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Wie is ITANNEX?
Uw Autodesk partner!

Itannex is de multidisciplinaire BIM specialist binnen de bouw en 
civiele techniek in Nederland. Wij ondersteunen de Nederlandse 
bouwkolom al vanaf 1996 met 2D en 3D ontwerp oplossingen. 
Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen 
door het creëren van verbindingen tussen mensen, inzichten, ca-
paciteiten en systemen. Met onze producten en diensten helpen 
wij onze klanten om samenwerkingen te versterken, de concur-
rentiepositie te verbeteren en winstgevendheid te verhogen.

Onze klantenkring bestaat onder andere uit ingenieurs- en archi-
tectenbureaus, constructeurs, aannemers, installatie  
(advies)bureaus, fabrikanten, leveranciers, woningcorporaties en 
gemeenten. Wij houden ons bij deze opdrachtgevers bezig met 
de implementatie, training en ontwikkeling van teken- en  
ontwerpsystemen gebaseerd op de producten van Autodesk. 

Autodesk Software 
Itannex levert branchespecifieke producten van Autodesk zoals 
de Infrastructure Design Suite (met onder andere AutoCAD  
Civil3D en AutoCAD Map3D), de Building Design Suite (met 
onder andere AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Revit 
Structure, Revit MEP, NavisWorks, Recap en 3DS Max Design) en 
als totale BIM oplossing de BIM 360 software. In dit segment is 
Itannex al enige jaren marktleider in de Benelux. Uiteraard zijn wij 
geautoriseerd voor het leveren van alle producten van Autodesk. 
Itannex onderscheidt zich door naast het aanbieden van Auto-
desk software, specifieke kennis van de bouw- en infrabranche te 
bieden aan haar klanten. Onze consultants kunnen u ondersteu-
nen bij de implementatie van de software en het opstarten van 
uw (BIM) project.

Want naast onze rol als partner van Autodesk, is het onze 
kerntaak om ondersteuning en/of advisering rondom deze 
producten te bieden. Dat kan in veel varianten: van opleidingen 
en projectmanagement tot technische consultancy en implemen-
tatiebegeleiding. Wij kunnen dit op een uiterst competitieve wijze 
invullen; niet alleen met scherpe, marktconforme prijsstellingen, 

maar vooral met een zeer hoog kennisniveau. Hiermee zorgen wij 
ervoor dat uw investering zich zo snel mogelijk terugverdient.

BIM oplossingen
Of het nu gaat om een traditioneel of geïntegreerd ontwerppro-
ces, of er in een ‘vendor’ of Open BIM omgeving moet worden 
gewerkt, het maakt voor de consultants van Itannex niet uit! Voor 
ieder proces is er een oplossing, waarover onze consultants u 
kunnen adviseren. Wij hebben in tal van projecten niet alleen 
koppelingen met andere CAD en/of BIM software gerealiseerd, 
maar ook met diverse andere disciplines zoals calculatie, plan-
ning, webshops, woningconfiguratoren, tablet integratie, cloud 
integratie, clashcontroles en visualisaties.

Vind het wiel niet zelf uit!
Wanneer u problemen ondervindt bij uitwisseling binnen BIM 
projecten of u denkt bezig te zijn met het “uitvinden van het 
zoveelste wiel” nodigen wij u uit om eens vrijblijvend met ons te 
“sparren”. U zult niet de eerste zijn die een probleem probeert op 
te lossen dat niet uniek is en waar inmiddels prachtige oplossin-
gen voor zijn, die Itannex elders al heeft toegepast.

Meer informatie? www.itannex.com of info@itannex.com
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Itannova is het nieuwsblad van Itannex en 
wordt in eigen beheer uitgebracht. De itannova 
wordt kosteloos verspreid onder klanten en 
relaties van Itannex. Voor opmerkingen, het  
bestellen van extra exemplaren, aan- of afmel-
ding van onze verzendlijst kunt u telefonisch 
contact met ons opnemen via 088 - 872 00 00 
of per mail via info@itannex.com. U kunt deze 
editie online bekijken op www.itannova.com.

De itannova is met grote zorg samengesteld, 
echter Itannex aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor mogelijke onjuistheden. Niets uit 
deze uitgave mag zonder toestemming worden 
gereproduceerd.  

Inhoud & vormgeving: Itannex & Thumbs Up
www.thumbs-up.nl 

Het heeft even geduurd, maar de bouw lijkt weer uit het slop te kruipen. 
De banken geven positieve berichten af met hun kwartaalberichten. De 
orderportefeuilles raken weer beter gevuld, de prijsdruk lijkt weer wat af 
te nemen. Allemaal indicatoren van het herstel van de bouw. 
 
