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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit magazine 
mag, op welke wijze dan ook, worden verme-
nigvuldigd, opgeslagen of overgeleverd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De in-
houd is met de grootst mogelijke zorg samenge-
steld. Uitgever en medewerkers aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omis-
sies. Geuite meningen zijn persoonlijk en komen 
niet noodzakelijk overeen met die van de redactie 
of uitgever.

Geen paniek, dit voorwoord gaat niet over corona of de bijbehorende maatregelen – daarvoor 

verwijs ik u graag door naar uw favoriete krant, Facebook-pagina of oom Harrie die elke familie-

bijeenkomst graag vertelt hoe het nu écht zit. Nee, dit voorwoord gaat over het nieuwe duurzame 

normaal. Al werkend aan dit nummer van BIGnieuws kwam ik er namelijk achter dat in bijna 

een derde van onze artikelen het begrip duurzaam ter sprake komt. De term is terug te vinden 

in de schets van circulaire projecten voor de Floriade 2022, maar ook in het achtergrondartikel 

over de manier waarop Witteveen+Bos werkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Bij het 

praktijkverhaal over ROC Mondriaan staat het woord verduurzamingsscenario’s zelfs in de kop 

van het artikel, zodat er geen misverstand kan zijn over de strekking van dat artikel. 

De vraag is natuurlijk of we met al die nadruk op duurzaam bouwen, duurzaam leven en duur-

zaam inrichten, nog lang moeten wachten op het moment dat projecten per definitie duurzaam 

zullen zijn. Natuurlijk, in 2050 moet Nederland volledig circulair zijn, maar het zou toch mooi 

zijn als we ver voor die tijd duurzaamheid al zodanig hebben geïntegreerd in onze manier van 

denken, dat een term als ‘duurzame bouw´ beschouwd wordt als een pleonasme. Circulair wer-

ken en duurzaam produceren als standaard: dat wordt het nieuwe normaal. 

 

Lambert-Jan Koops

Hoofdredacteur BIGnieuws

Het nieuwe normaal
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In mei 2021 voerde SCIA veel veranderingen 
door met de release van SCIA Engineer 21. 

Deze update van de structurele ontwerp- en ana-
lysesoftware verraste vooral met een compleet 
nieuwe interface. De pas uitgebrachte versie 

V21.1 borduurt hier uiteraard verder op voort, 
maar bevat ook het een en ander aan nieuwe 

functies. 

32
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ROC Mondriaan is een onderwijsinstelling waar meer 

dan 20 duizend mbo-studenten en ruim vijfduizend 
cursisten educatie en volwassenonderwijs worden 

opgeleid. Verdeeld over meerdere campussen in Den 
Haag, Delft en Leiden beschikt ROC Mondriaan over 
103.873 vierkante meter bruto vloeroppervlak aan 

onderwijsvastgoed. 

8Als er één naam een vaste waarde is in de 
wereld van CAD- en ontwerpsoftware, dan is het 
wel de naam Ronald Boeklagen. Met de release 

van ‘Leerboek Revit 2022, Bouw Informatie 
Modelleren’ levert hij zijn 150e (!) studieboek af 

voor gebruikers van Autodesk-software.
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Verduurzamen is een vak en hiervoor zijn  

Verduurzamers nodig die over de schutting van hun 
vakgebied kunnen kijken. Op 2 november 2021 
is de oprichting van het Gilde van Verduurzamers 
aangekondigd tijdens Building Holland. Initiatief-
nemers Wietse Walinga (Smart Workplace/Duur-
zaam Gebouwd), John Lens (TVVL) en Harm Valk  
(Nieman Raadgevende Ingenieurs) presenteerden 

het Gilde van Verduurzamers en zijn eerste  
voorzitter: Suze Gehem (Groene Grachten). 

In november organiseerde Dalux de jaarlijkse 
gebruikersconferentie in Kopenhagen, met bijna 
negenhonderd deelnemers uit veertig landen. 

Tijdens de aftrap door CEO Torben Dalgaard en 
daaropvolgende presentaties van de software-

roadmaps werd duidelijk dat de focus ligt op het 
vereenvoudigen van informatiemanagement en de 

communicatie in de bouw en infrastructuur.
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Wouter Brokx: “Voor goede digitale dienstverlening is een volgende generatie systemen nodig, die adaptief zijn omdat 
ze gericht kunnen luisteren en meer empathisch en begripvol zijn door contextbewustzijn.”

Wij mensen zijn ons heel bewust 
van onze omgeving. Om te kun-
nen begrijpen wat er om ons heen 

gebeurt, delen wij zonder dat we daar nu heel 
erg bij nadenken de wereld op in kleinere 

blokjes, waar we dan chocola van proberen 
te maken. We gaan naar school om te leren 
en verzamelen gevalideerde gegevens die we 
opslaan als kennis om later over te kunnen be-
schikken. We leren wetenschappelijk denken 

in processen, waarmee we de blokjes aan el-
kaar kunnen knopen. Ook leren we redeneren. 
Dat helpt ons om uit bestaande kennis en struc-
turen gebeurtenissen te verklaren, conclusies te 
trekken of voorspellingen te doen.

Wie bedenkt hoe complex de wereld om ons heen is, zal het ook bijzonder vinden 
hoe goed mensen in staat zijn om te begrijpen en problemen te vertalen naar 
oplossingen. Maar geldt dat ook voor onze systemen? Systemen kijken vooral 
naar vooraf bedachte regels. Maar met alles dat niet in een hokje te plaatsen valt, 
hebben systemen ontzettend veel moeite. Konden onze systemen maar denken 
en handelen als mensen, dat zou ons leven zo veel eenvoudiger maken. Wij 
denken dat het kan. Is the sky the limit of blijft het bij dromen?Door Wouter Brokx

Het ontstaan van adaptief bewuste organisaties

Van datagedreven naar 
contextbewust

Opinie
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kedIn. Die dienstverlening is gebaseerd op 
mobile internet computing en we spreken dan 
van de vijfde generatie technologie. De huidi-
ge derde en vierde generatie IT-systemen van 
de overheid, zakelijke dienstverleners en de 
meeste bedrijven werken nog niet op die ma-
nier. Ze zijn niet ingericht voor participatie en 
gepersonaliseerde dienstverlening gebaseerd 
op mobile internet computing, want ze zijn 
niet zo bedacht en dus ook niet zo gebouwd. 
Het veranderen van die systemen gaat snel 
noodzakelijk worden en de transformatie is 
een paradigmashift. Het vergt een heel an-
dere aanpak en manier van denken, en ook 
veel moed. Want transformeren is moeilijk en 
doet pijn. Maar de huidige situatie doet ook 
steeds meer pijn, en uitstellen maakt de pijn 
alleen maar langduriger.
Wat is de conclusie van ons verhaal? Dat we 
voor goede digitale dienstverlening een vol-
gende generatie systemen nodig hebben, die 
adaptief zijn omdat ze gericht kunnen luis-
teren en meer empathisch en begripvol zijn 
door contextbewustzijn. Wij bij IMAGEM 
geloven dat een transformatie naar de vijfde 
generatie technologie veel beter past bij hoe 
de wereld in elkaar zit. Deze transformatie 
gaat primair niet over technologie, maar over 
mensen. Maar adaptieve technologie is wel 
een noodzakelijke ondersteuning en de enige 
manier om in een snel veranderende com-
plexe wereld een persoonlijke dienstverlening 
te leveren. Wij werken aan technologie voor 
luisterende en empathische organisaties en 
een samenwerkingsomgeving waarin mens 
en machine elkaar versterken door te focus-
sen op waar ze ieder goed in zijn. Dat helpt 
organisaties om het volledige arbeidspotenti-
eel te benutten. Wij bouwen aan onze droom 
waarin we de overheid en het bedrijfsleven 
helpen transformeren naar de vijfde genera-
tie technologie. Zo ontstaan adaptief bewuste 
organisaties, die op elk moment de beste be-
sluiten kunnen nemen op basis van context-
rijke feiten. n

Wouter Brokx is CEO bij IMAGEM. 

Voor meer informatie, zie www.imagem.nl.

bestelling door te geven. Wat kunnen we 
hiervan leren om digitale dienstverlening te 
verbeteren?
Gericht luisteren is daarbij belangrijk. Dat 
vergt dat het helder is welke doelstellingen er 
moeten worden bereikt. Wie alle informatie 
en data tot zich neemt zonder te filteren, loopt 
al snel aan tegen een ‘information overload’. 
Daarom helpt filteren. En dat doen we van-
uit doelstellingen. Filteren doen we op elke 
schaal: in het restaurant voor geluid, in het 
gesprek op onderwerp en in de zin op woor-
den die ons helpen te begrijpen welk beeld 
de ander probeert over te dragen. Nieuws-
gierig zijn naar de inhoud van het gesprek 
helpt ons om daaruit de juiste context op te 
bouwen en er iets van te vinden.

De maquette van deze tijd
Vroeger maakten we maquettes van toekomst-
scenario’s. Het voordeel van een maquette 
was dat het mogelijk was om er met meer-
dere mensen omheen te lopen en iedereen 
er vanuit zijn of haar perspectief iets van kon 
vinden. Digitale tweelingen zijn de maquettes 
van nu. Zij brengen niet alleen nauwkeurig 
alle kennis bij elkaar van een gebied, zoals 
ondergrondse leidingen en gebouwen, maar 
zijn ook erg nauwkeurig en helpen om ef-
fecten te visualiseren zoals schaduwwerking. 
Het voordeel van een digital twin is dat ieder-
een ernaar kan kijken vanuit zijn eigen ex-
pertise, maar vanuit één gemeenschappelijke 
informatiepositie.
Als we ergens iets van vinden, vraagt dat de 
discipline om te antwoorden in plaats van te 
reageren. Een antwoord is een vorm van re-
ageren, maar het betrekt het resultaat van de 
reactie in het antwoord. In gewone mensen-
taal: het is verstandig om eerst na te denken 
en dan pas iets te zeggen of te doen. Rea-
geer niet datagedreven, maar contextbewust. 
Want wanneer we ons bewust zijn van onze 
omgeving, onszelf en gezamenlijke doe-
len, dan kunnen we redeneren vanuit onze 
context over een passend en proportioneel 
antwoord. Dit klinkt misschien allemaal heel 
logisch, maar het principe van luisteren in 
plaats van doen, is het verschil tussen adap-
tief handelen of reactief handelen.

Next generation IT
Over adaptief gesproken, we zijn in ons pri-
véleven niet anders meer gewend. Mensen 
willen graag maatwerk en willen meedoen. 
Kijk maar naar de grote groei aan apps waar 
mensen altijd, direct en overal op maat ge-
personaliseerde dienstverlening kunnen ac-
tiveren, zoals Uber. Of apps waar mensen 
kunnen meedoen en meepraten met voor hen 
relevante zaken, denk aan Instagram en Lin-

Mens en natuur zijn niet te voorspellen
Omdat de hoeveelheid blokjes en data steeds 
groter wordt, gebruiken we computers om 
ons te helpen. Door het automatiseren van 
het verwerken van data, kunnen we nog veel 
meer begrijpen van onze omgeving. Het zou 
daarom handig zijn om de wereld in een 
vastomlijnd model te gieten, maar feitelijk 
is dat onbegonnen werk. Om te modelleren 
moet iemand vooraf weten wat er allemaal 
kan gebeuren en alle mogelijke situaties in 
acht nemen bij het bouwen van het model. 
Met ‘mogelijke situaties’ bedoelen we ‘be-
kende situaties’ of situaties die we kunnen 
voorspellen op basis van redenatie. En daar 
wringt de schoen, want de natuur en de mens 
zijn grillig en niet te voorspellen. 
De computersystemen die we tot nu toe be-
dacht hebben om ons te helpen, zijn gemaakt 
voor het automatiseren en optimaliseren van 
het werken met gegevens in deze blokjes. 
De aanpak, architectuur en implementatie 
van de huidige vierde generatie technologie 
is gericht op het optimaliseren van business-
processen. Dat werkt prima bij eenvoudige 
of rechtlijnige processen, maar meestal niet 
bij digitale dienstverlening. Overal waar het 
gaat over advies aan mensen, zien we het 
mis gaan. Mensen willen namelijk vooral 
aandacht en zorg en niet alleen efficiënte 
geautomatiseerde processen. Daarnaast 
gaat het verkeerd wanneer zich onverwachte 
gebeurtenissen voordoen. We hebben voor-
beelden te over helaas. De toeslagenaffaire 
is zo’n voorbeeld waarbij een proces men-
sen als een nummer is gaan behandelen. Een 
empathieloos computerproces heeft geleid 
tot een geautomatiseerd besluit dat totaal 
verkeerd is uitgepakt. Dit heeft tot zeer grote 
gevolgen geleid voor de betrokkenen en dat 
komt vooral omdat er vooraf niet naar hen 
geluisterd is.

Focus op de belangrijke dingen
Heeft u recent een lunch of een teamoverleg 
in een restaurant gehad? Tijdens zo’n lunch-
overleg in een restaurant is het niet bepaald 
stil. Er zijn veel tafels bezet en iedereen is op 
dezelfde manier met zijn eigen conversaties 
en vraagstukken bezig. Een kakofonie van 
geluiden, stemmen, eetgerei, obers die voor-
bij komen. Al deze signalen zijn er te veel om 
te kunnen verwerken. Maar wij mensen zijn 
uitstekend getraind om te filteren. In alles wat 
we waarnemen kunnen we focus aanbrengen 
en alleen datgene eruit pikken wat in de con-
text van wat we willen bereiken relevant is. 
We focussen ons dus op onze tafelgenoten, 
want dat is relevant binnen de context van 
ons doel. En om niet te verhongeren, focus-
sen we ons korte tijd op de ober om onze 
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Ronald Boeklagen publiceerde ruim 150 duizend pagina’s aan studieboeken voor Autodesk-software. 

“Het hangt er wel een beetje van af 
hoe we tellen hoor”, zo is het eerste 
commentaar van Boeklagen op de 

opmerking dat de teller inmiddels op 150 boe-
ken staat. “Het is inderdaad het 150e boek dat 
verschijnt, maar we zouden ook kunnen zeggen 
dat ik eigenlijk maar zes boeken heb geschreven 
en daarvan elke keer een herziene versie heb 
uitgebracht.” 
Ook dat is natuurlijk nog een flinke klus ge-
weest, want met de groeiende omvang van de 
boeken door de jaren heen, lijkt het redelijk om 
ervan uit te gaan dat de gemiddelde dikte van 
de titels op zo´n duizend pagina´s uitkomt. Toch 
denkt Boeklagen niet dat hij inmiddels 150 dui-
zend pagina´s werk kan claimen: “Er zit wat 
dubbeling in dankzij de schoolboeken, die ei-
genlijk een soort uittreksel zijn van de reguliere 
boeken, dus ik denk zelf dat het eerder 100 
duizend pagina’s zijn. En ja, dat is evenzogoed 
een mooie hoeveelheid. Ik moet er overigens bij 
zeggen dat ik ook niet echt mijn best doe om zo 
veel mogelijk te produceren. Het zijn wel dikke 
boeken die we publiceren, maar zowel ik als 
mijn lezers houden daar eigenlijk helemaal niet 
zo van. Iedereen wil een dun en overzichtelijk 
boek. Het punt is alleen dat ik wel vind dat het 
boek zoveel achtergrondinformatie moet bevat-
ten dat het volledig is en duidelijk. Voor die vol-
ledigheid is er in de Revit-boeken bijvoorbeeld 
informatie opgenomen over het huidige Bouw-
besluit, iets wat ontwerpers toch echt nodig heb-
ben in hun werk. En voor die duidelijkheid laat 
ik de verschillende modelleerstappen zien met 
behulp van opeenvolgende afbeeldingen, als 
een soort stripverhaal dat toont wat de bedoe-
ling is. Dat laatste biedt de lezer de mogelijk-
heid om echt stap voor stap een oefening te 
doorlopen zonder dat hij of zij daarbij de weg 
kwijtraakt. Ik kan een veel dunner boek afleve-
ren zonder al die plaatjes, maar dan is de kans 
op verwarring echt veel groter. Kortom: ook 
al zijn het 1600 pagina’s, het is toch echt het 

dunste boek dat de inhoud heeft waar ik echt 
honderd procent achter sta.”
 
Jaarreeks
Met de release van ‘Leerboek Revit 2022, Bouw 
Informatie Modelleren’ zit voor Boeklagen het 
werk als auteur er voor dit jaar op, aangezien 
de uitgave over Revit traditioneel de jaarreeks af-
sluit. De auteur vertelt over de jaarlijkse produc-

tiecyclus: “Eind maart komen de nieuwe versies 
van Autodesk uit. Dan bepalen we welke titel we 
als eerste willen doen. Dat is meestal AutoCAD, 
want dat pakket is al zo lang op de markt dat dit 
het minst verandert en daarmee is een nieuwe 
versie van het leerboek snel te maken. Wanneer 
het AutoCAD-boek af is, is het meestal tijd voor 
Inventor, want dat verandert altijd flink en daar-
voor geldt ook dat de gebruikers relatief snel 

Als er één naam een vaste waarde is in de wereld van CAD- en ontwerpsoftware, 
dan is het wel de naam Ronald Boeklagen. Met de release van ‘Leerboek Revit 
2022, Bouw Informatie Modelleren’ levert hij zijn 150e (!) studieboek af voor 
gebruikers van Autodesk-software.Door Lambert-Jan Koops

De boeken van Boeklagen 
zullen blijven

Auteur brengt 150e studieboek uit voor ontwerpers

Interview
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Huis en aankleding in Revit, de software die het onderwerp is van het jubileumboek van Boeklagen. 

hebben we op basis van PDOK-informatie een 
bestand gemaakt voor onze lezers en cursisten 
dat geschikt is voor zowel AutoCAD als Revit en 
waarmee ze bijvoorbeeld een schaduwstudie 
kunnen uitvoeren. Binnen het boek hebben we 
hier dan ook complete lessen op aangepast.”

Interessant
Het creëren van de 3D-landkaartenmodellen 
voor AutoCAD en Revit was nog een hele klus, 
maar uiteindelijk zijn het toch de nieuwe ontwik-
kelingen die het leven van auteur Boeklagen in-
teressant houden. “Dat is ook de reden waarom 
ik zo enthousiast ben over Fusion”, licht te schrij-
ver toe. “Daar gebeurt veel op het gebied van 
functionaliteit en het is veel leuker om daar over 
te schrijven dan over andere aanpassingen. 
Interfaceveranderingen zorgen bijvoorbeeld 
altijd voor veel en best wel saai werk, omdat 
we dan echt elke instructie moeten herzien en 
er een nieuwe afbeelding bij moeten maken. 
Gelukkig is de laatste grote aanpassing op dat 
gebied alweer een tijdje geleden en draait het 
de laatste jaren vooral om functionaliteit, maar 
het is toch altijd wel weer spannend als er een 
nieuwe versie aankomt, omdat ik dan pas weet 
hoe leuk en uitdagend mijn schrijfwerk voor dat 
jaar wordt.” n

www.cadcollege.nl

een geüpdatete versie wel honderd nieuwe 
pagina´s. Het zal duidelijk zijn dat ik dat niet 
allemaal in mijn eentje kan bijbenen en daar 
hulp bij krijg binnen TEC CADCollege.”

Laagdrempeliger
Voor de toekomst verwacht Boeklagen dat de uit-
gifte van leerboeken voorlopig niet stopt. En dat 
terwijl de software van tegenwoordig toch veel 
intuïtiever is dan pakweg twintig jaar geleden 
en gebruikers makkelijk instructiefilmpjes kunnen 
bekijken op YouTube. “Het gebruik van de pak-
ketten is inderdaad steeds laagdrempeliger en 
een ontwerper hoeft steeds minder te weten over 
de werking van het pakket zelf, maar tegelijker-
tijd is er wel zo veel functionaliteit aanwezig dat 
het bijna ondoenlijk is om dat zonder leerboek 
uit te zoeken. Ook voor de achtergrond en de 
context van functies zijn mijn boeken denk ik nog 
steeds van grote toegevoegde waarde. Van een 
goed YouTube-filmpje kan iemand zeker wel iets 
leren over een specifiek onderdeel, maar daar 
mist vaak de samenhang en wordt de context 
en het waarom van de handelingen verder niet 
besproken.” 
Een voorbeeld van extra informatie die Boekla-
gen in zijn publicaties stopt is het nieuwe hoofd-
stuk in ‘Leerboek Revit 2022, Bouw Informatie 
Modelleren’ over de manier waarop een ont-
werper een 3D-model kan koppelen aan een be-
staande locatie. “Het is mogelijk om een model 
een georeferentie te geven, maar dan moet die 
geo-informatie wel beschikbaar zijn. Daarom 

overstappen op de nieuwe versie, zodat er kort 
na de release al een duidelijke vraag is naar een 
bijbehorend lesboek. Dat laatste geldt veel min-
der voor Revit, omdat bouwprojecten vaak een 
lange doorlooptijd hebben en bouwteams er niet 
van houden om tijdens een project over te stap-
pen op een nieuwe release van hun ontwerppak-
ket. Vandaar dat we daarmee de jaarlijkse reeks 
afsluiten.”

Fusion
Naast de drie genoemde pakketten AutoCAD, 
Inventor en Revit schrijft Boeklagen ook hand-
boeken over Fusion. Dat is echter een vreemde 
eend in de bijt binnen het publicatieschema, 
aangezien hiervan veel vaker updates verschij-
nen dan eens per jaar. “Bij Fusion volgen we 
nauwlettend de ontwikkelingen, waarbij we 
dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een 
nieuwe versie van het boek uitbrengen. Dat 
moet ook echt, want de licentiestructuur van 
het pakket is nogal internetgebaseerd, zodat 
updates automatisch worden geïnstalleerd 
en iedereen automatisch werkt met de laatste 
versie van de software. De ontwikkeling van 
Fusion gaat daarbij overigens ook echt heel 
snel, zeker in vergelijking met de andere drie 
pakketten. Soms volgt er binnen drie maanden 
na een update een nieuwe versie met daarin 
volledig nieuwe functionaliteit, zoals tools voor 
PCB-ontwerp. 
Het bijbehorende leerboek groeit dan ook heel 
snel in omvang, soms bevat een boek voor 
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“Met Aeroscan richten we ons op 
de inzet van drones en senso-
ren in de bouw en vastgoed, 

waarbij we 2D- en 3D-mapping doen. Dat 
betekent dat we digitale metingen van een 
gebouw maken en op basis daarvan bijvoor-

beeld kwaliteits- en maatvoeringcontroles uit-
voeren en data ten behoeve van onderhouds-
vraagstukken aanleveren. Het grote voordeel 
van het gebruik van drones is daarbij na-
tuurlijk dat we op plekken kunnen komen die 
normaliter onveilig of nauwelijks te bereiken 

zijn, terwijl we ook nog eens zeer efficiënt en 
nauwkeurig gegevens kunnen verzamelen”, 
zo vertelt Nicolai. 
Aeroscan is opgericht in 2017, een moment 
dat de tijd eigenlijk nog niet rijp was voor de 
diensten die het bedrijf aanbiedt. Door de ont-

De drone van Aeroscan in actie boven het dak van station Utrecht Centraal. 

