ds Max. Hij
ontving de Autodesk-award ‘Best ATC Instructor of the Benelux’.

AutoCAD LT 2022 | Computer Ondersteund Ontwerpen | auteur ir. R. Boeklagen

ONDERSTEUND

2D tekenen
Aanpassen (menu’s, lijnsoorten en arceerpatronen)
Naslagwerk.

AutoCAD LT 2022

O N T W E R P E N

COMPUTER

O N D E R S T E U N D

Het boek is opgebouwd uit drie delen:

AutoCAD LT 2022
ir . R. Boe k la ge n

22,23,
29,30

1,2,8,9
22,23,
29,30
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15,16
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Revit Installatie
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ISBN 978-94-92250-45-2
NUR:991

www.CADCollege.nl

www.CADCollege.nl
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Revit Aanpassen

COMPUTER
ONDERSTEUND
ONTWERPEN

TEC / CADCollege

Inclusief
Instructie-video’s

1,6,7,8

Revit Gevorderd

Revit Expert

3ds Max Basis

3,4,10,11

6,7,18,19

Leerboek en naslagwerk

ir. R . Boe kl ag e n

AutoCAD LT 2022
C O M P U T E R

Dit is het meest complete hand- en leerboek voor AutoCAD release LT 2022. Het leert u stap
voor stap alle CAD tekentechnieken en geeft u de achtergrondinformatie die u nodig heeft.
Alle CAD-functies vindt u in een prettig leesbare stijl uitgebreid behandeld en met veel voorbeelden geïllustreerd. De van oorsprong Nederlandse teksten en tekennormen zorgen ervoor
dat u de juiste kennis opdoet (millimeters, lagenindeling, kleurgebruik). Door de combinatie
van theorie, geleide instructie en oefeningen leent het boek zich uitstekend voor zelfstudie.
Het boek is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van zowel de beginnende- als de gevorderde CAD-gebruiker.
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Fusion 360 Gev.

TEC CAD / College
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Info@cadcollege.nl
Nijmegen Kerkenbos 1018B
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Inventor Basis

Fusion 360 Basis

November

6,7,13,14

AutoCAD 3D

Inventor Gevorderd

12000, 04

6000, 02

1,2

AutoCAD VB.NET

TEC, het CAD College, is dé opleider tot
CAD-specialist. Welk instapniveau u ook heeft, bij
TEC leert u op een plezierige manier om te gaan met
CAD. Naast het geven van kwalitatief hoogstaande
cursussen, is het veelzijdige instituut uitgever van het
standaard studieboek over CAD-tekenen en biedt haar
website goede online support.
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GAME-CHANGING
POWER. LIMITLESS
POSSIBILITIES.
The first-ever AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO powered workstation, the
ThinkStation®P620 delivers game-changing power and reliability with the
largest core count of any professional workstation.

P620
• 1st AMD Ryzen Treadripper PRO Workstation
• Industry’s 1st PCIe Gen4 platform
• Up to 64 Cores
• Up to 4.2GHz clockspeed
• Up to 1TB Memory
• Up to 2 x NVIDIA RTX A6000

Gecertifieerd voor: Altair HyperWorks, Adobe CC, Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit,
Alias/VRED, ANSYS, AVEVA PDMS, Bentley MicroStation, Dassault SolidWorks, CATIA,
Vectorworks, PTC Creo, Siemens NX, Solid Edge, I-deas, ESRI ArcGIS e.a.

Ontdek de introductiepromo op www.thinkworkstations.nl
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