Bedrijven die de afgelopen jaren de hand op de knip hebben gehouden 
zullen nu weer gaan investeren. Bij Itannex merken we ook vooral de 
middelgrote en kleinere bedrijven dit weer gaan doen. Investeringen op 
gebied van BIM staan bij veel bedrijven nu, terecht, op nummer 1. 

Bij Itannex kijken we inmiddels ook alweer een stap verder, naar de toe-
komst. Vandaar ook de keuze voor dit themanummer: BIM en Duurzaam-
heid. Dat BIM de toekomst is, daar is iedereen inmiddels al wel zeker van. 
Maar het gebruik van BIM om een duurzamer bouwwerk te ontwerpen 

en bouwen, dat is iets wat nog maar nauwelijks wordt ingezet. Itannex 
ziet op dat gebied heel veel mogelijkheden. Daarom hebben wij ons in 
september 2014 aangesloten aan bij de Ecobouw, een initiatief binnen de 
Dutch Green Building Week. 

Bent u ook geïnteresseerd om met BIM een duurzamer ontwerp te 
maken? Lees dan vooral deze Itannova aandachtig door. Wij laten onze 
klanten uitgebreid aan het woord met hun eigen 
ervaring en onze consultants leggen u graag uit hoe 
u BIM (beter) in kunt zetten!

Wim Bremmer  
directeur

info@itannex.com
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Duurzamer en energiezuiniger bouwen is tegenwoordig een steeds vaker opgelegde eis in de bouw. Ook in het 

Bouwbesluit worden strengere eisen gesteld aan nieuwbouw. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen gaande op 

gebied van energieneutraal en zelfs energieleverend bouwen. Door al tijdens het ontwerp van een gebouw na te 

denken over de eisen van energieprestatie, kan met behulp van een BIM model een duurzamer gebouw worden 

ontworpen.

Met BIM een duurzamer ontwerp!
Hoe zet je BIM software op de juiste manier in?

Want wist u dat BIM mogelijkheden biedt voor simulatie en optimalisatie 
van de ecologische voetafdruk van een gebouw, nog voor de realisatie? 

BREEAM + BIM
Dit is geheel in de gedachte van ontwerpen volgens BREEAM, een veel 
toegepaste meetmethode voor duurzaamheid. Met de BREEAM methode 
worden gebouweigenaren en ontwikkelaars al ruim voor de start van de 
bouw geconfronteerd met diverse duurzame onderwerpen. BREEAM is 
een internationale meetmethode voor nieuwe en bestaande bouw, waar-
mee het duurzaamheidsniveau van een gebouw bepaald kan worden. De 
methode is opgedeeld in negen thema’s: waterverbruik, afval, manage-
ment (beheer), transportbewegingen om het gebouw, vervuiling naar de 
omgeving, gezondheid en welzijn van de medewerkers en landgebruik en 
ecologie.

Wanneer we naar deze diverse thema’s kijken, zijn er een aantal die  

kunnen worden geïntegreerd in een BIM, een gebouw informatiemodel. 
Zo zijn er al diverse plugins beschikbaar voor bestaande Autodesk soft-
ware voor het maken van bijvoorbeeld bouwfysische berekeningen. Maar 
ook met Revit zelf is er al het nodige mogelijk!

BIM: beheer en onderhoud
Het is ook interessant om na te denken over wat BIM kan opleveren rich-
ting de exploitatiefase (beheer en onderhoud), omdat je vooraf een grove 
inschatting kunt maken van het energieverbruik van een gebouw. Bo-
vendien laat BIM je nadenken over de fases die een gebouw doormaakt, 
namelijk nieuwbouw, gebruik, herbestemming en/of sloop. Dit noemt men 
ook wel de Life Cycle van een gebouw. Een LCA, Life Cycle Analysis, 
geeft inzicht in de levenscyclus van het gebouw. Het toevoegen van 
dynamische informatie aan een BIM model, over bijvoorbeeld installaties, 
is bruikbare informatie voor het maken van een LCA. De LCA-methodes 
combineren een schematisch 3D-gebouwmodel met een bestek waarin 
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Revit Energy Analysis

In Revit Architecture, MEP, de Building Design Suite en de Infrastructure Design Suite kunt u gebruik maken van Revit Energy Analysis. Dit kan 
alleen wanneer u een subscription hebt, bijvoorbeeld Maintenance of Desktop. Wilt u weten of u Revit Energy Analysis kan gebruiken of wilt u uitleg 
over het gebruik hiervan? Neem contact op met Itannex via info@itannex.com of 088 - 872 00 00. 

de producten, materialen en installaties worden geselecteerd en hoeveel-
heden gekwantificeerd. Met behulp van een database met productinfor-
matie wordt vervolgens de milieubelasting van het gebouw bepaald. 