Aeroscan ondersteunt het volledig digitaal vastleggen van vastgoed in een 3D- 
database door het leveren van scanservices en een softwaretoepassing om ver-
volgens die gegevens te kunnen verwerken volgens de NEN 2767, zo luidt de 
officiële omschrijving van de activiteiten door het bedrijf zelf. Die definitie klinkt 
voor een buitenstaander misschien nog wat droog, maar levert wel spectaculaire 
projecten op, zoals het maken van een 3D-model van Utrecht Centraal met be-
hulp van drones. Mark Nicolai, een van de oprichters van Aeroscan, vertelt over 
de werkzaamheden en de visie van deze in Friesland gevestigde onderneming. Door Lambert-Jan Koops

Station Utrecht Centraal gevat 
in 20 miljard punten

Model mogelijk dankzij scanservice en software Aeroscan 

Interview



overgaan. De manier waarop die scores wor-
den bepaald, is afhankelijk van de organi-
satie, sommige beheerders zijn vooral geïn-
teresseerd in de functionele eigenschappen, 
voor anderen is esthetiek ook zwaarwegend, 
maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat 
ze de score bepalen via de NEN 2767, zo-
dat ze met één software-oplossing te vertalen 
zijn naar een onderhoudsplan. Deze onder-
houdsinformatie wordt centraal opgeslagen 
in een cloud-applicatie en is eenvoudig te mu-
teren, dit zorgt al met al voor een informatie-
huishouding van hoge kwaliteit en actualiteit”

NEN 2767 centraal
Nicolai en zijn collega’s zijn sinds 2018 be-
zig met de ontwikkeling van de software die 
een brug slaat tussen ingewonnen data en 
MJOP’s. Daarbij zijn verschillende onderde-
len van belang. Voor de visualisaties is het 
belangrijk dat de data correct worden geren-
derd, voor de samenhang is het belangrijk 
dat de gegevens op de juiste manier aan el-
kaar worden gezet en voor de privacy is het 
van belang dat de inhoud goed kan worden 
geanonimiseerd. “Er zitten heel veel verwer-
kingsfuncties in de software en tegelijkertijd 
moeten we ervoor zorgen dat elk onderdeel 
en elk beetje informatie terug te leiden is naar 
de bijbehorende foto, het 3D-model en een 
locatie”, vat Nicolai de ontwikkeluitdaging 
samen. “Het komt erop neer dat we een digi-
tale workflow willen creëren waarin de NEN 
2767 centraal staat, aangezien dat toch de 
vaste waarde is voor de partijen waar we 
onze diensten aanbieden. Daarnaast probe-
ren we de software ook voor andere soorten 
partijen geschikt te maken, onafhankelijk van 
de vraag hoe ver ze zelf al zijn met de inwin-
ning. Als ze vanaf nul moeten beginnen en 
ons inschakelen voor het maken van de lucht-
foto’s kan dat natuurlijk, maar als ze door 
derden ingewonnen materiaal hebben, dan 
kan onze software daar ook mee uit de voe-
ten. Laat duidelijk zijn dat we niet de inspec-

wikkelingen op het gebied van technologie 
en regelgeving is dat inmiddels wel anders en 
tegenwoordig werkt het bedrijf als dienstver-
lener op de scheidslijn van maatvoering en in-
specties. Niet alleen voor een opdrachtgever 
als de NS, maar vooral ook voor woningcor-
poraties en andere grote vastgoedbeheerders 
die de gebouwgegevens willen vastleggen of 
controleren. “De kracht van ons werk zit in de 
mogelijkheid om gegevens te combineren”, 
zo meent Nicolai. “We scannen de objecten 
met lasers en realiseren tegelijkertijd een vol-
ledig fotografische dekking. Als vervolgens 
die data worden samengevoegd, is alle de-
tailinformatie beschikbaar voor inspectie, die 
tot op de millimeter kan worden uitgevoerd. 
Belangrijk is dat we hierbij kunnen werken 
op verschillende schaalgroottes. We brengen 
niet alleen geschikte grote objecten in kaart, 
zoals een flat of een stationshal, maar kunnen 
opschalen tot complete woonwijken.”

Van data naar MJOP
Met alleen het combineren van foto´s en 
pointcloud-data zijn veel vastgoedbeheerders 
er nog niet en daarom is bij Aeroscan het ont-
wikkelen van ondersteunende software wel 
net zo belangrijk als het inwinnen van as-built 
data. “In de eerste plaats is het belangrijk dat 
we functionaliteit bieden die stakeholders in 
staat stelt om inspecties en metingen uit te 
voeren vanachter hun bureau. Door alle data 
te georefereren kunnen er geen misverstan-
den zijn over de locatie van de verschillende 
objecten en dankzij de bijbehorende foto´s is 
ook duidelijk in welke staat ze zich bevinden. 
Dat is belangrijk, maar maakt onze dienstver-
lening nog niet veel anders dan die van onze 
concullega´s. Uniek is dat onze software ook 
in staat is om de gezamenlijke informatie 
uit GIS, de foto’s en pointclouds om te zet-
ten naar een meerjarenonderhoudsplan, een 
dynamisch MJOP. Dat is mogelijk omdat veel 
beheerders werken met een conditiescore 
voor objecten en op basis daarvan tot actie 

teur zijn en adviezen geven, we leveren deze 
techniek aan de inspecteur om zijn adviezen 
completer/accurater te maken. Zodoende le-
vert de inspecteur meer waarde richting de 
opdrachtgevers.” 

Groot en complex project
Alhoewel de ontwikkeling van de software 
veel aandacht vraagt binnen Aeroscan, gaat 
dit niet ten koste van de uitvoering van projec-
ten, zoals de werkzaamheden rondom Utrecht 
Centraal. Het feit dat de opdracht voor de NS 
een behoorlijke doorlooptijd kent, is namelijk 
te wijten aan het feit dat het een groot en 
complex project is op een bijzondere plek, 
zo stelt Nicolai. “Het was om te beginnen 
al bijzonder dat we een onbemand systeem 
boven zo’n druk infrastructuurpunt wilden in-
zetten, dus de vergunningsaanvraag had al 
heel wat voeten in de aarde. Vervolgens is 
het project ook nog eens erg arbeidsintensief, 
aangezien de gebruikte materialen van het 
stationsgebied zich niet echt goed lenen voor 
laserscanning en fotogrammetrie. Er is veel 
glas en er zijn grote, glanzende oppervlak-
ken aanwezig, typisch zaken die lastig in te 
meten zijn. Het is wel goed gegaan, maar 
het kost gewoon wat extra tijd en moeite. De 
laatste factor die verantwoordelijk was voor 
een lange doorlooptijd, is het feit dat we 
echt een enorm gebied in kaart brengen. De 
pointcloud die we bouwen op basis van de 
laserscan- en fotogrammetrische data bevat 
zo’n 20 miljard punten, wat echt waanzinnig 
veel is. We hebben onze softwareapplicatie 
moeten doorontwikkelen om deze grote hoe-
veelheid punten te faciliteren.” 
De enorme omvang van de pointcloud is 
geen bottleneck gebleken en de NS heeft dan 
ook de ambitie om hier verder mee te gaan. 
“Momenteel wordt er gekeken op welke ma-
nier de digital twin van het station te voeden 
is met realtime sensordata”, zo weet Nicolai. 
“De NS wil in samenwerking met Esri op die 
manier het assetmanagement stroomlijnen. 
Een dergelijke digital twin met live feed is 
echt heel interessant en ook een serieuze stap 
voor de toepassing van dit soort systemen. Ik 
denk dat het echt een voorbeeldproject kan 
worden voor alle partijen die geïnteresseerd 
zijn in de toepassing van deze techniek.” n

www.aeroscan.nl 
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NEN 2767
NEN 2767 is de norm voor conditiemeting en daarmee het instrument voor het objectief 
en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen 
en/of infrastructuur. De norm heeft een viertal doelstellingen, waarvan de eerste is dat 
deze uniformiteit schept in de conditiescore per bouwdeel door een waarde die de tech-
nische toestand van het bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van ernst, 
omvang en intensiteit van een gebrek. Daarnaast breng de norm inzicht en eenheid in de 
soorten gebreken op basis van de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit. De 
derde doelstelling is dat de norm de aangetroffen gebreken classificeert en ondersteunt 
bij de prioriteitsstelling door een rangorde aan te brengen in de noodzaak van herstel 
van de aangetroffen gebreken. Ten slotte is de NEN 2767 een hulpmiddel voor toetsing, 
sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.
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Voor Woonstad Rotterdam meet Eyefly een groot deel van het vastgoed in.

Hele wijken worden door Eyefly tot enkele 
millimeters nauwkeurig in beeld gebracht 
en zijn in 3D van alle kanten te bekijken. 

De ingewonnen data worden namelijk verwerkt 
tot een 3D-puntenwolk en 3D-mesh. Zo zijn ze 
ook te vinden in Rotterdam, waar ze voor Woon-
stad Rotterdam een groot deel van het vastgoed 
inmeten. Dit in opdracht van SupRmen. 

Waarom drones? 
Voor het inspecteren van gebouwen en woon-
wijken is het inwinnen van de data met behulp 
van professionele drones de beste optie. De 
meerwaarde van drones is dat alle moeilijk 
toegankelijke locaties goed in beeld gebracht 
worden, overlast voor bewoners minimaal is 
én dat de ingewonnen data zeer nauwkeurig 
zijn. Daardoor is het de meest efficiënte optie. 
De data wint Eyefly in met een DJI M300-RTK- 
drone, voorzien van 100-megapixelcamera.

De 3D-mesh 
Eén van de eindproducten die Eyefly levert 
is een interactieve 3D-mesh. Een 3D-mesh is 
een bundeling van alle gemaakte beelden. 
Het is een kleurecht en hoog gedetailleerd 
3D-model dat ook nog eens nauwkeurig op 
X, Y en Z ligt. Een 3D-mesh geeft de hui-
dige situatie van de woonwijk op een le-
vensechte manier weer. “De 3D-mesh leve-
ren wij in ons online portaal, hierdoor kan 
de opdrachtgever werken met de 3D-mesh 
in combinatie met de 100-megapixelfoto’s. 
De opdrachtgever kan de actuele situatie 
van alle kanten bekijken en inspecteren. 
Op basis daarvan bepalen ze hoe ze de 
wijk gaan verduurzamen of maken ze een 
meerjarig onderhoudsplan, ook wel bekend 
als een MJOP. En dat allemaal vanaf hun 
bureau”, vertelt Remco Kootstra, DGA en 
bedrijfsleider van Eyefly. 

Basis voor verduurzaming
De 3D-puntenwolk en 3D-mesh die uit de inge-
wonnen data gegenereerd worden, worden 
gebruikt voor een breed scala aan mogelijkhe-
den. De gegevens zijn tot op enkele millimeters 
nauwkeurig waardoor het niet alleen een prach-
tig beeld geeft van de actuele situatie, maar de 
gegevens worden met name gebruikt voor het 
doen van zeer nauwkeurige metingen. Kootstra 
licht het doel toe: “De ingewonnen data zijn veel-
al de basis voor het hele verduurzamingstraject. 
Zo worden de data in alle fasen gebruikt.” 
Het verkrijgen van een actueel beeld van de 
situatie is van essentieel belang. Zo is het mo-
gelijk om iets te zeggen over de staat van de 
woningen op basis van de drone-data in com-
binatie met beelden vanaf de grond, waar-
mee de gevels vastgelegd zijn. Het is daar-
door mogelijk om bestaande schades tot op 
millimeterniveau te inventariseren, zowel voor 

Drone-mapping is inmiddels een geaccepteerde en bewezen methode om efficiënt, vol-
ledig en nauwkeurig data in te winnen. Dit in combinatie met het maken van beelden 
vanaf de grond zorgt voor een zeer volledig beeld. Eyefly in Groningen en Amersfoort 
is specialist op het gebied van het inwinnen en verwerken van drone-data. Zo zetten zij 
hun drones steeds vaker in bij het verduurzamen van complete wijken. Door de redactie

Grootschalig verduurzamen 
met behulp van drones

Eyefly meet vastgoed in voor Woonstad Rotterdam

Interview

De DJI M300-RTK-drone met 100-megapixelcamera van Eyefly in actie op het 
Noordereiland in Rotterdam.



De interactieve 3D-mesh in combinatie met 100-megapixelfoto’s in het online portaal van Eyefly. 

De ingewonnen drone-data zijn zeer nauwkeurig en kennen een meetnauwkeurigheid van zo´n 5 millimeter. 

visualisatie gemaakt worden van de nieuwe 
situatie. Zo wordt de klant meegenomen in 
het proces, hebben alle betrokkenen een 
goed beeld bij de uiteindelijke situatie en kan 
dit helpen de besluitvorming te versnellen/
bespoedigen.

Engineering 
Nadat er een akkoord is verkregen over 
het verduurzamen van de woningen, kan 
de aannemer overgaan op het engineeren 
van bijvoorbeeld de prefab gevelelementen 
en raamkozijnen. “Doordat de ingewonnen 
drone-data zeer nauwkeurig zijn, is het niet 
nodig om de woningen opnieuw in te meten. 
Met een meetnauwkeurigheid van zo´n 5 mil-
limeter kunnen zelfs de raamkozijnen en ge-
velelementen tot op de millimeter nauwkeurig 
worden geplaatst”, sluit Kootstra af. n

www.eyefly.nl

www.woonstadrotterdam.nl

als na eventuele aanpassingen. Maar ook de 
omvang van de woningen en de posities van 
de bomen zijn inzichtelijk, wat bijvoorbeeld 
weer belangrijk is voor het bepalen van scha-
duwval op zonnepanelen. 

Inventariseren oppervlaktes
Op basis van de 3D-puntenwolk worden de 
oppervlaktes van de gevels, raampartijen en 
daken inzichtelijk gemaakt. Met deze infor-
matie en in combinatie met andere gegevens 
kan vervolgens iets gezegd worden over het 
energielabel van de woningen. Nadat het 
energielabel van het huis bekend is, bepaalt 
de aannemer wat er nodig is om de woningen 
te verduurzamen. Op het moment dat dit dui-
delijk is, kan de aannemer een kostenraming 
maken en die aanbieden aan de bewoners. 
De begroting is zeer betrouwbaar omdat alle 
hoeveelheden exact zijn bepaald. Hierdoor 
komt niemand voor verrassingen te staan. 
Aanvullend kan op basis van de 3D-mesh een 

Column
BIM wordt 
Bouwen 

In Moeras? 
De zeespiegel stijgt sneller dan de voorspel-
lingen kunnen bijhouden en er vallen meer 
extreme buien dan we kunnen wegpompen. 
Het gevolg is dat Nederland van een delta 
in een moeras lijkt te veranderen. Om dit te 
voorkomen moeten we meer en sneller maat-
regelen nemen die de temperatuurstijging 
verminderen. Denk bijvoorbeeld aan ver-
plichte zonnepanelen op bedrijfsgebouwen 
(zoals de vele pakhuizen), het eisen van de 
toepassingen van hernieuwbare bouwmate-
rialen, het gebruik van waterstof en een veel 
betere invulling van het begrip ‘de vervuiler 
betaalt’.

Bij het ontwerpen en bouwen zullen we meer 
rekening moeten houden met de klimaatver-
anderingen. De komende jaren zal er meer 
regen vallen en wateropvang, drijvende wo-
ningen en groene daken helpen de impact te 
verminderen. Maar denk ook aan de levens-
duur van een gebouw: licht en demontabel 
bouwen kan daar een oplossing bieden. En 
om het klimaat te verbeteren moet er meer 
aandacht komen voor lopen, fietsen en de 
trein en minder voor de auto en het vliegtuig 
bij de ligging van en toegang tot gebouwen.
Dit alles betekent verantwoordelijkheid voor 
eenieder. De bouw van een project begint 
met een stedenbouwkundig plan en een set 
ontwerpeisen. Die dienen ‘klimaat-gestuurd’ 
te zijn. En dan geen lapmiddelen en leuke 
dingetjes, zoals tot nu toe vaak gebeurt, 
maar substantiële maatregelen die recht 
doen aan de urgentie en omvang van de kli-
maatverandering. Zoals in Dordrecht waar 
de gemeente en publieke partijen samen-
werken aan een oplossing om de bewoners 
een veilig heenkomen te bieden bij een gro-
te overstroming.
Het is aan de overheid én alle partijen in 
de bouwsector om nu echt rekening te hou-
den met de eisen die het ‘nieuwe’ klimaat nu 
en in de toekomst aan ons stelt. Wij moeten 
zorgen voor adaptieve gebouwen die acuut 
en op langere termijn een oplossing bieden 
voor meer water, warmere zomers en kou-
dere winters. Want Bouwen In Moeras is al 
geen aanlokkelijk vooruitzicht, maar daar 
wonen zeker niet.

Bernard Loose
manager ICT
EGM architecten
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De energietransitie heeft een grote impact 
op de organisatie en in de besluitvor-
ming zijn bewustwording en participatie 

van belang. Royal HaskoningDHV ontwikkelde 
hiervoor een uitgedachte FastLane-aanpak, 
waarmee ze met de hulp van een digitaal plat-
form de energietransitie willen opschalen. Deze 
methode in vijf stappen helpt ROC Mondriaan 
om de gebouwbeheerders van de verschillende 
campussen te betrekken en te verbinden. 
Vivian de Melker Worms is als projectleider 
energietransitie bij Royal HaskoningDHV be-
trokken bij de overgang van ROC Mondriaan 
en legt uit wat FastLane precies inhoudt: “Het 
is een brede aanpak die we hanteren bij de 
verduurzaming van gebouwen, waarbij we 
gebruikmaken van een digitaal platform dat 
opdrachtgevers concreet inzicht geeft in de 
mogelijke verduurzaming van hun vastgoed-
portefeuille. Doordat we inmiddels al meer 
dan duizend gebouwen hierin hebben staan, 
kunnen we met elke routekaart de energietran-
sitie verder opschalen. Omdat de aanpak de 
resultaten van verschillende scenario’s toont, 
leveren we daarmee niet meteen een uitvoe-
ringsplan, maar kunnen we op een efficiënte 
manier inzichtelijk maken welke stappen een 
vastgoedeigenaar kan nemen voor verduurza-
ming. Omdat we binnen FastLane de resultaten 
weergeven in een dynamisch dashboard, is 
het voor de klant snel duidelijk welke keuzes 
welke consequenties hebben. En kunnen we  
later makkelijk wijzigingen doorvoeren.”

Zorgvuldig opschalen van de 
energietransitie
De FastLane-aanpak zoals ook uitgevoerd voor 
ROC Mondriaan bestaat uit een vijftal stappen. 
In eerste instantie vindt er een inventarisatie 
plaats van de beschikbare gebouwinformatie 
en de directe kansen. De tweede stap is de 
gebouwcontrole, waarbij de data op effectieve 
wijze worden gecontroleerd en de kansen ook 
nader in kaart worden gebracht. Dat laatste is 
heel belangrijk, zo merkt De Melker Worms op: 
“Als een gebouw wordt geschouwd, worden 

vaak de gebreken genoteerd, maar dat is als 
onderdeel van FastLane niet genoeg. Het ver-
schil is dat wij niet zozeer willen weten of een 
dak in orde is, maar vooral of het mogelijk is 
om er zonnepanelen op te plaatsen, om maar 
een voorbeeld te noemen.” Als duidelijk is welke 
mogelijkheden er zijn, volgt de interactieve ex-
pertsessie. Hierbij komen alle experts met betrek-
king tot de betreffende gebouwen bij elkaar. Dit 
zijn medewerkers van Royal HaskoningDHV die 
kennis hebben van duurzaamheid, energie en 
kosten en vertegenwoordigers van de opdracht-

ROC Mondriaan wil niet wachten, maar nu al verantwoorde keuzes maken voor de korte en langere termijn met het 
oog op de klimaatdoelstellingen voor 2050.

ROC Mondriaan is een onderwijsinstelling waar meer dan 20 duizend mbo-
studenten en ruim vijfduizend cursisten educatie en volwassenonderwijs worden 
opgeleid. Verdeeld over meerdere campussen in Den Haag, Delft en Leiden be-
schikt ROC Mondriaan over 103.873 vierkante meter bruto vloeroppervlak aan 
onderwijsvastgoed. ROC Mondriaan wil niet wachten op dwingende wetgeving, 
maar nu al verantwoorde keuzes maken voor de korte en langere termijn met 
het oog op de klimaatdoelstellingen voor 2050. Dit houdt een uitdaging in voor 
zowel de organisatie zelf als voor het vastgoed. Royal HaskoningDHV helpt ROC 
Mondriaan bij deze uitdaging van het verduurzamen van zijn gebouwenportfolio 
en het afmelden van de wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan ROC Mondriaan 
met een verduurzamingsplan op gebouwniveau voldoen aan de gestelde eisen 
voor de maatschappelijke routekaarten in de mbo-sector.Door Lambert-Jan Koops

ROC Mondriaan brengt 
verduurzamingsscenario’s in kaart

Verantwoorde vastgoedkeuzes voor zowel de korte als lange termijn

Praktijk
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Voor de verduurzaming maakte ROC Mondriaan gebruik van de door Royal HaskoningDHV ontwikkelde 
FastLane-aanpak.

aardgasloze warmteopwekking, een thermisch 
hoogwaardig bouwkundige schil en het opwek-
ken van zo veel mogelijk duurzame energie.
Voor elk van de eerdergenoemde keuzes is het 
zinvol om per direct het laaghangende fruit toe 
te passen. Voor de korte termijn geeft de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RvO) al 
een voorzet met de informatieplicht energiebe-
sparing ten aanzien van erkende maatregelen. 
De Melker Worms licht deze toe: “De RvO heeft 
een lijst met maatregelen geformuleerd die zich-
zelf binnen vijf jaar zouden moeten kunnen te-
rugverdienen en bedrijven en instellingen die per 
jaar 50 duizend kilowattuur aan elektriciteit of 
25 duizend kubieke meter aardgas verbruiken, 
zijn verplicht om die maatregelen uit te voeren. 
Deze maatregelen hebben we voor ROC Mon-
driaan ook meegenomen in het FastLane-traject. 
We hebben voor de volledigheid dan ook een 
scenario geplot met maatregelen die zichzelf in 
vijf jaar terugverdienen.”

Paris Proof als stip op de horizon 
Voor de langere termijn zijn er meerdere mo-
gelijkheden. Deze variëren van aardgasloos 
gebouwbeheer tot het maximaal besparen van 
CO2-emissie op gebouwniveau. Het overgaan 
naar een aardgasloos gebouwconcept heeft 
als consequentie dat de gevels van voldoende 
kwaliteit moeten zijn. In het portfolio van ROC 
Mondriaan was dit bij meerdere panden al van 
redelijke kwaliteit en een groot aantal panden is 
aangesloten op een stadswarmtenet. Dit zorgt er 
in een aantal gevallen voor dat er op effectieve 
wijze de transitie gemaakt kan worden naar fos-
sielvrij gebouwgebruik. In het meest vergaande 
scenario is het voor ROC Mondriaan mogelijk 
om zeventig procent van zijn CO2-emissie te 
verminderen op gebouwniveau. De resterende 
energie zal duurzaam moeten worden ingekocht 
om de landelijke doelstellingen te halen.
Een interessant compromis is het scenario ‘Pa-
ris Proof (70 kWh/m² per jaar)’ dat voor ROC 
Mondriaan in kaart is gebracht. In dit scenario 
wordt uitgegaan van een eerlijke verdeling van 
de maximaal op te wekken hernieuwbare ener-
gie in Nederland, waarbij ook geen gebruik 
wordt gemaakt van aardgas. Bij het toepassen 
van dit scenario is er dus geen sprake van CO2-
emissie. Hiermee zou ROC Mondriaan zowel 
voldoen aan de eigen ambitie, als aan de lan-
delijke klimaatdoelstelling van 2050. Ten slotte 
kan ROC Mondriaan er ook nog voor kiezen om 
nog meer energie te reduceren, zodat er voor 
vastgoed dat moeilijk te verduurzamen is meer 
duurzame energie beschikbaar blijft. n

www.rocmondriaan.nl

www.royalhaskoningdhv.com

gebeurt het ook nog wel dat er extra scenario’s 
worden gevraagd. Het is vaak geen probleem 
om die toe te voegen met een dynamisch dash-
board, want de onderliggende informatie is er 
toch al”, zo legt De Melker Worms uit. “Ook kun-
nen we op deze manier later makkelijk nieuwe 
modules toevoegen zoals monitoring, of inzicht 
in de materiaalgebonden CO2-uitstoot.”

Verantwoorde besluitvorming voor de 
korte termijn
Het FastLane-traject leverde voor ROC Mondri-
aan op dat de organisatie bij de verduurzaming 
van de gebouwen voor een keuze staat uit drie 
mogelijkheden, waar per gebouw in de huisves-
tingsvisie besluitvorming op kan plaatsvinden. 
De eerste mogelijkheid is dat het ROC tot uiterlijk 
2030 uitsluitend investeert in maatregelen die op 
de korte termijn wettelijk verplicht zijn, en dan op 
termijn migreert naar een nieuwe ‘duurzamere’ 
locatie. De tweede optie is dat alle gebouwen 
tot uiterlijk 2050 worden aangehouden en rond 
2030 overgaan op een aardgasloos gebouw-
concept. De derde mogelijke aanpak is dat de 
gebouwen energetisch toekomstbestendig wor-
den gemaakt door de transitie te maken naar 

gever, die alles weten van de gebouwen en or-
ganisatie. Tijdens deze doelgerichte discussies 
ontstaat er voor de portfolio zicht op zinnige, 
concrete shortlists met verduurzamingsmaatrege-
len. De vierde stap binnen FastLane is vervolgens 
dat de shortlistmogelijkheden worden doorgere-
kend, zodat de impact en kosten van de speci-
fieke maatregelen duidelijk zijn. Het presenteren 
van die laatste zaken is de vijfde en laatste stap 
en daarvoor wordt het FastLane-dashboard in 
stelling gebracht. Dit is een online platform waar-
in het gehele proces op een transparante manier 
wordt geborgd en waarmee de resultaten over-
zichtelijk worden weergegeven. 
Dit laatste is belangrijk, want dankzij dit dynami-
sche dashboard is het voor ROC Mondriaan ge-
makkelijk geweest om mensen uit verschillende 
lagen van hun organisatie te betrekken bij het 
creëren van draagvlak voor en bewustwording 
over vastgoedverduurzaming. “De meeste op-
drachtgevers willen zo’n drie scenario’s zien, 
waarbij natuurlijk voornamelijk interesse is in 
de scenario’s die zichzelf kunnen terugverdie-
nen. De keuzes die dan nog moeten worden 
gemaakt, gaan vaak over de verschillen in de 
initiële investering of de terugverdientijd. Soms 

Omdat binnen FastLane de resultaten worden weergegeven in een dynamisch dashboard, is het snel duidelijk 
welke keuzes welke consequenties hebben.



16

BIGnieuws |december 2021

In de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet-
water ligt de focus op de in het water aan-
wezige meststoffen, gewasbeschermings-

middelen, medicijnresten en nieuwe, nog 
onbekende chemische stoffen. Met name dat 
laatste is belangrijk, zo stelt De Jong, omdat 
het hiervoor mogelijk nodig is om op basis 
van voortschrijdend inzicht de breedte van 
de aanpak uit te breiden. “Oorspronkelijk 
lag de nadruk vooral op het verwijderen van 
stikstof en fosfaat, maar sinds 2016 werkt 
het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat aan een programma om ook andere, 
opkomende stoffen uit het oppervlaktewater 
te weren. De aandacht ging daarbij in eer-
ste instantie uit naar medicijnresten, omdat 
deze in grote hoeveelheden in het rioolwater 
terechtkomen. Medicijnen worden in zieken-
huizen, verzorgingshuizen én thuis gebruikt. 
Deze stoffen worden deels in het lichaam 
opgenomen en deels weer uitgescheiden via 
de ontlasting. Daarnaast worden nog regel-
matig ongebruikte restanten van medicijnen 
door de wc gespoeld. Dat laatste is natuurlijk 
niet de bedoeling, daarom kan je de oude 
verpakkingen en restanten terugbrengen 
naar de apotheek. Toch gaat het volgens het 
RIVM nog om circa 190 duizend kilo per 
jaar dat via het riool wordt afgevoerd naar 
de rioolwaterzuiveringinstallaties, ofwel 
rwzi’s. Preventie is natuurlijk altijd de bes-
te manier om deze vracht te verminderen. 
Daarnaast zijn de rwzi’s goede end-of-pipe 
plekken in de waterketen om dit probleem 
aan te pakken.” 

Coen de Jong, teamleider en projectmanager Afvalwatertechnologie bij Witteveen+Bos, pleit voor een integrale water-
aanpak, waarbij alle problemen zoveel mogelijk in één keer worden aangepakt. 

Nederland is een waterland bij uitstek en er zijn dan ook genoeg uitdagingen 
op het gebied van waterbeheer. Een daarvan is de uitdaging om de kwaliteit 
van het water te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. In 2016 is hiervoor 
de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend, waarin de ambitie is 
opgetekend om te zorgen voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond 
water voor duurzaam gebruik. Een van de mensen die zich daar direct voor in-
spant, is Coen de Jong, teamleider en projectmanager Afvalwatertechnologie bij 
Witteveen+Bos. Hij vertelt over de problemen op het gebied van waterkwaliteit 
en de oplossingen die ervoor worden bedacht.Door Lambert-Jan Koops

De uiteenlopende uitdagingen 
voor schoon water

Aanpak microverontreinigingen komt op stoom

Interview



17

Nederland telt 352 rioolwaterzuiveringen, beheerd door 26 waterschappen. Hier de installatie van Horstermeer.

Dat is vele malen duurzamer te produceren 
dan actieve kool, én kan de nieuwe generatie 
stoffen als PFAS ook al verwijderen!”

PFAS
Er wordt dus hard gewerkt aan het verwijde-
ren van medicijnenresten uit het Nederlandse 
water, maar er is meer werk aan de winkel. 
Zo moet er bijvoorbeeld ook de opmars van 
PFAS in het water een halt worden toege-
roepen. Een snelle oplossing voor PFAS is 
uitdagend, maar niet onmogelijk, zo stelt De 
Jong: “Het lastige van PFAS is dat de eigen-
schappen waardoor de stoffen zo goed zijn 
in hun toepassing, het ook heel moeilijk ma-
ken ze te verwijderen uit water. Veel van de 
stoffen in de PFAS-groep (zie kader) zijn als 
een soort wondermiddel ontwikkeld, met een 
heel breed toepassingsgebied zoals antiaan-
bakpannen, blusschuimen of waterafstotende 
eigenschappen van kleding. PFAS zit dan 
ook zo’n beetje in alle producten die water-
afstotend, vetwerend en/of brandvertragend 
moeten zijn. Die waterafstotend- en vetwe-
rendheid zorgen er alleen wel voor dat het 
zeer lastig te absorberen is, de brandwerend-
heid zorgt ervoor dat de stoffen nauwelijks 
biologisch afbreekbaar zijn in een normale 
afvalwaterzuivering. De kers op de uitdagin-
gentaart van PFAS is tenslotte dat het hier niet 
een specifieke substantie betreft, maar een 
enorme groep van op elkaar lijkende stoffen. 
Er zijn meer dan vijfduizend PFAS-verbindin-
gen die weliswaar allerlei eigenschappen 
met elkaar delen, maar ook heel veel eigen-
schappen niet, zodat je zuiveringstechniek 
een brede range stoffen aan moet kunnen 
pakken. PFAS is inmiddels al op de verste uit-
hoeken van onze planeet aangetroffen, het 
is dus ook echt overal. Er wordt gewerkt aan 
een PFAS-verbod in Europa. Deze bronaan-
pak om verdere verspreiding te voorkomen 
is hét middel, maar het is ook écht nodig om 
waar mogelijk PFAS al actief uit het milieu te 
gaan verwijderen, bijvoorbeeld op de (riool)-
waterzuiveringen.”

Strenge limiet
Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan 
naar het effect van PFAS bij mensen. Alhoe-
wel bijna alle PFAS-stoffen wel tot op zekere 
hoogte toxisch zijn, is het nog lang niet duide-
lijk hoe die toxiciteit zich precies uit. Zo zijn 
er immunologische effecten gerapporteerd 
die bijvoorbeeld vaccinaties minder effectief 
maken, met name bij jonge kinderen, en kun-
nen PFAS ook reproductiestoornissen veroor-
zaken. De Europese Autoriteit voor Voedsel-
veiligheid (EFSA) heeft op basis hiervan deze 
zomer dan ook zeer strenge richtlijnen voor 
PFAS in drinkwater uitgebracht, met een limiet 

Duurzaam zuiveren
De eerste ronde van elf demonstratieprojec-
ten die momenteel worden voorbereid, zal 
in 2023 helemaal online zijn en dan de ge-
wenste data leveren voor de optimalisatie 
van de processen. Ondertussen denken De 
Jong en zijn collega’s ook na over de andere 
aspecten van de gebruikte methodes, zoals 
bijvoorbeeld duurzaamheid. “De methode 
op basis van actieve kool werkt op zichzelf 
heel goed, maar het probleem is wel dat die 
kool nu nog vaak afkomstig is van steenkool 
of bruinkool. De actieve kool produceren 
is een energie-intensief proces dat ook nog 
eens de nodige fossiele grondstoffen vergt. 
De productie van ozon kost ook veel energie, 
terwijl daarbij tevens veel bijproducten kun-
nen ontstaan waarvan het nog niet helemaal 
duidelijk is welk effect ze hebben. Het intro-
duceren van zuiveringsprocessen met actieve 
kool of ozon zet daarmee al snel de circulaire 
ambitie van de waterschappen onder druk. 
Naast het Demonstratieprogramma is er van-
uit het kenniscentrum van de waterschappen, 
de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbe-
heer, of STOWA, ook een Innovatieprogram-
ma opgestart. In dit Innovatieprogramma 
doen we onderzoek naar alternatieven die 
nóg beter, goedkoper en duurzamer zijn. We 
bekijken bijvoorbeeld of we op een andere 
manier actieve kool kunnen produceren en 
welke alternatieven er zijn om ozon duurza-
mer te maken. Interessant is bijvoorbeeld ons 
project waarbij we samen met een Ameri-
kaanse partner kijken naar de mogelijkheden 
van een op mais gebaseerd adsorptiemiddel. 

Demonstratieprojecten
Om de waterzuiveringsinstallaties te ver-
beteren zodat ze deze stoffen aan kunnen 
pakken, is vanuit het ministerie van IenW 
het ‘Versnellingsprogramma Microverontrei-
nigingen uit rwzi-effluent’ opgericht. Dit pro-
gramma is inmiddels goed op stoom, want 
elf waterschappen gaan in totaal veertien 
demonstratieprojecten uitvoeren, waarbij ze 
uiteenlopende zuiveringstechnieken zullen 
testen. “Het doel van het programma is om 
te komen tot toepassingen die grootschalig 
in te zetten zijn bij het verwijderen van mi-
croverontreinigingen uit het water”, zo licht 
De Jong toe. “Witteveen+Bos is hier nauw 
bij betrokken en helpt mee met het uitwer-
ken van nieuwe systemen en technieken. Een 
voorbeeld van zo´n techniek is Powdered 
Activated Carbon in Activated Sludge, ofte-
wel PACAS, die sinds eind september wordt 
gebruikt bij een installatie van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland. Dit is de eerste 
full-scale PACAS-installatie van de Europese 
Unie, wat het innovatieve karakter van dit 
programma nog maar weer eens benadrukt. 
Begin november is op de rwzi Houten ge-
start met de bouw van een zuiveringsinstal-
latie die gebruikmaakt van ozon. Ook dat is 
een primeur: Witteveen+Bos helpt hier het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
om de eerste full-scale van zijn soort in Ne-
derland te realiseren. Samen met bouwteam-
partners Pannekoek GWW en Nijhuis Saur 
Industries zetten we hier een zéér compacte 
installatie neer waarmee het water nóg beter 
schoongemaakt wordt.”
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Het plaatsen van de silo voor de PACAS-installatie in Leiden Noord. © ADS Groep

ook voor een integrale aanpak, waarbij alle 
problemen zoveel mogelijk in één keer wor-
den aangepakt. “De waterschappen zijn aan 
het investeren in de medicijnrestenzuivering 
en gaan aan de slag met PFAS, maar zouden 
wat mij betreft ook nieuwkomers als micro- 
en nanoplastics meteen moeten meenemen in 
het verhaal. Die worden steeds vaker en meer 
aangetroffen en het is dan ook een kwestie 
van tijd voordat daarover aan de bel wordt 
getrokken. Dan is het denk ik verstandiger 
om de richtlijnen voor te zijn en in één keer 
een installatie neer te zetten die toekomstbe-
stendig is. Dus nú al investeren in een breed 
palet verwijderingstechnieken en alvast flexi-
biliteit inbouwen zodat je makkelijk nog kan 
upgraden later. Het is niet alleen een kwestie 
van reageren op de huidige situatie, maar 
ook van anticiperen op datgene waarvan we 
weten dat het er aankomt. Daarnaast moeten 
we een open blik houden naar de toekomst, 
omdat we niet weten voor welke verrassingen 
we nog komen te staan op waterzuiverings-
gebied.”
Of er nog meer verrassingen komen op het 
gebied van watervervuiling is natuurlijk niet 
te zeggen, maar De Jong durft wel te stellen 
dat het in het algemeen steeds beter gaat 
met de bescherming van het Nederlandse 
water. “Het besef dat we zelf verantwoor-
delijk zijn voor ons eigen milieu groeit nog 
steeds en daarmee ook de bereidheid om de 
troep die we erin hebben gestopt ook weer 
uit het water te halen; ook als het geld kost. 
Het zal wellicht niet makkelijk zijn, zeker ook 
als we de waterzuiveringstechnieken willen 
laten aansluiten op het circulariteitsdoel van 
2050, maar we bewegen ons zeker in de 
goede richting. Ik denk dan ook echt dat ik 
realistisch ben als ik zeg dat we optimistisch 
kunnen zijn over de toekomst van onze wa-
terkwaliteit!” n

 www.witteveenbos.com

krijgen. Er zijn hoge temperaturen voor nodig 
terwijl de verbrandingsovens in Nederland 
vaak niet die temperaturen halen. Dat bete-
kent dat ze een deel van de PFAS, eventueel 
als kleinere moleculen, dus weer de lucht in 
blazen en dat de effecten daarvan nog niet 
goed bekend zijn.”

Integrale aanpak
De uitdagingen rondom de bestrijding van 
medicijnresten en PFAS in het Nederlandse 
water laten zien dat microverontreiniging een 
vrij breed en ingewikkeld onderwerp is en 
dat er uiteenlopende methodes nodig zijn om 
het water zo zuiver te krijgen als gewenst. De 
Jong ziet dat er een verscheidenheid aan sys-
temen en technieken nodig is, maar pleit toch 

van hooguit enkele nanogrammen PFAS per 
liter water. “Dat betekent dat er een goed-
werkend zuiveringssysteem moet komen voor 
deze stoffen, want de rivieren die Nederland 
binnenkomen, bevatten vaak al een hogere 
concentratie PFAS en het water dat bij de af-
valwaterzuiveringen binnenkomt, zit er soms 
wel een factor tien tot twintig boven”, zo stelt 
De Jong, die eraan toevoegt dat de échte ver-
wijdering van PFAS momenteel nog erg lastig 
kan worden toegepast in Nederland. “Een 
deel van de PFAS hecht zich redelijk goed 
aan zuiveringsslib en wordt op die manier 
deels verwijderd uit het afvalwater. Het pro-
bleem is alleen dat de Nederlandse installa-
ties voor slibverbranding niet de benodigde 
temperaturen behalen om PFAS écht kapot te 

Interview

PFAS
Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, zijn chemische stoffen die niet van nature 
voorkomen. De stoffen worden toegepast in zeer uiteenlopende (productieprocessen van) 
consumentenproducten, zoals smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, 
antiaanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden PFAS ingezet bij 
verschillende industriële toepassingen en processen. 
Van een aantal PFAS is bekend dat ze ongewenste eigenschappen hebben, zoals PFOS 
(perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoroctaanzuur). Ook komt steeds meer informa-
tie beschikbaar over de ongewenste eigenschappen van de aanverwante GenX-stoffen, 
stoffen die gemaakt worden met behulp van een specifieke technologie voor de productie 
van fluorhoudende polymeren. 

Het Expertisecentrum PFAS is een samenwerking tussen Witteveen+Bos, Arcadis en TTE 
Consultants en bundelt kennis over en onderzoek naar PFAS. Dit centrum heeft een lande-
lijk handelingskader PFAS opgesteld met concrete informatie over PFAS en hoe hiermee 
moet worden omgegaan in de breedste zin van het woord. 

www.expertisecentrumpfas.nl
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“Inmiddels hebben we de stap van papier naar 
de computer gemaakt. Voor alle afdelingen is 
software aangeschaft, die processen sneller, een-
voudiger en/of goedkoper maakt. De volgende 
stap is om deze software te laten ‘praten’. Dit is 
een lastige stap, omdat hiervoor bewustwording 
én een juiste mindset van alle betrokken partijen 
nodig is. Maar heb je eenmaal deze stap gezet, 
dan kun je pas écht van de voordelen van digita-
lisering profiteren.”
Wat weerhoudt bedrijven ervan om deze stap te 
zetten? “Behalve dat de urgentie ontbreekt, heeft 
dit ook met de mensen te maken. Digitalisering 
vraagt om andere skills, waardoor soms ook an-
der personeel nodig is”, aldus Van Sante. “Met 
het chronisch tekort aan ICT-personeel, is het niet 
makkelijk om de juiste mensen te vinden. Daar-

naast zien we dat met name oudere werknemers 
het vaak lastig vinden om de digitale stap te zet-
ten.” Volgens De Groot is het belangrijk om in de 
mensen te investeren. “De digitale transformatie 
gaat slechts voor 25 procent over techniek en 
tools. De overige 75 procent gaat over aanpak, 
processen én de mensen die met de producten 
moeten werken. De innovaties en investeringen 
die wij bij VolkerWessels doen, zijn dan ook met 
name gericht op het gebruiksvriendelijker maken 
van werkmethodes. Ons voornaamste doel is dat 
medewerkers de tools hierdoor gaan zien als ge-
reedschap en niet als iets engs, duurs of tijdro-
vends.” Dit lijkt soms dubbel, vindt hij. “Niemand 
heeft mij in het verleden een cursus gegeven over 
het gebruik van Google Search of Google Maps 
en toch werk ik er dagelijks mee. 

Het rondetafelgesprek, met van links naar rechts Maurice van Sante, Celina van den Bank, 
René de Groot en Ruud Kats. 

De roundtable Connected Construction 
werd gepresenteerd door Celina van 
den Bank, business developer bij het 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). In het 
centrum voor digitaal bouwen DigiBase, een on-
derneming van VolkerWessels, spraken René de 
Groot, directeur van DigiBase, Ruud Kats, direc-
teur Construction Benelux bij Trimble en Maurice 
van Sante, senior econoom Bouw bij ING Re-
search, uitgebreid over de digitale transformatie 
in de bouw. Aanleiding was onder andere het 
rapport ‘Digitalisering in de bouw’, geschreven 
door Van Sante, waarin geconcludeerd wordt 
dat het tempo van digitalisering flink is gedaald. 
Maar ook dat voor het zetten van eventuele 
volgende stappen strategische keuzes gemaakt 
moeten worden.
In zijn rapport noemt Van Sante drie redenen 
waarom de grote groei van digitalisering in de 
bouw afneemt. “Omstreeks 2010 brak in ons 
land het mobiel internet door, waarvan de bouw 
tot 2015 enorm geprofiteerd heeft. Vanaf 2016 
echter groeit de waarde van gebruikte software 
en databanken minder hard. Ook neemt de 
groei van ICT-investeringen af. Niet alleen omdat 
het laaghangende fruit is geplukt, maar vooral 
ook omdat de directe noodzaak voor veel bedrij-
ven lijkt verdwenen. Rond 2015 begint de bouw 
op te klimmen uit de crisis. Orderboeken stromen 
vol, de prijsdruk neemt af en bouwbedrijven zijn 
naarstig op zoek naar voldoende mensen, waar-
mee de focus is verlegd”, aldus Van Sante. 

Heel wat te winnen
Met de grote groei van de afgelopen jaren 
heeft de bouw een enorme digitale inhaalslag 
gemaakt, in vergelijking met andere sectoren. 
Ten opzichte van andere landen scoort de Bel-
gische én Nederlandse bouw bovendien zeer 
hoog. Toch is er nog veel te winnen, meent Van 
Sante, die onderscheid maakt in de drie fasen di-
gitisering, digitalisering en digitale transformatie. 

Om de digitale transformatie in de bouw te laten slagen, is het essentieel dat 
mensen, processen én technologieën worden verbonden. Bovendien moet nóg 
sterker worden ingezet op samenwerking. Dat is de conclusie van de roundtable 
Connected Construction van Trimble op 16 november 2021. Door de redactie

Roadmap naar digitale 
transformatie in de bouw

Roundtable Connected Construction 

Evenement
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Een model vanuit SketchUp waarin een bouwplaats wordt ingepast op een bestaande situatie.

processen efficiënter.” De Groot: “De tools en 
datamodellen hiervoor zijn reeds beschikbaar. 
Nu moeten de mensen de mogelijkheden gaan 
ontdekken en ermee leren werken.”
Bouwbedrijven kunnen hiermee winst boeken, 
zo is de stelling. “Door standaard te werken 
in datamodellen in plaats van met papieren of 
AutoCAD-tekeningen, kunnen we tijd, geld én 
resources besparen”, aldus De Groot. “Boven-
dien worden knelpunten sneller zichtbaar. We 
bouwen eerst digitaal voor we écht gaan bou-
wen. De oplossing voor de toekomst is vooral 
om slimmer te werken. Het is belangrijk dat het 
management/de directie in deze ontwikkeling 
meegaat. Ook de directeur moet snappen hoe 
de toekomst van zijn bouwbedrijf eruitziet.”
VolkerWessels heeft hiervoor zijn eigen Aca-
demy opgericht, met een uitgebreid programma 
webinars, seminars en opleidingen. “Sinds 
2017 bieden wij met DigiBase bovendien een 
‘clubhuis’, waar medewerkers die wíllen veran-
deren ook kúnnen veranderen en de nieuwste 
tools en werkmethodes kunnen ontdekken.”

Aansluiting met praktijk
Onbekend maakt onbemind, ook als het om 
digitalisering gaat. Het is dan ook belangrijk 
om vast te stellen wiens taak het eigenlijk is om 
medewerkers de nieuwe tools en werkmethodes 
uit te leggen. “Die vraag hebben wij onszelf 
ook gesteld”, aldus De Groot. “In het verleden 
kochten wij sec de software en gaven de soft-
wareleveranciers ons een knoppencursus. Nu 
leggen wij meer de nadruk op het proces en het 
werk dat je moet uitvoeren en daar hebben we 
gereedschap (hard- en software) bij nodig. Om 
dit gereedschap zo goed en gebruiksvriende-
lijk mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk, 
hebben wij er ook voor gekozen om niet alleen 
softwarelicenties te kopen, maar juist om meer 
samen te werken met de softwareleveranciers. 
De softwarebranche biedt ontzettend veel kan-

gebied van ontwikkeling, (pre)fabricage, uitvoe-
ring en het daadwerkelijk gebruik van bouwwer-
ken liggen er nog grote kansen, wat tevens geldt 
voor het aansturen van machines en beheren 
van logistieke processen.” Samen met Van Sante 
gaat hij specifiek in op het onderdeel industri-
alisering. “Ieder bouwwerk is uniek, maar toch 
is ook zeventig procent hetzelfde. Zeker als het 
gaat over deelproducten zoals vloeren, deuren 
of andere elementen. Digitalisering kan hier van 
grote toegevoegde waarde zijn. Door het digi-
tale projectdossier centraal (in de cloud) op te 
slaan, zijn er al diverse projecten waar we spre-
ken van een papierloze bouw. Door de uitvoer-
ders en monteurs op de bouw een tablet te ge-
ven, kunnen zij tekeningen, modellen en andere 
projectinformatie altijd en overal bekijken.” Van 
Sante: “Wat daarbij heel belangrijk is, is dat zij 
deze data dankzij de tablet ook realtime kunnen 
inzien. Wanneer alle partijen kijken naar dezelf-
de waarheid (‘Single Source of Truth’), worden 

Om de transformatie en adoptiesnelheid van di-
gitalisatie in de bouw te vergroten, moet er meer 
vanuit de gebruiker gekeken worden.”