Het maken van een inschatting tussen investering in duurzaamheids-
maatregelen en materiaalkeuze vooraf en opbrengst in de exploitatiefase, 
kan inzicht geven in het maken van de juiste keuzes en investeringen. 
Daarnaast krijg je inzicht in je materiaalkeuze en of deze geschikt is voor 
herbestemming en nog restwaarde heeft bij de sloop van het gebouw. 
Maar kan dit in de praktijk al waargemaakt worden met BIM?

Revit Energy Analysis
Revit biedt de mogelijkheid om analytische energiemodellen te creëren 
om snel een energiesimulatie te maken. Al met een model dat opgezet is 
in LOD 100, als conceptuele massa’s, kan een energieanalyse gemaakt 
worden met de Energy Analysis tools. Maar ook op basis van bouwkun-
dige elementen kan in latere fase van het ontwerp deze analyse gemaakt 
worden. Met deze analysetools kun je relatief snel een schatting maken 
van energieverbruik en lifecycle kosten van een gebouw. 

Dit gebeurt op basis van diverse onderdelen van het gebouw, bijvoor-
beeld dak- en geveloppervlak (mogelijkheid voor zonnepanelen), thermi-
sche kwaliteit van gebruikte materialen en zon- en windanalyse op basis 
van de locatie. 

De Energy Analysis baseert de keuzes onder andere op de exacte locatie 
van het gebouw. Hiervoor wordt een internationale klimaat database 
gebruikt, waarmee accurate informatie over het klimaat aan het gebouw-
model kan worden toegevoegd. 

Revit Energy Analysis is een cloud-gebaseerde service, die wordt gekop-
peld met de Green Building Studio van Autodesk. Hiermee kun je binnen 
de bestaande workflow van het ontwerpen ook nog een energieanalyse 
toevoegen. Door het maken van diverse ontwerpvarianten en vervolgens 
de Revit Energy Analysis toe te passen, kan er veel geld bespaard wor-
den op de kosten in de exploitatiefase van een gebouw.

Met deze tools binnen Revit kun je al vroeg binnen het project duurzaam-
heid belangrijk maken en de juiste keuzes maken voor de gebruiksfase 
van een gebouw. We kunnen dus concluderen: Duurzaamheid hoeft niet 
duur te zijn!

Danny Joseph
danny.joseph@itannex.com

Wilt u meer weten over BIM en duurzaamheid en de mogelijkhe-
den? Neem dan direct contact met ons op:
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Itannex verhoogt projectprestaties bij klanten door het implementeren van BIM. Onze consultants constateren dat 

deze implementaties en daarmee behaalde resultaten variëren per klant, waardoor soms onduidelijkheden ontstaan 

over de optimale implementatie. Om deze te verhelderen laat Itannex een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren 

door Wim Smits, masterstudent ‘Civil Engineering and Management’ aan de Universiteit van Twente.

Benchmark van BIM Maturity
Wetenschappelijk onderzoek biedt uitkomst

Wim Smits heeft een “BIM Maturity assess-
mentmodel” ontwikkeld en op grote schaal 
toegepast om BIM implementaties te bench-
marken. Hierbij meet hij concreet hoe bedrijven 
BIMmen en welke voordelen zij behalen, ver-
volgens analyseert hij de ideale implementatie 
per bedrijfstype. Bijna 1600 bedrijven hebben 
inmiddels deelgenomen aan dit onderzoek, 
hetgeen aangeeft dat zij deze aanpak als zeer 
waardevol beschouwen. Zowel Itannex als 
Smits zijn hier zeer trots op en zullen dan ook, 
op deze wijze, bedrijven blijven adviseren met 
het optimaliseren van hun BIM-implementatie. 