Urgentie
VolkerWessels heeft de eerste stappen in digitali-
sering inmiddels gezet. De Groot gaat in op het 
gevoel van urgentie, zodat processen ook breed 
gedragen worden in de organisatie. “Onze ur-
gentie is door de tijd ontstaan”, aldus de direc-
teur van DigiBase. “Door de jaren heen hebben 
wij steeds gekeken naar hoe we het digitaal 
bouwen, ontwikkelen en beheren van bouw-
werken gemeengoed kunnen maken. Welke 
voordelen biedt digitalisering als het gaat om ef-
ficiency, korte doorlooptijden en/of het oplossen 
van maatschappelijke issues zoals woningnood, 
schaarste van grondstoffen en schaarste op de 
arbeidsmarkt? Dit zijn allemaal kapstokken om 
invulling te geven aan de urgentie. En daar gelo-
ven wij heilig in. Innovaties en digitale initiatieven 
zijn pas iets waard, als je ze schaalbaar weet te 
maken. Zowel binnen je eigen organisatie als 
in de keten. Immers: bouwen doe je samen. In 
iedere fase van het ontwerp- en bouwproces 
schuiven andere partijen aan tafel, met andere 
belangen, doelen en behoeften. Toch leveren al 
deze partijen – met hun eigen kennis en exper-
tise – belangrijke input en data, die op een be-
paald moment moeten worden samengebracht 
tot één compleet bouwwerk. Juist dat maakt dit 
proces zo omvangrijk en complex.” 

Olifant in mootjes
In verband met de omvang en de complexiteit 
adviseert De Groot om het proces stap voor stap 
te bekijken. Of, zoals hij het zelf zegt: “Een oli-
fant eet je ook in mootjes. Als je praat over BIM, 
dan is zeker in de ontwerp- en engineeringsfase 
al een enorme digitalisatieslag gemaakt. Op het 

Evenement

De Trimble XR10 is de enige gecertificeerde Hololens-gebaseerde oplossing specifiek voor de bouwsector.
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De VolkerWessels Academy in DigiBase.

sen, maar om deze succesvol te implementeren, 
is aansluiting met de praktijk onmisbaar.” Kats 
beaamt dit. “Wat wij als organisatie belangrijk 
vinden, is Connected Construction. Vanuit Trim-
ble proberen we op tal van manieren de keten 
te verbinden. In plaats van losse datasilo’s stre-
ven wij naar een toekomst waarin data van álle 
disciplines efficiënt samenkomen, hergebruikt 
worden én over elkaar worden gelegd, op ba-
sis waarvan de beste beslissingen worden ge-

data-platform Trimble Connect proberen wij de 
digitale transformatie voor iedereen toegankelijk 
te maken. De IT-evolutie is niet langer een toe-
komstverhaal, maar ligt voor iedereen binnen 
handbereik. We kunnen samen doorpakken van 
3D naar 4D en zelfs 5D. Onze bouw is erbij 
gebaat.” n

www.trimbletl.com/nl

www.volkerwessels.com/nl

https://research.ing.com/portal/ing_research.html

nomen. Voor deze ‘common data environment’ 
is samenwerking met en input van grote bedrij-
ven als VolkerWessels essentieel. Niet voor niets 
hebben we recent onze handen ineengeslagen. 
Als softwareontwikkelaar kunnen wij nog zulke 
mooie producten bedenken, zoals onze XR10 
voor HoloLens 2 en onze autonome scanoplos-
sing op basis van de Spot-robot, maar het zijn 
de mensen die ermee moeten werken. Door mid-
del van onze e-learning initiatieven en het open 
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De Floriade 2022 zal plaatsvinden in Almere en meer dan vierhonderd nationale en internationale deelnemers 
verwelkomen. 

Binnen het thema ‘Growing Green Ci-
ties’ zullen meer dan vierhonderd nati-
onale en internationale deelnemers hun 

nieuwste groene uitvindingen, oplossingen 
en toepassingen tonen tijdens de Floriade 
2022. Van hypermoderne zonnedakpannen 
tot verbazingwekkende verticale geveltui-
nen en van de beste manieren om tomaten 
te kweken tot de nieuwste snoeitechnieken. 
Los van alle inspirerende snufjes en innova-
ties kunnen bezoekers ook gewoon genieten 
van de natuurlijke pracht en praal op het ter-
rein. Zo kunnen ze een reis maken langs de 
vele in-bloei-staande tuinen, het arboretum en 
groene gerechten eten of zichzelf onderdom-
pelen in het afwisselende kunst- en cultuurpro-
gramma. 

Paviljoenen
Veel deelnemers aan de Floriade bouwen 
een eigen paviljoen waarin ze hun ideeën 
presenteren. Dankzij het zeer uiteenlopende 
deelnemersveld vormen de paviljoens zo een 
bonte verzameling, waarbij elke construc-
tie haar eigen karakter en functie heeft. Het 
Rijksoverheidspaviljoen Dutch Innovation Ex-
perience (Di-X) laat bijvoorbeeld de toekomst 
van woningbouw zien met duurzaamheid en 
circulariteit als speerpunten. In het gebouw 
van de Almeerse Wolunie kunnen bezoekers 
ontdekken hoe wol op een natuurlijke ma-
nier te kleuren is, waarbij het paviljoen het 
verhaal vertelt van de relatie tussen natuur, 
weersomstandigheden en textiel. Bij het Huis 
van Vrede gaat het vooral over de vraag hoe 
rust en vrede een verbindende rol kunnen 
spelen bij het bouwen van inclusieve en duur-
zame steden. 
Ondanks dat de paviljoenen allemaal een 

uniek ontwerp en een unieke functie hebben, 
hebben ze toch één ding gemeen en dat is 
dat het allemaal circulaire constructies zijn. 
Zo is het Rijksoverheidspaviljoen een show-
case voor de toekomstige (woning)bouw en 
verbindt het de ruimtelijke opgave met de 
transitieopgaven in Nederland. Het ontwerp 
introduceert de ‘HoutKern Bouwmethode’, 
een circulair concept dat het mogelijk maakt 
in korte tijd, op een duurzame manier en met 
lage emissie veel nieuwe woningen te bou-
wen. 

Geteelde materialen
Het Di-X bestaat voor 95 procent uit biobased 
materialen die grotendeels hun oorsprong 
in Nederland hebben. Naast het gebruik 

van Hollands hout uit de FSC-gecertificeerde 
bossen van Staatsbosbeheer wordt gebruik-
gemaakt van grondstoffen afkomstig van ge-
teelde materialen, reststromen uit de land- en 
tuinbouw, de zogenaamde ‘natte teelt’-materi-
alen die bodemdaling tegengaan en reststro-
men uit de voedingsindustrie. 
Het consortium van de Noordereng Groep 
won de aanbesteding voor het realiseren van 
Di-X en richt het R&D-budget binnen dit pro-
ject op lichtgewicht biobased fundering met 
een lage milieu-impact. Hiermee wordt het 
Dutch Innovation Experience een living lab 
dat bijdraagt aan ontwikkeling en certifice-
ring van biobased bouwmaterialen. Na de 
Expo krijgt het paviljoen een tweede leven als 
reizend natuurpaviljoen. Door de HoutKern 

Op 14 april 2022 opent de Floriade haar poorten een half jaar lang in Almere. 
Onder het thema Growing Green Cities worden hier oplossingen gepresenteerd 
die nodig zijn om steden groener, gezonder en leuker te maken. In aanloop naar 
de wereldtuinbouw-tentoonstelling wordt er het een en ander geïnvesteerd in de 
infrastructuur van het Floriade-terrein en daarbij staat circulariteit voorop. In dit 
artikel een greep uit de duurzame projecten die er plaatsvinden. 

Door de redactie

Floriade showcase van circulair 
en duurzaam bouwen

Volop innovatie bij aanleg paviljoenen en infrastructuur



23

Het Rijksoverheidspaviljoen Dutch Innovation Experience laat op de Floriade 2022 de 
toekomst van woningbouw zien met duurzaamheid en circulariteit als speerpunten.

vers niet te verstoren. De energie voor deze 
ledverlichting komt van een duurzame bron: 
de pergola met zonnepanelen die Strukton 
Civiel bij de aanlanding in het Lumièrepark 
wil plaatsen.
Bruggencampus, gemeente Almere en pro-
vincie Flevoland willen met de bouw van de 
bruggen aantonen dat de circulaire uitdagin-
gen in de bruggenbouw kunnen worden aan-
gepakt. Dat is nodig, want voor 2040 moeten 
er 85 duizend bruggen en viaducten worden 
vervangen of gerenoveerd in Nederland. 
Hoe dit duurzaam en circulair zou kunnen, is 
iets wat de Bruggencampus in Flevoland op 
het Floriade-park in de praktijk onderzoekt en 
toepast. Dit onder andere door samen te wer-
ken in een Gemeenschappelijke Data Omge-
ving en gebruik te maken van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Buitenlandse inbreng
Omdat de Floriade een internationaal eve-
nement is, mag het zich verheugen op de 
aanwezigheid van uiteenlopende partijen 
van buiten de landsgrenzen en ook zij kiezen 
voor circulaire en duurzame constructies. On-
der de naam ‘Biotopia – Growing Commu-
nity’ presenteert Duitsland bijvoorbeeld oplos-
singen voor een duurzame interactie tussen 
natuur en stad. De tuin van onze oosterburen 
toont voorbeelden van moderne grondstofbe-
sparende tuinbouw en laat bezoekers moge-
lijkheden zien voor de groene steden van de 
toekomst. Het middelpunt van de Duitse Tuin 
is een groen atrium, dat is omgeven door een 
houten paviljoen, dat symbool staat voor een 
constant groeiende en veranderende stad. 
Het paviljoen van de Duitse Tuin bestaat uit 
een houten constructie van twee verdiepingen 
met een daktuin, zonnepanelen, windturbines 
en groene gevels. Door de beplanting vormt 
het gebouw een levend ecosysteem, waarvan 
het uiterlijk in de loop van de Expo verandert 
naarmate de planten groeien. Het paviljoen 

het Floriade-terrein worden zo duurzaam mo-
gelijk in elkaar gezet. Zo zijn er inmiddels 
twee circulaire bruggen onthuld, een initiatief 
van Bruggencampus, gemeente Almere en 
provincie Flevoland. De Beverbrug en brug 
Rondje Weerwater laten volgens de betrok-
kenen zien hoe de toekomst van de bruggen-
bouw eruit gaat zien, met cementloos beton, 
co-creatie in de aanbesteding en hergebruik-
te materialen.
De twee bruggen zijn nagenoeg volledig lo-
kaal: ze zijn ontworpen door een Almeerse 
architect, gebouwd door een Almeerse aan-
nemer en gemaakt van cementloos beton dat 
bestaat uit gerecycled Almeers betonpuin. 
Daarnaast is gebruikgemaakt van tweede-
hands buispalen, hergebruikt betonijzer en 
hout voor de leuningen. Samen heeft de cir-
culaire bouw van de bruggen een besparing 
van 57,7 ton CO2-uitstoot opgeleverd. Bo-
vendien heeft de Beverbrug een bijenlint om 
CO2 en fijnstof op te nemen. 

Weinig nazorg
Door een betonnen hoofdconstructie met 
een robuuste slijtlaag is de brug van Rondje 
Weerwater vijfentwintig jaar onderhoudsvrij 
en gaat deze meer dan honderd jaar mee. 
Daarna is het beton volledig recyclebaar. Het 
ontwerp heeft een slanke constructie met mi-
nimale brugdekdikte waarvoor een beperkte 
hoeveelheid materialen nodig is. In de uitvoe-
ring is gekozen voor zoveel mogelijk gerecy-
cled beton.
Omdat het minimaliseren van onderhouds-
inspanningen ook de CO2-uitstoot beperkt, 
is in het ontwerp de keuze gevallen op ma-
terialen die geen coating of weinig nazorg 
nodig hebben, zoals onderhoudsarm asfalt. 
Dankzij een minimumaantal voegovergangen 
zijn ook veel minder onderhoudsbewegingen 
nodig. De verlichting is zo ontworpen dat de 
brug wordt aangelicht zonder de omgeving 
onnodig te beschijnen en vleermuizen en be-

Bouwmethode komt het Di-X na de Expo in 
verschillende vormen terug en laat zo zien 
hoe gebouwen aanpasbaar, opschaalbaar 
en demontabel zijn. 

The Voice of Urban Nature
Voor het gezamenlijke paviljoen van de 
gemeenten Amsterdam en Almere, is een 
prijsvraag uitgeschreven met de naam ‘The 
Voice of Urban Nature, Paviljoen Floriade 
Expo 2022’. De winnaars hiervan werden 
Overtreders-W, die het paviljoen, de tuin en 
expositie als één geïntegreerde ruimtelijke en 
gelaagde vertelling uitwerken in samenwer-
king met Kossmandejong, de Onkruidenier 
en tuinontwerper Joost Emmerik.
De ontwerpbureaus werden gevraagd om 
een inrichtingsplan, bestaande uit een ont-
werp voor de buitenruimte en een paviljoen 
waarin een expositie plaats kan vinden. Ook 
werd hen gevraagd om via de bouw van het 
paviljoen een bijdrage te leveren aan het 
duurzaam herstel van de regionale econo-
mie, waarbij te denken valt aan de selectie 
van aannemers en materialen. Het plan van 
Overtreders W is een showcase van wat op 
dit moment al mogelijk is op het gebied van 
biobased bouwen met lokale grondstoffen en 
biedt tegelijkertijd een blik op de toekomst. 
Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van na-
tuurlijke materialen zoals lisdoddekalk en 
hennepkalk, gemaakt van Amsterdamse lis-
dodde, Almeerse vezelhennep met kalk van 
oesters uit Zeeland en uit het drinkwater van 
Amsterdam en meekrap voor het kleuren van 
de wanden. Het paviljoen wordt na afloop 
van de Expo deels in Almere en deels in Am-
sterdam herplaatst en hergebruikt gedurende 
een periode van ten minste vijftien jaar. 

Beverbrug en Rondje Weerwater
Niet alleen bij de aanleg van de diverse 
paviljoens is circulair en groen bouwen een 
belangrijk thema, ook andere constructies op 

Voor het gezamenlijke paviljoen van de gemeenten Amsterdam en Almere wordt uitslui-
tend gebruikgemaakt van natuurlijke materialen zoals lisdoddekalk en hennepkalk. 
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staat symbool voor een constant groeiende 
en veranderende stad. In het midden van de 
tuin is een open ruimte te vinden met sierplan-
ten, tuinbouwgewassen, bomen die bestand 
zijn tegen het veranderende klimaat en wilde 

www.floriade.com/nl
bloemen. Ook zijn er ontspanningsruimtes, 
een waterspeeltuin, een podium en een the-
matisch restaurant. Na afloop van de Expo 
worden alle onderdelen van het gebouw af-
gebroken en duurzaam hergebruikt. n
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Bij de Weerwaterbrug is gekozen voor zoveel mogelijk gerecycled beton en een 
onderhoudsarme constructie. 

Onder de naam ‘Biotopia – Growing Community’ presenteert Duitsland oplossingen 
voor een duurzame interactie tussen natuur en stad.
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Speciaal ontworpen droog montabel en demontabel vast interieur in Stadhuis Hengelo. 

Materialenkennis
Collega Van Rijckevorsel onderschrijft de op-
merking van Smit dat er allerlei praktische 
problemen spelen rondom het hergebruik 
van materialen en geeft aan welke concrete 
vraagstukken er zijn. “Het eerste probleem 
is dat vaak niet duidelijk is welke materialen 
zich precies waar bevinden in een bestaand 
gebouw. Bij de demontage of sloop komen 
alle onderdelen uiteindelijk altijd wel naar 
boven, maar dan speelt het probleem van de 
exacte samenstelling. Sommige materialen 
mogen inmiddels niet meer worden gebruikt, 
vanwege veranderde wetgeving, en van an-
dere onderdelen is wel het basismateriaal 
duidelijk, maar niet wat eraan vast zit, bij-
voorbeeld een lijmlaag of een coating. Dat 
betekent dat er een gedegen analyse nodig 

is voordat het materiaal kan worden herge-
bruikt. Daarvoor werken we als EGM samen 
met experts, want dat is heel specialistisch 
werk. Daarnaast hebben we ook nauwe con-
tacten met leveranciers en producenten, die 
precies weten wat ze nodig hebben aan her-
bruikbaar materiaal en bovendien ook nauw-
keurig bijhouden wat ze maken en hebben 
gemaakt.”
Het al dan niet met partners investeren in 
materialenkennis is ook volgens Smit een 
belangrijke zaak, vooral omdat het nog wel 
een tijd zal duren voordat deze kennis pa-
raat is. “Momenteel is er veel aandacht voor 
het materialenpaspoort, maar het duurt nog 
wel even voor we de vruchten hiervan kunnen 
plukken. Het paspoort is immers vooral nuttig 
bij het demonteren van constructies en dat be-

Willeke Smit en Rik van Rijckevor-
sel zijn respectievelijk associate/
architect en technisch ontwerper 

bij EGM architecten en samen lid van het 
duurzaamheidsteam van dit bedrijf. Een be-
langrijke taak van dit team is dat het ervoor 
zorgt dat duurzaamheid bij elk EGM-project 
vanaf het eerste begin al wordt meegenomen. 
Dat betekent dat het niet alleen bij de eigen 
ontwerpwerkzaamheden al aandacht krijgt, 
maar ook daarvoor al in het contact met op-
drachtgevers. “We willen met onze opdracht-
gevers in gesprek en ze inspireren om duur-
zame keuzes te maken”, vertelt Smit. “Vaak 
is duurzaamheid wel een onderdeel van het 
gesprek bij een project, maar het is zelden 
leidend. Bovendien weten veel van onze klan-
ten niet goed wat er allemaal mogelijk is op 
dit gebied, zodat wij ze met goede voorlich-
ting een extra stap kunnen laten zetten.”
Smit merkt op dat er momenteel veel aandacht 
is voor circulariteit en materialen bij projec-
ten, en dat veel opdrachtgevers, met name 
de institutionele, vragen om een materiaal-
paspoort. De belangstelling hiervoor neemt 
bovendien alleen maar toe omdat de materi-
aalkosten voor de bouw enorm oplopen en er 
steeds vaker toeleveringsproblemen worden 
gemeld. “Het terugdringen van de kosten en 
het reageren op tekorten aan materiaal kan 
enerzijds door alternatieve materialen in te 
zetten, maar natuurlijk ook door minder mate-
riaal te gebruiken en beschikbare materialen 
te hergebruiken. Aan dat laatste zitten echter 
nog wel wat haken en ogen, want voor het 
overgrote deel van de bestaande constructies 
geldt dat het niet helemaal duidelijk is wat er 
nu precies in zit en dat maakt het hergebruik 
van onderdelen soms erg lastig.”

Duurzaamheid is als thema natuurlijk niet meer weg te denken in de heden-
daagse bouw en architectuur. Toch zijn er grote verschillen tussen bedrijven in de 
mate van aandacht die ze ervoor hebben en in de manier waarop deze aandacht 
is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. In dit artikel een gesprek met 
Willeke Smit en Rik van Rijckevorsel, beiden werkzaam bij een organisatie die de 
duurzaamheidslat steeds hoger legt: EGM architecten. Door Lambert-Jan Koops

EGM architecten werkt aan alle aspecten van duurzaamheid

De haken en ogen van circulair 
bouwen in de praktijk

Interview
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Higher Ground in vogelvlucht. 

bepaalde eisen en daarom aangepast zouden 
moeten worden als we ze willen hergebruiken. 
Daarbij zijn de kosten voor aanpassing vaak ho-
ger dan die van een compleet nieuwe deur. Bud-
gettair gezien is het dan dus verstandiger om die 
nieuwe deur te bestellen, maar circulair gezien 
is dat natuurlijk je reinste onzin. Ook hier geldt 
dat hoge circulaire ambities een extra investe-
ring vragen. Anderzijds proberen steeds meer 
fabrikanten hun proces hierop in te richten, en 

mag kosten. “De stijgende materiaalprijzen van 
dit moment helpen enorm, maar circulair werken 
vraagt nog steeds om een investering”, zo ver-
telt Smit. “De materialen moeten uit een gebouw 
worden gehaald, schoongemaakt, opgeslagen 
en vervoerd en dat zijn allemaal zaken die geld 
kosten.” Ook Van Rijckevorsel ziet dat het soms 
duurder is om circulair te kunnen werken en geeft 
een concreet voorbeeld. “In sommige gebouwen 
zitten deuren die net niet meer voldoen aan 

tekent dus dat we er pas over dertig tot vijftig 
jaar echt van kunnen profiteren. We moeten 
dus nog vijftig jaar restmaterialen opvangen 
en goed nadenken over de manier waarop 
we daarmee omgaan en hoe we daar het 
maximale uit kunnen halen.”
 
Hercombineren
Een project waarbij alle aspecten van her-
gebruik aan de orde komen, is de renovatie-
opdracht die EGM architecten uitvoert voor 
Universiteit Utrecht. “Momenteel doen we een 
pilot waarbij het doel is om tot een zo circulair 
mogelijke renovatie te komen. Dat betekent dat 
we niet alleen de materialen uit het pand zelf 
hergebruiken, maar dat ook onderdelen en meu-
bilair uit andere gebouwen van de universiteit 
worden overgenomen. Dat is een interessante 
aanpak, die voor mij als ontwerper betekent dat 
ik eerst kijk naar de beschikbare materialen en 
op basis daarvan mijn ontwerp maak, in plaats 
van andersom. Om een concreet voorbeeld te 
geven: bij het ontwerpen van een gang, kijk ik 
welke her te gebruiken deuren er zijn, waarna ik 
het ontwerp zo uitwerk dat zowel de gang als de 
deuren goed tot hun recht komen. Het is dus veel 
minder pur sang ontwerpen, maar ook een soort 
hercombineren.”
Het zo circulair mogelijk maken van een renova-
tie, is een uitdaging op veel vlakken. Niet alleen 
voor de architect, die uiteraard een esthetisch 
verantwoord eindresultaat wil realiseren, maar 
ook voor de opdrachtgever die zich moet afvra-
gen hoeveel geld de circulaire ambitie wel of niet 

Interview

Higher Ground
Voor de negende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), 
onderzocht EGM architecten in het IABR-Atelier Dordrecht de waterveiligheid en stedelijke 
ontwikkeling van de stad onder aanvoering van ateliermeester Adriaan Geuze van West 
8. De Staart, een buitendijks en hoger gelegen deel van de stad, biedt in geval van over-
stromingen een veilige haven waarbij het evacuees op kan vangen. 
Onderzoekstraject The High Ground maakte een analyse op stads- en wijkniveau, maar 
deed ook onderzoek op gebouwniveau. Als De Staart een stad met hoge dichtheid en 
veel extra functies moet worden, die in geval van nood ook als tijdelijk toevluchtsoord 
moet kunnen dienen, dan vraagt dat immers om een flexibel gebouwtype. EGM stelde 
met Higher Ground een multifunctioneel en energieneutraal gebouw voor. Dit duurzame 
gebouw is voor verschillende typen bewoners aantrekkelijk aangezien het is opgebouwd 
uit verschillende modules, een standaardunit kan op verschillende manieren worden inge-
deeld, gecombineerd en uitgebreid. Zo faciliteren de appartementen verschillende woon-
wensen. Boven de plint, die bedoeld is voor startende ondernemers, is ruimte vrijgelaten 
die ingevuld kan worden met publieke functies, ook voor mensen uit de buurt die niet in het 
gebouw wonen of werken, en waar in tijden van watersnood een groot aantal evacuees 
kan worden opvangen. Binnen is er onder meer een marktplein en zijn er ontmoetingsplek-
ken, op het groene dak is ruimte voor urban farming. Het resultaat is een rijk en divers 
woon-werkcomplex dat samenwerking en gemeenschap faciliteert, ook in tijden van nood.
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Higher Ground: bewoners kunnen zelfgeoogste materialen en geveldelen in het gebouw laten inpassen. 

ren. Hoe je ook kijkt, het blijft ook een beetje ap-
pels en peren en bramen vergelijken, maar iets 
meer ruimte in de richtlijnen zou wat mij betreft 
welkom zijn.”
Een voorbeeld van een project waarbij EGM 
goed heeft nagedacht over de circulariteit van 
een te bouwen complex, is Higher Ground (zie 
kader). Het bureau ontwierp een multifunctio-
neel en energieneutraal gebouw dat in tijden 
van watersnood een groot aantal evacuees kan 
opvangen. Een belangrijke circulariteitsvraag bij 
dit project was hoe met het gebruik van restma-
terialen toch een gebouw tot stand kan komen 
dat eenheid uitstraalt. Smit legt uit waarom: “We 
wilden graag eenheid op hoofdlijnen, met als 
achterliggende gedachte dat dit de zichtbaar-
heid in variatie van de specifieke invulling zou 
bevorderen. Dat kan door een generiek gebouw 
te creëren waarin bewoners heel laagdrempelig 
hun eigen invulling kunnen geven aan de be-
schikbare ruimtes. Ze kunnen bijvoorbeeld letter-
lijk hun eigen geveldelen meenemen. Daarmee 
komen circulariteit en het gebruik goed samen in 
het project en is het een goed voorbeeld van de 
manier waarop ontwerpers, opdrachtgevers en 
gebruikers kunnen nadenken over restmateria-
len. Ik denk dan ook dat dit, net als de renovatie 
bij de Universiteit Utrecht, een mooi voorbeeld is 
van de mogelijkheden die circulair bouwen kan 
bieden als er creatief wordt omgegaan met de 
mogelijkheden.” n

www.egm.nl

www.iabr.nl

informatie aan op te hangen. Middels 3D-
scanning kan er dan eerst een 3D-pointcloud 
gemaakt worden die de basis vormt voor het 
BIM-model. “Bij nieuwbouw zien de wat grotere 
opdrachtgevers wel de meerwaarde van een 
As-Is BIM-model, al was het alleen maar omdat 
het helpt bij facility management. Ze moeten 
zich dan wel realiseren dat een BIM-model van 
een gerealiseerd gebouw echt iets anders is dan 
een BIM-model van het gebouw in de ontwerp-
fase. De wijzigingen die tijdens het gebruik van 
het gebouw worden aangebracht, moeten wel 
worden vastgelegd in het model, anders kom je 
nog steeds voor verrassingen te staan”, zo waar-
schuwt Van Rijckevorsel.