Uitsluitend wetenschappelijke 

kennis
Om kwaliteit te garanderen is het “BIM Maturity 
model” uitsluitend gebaseerd op wetenschap-
pelijke kennis. Hierbij heeft Smits zich verdiept 
in de beschikbare wetenschap en een selectie 
gemaakt op basis van kwaliteit, actualiteit en 
bruikbaarheid. Vervolgens heeft hij deze zorg-
vuldig ontwikkeld naar een enquête en deze ge-
toetst bij diverse bouwbedrijven, resulterend in 
een optimaal model voor het benchmarken van 
BIM. Hiermee biedt dit model Itannex de ideale 

mogelijkheid ieder bedrijfstype nauwkeurig 
langs de BIM-meetlat te leggen en te voorzien 
van specifieke implementaties.

BIM op organisatorisch niveau
Smits geeft aan dat hij zijn onderzoek is gestart 
met de gedachte dat BIM implementaties zich 
in een spectrum bevinden, dus in een bepaal-
de mate. Hiermee wijkt hij radicaal af van het 
bestaande paradigma dat stelt dat bedrijven 
BIMmen of niet BIMmen. Smits: “BIM is een 
proces dat zich afspeelt in de gehele organi-
satie, zoals bedrijfsstrategieën die gewenste 
projectresultaten faciliteren, HRM-beleid dat 
personeel op gerichte wijze bekwaamt, en 
uiteraard ICT-voorziening om überhaupt te 
kunnen BIMmen”. Volgens hem is het dan ook 
te beperkt om te stellen “of” bedrijven BIMmen, 
maar moeten we ons afvragen “waarom en 
hoe” bedrijven BIMmen. 

Op basis van zijn onderzoek adviseert Smits 
bedrijven om BIM te implementeren in drie een-
voudige stappen: 1. Definieer de motieven, 2. 
Inventariseer de implementatie-inhoud door de 
optimale werkwijze voor deze motieven te ver-

gelijken met de bestaande en 3. Implementeer 
concrete en haalbare stappen om de huidige 
werkwijze te optimaliseren. Zoals, maar niet be-
perkt tot, het aanschaffen van de juiste software 
en trainingen. Met deze aanpak breidt Itannex 
haar diensten uit door bedrijven voortaan ook te 
adviseren in de eerste en tweede stap.

De Nederlandse BIM maturity
Begin 2015 zal Smits zijn onderzoek afronden 
en de conclusies presenteren. De resultaten 
worden vervolgens gebruikt voor toekomstig 
onderzoek. Op deze manier blijft Itannex haar 
diensten en producten ontwikkelen om klanten 
optimaal van dienst te kunnen zijn. Smits kan 
dan ook alvast verklappen dat bedrijven die 
BIMmen hier echt hun voordeel mee kunnen 
doen: “Op basis van BIM maturity kunnen 
BIM-implementaties geoptimaliseerd worden 
voor ieder bedrijfstype en –niveau.”

Wim Smits
info@itannex.com

Meer weten over het BIM 
maturity model? Neem contact 
met ons op!

Afbeelding: KuiperCompagnons
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Martin Haverkamp, account manager, kwam 
in 2012 bij SOLARWATT in Tiel terecht, na 
een lange periode bij  meerdere aannemers te 
hebben gewerkt. Bij zijn vorige werkgever stond 
BIM heel hoog op de agenda. Haverkamp: 
“Toen ik bij SOLARWATT begon heb ik vrij snel 
de term BIM geïntroduceerd. Daar hadden ze 
hier geen ervaring mee.” Frans Nieman, mana-
ger BIM for manufacturing bij Itannex, verzorg-
de namens Haverkamp een presentatie voor de 
directie van SOLARWATT om hen te overtuigen.  
De boodschap van Nieman was helder volgens 
Haverkamp, ook voor de directie: “BIM is de 
toekomst. Of je stapt nu in, of je loopt erach-
teraan. Bovendien is het voor een bedrijf als 
SOLARWATT een eenmalige investering, omdat 
wij niet zelf modelleren. Toen was de keus 
snel gemaakt. Inmiddels zijn de SOLARWATT 
producten al een jaar beschikbaar in de Revit 
bibliotheek.”

Om haar producten beschikbaar te stellen koos 
Centrosolar specifiek voor Revit. Haverkamp 
had hier ervaring mee vanuit zijn oude werkge-
ver en merkte dat dit bij ontwerpende partijen 
de standaard in de markt aan het worden is. 