Meer flexibiliteit? 
De voorbeelden van Smit en Van Rijckevorsel 
laten zien dat renovatie en hergebruik geen 
eenduidige zaken zijn, maar er telkens weer 
afwegingen moeten worden gemaakt. Dat geldt 
echter ook voor nieuwbouwprojecten, zo merkt 
Van Rijckevorsel op. “Momenteel zijn er allerlei 
richtlijnen voor circulariteit in ontwikkeling, maar 
ook daar zitten soms tegenstrijdigheden in. Net 
iets meer flexibiliteit is dan fijn, bijvoorbeeld 
door zaken tegen elkaar uit te ruilen. Er zijn si-
tuaties waarin ik liever iets meer materiaal zou 
gebruiken in plaats van minder, omdat dit een 
gebouw oplevert dat veel makkelijker is te herge-
bruiken. Omdat er nu nog heel erg naar scores 
wordt gekeken, bijvoorbeeld voor de benodigde 
hoeveelheid materialen, is het erg lastig om een 
dergelijke lange-termijnverbetering te kwantifice-

dan gaan we in gesprek om dit in ons ontwerp 
in te passen.”

Nut en noodzaak
Bij het project voor de Universiteit Utrecht speelt 
de inventarisatie van de bestaande onderdelen 
en materialen een grote rol, maar komen er ook 
verschillende andere zaken aan de orde. Een 
daarvan is het registreren van alle veranderin-
gen. Smit: “We kijken hoe we binnen het project 
het BIM-model van het gebouw kunnen opbou-
wen, zodat alle onderdelen goed gecodeerd 
zijn en alle materialen herleidbaar. Voor het 
beschrijven van de elementen gebruiken we een 
NL-SfB-codering die ook wordt gebruikt door de 
installateur en de constructeur, zodat de aanne-
mer duidelijkheid heeft over het aanleveren van 
de elementen.”
EGM werkt dus al met een systeem voor het vast-
leggen van hergebruikgegevens, maar ook hier 
blijft de vraag actueel welke informatie er nu pre-
cies relevant is bij een renovatieproject als dat 
van de Universiteit Utrecht. Van Rijckevorsel stelt 
dat het een kwestie van finetunen is. “In principe 
kunnen we net zoveel data aan een model han-
gen als we maar willen, maar het is toch vooral 
een kwestie van nut en noodzaak. Het kost tijd 
en dus geld om alle materialen en onderdelen 
van een bestaande constructie in kaart te bren-
gen, dus er moeten keuzes worden gemaakt 
over het gewenste detailniveau.”
Een andere kwestie die speelt bij renovatiepro-
jecten is dat er vaak geen correct BIM-model 
beschikbaar is van het gebouw om überhaupt 
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In deze rubriek wordt een student 
die recent zijn of haar afstudeerwerk 
heeft afgerond in de spotlight gezet. 
Deze keer is dat Marjan Broekhuizen 
die voor haar MSc GIMA onderzoek 
heeft verricht naar het hergebruik 
van bouwinformatiemodellen (BIM’s)/
Industry Foundation Classes (IFC)-
files (ISO 16739-1:2018) als bron voor 
nieuwe 3D-percelen in een 3D Land 
Administratie Systeem (LAS). Marjan 
is hierbij begeleid door Eftychia Kalogianni en Peter 
van Oosterom. In dit onderzoek heeft zij de technische 
uitdagingen geanalyseerd die zich voordoen bij het 
gebruik van een vijftal bestaande IFC-modellen als 
input voor de registratie van appartementsrechten in 
een 3D LAS en voorstellen gedaan hoe dit proces kan 
worden verbeterd.
Ze heeft de modellen gevalideerd op een vijftal criteria: 
1. het bestaan van IfcSpace, 2. duidelijkheid welke 
ifcSpaces samen een appartement vormen, 3. correct-
heid van de geometrieën, 4. geldige ruimtelijke relaties 
(geen overlap en geen gaten), en 5. het vermogen om de 
IFC-modellen te georefereren. Er is ook een prototype 

3D LAS ontwikkeld (PostgreSQL data-
base en Cesium JS-webviewer) op basis 
van een mapping tussen IFC en Land 
Administration Domain Model (LADM) 
(ISO 19152:2012). De resultaten laten 
zien dat er nog vrij veel problemen 
zijn met het hergebruik van bestaande 
IFC-files en daarom zijn er expliciete 
richtlijnen voor IFC-files opgesteld. Het 
afstudeerrapport van Marjan is te vin-
den op www.gdmc.nl/publications. 

Masterstudent in de spotlight: Marjan Broekhuizen

Met in deze editie

Masterstudent in de spotlight – Nieuwe Postdoc Vitali Díaz 
Mercado – Verslag FIG 3D Cadastres workshop – 
Aankondiging LADM2022 Workshop Dubrovnik 

Nieuwe Postdoc Vitali Díaz Mercado

Per 1 november 2021 is Vitali Díaz 
Mercado begonnen als postdoc GIS 
technologie. Hij zal de komende drie 
jaar gaan werken aan het nieuwe 
eScience nD-PointCloud-project 
waarin wordt gewerkt aan een 
representatie op basis van continue 
detailniveaus voor een open infra-
structuur voor delen van deze data: 
OPCM (Open Point Cloud Maps). 
Vitali is civiel ingenieur, program-
meur, data-analist, modelleur en 
remote-sensing-datagebruiker. Zijn 
MSc behaalde hij in Water Science 

bij de Faculty of Engineering at the 
Autonomous University of Mexico 
State. Hij promoveerde in Hydroin-
formatics aan het IHE Delft Institute 
for Water Education en de TU Delft. 
Vitali heeft gewerkt aan verschillende 
projecten met case studies in Mexico, 
Colombia, Ecuador, de Dominicaanse 
Republiek, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Mauritanië, Senegal, Mali, 
Ivoorkust, Burkina Faso, Tanzania, 
Griekenland, India en Vietnam. De 
Stichting Albert II van Monaco onder-
steunde de laatste fase van zijn promo-

Prototype 3D LAS



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

Aankondiging LADM2022 Workshop Dubrovnik 

Laten we vooruitkijken, want on-
danks alle online-interactiemogelijk-
heden, gaat er niets boven de echte 
interactie van on-site evenemen-
ten, met ongeplande en informele 
ontmoetingen onder het genot van 
een kopje koffie of tijdens een van 
de maaltijden. Daarom is het heel 
prettig dat de 10e Land Administra-
tion Domain Model Workshop zal 
plaatsvinden in Dubrovnik (Kroatië), 
van 31 maart tot en met 2 april 2022 
(in combinatie met het 7e Kroatische congres over het Kadaster). 
Aangezien de LADM-revisie nu aan de gang is, is dit het best 
mogelijke moment om ervaring en ideeën te delen en zo bij te 
dragen aan de toekomstige versie van LADM. Alle inzendingen 

(uitgebreide samenvattingen van 
500-1000 woorden) worden door vak-
genoten beoordeeld. Van de geaccep-
teerde academische bijdragen wordt 
verwacht dat deze worden uitgewerkt 
tot volledige papers. De auteurs van 
de geaccepteerde bijdragen uit de 
praktijk (industrie, overheid) hebben 
de mogelijkheid om een volledig paper 
in te dienen. Het is mogelijk om de 

presentatie uit te breiden met een live 
demonstratie van een LADM-implemen-

tatie (operationeel systeem, pilot, prototype), en in die gevallen is 
er extra tijd beschikbaar. 
Meer informatie op de LADM-workshop-website: 
http://isoladm.org/LADM2022Workshop. 

December 2021

tieonderzoek. Zijn onderzoeksinteresse omvat geïntegreerde 
ruimte-tijdbeschrijvingen en visuele analyse van fenomenen 
(zoals veranderende droogtegebieden), machine learning, 
extreme hydrologische gebeurtenissen (droogte en overstro-

ming), remote sensing data-integratie, en water accounting. 
We wensen Vitali succes in de komende jaren in het nD-Point-
Cloud-project!

Impressie van de online 3D Cadastres workshop

Verslag FIG 3D Cadastres workshop 

De 7e International FIG Workshop over 3D Cadastres vond plaats 
van 11 tot 13 oktober 2021 als een online evenement, samen 
met 3D GeoInfo 2021. Meer dan 200 deelnemers namen deel 
aan beide evenementen samen. In de workshop zijn 24 papers 
van over de hele wereld gepresenteerd tijdens zes sessies. Deze 
bestreken het volledige scala van onderwerpen, van huidige 3D 
land administratie (3D-LA) realisaties, de synergie tussen BIM/
IFC en 3D-LA tot de toekomstige trends. De presentaties werden 
in alle gevallen gevolgd door vruchtbare discussies (ondanks het 
feit dat dit een online Remo event was). De keynote presentaties 
waren van Dr Peter Buist en Anselm Haanen. Peter Buist (Eu-
ropean Agency for the Space Programme - EUSPA), verantwoor-
delijk voor het Galileo Reference Centre (GRC) sprak over het 
toepassen van huidige en nieuwe Galileo Services for 3D Surveys. 
Anselm Haanen (Surveyor-General bij Land Information New 
Zealand - LINZ) vertelde over het Australisch/Nieuw-Zeelandse 
3D Cadastral Survey Data Model and Exchange Project. Beiden 
trokken de belangstelling van het publiek door de nieuwe techno-
logische 3D-ontwikkelingen die zij in de praktijk realiseren. 

Alle papers zijn voorzien van een DOI voor betere beschikbaar-
heid. De FIG proceedings zijn online beschikbaar op 
www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2021.

LADM2022 Workshop-locatie
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Sander Nijhof in het Virtual Design & Construction Center van Antea in Almere. 

Toen Nijhof in 2008 in dienst kwam bij 
Antea Group, had het ingenieurs- en ad-
viesbureau de eerste stappen in NLCS-land 

al gezet. “Verschillende collega’s waren zelfs 
betrokken bij de ontwikkeling van de tekenstan-
daard”, vertelt Nijhof. “Ik weet dus niet beter 
dan dat we hier met de NLCS werken.” 
Maar Nijhof maakte voor die tijd ook de andere 
kant mee. Er werden toen nog veel tekeningen 
aangeleverd die volgens de standaard van der-
den waren opgebouwd. Dat zorgde voor veel 
extra werk, vertelt hij. “Die tekeningen waren 
vaak minder gespecificeerd, dus we moesten 
veel ontleden en uitpluizen. Die ene lijn… is 
dat kantverharding? Bermlijn? Of toch een ban-
denlijn? En hebben we het over de bestaande 
situatie of de nieuwe? Het goed ‘lezen’ van een 
tekening was tijdrovend, met een grote kans op 
interpretatiefouten. De NLCS voorkomt dat alle-
maal.”

Bijna honderd procent
Inmiddels zijn we bijna vijftien jaar verder en is 
de NLCS nagenoeg gemeengoed in de grond-, 
weg- en waterbouw. Zeker sinds de overheid de 
NLCS verplicht heeft gesteld als tekenstandaard, 
aldus de modelleur: “Ik denk dat binnen de ci-
viele wereld zeker negentig procent de NLCS ge-
bruikt, misschien naderen we zelfs de honderd.”
Nijhof komt eigenlijk nauwelijks nog bestanden 
tegen die niét conform de NLCS zijn opge-
bouwd. Logisch ook, vindt hij: “De uniformiteit 
en uitwisselbaarheid… we zien allemaal waar-
toe de NLCS in staat is. De NLCS-structuur is ook 
prima toepasbaar voor het ontwerpen in 3D. 
Goed, het is in beginsel een 2D-tekenstandaard, 
maar de NLCS biedt ook veel mogelijkheden 
voor 3D-modellen en objecten inclusief eigen-
schappen.”

Mogelijkheden in 3D
Nijhof vertelt over het werken met de Au-
todesk Construction Cloud (BIM360), een 
Autodesk-cloudomgeving. “In die omgeving 
is het mogelijk om met meerdere partijen 
aan ontwerpbestanden te werken, die in één 
model samenkomen. Dat model is niet alleen 
toegankelijk voor de gebruikers van de ont-
werpsoftware, maar ook voor projectleiders, 
managers, klanten en andere stakeholders. 
We zien allemaal hetzelfde, dus iedereen kan 
actief meedenken. Ook kunnen we meteen 
knopen doorhakken over clashes die we in 
het ontwerp tegenkomen. Dat maakt BIM360 
ideaal voor brainstormsessies of ontwerpver-
gaderingen.”
De NLCS is wat Nijhof betreft de perfecte 
basis om ook binnen BIM-modellen toe te 

passen. “De NLCS is bijvoorbeeld geïnte-
greerd in de 3D-georiënteerde Civil Infra 

Terug naar de situatie zónder NLCS? Dat is ondenkbaar voor Sander Nijhof. De 
Nederlandse CAD Standaard maakt het werk van de wegontwerper/BIM-model-
leur bij Antea Group overzichtelijker, eenvoudiger en aangenamer. “Het is echt 
heel fijn dat iedereen op dezelfde, uniforme wijze werkt.”Door de redactie

“We zien allemaal waartoe 
de NLCS in staat is”

Sander Nijhof (Antea Group) over de Nederlandse CAD Standaard

Praktijk

NLCS
De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) 
is een uniforme tekenstandaard voor de 
grond-, weg- en waterbouw. De infor-
matie in een NLCS-tekening is eendui-
dig, compleet én helder gestructureerd. 
Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig 
uitgewisseld worden, is de kans op fou-
ten kleiner en kan de hele GWW-keten 
besparen op kosten. De NLCS is een BIM 
level 1-standaard en wordt beheerd door 
het BIM Loket.
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Standaardisatie met NLCS is de basis voor visualisatie en animatie in het innovatiecentrum van Antea in Heerenveen. 

game-engines zoals Unity een prima middel 
om interactieve modellen te creëren, waar 
een belanghebbende (al dan niet met Virtual 
Reality-bril) doorheen kan wandelen. “In ons 
innovatiecentrum in Heerenveen organiseren 
we interactieve sessies met klanten”, vertelt 
Nijhof. “Bijvoorbeeld via onze 180-graden-
wand, waar bezoekers met een 3D-bril een 
prachtige diepte ervaren in het model. Ook 
in ons Virtual Design & Construction Center 
in Almere bieden we klanten diverse interac-
tieve toolings en 3D-ervaringen. Het is heel 
mooi om op die manier infrastructurele ont-
werpen tot leven te brengen en betrokkenen 
mee te nemen in de toekomstige situatie.”

Hoge verwachtingen 
Terug naar de NLCS. Nijhof hoopt – en ver-
wacht – dat de standaard een mooie toe-
komst tegemoet gaat. “Zeker als de beheer-
ders de NLCS blijven ontwikkelen zoals ze 
dat tot op heden doen. Ik verwacht veel van 
de toepassingen in 3D-werkomgevingen en 
een doorontwikkeling naar een uniforme 3D-
objectenbibliotheek voor de GWW. Het zou 
eeuwig zonde zijn als deze mooie standaard 
wordt opgeslokt door andere open standaar-
den en uitleveringsformaten. Wat mij betreft 
is de NLCS zeker een blijver.” n

www.anteagroup.nl

www.cadaccent.nl

Een goed voorbeeld is het importeren van 
gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Ne-
derland. Die zijn direct in de ondergrond van 
een project te zetten. Een gebruiker verzamelt 
op die manier snel en eenvoudig een heldere, 
bruikbare basis voor een ontwerp.”

Ontwerpen tot leven
Antea Group is een innoverende organi-
satie. Zo maken de ontwerpers graag ge-
bruik van Autodesk-producten uit de AEC 
en PDC-collectie als Civil 3D, Revit, Inven-
tor, NavisWorks en InfraWorks. Verder zijn 

Benelux-templates waarmee we werken. Uni-
forme laagnamen, objecteigenschappen en 
blocknamen, het is allemaal beschikbaar en 
toepasbaar, ook in 3D-modellen en -omgevin-
gen.”

Efficiënter en aangenamer
Om conform de NLCS te werken, gebrui-
ken Nijhof en zijn collega’s verschillende 
InfraCAD-softwarepakketten. “Om te begin-
nen InfraCAD zelf”, aldus Nijhof. “Dat biedt 
alle gereedschappen om conform de NLCS 
te tekenen. Disciplines, lagen, objectnamen, 
elementvormen… Ook de gereedschappen 
voor het calculeren van hoeveelheden vind ik 
een groot voordeel. Zulke opties maken het 
werk efficiënter en aangenamer. Er is veel 
minder tijd nodig voor standaard werk en zo 
kan een ontwerper dus sneller het project en 
de techniek in.”

Bruikbare basis
Ook InfraCAD CE en InfraCAD Map zijn veel 
toegepaste applicaties. Nijhof: “InfraCAD 
Map is bijvoorbeeld heel goed in het ophalen 
van data, zoals gegevens uit de Basisregistra-
tie Grootschalige Topografie, kadastrale kaar-
ten en luchtfoto’s. Kortom: in een handomdraai 
is het mogelijk om een scala aan openbare 
datasets te importeren die nodig zijn voor een 
ontwerp. InfraCAD CE is specifiek toegespitst 
op het importeren van inmeting. Ook biedt het 
diverse handige Civil 3D-gereedschappen. 

Antea Nederland
Antea Group is een internationaal wer-
kend ingenieurs- en adviesbureau met 
vijftienhonderd medewerkers. De orga-
nisatie werkt aan een veilige, gezonde 
en toekomstbestendige leefomgeving en 
innovatieve oplossingen op het gebied 
van data, sensoring en IT. Antea Group 
draagt bij aan de ontwikkeling van in-
fra, woonwijken of waterwerken, maar 
houdt zich ook bezig met maatschappe-
lijke vraagstukken als klimaatadaptatie, 
energietransitie, mobiliteit en de vervan-
gingsopgave. Innovatie en duurzaam-
heid spelen hierbij al zeventig jaar een 
grote rol.
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De missie van Dalux is het vereenvoudi-
gen van informatiemanagement en de 
communicatie in bouw- en infrastruc-

tuurprojecten, vanaf de eerste ideeën tot en 
met de exploitatiefase. Dat doet deze Deense 
softwareleverancier volgens de broers Torben 
(CEO) en Bent Dalgaard (CTO) met ‘cool’ en 
gebruiksvriendelijke software en nog steeds 
zonder leningen en externe investeerders. 
Sinds de start in 2005 is het bedrijf gegroeid 
naar ruim tweehonderd medewerkers en acht-
tien kantoren in veertien landen en wereld-
wijd zo’n 475 duizend softwaregebruikers. 
Zij werken met de Dalux BIM Viewer voor 
het delen en raadplegen van BIM-modellen,  
Dalux Box voor documentmanagement, Dalux 
Field om BIM naar de bouwplaats te brengen 
voor kwaliteitscontroles en te voldoen aan 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) en Dalux FM voor facility manage-
ment. Minder bekend zijn Dalux Tender voor 
het delen van aanbestedingsdocumenten en 
Dalux Handover voor een efficiënte over-
dracht van alle informatie tussen de bouw- en 
onderhoudteams. 

Roadmap 2022 
Belangrijke onderdelen van de jaarlijkse 
Dalux Summit zijn de roadmap voor alle 
software en het delen van ervaringen en 
geleerde lessen door klanten. CTO Bent Dal-
gaard vertelde dat alle items op de roadmap 
gebaseerd zijn op feedback van klanten. 
Gepresenteerde functies kunnen echter ook 
anders worden ontwikkeld, of zelfs afvallen. 

Bij de roadmap voor 2022 lag een eerste 
accent op het vereenvoudigen van de com-
municatie tussen alle interne en externe sta-
keholders van bouw- en infraprojecten. Daar-
voor worden onder andere de ‘transmittals & 
submittals’-functies in Dalux Box uitgebreid en 
dashboards toegevoegd voor het creëren van 
een ‘master information delivery plan’. Ook 
het delen van BIM-properties en het reviewen 
en goedkeuren van versies worden vereen-

voudigd. Aan Dalux Field zijn het afgelopen 
jaar al honderden verbeteringen toegevoegd 
op basis van de wensen en feedback van 
klanten. Op de roadmap van 2022 staan nu 
vooral verbeteringen om taken en opmerkin-
gen vanaf de bouwplaats terug te koppelen 
naar de kantoorafdelingen en het digitaal 
registreren van kwaliteitscontroles en inspec-
ties. Verder wordt de functionaliteit voor het 
gebruik van locatiedata, zones van GIS/

Dalux-CEO Torben Dalgaard tijdens de opening van de Dalux Summit.