Geïntegreerde panelen in BIM
SOLARWATT heeft ervoor gekozen om alleen 
haar geïntegreerde zonnepanelen beschikbaar 
te maken als Revit 3D package. Dit geïntegreer-
de systeem wordt bij nieuwbouw vaak toege-
past, omdat dit er visueel mooier uitziet dan 
panelen die ‘op’ het dak liggen. Bovendien is 
het ook goedkoper dan de traditionele panelen, 
omdat je op die plaats geen dakpannen nodig 
hebt. Haverkamp: “We hebben alleen de  

geïntegreerde panelen in BIM beschikbaar, 
omdat dit voor architecten interessant is met 
modelleren. De details en aansluitingen van 
het dak, de dakbedekking en de zonnepanelen 
zitten op die manier direct in het 3D model.”

Goed voor concurrentiepositie
SOLARWATT lijkt een goede keus te hebben 
gemaakt om in deze tijd te gaan investeren in 
BIM. Omdat hun panelen beschikbaar zijn in 
de Revit bibliotheek, worden ze al regelma-
tig voorgeschreven in bestekken. Dat leidt er 
toe dat Centrosolar vaker wordt toegepast in 
nieuwbouw. “Wij zijn de eerste en tot nu enige 
leverancier die haar panelen in BIM aanbiedt. 
Daardoor worden we vaker voorgeschreven 
door architecten of zelfs door eindklanten. Voor 
ons is BIM absoluut goed voor onze concur-
rentiepositie,” aldus Haverkamp. Klanten van 
SOLARWATT, waaronder diverse woningcorpo-
raties en aannemers, schrijven bij nieuwbouw-
projecten de systemen van SOLARWATT voor. 

BIM als verkoopargument
Op vakbeurzen wordt BIM door SOLARWATT 
ook echt ingezet als verkoopargument. De 
afnemers van het bedrijf zijn nu een geselec-
teerde groep van installateurs (partners), die 
ook worden getraind om op de juiste manier 
met de producten om te gaan, zowel commer-
cieel als technisch. Haverkamp: “Op beurzen 
komen we natuurlijk ook andere partijen tegen, 
zoals architecten, die niet direct onze afnemer 
zijn, maar wel beslisser zijn in het traject. Wij 
gebruiken BIM dan ook als direct verkoopargu-
ment richting deze partijen: onze producten zijn 
‘verkrijgbaar in BIM’.” 

Energieneutraal bouwen 
Het feit dat SOLARWATT stappen heeft gezet 
op gebied van BIM, biedt volgens Haverkamp 
nog meer kansen. “Het wordt steeds gemakke-
lijker met de beschikbare informatie en produc-
ten om gebouwen zowel virtueel te modelleren 
als energieneutraal. Is de RC-waarde te laag, 
dan voeg je bijvoorbeeld nog wat zonnepanelen 
toe, geïntegreerd in de gevels. Met virtueel bou-
wen kun je vooraf spelen met de mogelijkheden 
die er zijn.” De volgende stap is volgens Haver-
kamp om ook rekenmodellen toe te voegen. De 
architect kan dan aan de hand van de oriëntatie 
van het gebouw berekenen wat zonne-energie-
systemen op kunnen leveren gedurende een 
bepaalde periode. 

Haverkamp ziet voor SOLARWATT nog genoeg 
mogelijkheden om verder te innoveren, onder 
andere door de overname door het Duitse 
SOLARWATT: “Dit is een partij die ook bovenin 
de markt staat qua kwaliteit en innovativiteit. 
Zij hebben producten die wij graag toevoe-
gen aan onze lijn, zoals een façade-systeem, 
geïntegreerd daksysteem en een carportsys-
teem. Deze producten zullen dan ook in BIM 
beschikbaar worden gemaakt. Ik ben ervan 
overtuigd dat we hiermee onze concurrentie-
positie op de Benelux markt alleen maar verder 
gaan versterken.”

Als onderdeel van het Duitse SOLARWATT levert en ontwikkelt de Nederlandse vestiging 

in Tiel hoogwaardige zonne-energiesystemen. Tot nu toe is het bedrijf in Nederland de 

enige die dit type producten in BIM aanbiedt. Vanaf de bedrijfswebsite kunnen klanten 

direct de Revit family package downloaden en het zonnepaneel integreren in hun model. 

Voorheen was het bedrijf bekend als Centrosolar Benelux, maar door de overname door 

SOLARWATT zal men op korte termijn nog meer producten in BIM gaan aanbieden. 

Verkrijgbaar in BIM!
Centrosolar/SOLARWATT

Frans Nieman
frans.nieman@itannex.com

Wilt u meer weten over uw 
producten in BIM? Neem direct 
contact op met onze account 
manager!
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KuiperCompagnons heeft een achtergrond in 
de woningbouw, maar is het laatste decenni-
um onder andere gespecialiseerd in zorg en 
laboratoria. Zo heeft het bedrijf het ontwerp 
voor de renovatie van het Albert Schweitzer zie-
kenhuis gedaan en voor diverse locaties van de 
Sanquin bloedbanken. De kracht van het bedrijf 
zit volgens Van Drongelen in het gezamenlijk 
ontwikkelen van complexe, multidisciplinaire 
opgaves met de opdrachtgever. Zo werken er 
bij KC bijvoorbeeld ook juristen in vaste dienst, 
om ondersteuning te bieden op gebied van 
regelgeving voor stedenbouwkundige plannen. 

Daarnaast is KC ook internationaal actief. Zij 
werken gewoon vanuit Rotterdam met een 
internationaal team, aan projecten in Rusland 
en nu in Jakarta. Voor een groot kustbescher-
mingsproject in Jakarta heeft KC het stedelijke 
ontwerp gemaakt. Ook is KC al bijna 20 jaar 
actief in China.

Wijs door schade en schande
In 2008 is KC begonnen met ontwerpen in 
Revit. Dit was een zeer bewuste keuze omdat 
Revit, zeker in 2008, de software was die op 
dat moment de meeste mogelijkheden had 
volgens Van Drongelen. “Bovendien is het een 
internationaal product, wat het voor ons extra 
interessant maakt omdat wij ook internationaal 
opereren. Zo hebben we in Rusland ook al 
klanten gehad die met Revit werkten.” In de 
jaren die achter ons liggen is er wel een duidelij-
ke leercurve te zien. “Omdat we zo vroeg zijn 
gestart, zijn we echt door schade en schande 

wijs geworden. Maar daar plukken we nu wel 
de vruchten van! Als je de modellen van toen 
vergelijkt met die van nu, zit daar echt een 
enorm verschil in. We zien dat de werkmetho-
diek zich nog steeds blijft verbeteren.” 
Maurice van Drongelen ziet vooral voor de zorg 
een grote meerwaarde in BIM. Van Drongelen: 
“De inzet van BIM op het gebied van facility 
management moet in de toekomst voor zorgge-
bouwen, zoals ziekenhuizen, de grootste winst 
zijn. Wij raden onze opdrachtgevers dan ook 
altijd aan om bij een verbouw direct dit gedeelte 
in BIM op te zetten. Stap voor stap kunnen ze 
dan groeien naar een gebouw informatiemo-
del, wat de exploitatie en beheer voor hen veel 
gemakkelijker kan maken.”

Open BIM is de toekomst
Hoewel Van Drongelen toegeeft dat de beste 
manier om nu met elkaar te BIMmen is door 
allemaal met Revit te werken, denkt hij wel 

dat we uiteindelijk volledig naar open BIM 
gaan. Dus naar uitwisseling met IFC. “Dat kan 
gewoon niet anders. Er zullen altijd partijen in 
de keten zijn die met andere software moeten 
en blijven werken. Maar wij zien nu nog te veel 
problemen ontstaan met Open BIM, we kunnen 
hiermee de beloftes naar de opdrachtgever niet 
waarmaken. En je geloofwaardigheid is heel 
belangrijk met BIM, omdat je met iets innova-
tiefs bezig bent. Voor de opdrachtgever is het 
vaak nog iets vaags, iets nieuws. Daarom moet 
je des te meer je best doen om tot een perfect 
eindresultaat te komen. En met IFC en Open 
BIM gaat er nog teveel fout in onze ogen.”

KuiperCompagnons kijkt graag om zich heen 
naar nieuwe ontwikkelingen. In Amerika wordt 
ook al 3D scannen toegepast tijdens de bouw, 
voor het controleren en maken van revisies van 
een BIM model. Van Drongelen ziet dit als iets 
heel interessants, omdat je op deze manier 
direct een ‘as built’ model hebt. “Maar dit is in 
Nederland echt nog toekomstmuziek, omdat 
met name de kosten hiervoor nog erg hoog 
liggen.”

Reality check
Over het geheel genomen ziet Maurice van 
Drongelen dat BIM nog niet in de hele keten 
wordt toegepast. “Dit ligt denk ik ook vooral 
aan de aanbestedingsvorm van een project. 
Wanneer je standaard meeneemt dat de aanne-
mer ook in het BIM model moet werken, kun je 
ook verplichten dat onderaannemers in meer of 
mindere mate hierin mee werken.” Hij ziet vaak 

De oude Van Nellefabriek in Rotterdam, waar vroeger koffie, thee en tabak werd verwerkt, 

biedt tegenwoordig inspirerende kantoorruimte. Hier vind je ook KuiperCompagnons (KC). 