In november organiseerde Dalux de jaarlijkse gebruikersconferentie in Kopen-
hagen, met bijna negenhonderd deelnemers uit veertig landen. Tijdens de aftrap 
door CEO Torben Dalgaard en daaropvolgende presentaties van de softwareroad-
maps werd duidelijk dat de focus ligt op het vereenvoudigen van informatiema-
nagement en de communicatie in de bouw en infrastructuur. Als Belgische klant 
presenteerde Jansen the Building Company hoe zij met Dalux de bouw van het 
Van der Valk Hotel in Gent hebben gemanaged. Vanuit Nederland deelden de 
BIM-specialist en kwaliteitsmanager van Vink Bouw hun ervaringen van vijf jaar 
werken met Dalux-software.Door de redactie 

Dalux zet in op informatie-
management en communicatie

Roadmap software gepresenteerd op jaarlijkse summit 

Evenement
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Omdat er in bouw- en infrastructuurprojecten steeds meer data worden geproduceerd, maakt Dalux het mogelijk om 
zelf configureerbare dashboards te creëren.

alle modellen, tekeningen en specificaties in  
Dalux Box, worden er maandelijks vele hon-
derden voortgangsregistraties en meetingno-
tities in Dalux Field vastgelegd en duizenden 
foto’s via Dalux Field en Capture aan de cen-
trale projectdatabase toegevoegd. 
Volgens Sellner zijn de belangrijkste voorde-
len van de Dalux-software het uniform struc-
tureren en beheren van alle geproduceerde 
informatie en het feit dat iedereen altijd de-
zelfde data ziet. Oftewel de zogeheten ‘sin-
gle source of truth’. Momenteel werken er 
ruim zevenhonderd mensen van zo’n tachtig 
organisaties tijdens dit meerjarige megapro-
ject met elkaar samen via de Dalux-software.

Belgische en Nederlandse klanten
BIM-manager Sien van der Have en head of 
Sales & Engineering Sarai Bervoets, van Jan-
sen the Building Company uit het Belgische 
Zonhoven, vertelden dat tijdsbesparing en 
het reduceren van fouten belangrijke voorde-
len zijn van samenwerken via de Dalux-soft-
ware. Dit hebben zij ervaren tijdens de bouw 
van het Van der Valk Hotel Gent. Een daarbij 
geleerde les is onder andere dat bestands-
namen conformeren aan de ISO19650-
standaard handig werkt. Verder hebben zij 
Van der Valk als opdrachtgever enthousiast 
gemaakt voor het meekijken en feedback ge-
ven via de Dalux-software.
Quality manager Ton Wassenburg en BIM-
specialist Ricardo Smits vertelden over de 
geleerde lessen bij Vink Bouw, uit het Ne-
derlandse Nieuwkoop. Zij hebben de Dalux-
software gefaseerd binnen het gehele bedrijf 
ingevoerd, met ondersteuning van een dui-
delijke werkmethode en richtlijnen. Voor het 
managen van de organisatorische verande-
ringen is het volgens hen belangrijk om de 
werkmethode continu te blijven verbeteren. 
Andere klanten die uit België en Nederland 
hebben deelgenomen aan de Dalux Summit 
2021 zijn BIM4ALL, bouwbedrijf De Nijs, 
ENGIE/Equans, Hooyberghs, Hoppenbrou-
wers, Züblin Strabag, Strukton Worksphere 
en VDCbase. n

www.dalux.com/nl

vereenvoudigen van de functionaliteit voor 
data-analyses en dashboards. Omdat er in 
bouw- en infrastructuurprojecten steeds meer 
data worden geproduceerd en deze via exter-
ne bronnen te verrijken zijn, maakt Dalux het 
mogelijk om zelf configureerbare dashboards 
te creëren. In lijn daarmee worden ook de 
API-integratiemogelijkheden uitgebreid. 
De Dalux Field-software voor digitaal werken 
op de bouwplaats en kwaliteit- en veiligheids-
controles, krijgt ook nieuwe functionaliteit 
voor het in real time digitaal vastleggen van 
de gebouwde situatie. Dat kan zowel met be-
hulp van drones als door het rondlopen met 
een 360-gradencamera op een bouwhelm. 
Deze ‘reality capture’-mogelijkheid vereen-
voudigt het beoordelen van de projectvoort-
gang en vergelijken van een BIM met de 
‘as-built’ situatie. De resultaten daarvan zijn 
tevens te bekijken met de gratis Dalux Viewer, 
die het gebruik van een BIM en samenwer-
ken in een BIM steeds eenvoudiger en sneller 
maakt. 

Informatiemanagement 
Ook dit jaar presenteerden weer een groot 
aantal klanten hun praktijkervaringen, waar-
onder als keynotespreker Oliver Vonsild 
Sellner, een projectmanager van de Capital 
Region of Denmark. Sellner vertelde hoe de 
samenwerking en het informatiemanagement 
tijdens de ontwerpfase en bouw van een 
groot nieuw ziekenhuis vlakbij Kopenhagen 
is georganiseerd. Dit complex heeft een be-
bouwd oppervlak van 120 duizend vierkante 
meter en 4.500 kamers. Als verantwoor-
delijke vanuit de opdrachtgever beheert hij 

LandXML en lijnen en punten in 3D in Dalux 
Field uitgebreid. 

Alternatief voor USB en Excel
Als onderdeel van de roadmap is ook de ver-
dere ontwikkeling van Dalux Handover toe-
gelicht. Nu gebruiken bouwteams nog vaak 
USB-sticks om alle projectbestanden en sa-
menvattende Excel-sheets met elkaar te delen 
en na de oplevering over te dragen aan hun 
opdrachtgever. Dat is zowel een tijdrovende 
als foutgevoelige manier van werken. Dalux 
Handover is een efficiënter en kwalitatief 
beter alternatief om de informatieoverdracht 
met ondersteuning van review workflows te 
organiseren. Dalux gaat klanten proactief 
stimuleren om de overdracht van projectin-
formatie naar een hoger niveau te brengen 
met een compleet as-built dossier, in plaats 
van op papier of een USB-stick. Daarom krijgt 
iedereen die een Handover-licentie aanschaft 
er vanaf nu een drie maanden-licentie van 
DaluxFM bij. Dalux Handover wordt onder 
andere uitgebreid met functies om informatie 
te relateren aan producten als projectassets, 
BIM-gebaseerde dataoverdracht, import van 
COBie (Construction Operations Building 
Information Exchange). Ten slotte wordt ook 
DaluxFM nog verder uitgebreid met work-
flows om de communicatie te verbeteren en 
checklists om controles en inspecties te digi-
taliseren. 

Data-analyses, dashboards en 
reality capture
Onder de noemer ‘maak uw data betekenis-
vol’ investeert Dalux flink in het uitbreiden en 



www.msc-gima.nl 

Leer innovatieve technologieën en draag 
bij aan een duurzame wereld!

Een Geomatics MSc biedt 
uitstekende carrière-
perspectieven.

www.geomatics.tudelft.nl
Geomatics@tudelft.nl

Geomatics for the Built Environment

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

geomatics_adve_maart2019.pdf   1   19/03/2019   15:59

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

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

www.CADCollege.nl

Advertentie Big magazine trainingswijzer 2021.1.indd   1 17-12-2020   10:16:53

www.cadcollege.nl

Master of Science programma GIMA

• Voltijds (2 jr.) of in deeltijd (4 jr.)
•  Modules (methoden en technieken, management en toepassing 

van geo-informatie), stage en thesis
• Samenwerking tussen 4 Nederlandse universiteiten
•  Blended learning: beperkt contactonderwijs, verder online  

onderwijs
• Internationaal (Engelstalig)
•   Voor Bachelorstudenten en professionals  

uit binnen- en buitenland

Geïnteresseerd? Bezoek www.msc-gima.nl

www.geomatics.tudelft.nl 

WEBSHOP 
E-LEARNING GIS

opleidingen.nieuwlandgeo.nl

START DIRECT

NIEUW!

www.opleidingengeo.nl

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

Meer info? yvonne@bignieuws.nl

Trainingswijzer



35

Drieduizend leden
Het gilde wil Verduurzamer als vak op de 
kaart zetten, zodat iedereen kan antwoor-
den op de vraag: wat wil je worden? Ver-
duurzamer! Hiervoor gaan de Verduurzamers 
intensieve gesprekken voeren met onderwijs, 
kennisinstellingen, overheden en branche-
verenigingen. Het gilde heeft de ambitie te 
groeien naar een omvang van drieduizend le-
den in drie jaar, zodat het een betekenisvolle 
speler is in kennisontwikkeling en opleiding. 
Jan Willem van de Groep herkent de nood-
zaak van professionals met een brede blik: 
“Het verduurzamen van de gebouwde omge-

ving is niet iets wat aannemers en installateurs 
‘erbij’ kunnen en moeten doen. Verduurza-
men is een vak en het verduurzamingsbedrijf 
een nieuwe discipline. De vakmensen zijn 
kennisrijke generalisten die worden opgeleid 
om van alles wat te kunnen, ze hoeven im-
mers niet een heel gebouw te kunnen maken. 
Wellicht gespecialiseerd in specifieke wo-
ningtypes en technieken. De vertegenwoordi-
ging van deze nieuwe vakdiscipline bestond 
nog niet, nu wel!” n

www.tvvl.nl

Het Gilde van Verduurzamers wil zich 
ontwikkelen tot de beroepsvereniging 
van alle professionals in de verduurza-

ming van de gebouwde omgeving. Het gilde 
zet zich in voor kennisdeling en kennisontwik-
keling dwars door alle branches in de sector 
heen: van bouwers en installateurs tot beleids-
makers en adviseurs. De aankondiging van 
het Gilde van Verduurzamers viel samen met 
de afsluiting van de vijfde editie van de cursus 
Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde 
Omgeving, waarin de initiatiefnemers inten-
sief samenwerken met de transitiemakers van 
Squarewise. De deelnemers horen bij de eer-
ste Verduurzamers, net als hun voorgangers 
van de afgelopen jaren. Daarmee maken de 
Verduurzamers een vliegende start. Vanaf be-
gin 2022 kunnen ook andere professionals 
zich aanmelden. 

Samen grenzen verleggen
Voorzitter Suze Gehem is zeer overtuigd 
van de toegevoegde waarde die het gilde 
kan bieden: “Onze maatschappij heeft een 
schreeuwend tekort aan goede vakmensen 
om de verduurzaming van de gebouwde om-
geving te realiseren. Van duurzame planvor-
ming tot aan de uitvoering. Het gilde gaat 
daarom samen met talentvolle vakmensen 
aan de slag om het verschil te maken, want 
alleen samen kunnen we grenzen verleggen 
en de ambitieuze doelstellingen behalen.” 
Daarmee benadrukt ze dat de Verduurza-
mers een groeiende groep is van gedreven 
professionals, die samenwerking en kennisuit-
wisseling in hun DNA hebben. Het Gilde van 
Verduurzamers faciliteert het onderlinge con-
tact, schoolt bij, geeft een podium en maakt 
verduurzaming herkenbaar. 

Suze Gehem, voorzitter van het Gilde van Verduurzamers: “Onze maatschappij heeft een schreeuwend tekort aan 
goede vakmensen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren en daar willen wij wat aan doen.”

Verduurzamen is een vak en hiervoor zijn Verduurzamers nodig die over de schut-
ting van hun vakgebied kunnen kijken. Op 2 november 2021 is de oprichting van 
het Gilde van Verduurzamers aangekondigd tijdens Building Holland. Initiatiefne-
mers Wietse Walinga (Smart Workplace/Duurzaam Gebouwd), John Lens (TVVL) 
en Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) presenteerden het Gilde van 
Verduurzamers en zijn eerste voorzitter: Suze Gehem (Groene Grachten). Door de redactie 

Gilde van Verduurzamers ziet 
branche-overstijgende kansen 

Nieuwe beroepsvereniging voor verduurzamingsprofessionals

Artikel
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LiDAR-puntenwolken bestaan uit driedi-
mensionale punten die zijn ingewonnen 
met een laser, samen representeren deze 

punten driedimensionale objecten. De AHN-
datasets zijn LiDAR-puntenwolken die de fysie-
ke wereld van heel Nederland weergeven. Elk 
AHN LiDAR-punt heeft een bepaalde classifica-
tie die gelinkt is aan het object dat het punt re-

presenteert in de fysieke wereld, bijvoorbeeld: 
een gebouw, grond of vegetatie. Er zijn vier 
AHN-datasets, met elk een ander inwinjaar en 
een andere kwaliteit van de classificatie van de 
LiDAR-punten.
Het ontwikkelde automatische mutatiedetec-
tiesysteem is gebaseerd op AHN3 en AHN4. 
AHN3 is ingewonnen in de periode van 2014 

tot en met 2019, en AHN4 van 2020 tot en met 
2022. Het ontwikkelde systeem vergelijkt de 
AHN3 LiDAR-punten met de AHN4 LiDAR-pun-
ten, om zo veranderingen in gebouwen te de-
tecteren. De methodiek die is gebruikt voor het 
vergelijken van de punten kan onderverdeeld 
worden in twee methodes: een objectgeoriën-
teerde methode, en een punt-per-punt-methode. 

Stedelijke gebieden verzamelen steeds meer data met behulp van diverse metho-
des en sensoren. De verzamelde data worden gebruikt om tot nieuwe inzichten te 
komen met betrekking tot strategisch management en operationele strategieën, 
om zo een slimme stad te creëren. Om de verzamelde data optimaal te benut-
ten is het belangrijk om de databases up-to-date te houden. Daarnaast heeft 
de overheid bepaald dat de Basisregistratie van Adressen en Gebouwen (BAG) 
in Nederland compleet moet zijn, en jaarlijks geüpdatet moet worden. Dit on-
derzoek legt uit hoe een automatisch mutatiedetectiesysteem, gebaseerd op de 
open LiDAR-puntenwolkendatasets AHN3 en AHN4, gebruikt kan worden voor 
het updaten van de bestaande gebouwregistraties.Door Nienke Vogelzang

Automatische detectie van 
mutaties in gebouwen 

Gebruik van LiDAR-puntenwolken AHN3 en AHN4

Artikel

Afbeelding 1: Mutatiedetecties gebaseerd op de objectgeoriënteerde methode. De groene 
vlakken rechts geven de veranderde delen van de gebouwen weer.

Afbeelding 2: Punt-per-punt-methode. 
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Afbeelding 3 en 4: Oorzaken onjuiste detecties (l) en oorzaken gemiste mutaties.

of dakopbouw, (8) nieuwe verdieping, en (9) 
gesloopte verdieping detecteren. 
De mate van compleetheid en juistheid is be-
rekend voor de output van het systeem. De 
mate van compleetheid is gedefinieerd als het 
percentage van mutatiedetecties die bestaan 
in de fysieke wereld, die de door het systeem 
gedetecteerde mutaties doorkruisen. De mate 
van juistheid is bepaald door de volgende 
methode: wanneer een mutatie gedetecteerd 
door het systeem een mutatie in de fysieke 
wereld doorkruist, dan wordt er aangenomen 
dat de mutatie gedetecteerd door het systeem 
juist is. Het aantal juiste detecties als percen-
tage van het totaal aantal detecties is de mate 
van juistheid. De berekende mate van juist-
heid van het systeem is gelijk aan 80 pro-
cent, en de mate van compleetheid aan 87 
procent. 
De oorzaken van de 20 procent onjuiste 
detecties zijn geanalyseerd, en zijn gevisua-
liseerd in Afbeelding 3. Op dezelfde wijze 
zijn de oorzaken voor de 13 procent muta-
tiedetecties die gemist zijn door het systeem 
gevisualiseerd in Afbeelding 4. 

Conclusie en verder onderzoek
De relatief hoge mate van juistheid en com-
pleetheid van het systeem reflecteren dat 
AHN3 en AHN4 geschikt zijn voor het de-
tecteren van mutaties in gebouwen. Dit on-
derzoek heeft echter ook aangetoond dat de 
resultaten van het systeem niet direct gebruikt 
kunnen worden voor het updaten van de 
bestaande gebouwregistraties: een persoon 
die een visuele controle uitvoert op de ge-
detecteerde detecties is nodig. Het systeem 
kan daarom gecategoriseerd worden als een 
beslissingsondersteunend systeem, waarmee 
de werkdruk van personen verantwoordelijk 
voor het updaten van de gebouwregistraties 
in Nederland verlaagd kan worden. Een 
voorbeeld van de output van het systeem is 
weergegeven in Afbeelding 5. 
Verder onderzoek met betrekking tot het op-

AHN3-punt wordt er een dichtstbijzijnde 
AHN4-punt gevonden. Een van de eisen is 
dat de punten binnen een radius van 50 cen-
timeter van elkaar moeten liggen. Het ver-
schil in hoogte-waarde wordt dan berekend 
voor elke set van dichtstbijzijnde punten, 
deze waarde wordt dan als een attribuut 
van het desbetreffende AHN4-punt opgesla-
gen. Het berekende verschil in hoogte tussen 
de punten representeert het verschil in hoog-
te tussen een gebouwpunt in AHN3, en een 
gebouwpunt in AHN4. Hoogteverschillen 
die veroorzaakt worden door muren worden 
uit het systeem gefilterd. Alle AHN4-punten 
die een hoogteverschil hebben die lager of 
gelijk is aan -0.5 meter, of hoger of gelijk 
aan 0.5 meter worden geselecteerd door 
het systeem. De geselecteerde punten vor-
men clusters die bestaan uit AHN4-punten 
met een negatieve of positieve waarde voor 
het eerder berekende hoogteverschil. Om 
elk van deze clusters wordt een polygoon 
gecreëerd, en afhankelijk van de lading (ne-
gatief of positief) krijgt elke polygoon een 
label ‘nieuw’ of ‘gesloopt’. Gebaseerd op 
specifieke drempelwaardes wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen detecties die 
veranderingen in dakkapellen of een dakop-
bouw representeren, en detecties die veran-
deringen in het aantal verdiepingen van een 
gebouw representeren. 

Gedetecteerde gebouwmutaties
Het systeem kan negen verschillende classes 
van veranderingen detecteren: (1) onveran-
derde, (2) ongeregistreerde, (3) nieuwe, (4) 
gesloopte, en (5) onterecht geregistreerde de-
len van woningen. Elke class wordt door het 
systeem onderverdeeld in een sub-classificatie 
die de positie van de detectie weergeeft ten 
opzichte van de geregistreerde verblijfsobjec-
ten (VBO’s) en overige gebouwen, bijvoor-
beeld ‘aangebouwd aan VBO’. Daarnaast 
kan het systeem de classes (6) nieuwe dak-
kapel of dakopbouw, (7) gesloopte dakkapel 

Objectgeoriënteerde methode
Centraal in de objectgeoriënteerde methode 
is het creëren van objecten die gebouwen re-
presenteren in AHN3 en AHN4. De gebouw-
objecten worden gecreëerd door het polygo-
niseren van de punten die geclassificeerd zijn 
als gebouw, dit wordt gedaan voor zowel 
AHN3 als AHN4. De vorm van de resulte-
rende polygonen wordt daarna met elkaar 
en met de bestaande gebouwregistraties ver-
geleken. De geregistreerde gebouwen zijn 
zowel van de BAG als van de Basisregistra-
tie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleid. 
Afbeelding 1 geeft weer hoe het systeem de 
verschillende gebouwgeometrieën met elkaar 
vergelijkt, en welke labels worden toegekend 
aan welke vergelijking. 
De laatste stap van de objectgeoriënteerde 
methode is het identificeren en integreren van 
gaten die bestaan in de AHN3 en AHN4-pun-
tenwolken. Gaten in LiDAR-datasets kunnen 
het gevolg zijn van een beperkte weerkaat-
sing van het lasersignaal door bijvoorbeeld 
platte daken. Het systeem is gebaseerd op de 
aanname dat wanneer een geïdentificeerd 
gat een mutatiedetectie met het label ‘ge-
sloopt’, ‘nieuw’ of ‘onterecht geregistreerd’ 
doorkruist, dat het gat een gebouw repre-
senteert. Op basis van dit proces worden de 
gedetecteerde mutaties, zoals weergegeven 
in Afbeelding 1, herzien of uit het systeem 
verwijderd. Wanneer er bijvoorbeeld een 
gat geïdentificeerd is in AHN4, en dit gat 
doorkruist een mutatiedetectie met het label 
‘gesloopt’, dan wordt deze mutatiedetectie 
verwijderd uit het systeem. 

Punt-per-punt-methode
In de punt-per-punt-methode, zie Afbeelding 
2, worden alle AHN3 en AHN4-punten die 
zijn geclassificeerd als gebouw opgesla-
gen als tweedimensionale punten, waarbij 
de Z- of hoogte-waarde van elk punt wordt 
opgeslagen als een attribuut van het desbe-
treffende punt. Voor elk tweedimensionaal 
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schalen van het systeem is noodzakelijk om het systeem op 
landelijke schaal uit te voeren. Daarnaast kan onderzoek 
gerelateerd aan het minimaliseren van de error in de classifi-
catie van de AHN-datasets een grote rol spelen in het verbete-
ren van het ontwikkelde systeem. Met name de classificering 
van punten die schaduwgordijnen en zonneschermen, open 
ruimtes ingesloten binnen gebouwen en bouwmateriaal van 
serres representeren, aangezien deze vaak onterecht als ge-
bouw of niet-gebouw zijn geclassificeerd in zowel AHN3 als 
AHN4. Een laatste interessante vervolgstap is het creëren van 
een interface voor het systeem, waar de gebruiker bepaalde 
drempelwaardes en andere parameters kan aanpassen. n 

Dit onderzoek is het resultaat van de afstudeerstage van Nienke Vogelzang, voor 

het Masterprogramma Geographical Information Management and Applications 

(GIMA) aan de Universiteit Utrecht. In samenwerking met ir. Edward Verbree van 

de Technische Universiteit Delft is er vormgegeven aan het onderzoek. Dit onder-

zoek is een resultaat van de twee vraagstukken: hoe kan de waarde van LiDAR 

pointclouds worden vergroot, en hoe kunnen de compleetheid en juistheid van 

gebouwregistraties toenemen door een vorm van automatisering.
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Afbeelding 5: Voorbeeld van de resultaten van het mutatiedetectiesysteem.
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tainment. Afbeelding: Vancouver Convention Centre Expansion | Courtesy of PWL Partnership Landscape Architects Inc. 

catieparameters voor geografische en cartesi-
sche coördinaten die zijn ingebouwd met de 
nieuw toegevoegde GIS-ondersteuning voor 
boominventarisaties. Met de integratie van 
Esri is het eenvoudiger om BIM-landschaps-
modellen te produceren die GIS-workflows 
benutten én tegelijkertijd te voldoen aan de 
vraag om duurzame terreinen te creëren.

Verlichtingsontwerpen
Voor ontwerpers in de entertainmentindus-
trie vereenvoudigen de vele aanpassingen 
en nieuwe functies in Vectorworks 2022 het 
bewerken en reviseren van verlichtingsont-
werpen en reiken ze meer efficiënte manie-
ren aan voor het uitvoeren van taken. Deze 
nieuwste release biedt naast gebruiksverbete-

ringen, zoals een betere bediening van het 
cameragereedschap, ook updates van het 
dagelijkse documentatiewerk met een ver-
beterde plaatsing en directe bewerking van 
objecten in Schematic Views.
Een totaaloverzicht van alle vernieuwingen 
in Vectorworks 2022 is te vinden op de 
Vectorworks-pagina, waarbij de meeste aan-
passingen worden toegelicht via films. Geïn-
teresseerden kunnen een demoversie van het 
pakket aanvragen via de website van Design 
Express. Voor studenten geldt dat Vectorworks 
2022 beschikbaar is op het studentenportaal 
sinds 16 november 2021. n

www.vectorworks.net/2022

www.designexpress.eu/nl

Vectorworks 2022 omvat verbeteringen 
voor alle soorten gebruikers. Met be-
trekking tot de NextGen-technologie 

geldt dat de verschillende technologische 
en interfaceontwikkelingen ervoor zorgen 
dat Vectorworks 2022-producten sneller en 
intuïtiever worden, terwijl ze tegelijkertijd 
de stabiliteit en nauwkeurigheid bieden die 
nodig zijn voor een maximale efficiëntie. 
Vectorworks is de eerste grote BIM-applicatie 
die rechtstreeks op Apple silicium processors 
draait, wat de snelheid twee tot vier keer ver-
hoogt. 