Maurice van Drongelen is als projectmanager werkzaam bij dit multidisciplinaire ontwerp- en  

adviesbureau. BIM is een thema dat al jaren speelt bij KC volgens Van Drongelen.

Hou het simpel!
KuiperCompagnons
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genoeg dat projecten die in BIM zijn ontworpen, 
toch weer foutlopen in het uitvoeringstraject, 
omdat de aannemer weer op de traditionele 
manier gaat werken. “Je komt gewoon nog heel 
vaak tegen dat partijen zeggen dat ze kunnen 
BIMmen, maar nog helemaal niet op niveau 
zitten.” 

Maar er zijn gelukkig ook voorbeelden waar 
het wél goed gaat. “Bij een nieuw zorggebouw 
in Schoonhoven hebben we met de aannemer 
een heel mooi BIM traject gevolgd. Er werkten 
twaalf partijen mee in BIM, wat resulteerde in 
ongeveer 40 BIM-‘aspect’ modellen (IFC, Revit 
e.d.). Wij verzorgden hier oa. de uitvoeringste-
keningen, die gevoed werden door informatie 
van o.a. de kozijnleverancier, prefab leverancier, 
constructeur en staalleverancier. Dit model was 
de uiteindelijke basis voor de uitvoering!”

Daarnaast vindt Van Drongelen dat BIM niet 
altijd als wondermiddel gezien moet worden.  
“Als we een reality check doen, moeten we ook 
constateren dat als we willen dat de bouw ver-
betert, we ook de uitvoeringsmethoden moeten 
verbeteren. Bijvoorbeeld de arbeidsomstandig-
heden tijdens de uitvoering. Als iemand wape-
ning moet vlechten in wind en regen helpt ook 

het gebruik van een iPad niet op de bouw . Dan 
worden er gewoon fouten gemaakt!”. Daarom 
voorziet Van Drongelen dat er in de toekomst 
veel meer geprefabriceerd zal worden. “Dat zie 
je nu in combinatie met LEAN bouwen en vanuit 
bijvoorbeeld BREEAM al veel meer gebeuren. 
Er is veel minder activiteit op de bouwplaats. 
Hier leent BIM zich ook heel goed voor.”

BIM en duurzaamheid
Van Drongelen ziet een grote overeenkomst 
tussen BIM en duurzaamheid: over beide wordt 
heel veel zin maar nog meer onzin verkocht in 
de wereld. Zijn advies: hou het simpel! “Want 
waar het om gaat, is dat we met de hele keten 
het ‘perfect’ ontworpen gebouw moeten ma-
ken. Bepaal van tevoren wat nodig is om teveel 
aan ballast te voorkomen.” Concreet kun je met 
BIM volgens Van Drongelen wel een duurza-
mer gebouw maken. “Je hebt toegang tot je 
gebouwinformatie, je kunt diverse varianten al 
in de ontwerpfase testen en je kunt zorgen voor 
minder verspilling. Met BIM op gebouwniveau 
kunnen we al wel het nodige, vooral op gebied 
van materialen. We kunnen in BIM rekenen met 
volumes en milieukwalificaties, maar de juiste 
tools om een duurzaam gebouw te benchmar-
ken ontbreken nu nog.” 

Voor KuiperCompagnons is BIM dus puur 
een hulpmiddel voor duurzaamheid en ook 
alleen op gebouwniveau. Van Drongelen: “Het 
samenwerken met BIM in stedenbouwkundige 
plannen gebeurt nog niet. Hier spelen andere 
problematieken, deze gaan veel verder dan het 
gebouwniveau.” 

Bij een stedenbouwkundig plan dat Kuiper-
Compagnons heeft opgezet samen met de 
opdrachtgever, RijswijkBuiten, werd het thema 
duurzaamheid wel heel breed gedragen. “Sa-
men hebben we maatregelen ingezet om de 
start van deze nieuwe wijk duurzaam te maken. 
Zo hebben we bijvoorbeeld opgenomen in het 
masterplan dat er in de wijk lokaal voedsel 
wordt verbouwd. Op gebied van duurzaamheid 
vinden wij als KuiperCompagnons dat we de 
plicht hebben om als adviseur de opdrachtge-
ver ideeën aan te dragen en te adviseren op dit 
gebied.”