Workflows
Voor 3D- en BIM-workflow geldt dat Vector-
works ontwerpgerichte gereedschappen biedt 
voor BIM-workflows, geschikt voor alle ont-
werpers. Zo wordt het ontwerpen van com-
plexe objecten veel makkelijker dankzij de 
verbeterde aanpassingsmogelijkheden van 
de trapobjecten. Daarnaast maken de veran-
deringen van de gebruikersinterface het voor 
de ontwerper mogelijk om de werkomgeving 
efficiënter te organiseren. Dit betekent betere 
visuele aanwijzingen, een nieuwe zoekmo-
dus en een verbeterde formulebalk met een 
nieuwe reeks functies om gerichte rapporten, 
schema’s en materiaalafname eenvoudig te 
genereren.
Vectorworks Landschap 2022 is het BIM-
platform van Vectorworks voor landschapsar-
chitectuur en biedt in deze release extra op-
ties voor een nauwkeurige modellering die 
ontwerpoverwegingen uit de praktijk weer-
spiegelt. Verbeteringen aan het terreinmodel 
maken het eenvoudiger om bodemlagen te 
definiëren en erover te rapporteren. Zo is het 
proces voor het importeren van verschillende 
boominventarisatietypes eenvoudiger met lo-

De Nederlandstalige versie van Vectorworks 2022 is sinds oktober dit jaar uit en 
biedt geoptimaliseerde versies van Architectuur, Landschap, Standaard, Brace-
works, Vision en ConnectCAD. Daarnaast onthulde Vectorworks ook de nieuwe 
naam voor Vectorworks Designer. De Vectorworks Design Suite biedt alle up-to-
date functies van Vectorworks Standaard, Architectuur, Landschap en Events & 
Entertainment in één interface. Door de redactie

Nederlandstalige versie 
Vectorworks 2022

Esri-integratie voor samenkomst BIM en GIS

Software
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Studio 1:1 op de Dutch Design Week.

Bas Horsting is design director Urban Plan-
ning & Architecture bij Sweco en in die 
hoedanigheid betrokken bij de Sweco 

Design Challenge. Hij legt uit waarom de wed-
strijd in het leven is geroepen: “Sweco heeft 
op allerlei manier te maken met de ontwikke-
lingen in de openbare ruimte. Wij ontwerpen 
zelf aan de openbare ruimte, maar werken 
ook regelmatig samen met ontwerpbureaus. 
Een goed contact met de bijbehorende ont-
werpbureaus is belangrijk, omdat er op zeer 
uiteenlopende manieren wordt gekeken naar 
het gebruik van de openbare ruimte en we 
graag willen proeven wat er speelt bij andere 
ontwerpers. Het leek ons leuk en spannend 
om dit te doen in de vorm van een wedstrijd 
waarin de bureaus al hun creativiteit zouden 
kunnen gebruiken. Vandaar ook dat ze de 
opdracht kregen om niet alleen na te denken 
over de fysieke invulling van de openbare 
ruimte, maar ook over het gebruik ervan.”

Harmonie, veiligheid en interactie
Dat het nadenken over de inrichting van de 
steden geen overbodige luxe is, blijkt volgens 
Horsting en zijn collega´s uit de toenemende 
vraag van opdrachtgevers naar herinrichting 
en onderzoek onder bewoners. De mens en 
sociale behoeften zijn nog te vaak onderge-
schikt in de huidige inrichting, terwijl deze 
laatste toch de sleutel is voor harmonie, veilig-
heid en interactie. Ook spelen hedendaagse 
uitdagingen als het klimaat en schaarste van 
energie, water, ruimte en materialen een rol 
bij de inrichting van de openbare ruimte. Dit 
waren dan ook de zaken die de denkrichting 
moesten bepalen van de bureaus die zich 
inschreven voor de challenge. In totaal had-
den 27 bureaus zich ingeschreven, waarvan 
een onafhankelijke jury er drie uitkoos voor 

De huidige inrichting van de openbare ruimte sluit onvoldoende aan bij het po-
tentieel en de behoeften van de maatschappij. Daarom daagden Sweco en Dutch 
Design Foundation designers uit om de ‘Ontmoetingsruimte van de toekomst’ te 
ontwerpen: de stad die het buitenleven en de verbinding tussen mensen volop 
aanmoedigt. Drie ontwerpstudio’s presenteerden hun ontwerp tijdens de Dutch 
Design Week, waarna onderzoeks- en ontwerpbureau Studio 1:1 tot winnaar van 
deze Sweco Design Challenge werd uitgeroepen. 

Door Lambert-Jan Koops

Catalogus onbenutte ruimte 
laat potentie zien

Studio 1:1 wint Sweco Design Challenge

Interview

Studio 1:1 
Onderzoeks- en ontwerpbureau Studio 1:1 ontwikkelde de catalogus voor onbenutte ruim-
te onder viaducten en bruggen omdat het de potentie hiervan ziet als groene en sociale 
verbinding. Met het oog op het veranderende klimaat, waarin het heter zal worden en 
het vaker hard zal regenen, lenen deze onderdoorgangen zich uitstekend voor de toene-
mende behoefte aan schaduw en beschutting. Een gebiedsanalyse maakt inzichtelijk bij 
welke onderdoorgang er het meeste sprake is van hittestress en wateroverlast. En in welke 
wijken de meeste behoefte is aan openbare ruimte die sociaal contact versterkt. 
De catalogus bevat verschillende elementen die zijn te combineren tot een samenhangend 
ontwerp, waarmee een onderdoorgang verandert in een plek voor bijvoorbeeld sport, ont-
spanning, sociale ontmoetingen of groenverbinding. Het bevat daarnaast stijlvolle elemen-
ten die slim omgaan met klimaataspecten zoals hittestress, biodiversiteit en waterberging. 

www.studio1op1.nl
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Bas Horsting in een prototype van Rombout Frieling Lab. 

die input ook ons werk beter maakt. Wij re-
aliseren ons goed dat we de grote kennisop-
gaven niet alleen kunnen oppakken en dat de 
moderne uitdagingen integraal moeten wor-
den opgepakt. En daar sturen we graag op 
aan door dit soort samenwerkingen tot stand 
te brengen.” n

www.sweco.nl

www.ddw.nl

viaducten en bruggen van deze organisatie 
de eerste prijs van de Sweco Design Chal-
lenge wist binnen te halen. “Studio 1:1 heeft 
gewonnen omdat dit bureau een deel van 
de publieke ruimte heeft onderzocht wat nog 
heel veel potentie heeft als ontmoetingsplaats 
en tegelijkertijd oplossingen kan bieden voor 
vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld 
hittestress en wateroverlast. Dat zijn relevante 
thema’s die bovendien dicht tegen de exper-
tise van Sweco aan liggen, zodat hier een 
vruchtbare samenwerking te verwachten valt. 
We zullen samen met Studio 1:1 het idee in 
2022 dan ook verder ontwikkelen en con-
creet inzetten in verschillende projecten.”
Horsting is tevreden met het resultaat van de 
Sweco Design Challenge, maar weet niet of 
dit automatisch betekent dat er ook een nieu-
we challenge komt. De samenwerking met de 
Dutch Design Week wil hij in ieder geval wel 
graag voortzetten. “Deelname aan de Dutch 
Design Week leert ons wat er speelt onder 
jonge ontwerpers en dat is belangrijk omdat 

de finale: Studio 1:1, Rombout Frieling Lab 
en Olifantenpad CS, zie kaders. Dit trio kon 
vervolgens in samenwerking met Sweco de 
ideeën verder doorontwikkelen. Horsting: “In 
dit deel van het traject was echt sprake van 
een wisselwerking, waarbij wij ook onze ex-
pertise hebben ingebracht, bijvoorbeeld door 
het geven van masterclasses. Deze fase was 
niet alleen nuttig voor de finalisten, maar ook 
voor ons, omdat we echt een kijkje kregen in 
de ontwikkelkeuken van de deelnemers. Het 
mooie was daarbij dat ze alle drie op hun 
eigen manier het project invulden. De een 
deed dit door in te zetten op virtual reality 
en neurofeedback, de ander door zelf elke 
dag een paar uur naar buiten te gaan en het 
landschap te testen. Dat was erg interessant 
om mee te maken.”

Relevante thema´s 
De uiteindelijke winnaar van het project werd 
Studio 1:1. Horsting kan begrijpen waarom 
de catalogus voor onbenutte ruimte onder 

Rombout Frieling Lab 
Ontwerper Rombout Frieling wil mensen naar buiten krijgen. Met zijn team onderzoekt hij 
wat mensen ertoe brengt om vaker en langer buiten te rusten, werken en samenkomen. 
De huidige inrichting van de openbare ruimte lijkt daar niet altijd goed op toegerust: er 
zijn vooral veel bankjes in de stad, maar daar werk je bijvoorbeeld niet lekker. Tafels zijn 
schaarser, en bovendien maakt de reflectie van zonlicht schermwerk lastig en de wind laat 
papieren wegwaaien. Bovendien zitten mensen al veel te veel… 
Door slim om te gaan met de elementen én het lichaam laat Rombout zien dat het anders 
kan. Met onconventionele prototypes die hij test via (letterlijk) veldonderzoek, ondervindt 
hij wat mensen daadwerkelijk verleidt om meer buiten te zijn. Het resulterende concept 
BODYSCAPE vertaalt de bevindingen naar landschappelijke interventies.

www.rombout.design

Olifantenpad CS 
Virtual reality en neurofeedback maken 
van gebruikers de ontwerpers in het plan 
van Olifantenpad CS. Met een nieuwe 
benadering van zowel proces als eige-
naarschap komt het zwaartepunt te lig-
gen bij de bewoners en gebruikers in 
plaats van de gemeente. Door intensie-
vere betrokkenheid waarbij de gebrui-
kers zelf kunnen ontwerpen en beoor-
delen via VR ontstaat co-creatie, data, 
dialoog en draagkracht. De openbare 
ruimte is van de gebruikers, en wordt zo-
doende ingericht. 
Het team van Olifantenpad CS werkt aan 
een basisscenario en VR building blocks 
met verschillende doelen: modulaire as-
sets die de publieke ruimte verschillende 
functies en mogelijkheden geeft. Tijdens 
de Dutch Design Week kregen bezoekers 
dan ook de kans hun ideale plein te ont-
wikkelen en ontwerpen te beleven. Ook 
inventariseert Olifantenpad CS bewuste 
en onbewuste responses via interviews 
en neurofeedback, om evidence-based 
te komen tot dé stad van de toekomst.

https://olifantenpad.vr-mamaproducties.com 
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Tussen 2000 en 2010 namen de kosten van laserscanning af met bijna zestig procent en tussen 2000 en 2020 zelfs 
met ruim 85 procent. 

Reality capture-technologie is de afgelo-
pen twee decennia hard vooruitgegaan 
en heeft de wereld van landmeten be-

hoorlijk veranderd. Dankzij 3D-laserscanning 
kunnen landmeters nu miljoenen punten per 
seconde inwinnen en puntenwolken creëren 
die dankzij de precisie en een realistische 
kleurenweergave een digitale tweeling van 
de werkelijkheid zijn. Deze puntenwolken 
vormen de basis voor de 3D-modellen die te-
genwoordig in vele marktsegmenten worden 
toegepast, bijvoorbeeld in de bouw, bij be-
heer van fabrieken en in de grond-, weg- en 
waterbouw. 

Hard- en software
Schröder herinnert zich nog de eerste ken-
nismaking met 3D-laserscanning. De tijd 
toen er nog gekozen moest worden tussen 
scannen met pulse-based scanners, goed 
voor een hoge precisie op de lange afstand, 
of fase-scanners voor de korte afstand, maar 
met een veel hogere snelheid.
De wave-form scanners van tegenwoor-
dig combineren het beste van twee werel-
den. LiDAR, plaatsbepalingstechnologie en 
360-gradencamera’s worden gecombineerd 
om razendsnel, rijke, gekleurde punten-
wolken in te winnen met hoge precisie. Bij 
Coenradie wordt tegenwoordig gewerkt met 
de Leica ScanStation P50, de Leica RTC360 
en de Leica BLK2GO, instrumenten waar-
mee het sneller dan ooit mogelijk is om data 
in te winnen. “Met de snellere scanners van 
nu kunnen we meer informatie inwinnen”, 
zegt Schröder. “De scanners zijn bovendien 
lichter, gebruiksvriendelijker en scannen op 
een hogere resolutie, waardoor we projec-
ten volledig kunnen inwinnen.”

In 2000 was er maar een beperkte hoe-
veelheid softwareoplossingen beschikbaar. 
Tegenwoordig is de keuze in 3D-modelleer-
software overweldigend. Coenradie heeft 
grote vooruitgang geboekt door software 
die geoptimaliseerd is voor het verwerken 
van laserscans. De Leica-oplossingen zoals 

Leica Cyclone FIELD 360, Leica Cyclone 
3DR en de Leica CloudWorx CAD-plug-ins 
sluiten tegenwoordig volledig aan op de 
softwareomgevingen van klanten, waar-
door de workflow veel beter is afgestemd 
op de markt dan bij de introductie van het 
3D-laserscannen.

Coenradie heeft inmiddels al meer dan twintig jaar ervaring met 3D-laserscan-
ning en het inwinnen van precieze meetdata voor hun klanten. Als early-adopters 
en dankzij consequente investeringen door de jaren heen, heeft het bedrijf een 
unieke kijk op de rol en impact van deze technologie op de markt. Sander Schrö-
der, innovatiemanager van Coenradie, gaat in dit artikel in op de ontwikkelingen 
op het gebied van 3D-laserscanning en de manier waarop ze van invloed waren, 
zijn en zullen zijn op landmeetkundige dienstverlening.

Door de redactie

De toekomst van 
3D-laserscanning

Drie manieren om een bedrijf voor te bereiden

Interview
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Bij Coenradie wordt tegenwoordig gewerkt met de Leica ScanStation P50, de Leica RTC360 en 
de Leica BLK2GO. 

daarvan kunnen landmeters een drietal stra-
tegieën gebruiken om zich voor te bereiden 
op de toekomst. De eerste strategie is het 
aanbieden van een flexibele combinatie van 
diensten om aan een mix van klantbehoeften 
te voldoen. De tweede is het investeren in soft-
ware om geavanceerde diensten te kunnen 
leveren. De derde is de focus op kwaliteits-
controle en -borging. De innovatiemanager 
licht alle drie de punten toe, om te beginnen 
de noodzaak om flexibel te zijn. “Wanneer 
steeds meer klanten hun eigen data gaan 
inwinnen, is het belangrijk om het aanbod 
aan te passen aan gebieden waar geavan-
ceerde landmeetkundige expertise het meest 
nodig is. Dat betekent dus meer keuzes in de 
diensten aan te bieden op basis van waar de 
klant ondersteuning nodig heeft en actief zoe-
ken naar manieren om waarde toe te voegen.
Schröder voorspelt dat klanten veel van de 
geavanceerde verwerkingsdiensten nodig 
zullen blijven hebben die landmeters kunnen 
bieden − en software is de sleutel tot deze 
diensten. Door continu te investeren en hun 
diensten bij te werken met de modernste 
softwaremogelijkheden, houden landmeters 
in de toekomst volgens hem een concurren-
tievoordeel. “Coenradie gebruikt onder an-
dere Leica Cyclone om klanten automatische 
extractiediensten aan te bieden en gebruikt 
modelleringssoftware zoals de CloudWorx 
for Revit-plug-in om snel geavanceerde en 
intelligente bouwmodellen te creëren, wat 
waarde toevoegt aan klanten in termen van 
tijd en kwaliteit”, zo vertelt Schröder. 

Hiaten aanpakken
Met betrekking tot de focus op kwaliteitscon-
trole en kwaliteitsborging is het belangrijk om 
een trend op te merken. Nu er meer cloud-to-
cloud-registratie plaatsvindt in het veld, merkt 
Schröder op dat er hiaten zijn in de traditio-
nele landmeetkundige controles − hiaten die 
ze kunnen aanpakken door middel van kwa-
liteitscontrole en kwaliteitsborgingsdiensten. 
Wanneer meer klanten hun eigen scans en 
modellering uitvoeren, creëert de expertise 
om nauwkeurigheidscontroles van modellen 
tegen de as-is-puntenwolk te bieden aanzien-
lijke waarde.
“Het is een hele uitdaging om een volledige 
puntenwolk van hoek tot hoek, van detail tot 
detail, te doorlopen om te zien of de punten-
wolk en het model correct overeenkomen”, 
legt Schröder uit. “Met Cyclone 3DR kunnen 
we snel zien of er afwijkingen zijn buiten to-
lerantie of specificaties waar het model moet 
worden gewijzigd.” n

www.coenradie.nl

www.leica-geosystems.com/nl-nl

blijven dalen, vooral als de nauwkeurigheid 
van instrumenten zoals de BLK2GO voldoen-
de wordt voor dit soort projecten.”

Vijfjarige prognose
Hoewel de lagere kosten en gebruiksvrien-
delijkere 3D-laserscantechnologie een groot 
rendement op investeringen opleveren voor 
aanbieders van landmeetkundige diensten 
signaleert Schröder ook een keerzijde. De re-
ality capture-technologie wordt bereikbaarder 
voor gebruikers buiten de landmeetkundige 
industrie, legt Schröder uit. Dit zal leiden tot 
verschuivingen in de diensten die klanten 
zoeken en de specialisaties die landmeters  
zouden moeten aanbieden. De innovatiema-
nager voorspelt dan ook dat meer klanten de 
komende vijf jaar zelf zullen investeren in 3D-
laserscantechnologie en hun eigen data zullen 
gaan inwinnen. “Met de BLK2GO is het moge-
lijk om met één knop een scan te starten, ver-
volgens rondlopend op het project data in te 
winnen en uiteindelijk de scan weer te stoppen 
met dezelfde knop. Het gemak van tegenwoor-
dig maakt de stap kleiner voor mensen om het 
zelf te gaan doen.”
Een andere verandering die Schröder ver-
wacht is dat meer klanten hun eigen eindresul-
taten zullen gaan modelleren: “In het verleden 
leverden we altijd een 3D-model op als eind-
resultaat omdat onze klanten niet overweg 
konden met pointclouds, maar tegenwoordig 
werken sommige klanten zelf met Leica Cloud-
Worx of Autodesk ReCap, waardoor ze vol-
doende hebben aan de puntenwolk.”

Drie strategieën
Hoewel laserscanning en modellering deel 
zullen blijven uitmaken van het aanbod van 
serviceproviders, raadt Schröder niet aan 
om hier exclusief op te vertrouwen. In plaats 

Dalende kosten 
De innovaties op het gebied van scannen 
hebben ervoor gezorgd dat er veel meer toe-
passingen zijn, maar hebben ook een sterke 
invloed gehad op de kosten van laserscan-
ningdiensten. Schröder demonstreert dit met 
een grafiek waarin de kosten zijn afgezet te-
gen de tijd, waarin de afname duidelijk zicht-
baar is. Hij is bij de berekeningen uitgegaan 
van een project in 2020 waarbij Coenradie 
laserscanning heeft ingezet voor een renova-
tieproject en heeft vervolgens gekeken wat 
het aantal standplaatsen en te besteden uren 
geweest zouden zijn met de vorige genera-
tie laserscanners en software die Coenradie 
door de jaren heen gebruikt, gerekend met 
de kosten die in die periode normaal waren 
voor laserscanning. 
Ten opzichte van het jaar 2000 constateert 
Schröder een daling van bijna zestig procent 
in de kosten van laserscanning tussen het jaar 
2000 en 2010 en zelfs ruim 85 procent tus-
sen 2000 en 2020. “Gebaseerd op deze 
berekeningen zouden we ditzelfde project 
in 2025 moeten kunnen aanbieden voor iets 
boven tien procent van de originele kosten”, 
licht de innovatiemanager toe. 
Tegelijkertijd toont deze berekening aan dat 
er uitgebreidere resultaten te behalen zijn in 
een fractie van de tijd. Een scanopstelling 
koste 22,5 minuten per set-up in het jaar 
2000 ten opzichte van 3,5 minuten in 2020. 
Voor dit project betekent dat 6,5 uur scannen 
in plaats van 52 uur, waarbij er tegenwoor-
dig veel meer data verzameld worden voor 
completeren en complexere eindproducten 
zoals 3D-modellen. “De kosten van laserscan-
nen zijn de afgelopen twintig jaar drastisch 
gedaald”, besluit Schröder. “Hoewel ze in de 
toekomst misschien niet met zulke grote stap-
pen zullen afnemen, zullen de kosten zeker 
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Het markeringsmenu in versie 21.1 biedt de meest gebruikte commando’s van 
SCIA Engineer aan vanaf de cursorpositie.

Bij het modelleren van kabelconstructies houdt de software rekening met het zelfgewicht 
en opgelegde voorspanning en geeft het de reële vorm van de kabel weer.

Met de release van SCIA Engineer 
21 onderging de interface een me-
tamorfose. Het werkruimtevenster 

van de software neemt tegenwoordig bijna 
honderd procent van de totale werkruimte in, 
waardoor de ingenieur zich kan focussen op 
het project zonder de hele tijd in en uit te 
hoeven zoomen. SCIA Engineer 21 heeft ver-
der ook slimme werkbalken geïntroduceerd 
met daarop de functies die het meest worden 
gebruikt, zodat ze altijd binnen handbereik 
zijn. Dankzij de SCIA Spotlight-zoekfunctie 
kan een ontwerper gewoon beginnen met 
typen en de functies of commando’s in een 
oogwenk vinden. Het is volgens de ontwik-
kelaars tien keer sneller om SCIA Spotlight te 
gebruiken dan te navigeren door menu’s. 
Met de SCIA Engineer V21.1 release update 
werkt SCIA verder aan verbeteringen en ko-
men er vooral heel wat extra features aan 
bod. Zo biedt het markeringsmenu de meest 
gebruikte commando’s van SCIA Engineer 
aan vanaf de cursorpositie. De muis hoeft 
daarbij geen centimeter verschoven te wor-
den, iets wat ook weer zou moeten bijdragen 
aan de productiviteit van de gebruiker. 

Kabelconstructies
SCIA Engineer 21.1 introduceert ook een nieu-
we aanpak voor het modelleren van kabelcon-
structies. De input is visueler en meer intuïtief: 
kabels worden ingevoerd als rechte balken, en 
de software houdt onmiddellijk rekening met 
hun zelfgewicht en opgelegde voorspanning 
(indien aanwezig) en geeft de reële, vervormde 
vorm van de kabel weer. Alle kabels die aan de 
hoofdkabel zijn bevestigd, worden vervolgens 
ingevoerd op deze realistische vervormde vorm. 
Hierdoor krijgt de gebruiker de mogelijkheid om 
kabelconstructies juist en correct te modelleren. 
In lijn met de aanpassingen voor kabelconstruc-
ties ligt de verbeterde koppeling met IDEA Sta-
tiCa die een levensechte verbinding tussen SCIA 
Engineer en IDEA StatiCa-software mogelijk 
maakt. Dit laatste pakket is veelal relevant voor 
SCIA Engineer-gebruikers, omdat het software 
is voor het ontwerpen van staalverbindingen, 
berekenen van staven in beton en staal en het 
controleren van betondetails.

Betonontwerp
Met het in vorige versies geïmplementeerde inte-
gratie-element kon de gebruiker een deel van de 

constructie definiëren waar de interne krachten 
moeten worden geïntegreerd en geëvalueerd 
zoals op een 1D-element. SCIA Engineer 21.1 
voegt de mogelijkheid toe om ook wapening in 
dergelijke structuurdelen te ontwerpen. Zo is een 
volledig ontwerp en verificatie van constructiede-
len mogelijk die, hoewel ze een vlak element zijn 
(bijvoorbeeld een muur), worden geanalyseerd 
als een ligger (bijvoorbeeld wapening boven 
openingen of een muur die dwarskracht moet 
overdragen).
Wanneer de afmetingen van een balk zodanig 
zijn dat de vereiste wapening niet in één laag 
kan worden geplaatst, omdat de breedte van 
de doorsnede daarvoor te klein is, rangschikt 
SCIA Engineer 21.1 de wapeningsstaven nu in 
meerdere lagen. Het helpt de ingenieur de wa-
pening te optimaliseren indien deze het ontstaan 
van scheuren moet controleren. Het ontwerp van 
hoogbelaste smalle balken kan nu sneller.
Versie 21 van SCIA Engineer bracht een snelle 
manier om de boogimperfecties voor alle hout-, 
aluminium-, staal- en/of composietelementen in 
één keer aan te passen met een nieuwe default 
in de materiaal set-up. In versie 21.1 is deze 
standaardinstelling ook uitgebreid naar het laatst 

In mei 2021 voerde SCIA veel veranderingen door met de release van SCIA  
Engineer 21. Deze update van de structurele ontwerp- en analysesoftware  
verraste vooral met een compleet nieuwe interface. De pas uitgebrachte versie 
V21.1 borduurt hier uiteraard verder op voort, maar bevat ook het een en ander 
aan nieuwe functies. Door de redactie

Vooral extra features in SCIA 
Engineer V21.1 

Interface update van versie 21 blijft gehandhaafd

Software
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SCIA Engineer 21.1 bevat de mogelijkheid om ook wapening in structuurdelen te 
ontwerpen.

Versie 21.1 bevat functionaliteit voor het ontwerp van alle types samengestelde 
kolomsecties zoals beschreven in Eurocode EN 1994. 

overgebleven materiaal: beton. Hierdoor is er 
een uniform gedrag voor alle materialen, waar-
door het gemakkelijker te leren en te gebruiken 
is.

Composietontwerp
Versie 21.1 bevat een verbeterde functiona-
liteit voor het ontwerpen van samengestelde 

sing omdat het uitgebreide rapport handma-
tige verificatie mogelijk maakt en ook omdat 
de berekening is geverifieerd ten opzichte 
van beschikbare benchmarks. n

www.scia.net 

www.21.scia.net

composietkolommen. De software maakt 
daarmee het ontwerp mogelijk van alle types 
samengestelde kolomsecties zoals beschre-
ven in Eurocode EN 1994. In de nieuwste 
versie is er de mogelijkheid om samengestel-
de kolommen van elke doorsnede te ontwer-
pen, wat leidt tot nauwkeurige resultaten, een 
economisch ontwerp, vertrouwen in de oplos-

Ontdek meer Matrix voordelen op matrix-software.nlI advancesteel

Haal meer uit je software met   
Advance Steel Services by Matrix

Je haalt meer uit je licentie op Advance Steel dankzij 

de absolute specialist in software voor de staalbouw. 

• Deskundige opleiding en ondersteuning
• 20+ jaar ervaring in de staalbouw
• Nederlandstalige helpdesk
• Matrix lokalisatie instellingen
• Graitec Powerpack voor extra tools

Iedere Advance Steel gebruiker kan vanaf nu 

profiteren van onze unieke services.

Ongeacht waar de licentie is aangeschaft.

part of
Autodesk AEC

Collection
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Het publiek in het auditorium van GoMeet tijdens een van de presentaties van het SketchUp-seminar. 

Matthijs Kraan van SketchUpStudio vertelde over een workflow waarbij SketchUp wordt ingezet voor productie. 

In GoMeet bewegen bezoekers zich voort 
als avatar en communiceren met de expert 
en andere bezoekers gaat via spraak, spe-

ciale moves en een ouderwetse, maar o zo 
handige chatfunctie. De workflowsessies von-
den plaats in een virtueel auditorium, waar er 
via drie schermen gepresenteerd werd.

Workflowsessies 
Bij alle sessies stond één onderwerp centraal: 
SketchUp. Maar omdat het ecosysteem van 
SketchUp zo groot is, kwamen er toch dertien 
compleet verschillende onderwerpen aan bod. 
Zo startte Matthijs Kraan van SketchUpStudio 
met een verhaal over een workflow waarbij 
SketchUp wordt ingezet voor productie. Hoe-
wel het in de praktijk niet vaak voorkomt, leg-
de hij de aanwezigen een uitvoerige workflow 
uit voor het aansturen van 3D-printers, CNC-
frezen, bovenfrezen en lasersnijders vanuit 
SketchUp. 
Na de presentaties van Kraan volgden ses-
sies over het efficiënt gebruiken van de online 
bibliotheek 3D Warehouse door Suzanne 
Smits-Kiep van VMV cad-adviseurs, Building 
Information Modeling door Nick Nijmeijer van 
ITCAD, rendering met V-Ray door Nicoline van 
der Henst van EnyaCAD en Model Manage-
ment door Eric Eelman van MacroCad. De 
ochtend werd afgesloten door onze Belgische 
zuiderburen. Nele van de Craen van Mesali 
legde een 2D-naar-3D-workflow voor architec-
tuur uit en Peter Wuyts en Lorenzo Resseler van 
MastersInSketchUp.be sloten af met het creë-
ren van tuinen en landschappen door middel 
van de Sandbox Tools. De oplettende aanwe-
zigen zagen daar ook een nog in ontwikkeling 
zijnde tool voor SketchUp. Met die tool kunnen 
snel kosten en hoeveelheidsrapportages voor 
de aanleg van tuinen worden gemaakt.

Rendering en VR
De middagsessie bood net zoveel variëteit aan 
workflowsessies als de ochtendsessie. Jos Van-
damme en Tomas Navratil van C3A uit België 
trapten af met een interactieve sessie over het 

Rendering en VR-programma Enscape. Hierbij 
konden bezoekers aan het einde een QR-code 
scannen om zelf in VR ondergedompeld te wor-
den in een paar mooie ontwerpen door Na-
vratil. De volgende sessie door Bas Salari van 

Donderdag 18 december 2021 organiseerde distributeur Design8 bv een online 
seminar voor de trouwe gebruikerscommunity van het 3D-ontwerpprogramma 
SketchUp. Met maar liefst dertien verschillende presentaties konden de aanwe-
zige gasten hun hart ophalen en de hele dag lang SketchUp ‘bingen’. SketchUp 
stond centraal in deze verschillende workflowsessies, die werden gepresenteerd 
door verschillende geautoriseerde SketchUp-experts uit Nederland en België. En 
dit allemaal via GoMeet, een virtuele congres campus.

Door de redactie

SketchUp-seminar in virtuele 
3D-wereld 

Eén dag lang SketchUp bingen 

Evenement



Column
Nieuwe-versie-

syndroom
Het mooiste moment van de week is onge-
twijfeld de vrijdagmiddag-klik. Er komt zo-
veel moois samen op zo’n moment dat ie-
dereen er blij van wordt. Met deze klik stel 
ik mijn productie veilig, sluit ik AutoCAD 
af en begint het welverdiende weekeinde. 
Hoe mooi wil een mens het hebben? Over 
een paar jaar roep ik Siri of Alexia toe en 
komt de robothond kwispelend een biertje 
en wat zoutjes brengen. Thuiswerken in op-
tima forma, ik kan niet wachten. 

Ik weet nog hoe euforisch ik afgelopen vrij-
dag was, maar dat gevoel was maandag 
snel vergeten. Collega’s hebben het afgelo-
pen weekeinde hard gewerkt en de nieuwe 
versie AutoCAD 2022 geïnstalleerd. In een 
nieuwe versie staat veel niet meer op de-
zelfde plek en is geen klik meer hetzelfde. 
Na elke klik gebeuren er dingen die ik niet 
zag aankomen. Na elke klik kijk ik gespan-
nen wat er nu weer gaat gebeuren (of niet). 
Toch?

Na een kort moment van zelfreflectie moest 
ik toegeven dat deze angst voortkomt uit 
mijn CAD-opvoeding en dus historisch is 
ontspoord. De angst blijkt voornamelijk tus-
sen mijn oren te huisvesten en openbaart 
zich door het klikken in een nieuwe versie. 
Eerlijkheid gebied te zeggen dat deze angst 
hardnekkig is, maar niet gebaseerd op de 
meest recente versies. AutoCAD 2022 be-
vat fijne updates voor het werken met tool-
sets. Ook de verbeterde samenwerkingsmo-
gelijkheden stemmen mij tot tevredenheid. 
Soms gaat het mij niet snel genoeg, maar 
een mooie stap is weer gezet. Op naar de 
volgende update, want ik moet wel in be-
weging blijven om vooruit te komen. Om 
meer van de komende nieuwe versies te ge-
nieten, moet ook ik stappen zetten. 

Misschien moet ik mij eens na laten kijken. 
Een afspraak met de huisarts zal niets ople-
veren, hij snapt toch weinig van het turbu-
lente leven als CAD-engineer. De bedrijfs-
arts lijkt mij de perfecte persoon 
die mij van dit nieuwe-versie-syn-
droom gaat afhelpen.

Herkenbaar of remedies om beter te worden? 
Schrijf een comment op de site of mail naar 
redactie@bignieuws.nl.
 
Klik-ingenieur W. Barendsz 

Voor herhaling vatbaar 
Design8 vindt het evenement al met al geslaagd 
en zeker voor herhaling vatbaar. “Met CO-
VID-19 nog steeds onder ons is het lastig om 
evenementen te organiseren voor grote groepen 
gebruikers. Omdat mensen een beetje Zoom- en 
Teams-moe zijn geworden, biedt de virtuele cam-
pus van GoMeet hier een leuk alternatief voor. 
In een ongedwongen setting konden bezoekers 
zelfgekozen SketchUp-sessies volgen. Door der-
tien heel uiteenlopende onderwerpen aan te bie-
den, bood het programma voor ieder wat wils”, 
aldus Robert van Dee, marketing en communica-
tiespecialist bij Design8. 
Er was tijdens het seminar ook voldoende gele-
genheid om tussendoor kennis uit te wisselen of 
gewoon een praatje te maken. “Hierdoor was 
het een compleet interactieve ervaring met een 
persoonlijke touch”, vindt Van Dee. “Er zijn ook 
nog genoeg verbeterpunten. Zo liet – net als in 
het echt – de techniek ons af en toe in de steek en 
dat ging ten koste van de kwaliteit van sommige 
presentaties. We zouden bijvoorbeeld bij een 
volgende editie de presentaties vooraf op kun-
nen nemen en het vraag- en antwoordgedeelte 
echt live kunnen doen.”

Wie het SketchUp 3D Bingecamp gemist heeft, 
kan het programma online terugzien. Design8 
deelt elke week een nieuwe presentatie op zijn 
YouTube-kanaal en social media. n

www.youtube.com/design8bv

Construsoft sloot hier naadloos op aan. Door 
middel van de Trimble XR10 en Trimble Con-
nect kunnen mensen namelijk ontwerpen vanuit  
SketchUp projecteren op de werkelijke situatie 
en zo ontwerpbeslissingen nemen en eventuele 
bouwfouten op voorhand elimineren. Het brug-
getje naar de volgende sessies was hiermee 
al snel gemaakt, want Leo van Kolk en Daan 
van Steijn van Trimble MEP presenteerden een  
SketchUp-workflow voor Trimble Connect en hoe 
hiermee naadloos kan worden samengewerkt 
door verschillende projectpartners.
De laatste drie sessies van het seminar stonden 
in het teken van efficiëntie. Stefan Dezaire van 
CADez legde uit hoe ontwerpers het meeste uit 
het renderen met SketchUp kunnen halen. Hij gaf 
handige gebruikstips en vertelde over het belang 
van het gebruiken van de juiste hardware. Daar-
na was het de beurt aan LayOut, de veelgepre-
zen 2D-documentatietool die wordt geleverd met 
een SketchUp Pro-abonnement. Marian van Olst 
vertelde hierbij hoe door middel van scrapbooks 
de ontwerper aanzienlijke tijd kan besparen op 
het uitwerken van ontwerpplannen. Als laatste 
sloot Maarten Pontier van SketchUpExpert.com 
af met enkele van zijn favoriete Extensions om 
lastige ontwerptaken te vereenvoudigen. 

Maarten Pontier van SketchUpExpert.com sloot het seminar af met de presentatie van favoriete Extensions voor het 
vereenvoudigen van lastige ontwerptaken. 

Omdat de bijeenkomst plaatsvond in GoMeet, konden 
bezoekers ook een praatje met elkaar maken of met de 

leden van het organisatieteam. 
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Kindcentrum Rijnvliet is een open gebouw, zodat het contact tussen en binnen en buiten maximaal is. © 9graden architectuur

Het Nederlands-Duitse architectenbureau 
negen graden architectuur stapte in 
2017 over op Vectorworks en besloot 

meteen na het winnen van een opdracht de soft-
ware bedrijfsbreed in te zetten bij een groot pro-
ject. Een toevallige samenloop van omstandig-
heden, zo vertelt Wilbert Steenhuis, architect bij 
het bureau. “We stonden samen met vijf andere 
bureaus op de shortlist om dit project binnen te 
halen en na onze presentatie hoorden we dat 
wij als winnaar uit de bus kwamen. We hadden 
toen net de overstap naar Vectorworks gemaakt 
en beslisten om het volledig daarin te maken.” 
Het uitvoeren van een project als het ontwerp 
van het Kindcentrum Rijnvliet in een compleet 
nieuw ontwerppakket bleek goed te doen voor 
negen graden architectuur, ook omdat een 
deel van de medewerkers al bekend was met 

de software. “Ikzelf werkte bij mijn vorig bu-
reau met Vectorworks en wist dat dit een grote 
meerwaarde ging zijn voor onze manier van 
werken. Daarnaast waren er binnen negen 
graden architectuur meerdere medewerkers met 
Vectorworks-ervaring, dus we hebben niet lang 
getwijfeld om te switchen”, aldus Steenhuis, die 
concludeert dat de overstap erg vlot verliep. Dat 
was onder andere te danken aan het feit dat de 
eerste werkzaamheden grotendeels nog in 2D 
plaatsvonden, typisch een methode die een laag-
drempelige overstap mogelijk maakt. Inmiddels 
worden de projecten vooral in 3D uitgewerkt bin-
nen het kader van een BIM.

Dialoog 
De ontwerpers van negen graden architectuur 
proberen alle gebruikers te betrekken in hun 

Kindcentrum Rijnvliet is een nieuw integraal kindcentrum in de nieuwste buurt 
van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn: Rijnvliet. Bij de totstandkoming van het 
pand werd de eis gesteld dat het centrum echt deel moest gaan uitmaken van de 
nieuwe wijk en architectenbureau negen graden architectuur kreeg dan ook de 
opdracht om voor verbindingen tussen binnen en buiten te zorgen. Dat deed het 
bureau met Vectorworks, de ontwerpsoftware waarop het net was overgestapt. 

Door de redactie

Kindcentrum Rijnvliet naad-
loos opgenomen in de wijk

Contact tussen binnen en buiten maximaal

Praktijk

Integraal kindcentrum 
Kindcentrum Rijnvliet is een integraal 
kindcentrum (IKC). Een IKC, of ‘alles-
in-1-school’, biedt basisonderwijs en 
kinderopvang aan voor kinderen in een 
doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Er zijn 
geen wettelijke kaders of regels voor een 
Integraal Kind Centrum, waardoor het 
per IKC verschilt welke voorzieningen 
zijn samengevoegd en op welke manier 
deze samenwerken. Kindcentrum Rijn-
vliet biedt kinderdagverblijf en buiten-
schoolse opvang aan naast het reguliere 
basisonderwijs.
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Opvallend is de passage die zich dwars door het gebouw slingert en die een veilige doortocht biedt naar het Voedselbos. © 9graden architectuur

pal boven die van de jongste kinderen. Deze 
verdiepingen zijn (ook) met elkaar verbonden 
door een spannend speelhuis. De eerste eta-
ge telt in totaal twaalf lokalen met leerpleinen 
en op de tweede etage is ruimte voor nog 
vier groepen met binnenpleinen. Opvallend 
is de passage die zich op één hoog dwars 
door het gebouw slingert. Via deze route is 
het mogelijk om naar binnen te lopen bij het 
kindcentrum en veilig over te steken naar het 
Voedselbos. “Wij zijn erg blij met deze ver-
binding tussen de wijk en het voedselbos, die 
zorgt voor een zekere dynamiek in de wijk”, 
zo licht Steenhuis toe. 
Naast de open structuur was een van de an-
dere vereisten voor dit project dat het kind-
centrum energieneutraal moest zijn. Dat was 
voor het architectenbureau negen graden 
architectuur, dat veel waarde hecht aan func-
tionele, moderne en ecologische architectuur, 
geen enkel probleem. De architecten stelden 
tijdens het ontwerpproces een integraal pak-
ket van bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen samen. Zo heeft de gebouwschil 
een hoge isolatiewaarde gekregen en is on-
der andere drievoudig glas toegepast in com-
binatie met gestuurde zonwering. n

www.9graden.net/nl

www.kindcentrumrijnvliet.nl

www.designexpress.eu/nl

pers een resultaat te bereiken waar iedereen 
tevreden mee was. 

Verbinding met wijk
Het pand van Kindcentrum Rijnvliet werd dit 
jaar opgeleverd en in gebruik genomen. De 
opdracht om het gebouw goed te verbinden 
met de rest van de wijk is duidelijk uitge-
voerd: het kindcentrum is een open gebouw, 
zodat het contact tussen en binnen en buiten 
maximaal is. Op de begane grond worden 
kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen in vier 
eigen ruimten en beneden zijn ook speelza-
len en drie ateliers voor oudere kinderen, 
met grote ramen die uitkijken op het tegen-
overgelegen Voedselbos, zie kader. De zes 
ruimtes voor kinderen van 4 tot 6 jaar liggen 

ontwerpen, onder andere door met hen in 
dialoog te gaan over hoe zij het gebouw zien 
en door workshops te organiseren. Zo ook 
bij deze opdracht, vertelt Steenhuis: “Voor 
project Rijnvliet lieten we de gebruikers blok-
ken stapelen. De grondoppervlakte voor dit 
project was redelijk beperkt, maar er moest 
best veel gebeuren op die plaats. Zo moest 
er naast de basisschool ook ruimte zijn voor 
een kinderdagverblijf en een openbare gym-
zaal.” 
Door de gebruikers van het gebouw de blok-
ken te laten stapelen, ondervonden ze zelf 
de uitdagingen van dit project. Nadat ze op 
die manier inzicht kregen in de beperkingen, 
hebben de gebruikers samen met de architec-
ten de puzzel gelegd en wisten de ontwer-

Voedselbos Rijnvliet 
Het kindcentrum Rijnvliet staat in een nieuwe, ‘eetbare’ woonwijk waarin alle planten en 
bomen voedsel produceren: voor de andere planten en bomen, voor dieren, voor bewo-
ners en voor bezoekers in Utrecht. De wijk bevat daarnaast ook een voedselbos en een 
boomgaard, waarbij deze laatste met name bedoeld is voor buurtactiviteiten. 
Het voedselbos beslaat een oppervlak van ruim vijftienduizend vierkante meter en is ge-
inspireerd op een natuurlijk bos. Het wordt opgebouwd in meerdere lagen met veel ver-
schillende soorten eetbare planten, bomen en struiken. Na een paar jaar kan er geoogst 
worden uit het voedselbos: fruit, noten, wortels en bladeren. 
Het kindcentrum Rijnvliet ligt direct aan het voedselbos. Voor de leerlingen van de basis-
school komt in het bos een buitenleslokaal met zonnewijzer. Ook op andere plekken in 
het bos kunnen kinderen spelend leren. Bijvoorbeeld over de loop van rivieren bij de 
waterspeelplek en over het eetbaar groen bij het fruitdoolhof.
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Wat is BIGnieuws?
BIGnieuws is het lijfblad met een praktische insteek voor de 
Bouw-, Infra- en Geo-ICT-professional.
Bouwinformatiemodellen en 3D-ontwerpen worden al enige 
tijd gebruikt binnen de bouwsector. Een door architecten of 
ingenieurs uitgewerkt ontwerp van een gebouw of kunstwerk 
staat echter niet op zichzelf, maar heeft altijd een plaats in 
de omgeving. Anderzijds zien de makers van digitaal kaart-
materiaal dat het heel interessant is om de 3D-informatie van 
objecten op te nemen in kaarten, zodat een compleet model 
ontstaat dat alle gegevens bevat van een gebied. BIGnieuws 
verschijnt acht maal per jaar in Nederland en Vlaanderen.

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

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

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

CMedia
Westfriesland 18, 
8302 MC Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar: 
services@bignieuws.nl.
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Wij wensen u 
fijne feestdagen en 

een voorspoedig 2022
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TEC CADCollege | Nijmegen
Cursussen & HBO-opleidingen

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

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. 

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

TEC CAD / College  
024-356 56 77
Info@cadcollege.nl  
Nijmegen Kerkenbos 1018B
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AutoCAD Basis 10,11,17,18 1,2,7,8 2,3,7,8 

AutoCAD Update 27, 28   

AutoCAD Gevorderd 24,25,26,31 16,17,23,24 23,24,30,31 

AutoCAD & VB.NET   2,3,7,8 

AutoCAD 3D  14,15,21,22  

Inventor Basis 12,13,19,20 1,2,7,8 9,10,16,17 

Inventor Update   28,29 

Inventor Gevorderd  3,4,9,10 14,15,21,22 

Inventor Expert, Blok I-II 24,25,26,31   

Inventor iLogic   2,3,16,17 

Fusion 360 Basis 10,11,17,18   

Fusion 360 Gevorderd   21,22,28,29 

Fusion EEM 24,25   

Revit Basis 12,13,19,20 3,4,9,10 9,10,16,17 

Revit Gevorderd  16,17,23,24  

Revit  Installatietechniek  14,15,21,22  

Revit Expert  12,13,19,20  23,24,30,31 

Revit & VB.NET Basis   2,3,9,10 

3ds Max Basis 24,25,26,31   

3ds Max Renderen 26,31   

Unity   23,24,30,31 

Nu ook Unity!
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TEC CADCollege | Nijmegen
Cursussen & HBO-opleidingen

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

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. 

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

TEC CAD / College  
024-356 56 77
Info@cadcollege.nl  
Nijmegen Kerkenbos 1018B
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AutoCAD Basis 10,11,17,18 1,2,7,8 2,3,7,8 

AutoCAD Update 27, 28   

AutoCAD Gevorderd 24,25,26,31 16,17,23,24 23,24,30,31 

AutoCAD & VB.NET   2,3,7,8 

AutoCAD 3D  14,15,21,22  

Inventor Basis 12,13,19,20 1,2,7,8 9,10,16,17 

Inventor Update   28,29 

Inventor Gevorderd  3,4,9,10 14,15,21,22 

Inventor Expert, Blok I-II 24,25,26,31   

Inventor iLogic   2,3,16,17 

Fusion 360 Basis 10,11,17,18   

Fusion 360 Gevorderd   21,22,28,29 

Fusion EEM 24,25   

Revit Basis 12,13,19,20 3,4,9,10 9,10,16,17 

Revit Gevorderd  16,17,23,24  

Revit  Installatietechniek  14,15,21,22  

Revit Expert  12,13,19,20  23,24,30,31 

Revit & VB.NET Basis   2,3,9,10 

3ds Max Basis 24,25,26,31   

3ds Max Renderen 26,31   

Unity   23,24,30,31 

Nu ook Unity!
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DE KRACHT VAN  
EEN WORKSTATION.  
PRIJS VAN EEN DESKTOP.
Op zoek naar een goede prijs zonder in te leveren op prestaties? Dan bent u hier aan het juiste 
adres. De ThinkStation®P350 workstations bieden de nieuwste high-performance Intel® Core™ 
en Xeon® processoren, tot NVIDIA RTX™ professionele graphics, en twee vormfactor opties 
voor ultieme flexibiliteit van de werkruimte.

• Beschikbaar in een Tower en Small Form Factor formaat voor elke werkplek

• Intel® Xeon® W-Series of 11e Gen Intel® Core™ processoren

• Ondersteuning voor VR-ready NVIDIA RTX™ A5000 grafische kaart

• Tot 128 GB, 3200MHz geheugen

• Dual M.2 NVMe PCIe opslag met RAID mogelijkheid

• Aansluiten tot 11 onafhankelijke Displays

• Windows 10 Pro

Powered by Intel® Core™ processorPowered by Intel® Xeon® processor

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.

ThinkStation P350 SFF

€726 EXCL. BTW.

P350