Remmert den Otter
remmert.denotter@itannex.com

Wilt u meer weten over BIM voor 
architecten en stedenbouwkun-
digen? Neem direct contact op 
met onze account manager!
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Mackaij heeft een dubbelfunctie binnen Royal HaskoningDHV (RHDHV), 
aan de ene kant werkt hij mee aan BIM ontwikkeling en innovatie, maar 
aan de andere kant werkt hij ook aan projecten. “Bij BIM projecten word 
ik ingezet als multidisciplinair BIM regisseur/manager, waarbij ik de spil 
ben bij het gebruik van BIM, voor alle partijen die meedoen in het team. 
Je kunt BIM zo groot maken als je zelf wilt en de specifieke projectdoel-
stellingen en BIM toepassingen borgen we in BIM protocollen. Tijdens het 
project waarborg ik een dergelijk protocol door middel van kwaliteitscon-
troles, bijvoorbeeld met behulp van clash controles.”

Samenwerken met Virtual Design and Construction
Tijdens een BIM project houdt RHDHV regelmatig sessies met alle stake-
holders in hun ‘iRooms’ (integration rooms), ruimtes die speciaal geschikt 
zijn voor samenwerken met BIM. Er zijn drie smartborden aanwezig waar 
de informatie integraal op weergegeven wordt en de aantekeningen 
hierop digitaal wordt opgeslagen . Dit is de methode Integrated Concur-
rent Engineering en valt binnen de werkmethodiek “Virtual Design and 
Construction” (VDC). VDC is het visueel, en daardoor meetbaar, maken 
van niet alleen het product, maar ook de processen de organisatie. 
Hierdoor krijgt niet alleen het virtuele product vorm, maar worden ook 
verantwoordelijkheden, afspraken en planningen zichtbaar. Mackaij leidt 
deze sessies vaak. “We verzamelen bij deze sessies altijd alle benodigde 
stakeholders, zodat we direct alles kunnen controleren en verwerken. 
Aan het einde van een sessie heb je meteen de stand van zaken helder 
en weet iedereen hoe hij verder moet. Maar we gaan soms ook nog een 
stapje verder, door echt ‘dedicated’ gezamenlijk in zo’n ruimte te gaan 
werken. Wij zien dat als de ultieme vorm van slim samenwerken, een 

manier waarbij alle partijen nog beter als team samenwerken.”

Mackaij ziet grote voordelen in deze manier van werken ten opzichte 
van de traditionele manier. “Toen ging je tweewekelijks vergaderen, ging 
iedereen daarna een eigen kant op, verder werken aan z’n eigen stukje 
informatie binnen de eigen discipline. De lijntjes waren veel langer, infor-
matie liep soms verder uit elkaar in plaats van integratie, waarmee een 
ontwerpperiode duurde veel langer duurde. Nu krijg je echt een teamspi-
rit over de disciplines heen, je gaat met elkaar voor (en samen met) de 
opdrachtgever het beste, sneller en slimmer maken!”

Stakeholder management
Een belangrijk onderdeel van het BIM protocol en binnen de VDC werk-
methodiek, zijn de stakeholders. Mackaij legt uit dat dit beschreven wordt 
als stakeholder management, dit geeft onder andere aan wie er direct 
of indirect betrokken is en welke macht of invloed deze persoon heeft. 
Vooral ook wie de eindbeslissing mag nemen bij een integrale discus-
sie. “Anders krijg je altijd lastige discussies over wie verantwoordelijk is 
voor wat. Juridisch maar ook technisch gezien is dit de beste manier, je 
bepaalt wie waarvoor verantwoordelijk of beslissingsbevoegd is.”

Mackaij ziet wel de rollen van (ontwerpende) partijen verschuiven wan-
neer er geBIMt wordt met behulp van VDC. De architect bijvoorbeeld, die 
‘vroeger’ bij een project altijd de coördinerende rol had, zal nu veel meer 
in de rol van ‘design manager’ gaan acteren. En de proces- en informa-
tie (BIM)organisatie ligt bij een VDC of BIM regisseur (ook wel manager 
genoemd). Een discussie over klimaat versus esthetica kan dan door een 

Binnen Royal HaskoningDHV staat het belang van kennisontwikkeling en innovatie voor-

op. Binnen de ‘buildings’ groep van het bedrijf heeft Jeroen Mackaij, BIM expert, zitting in 

een kennisgroep. Mackaij: “Deze kennisgroepen zijn opgericht om projecten beter te laten 

verlopen en innovaties te laten ontwikkelen, maar daarnaast ook om medewerkers mee te 

krijgen met vooruitgang. Dit laatste is bij ontwikkelingen zoals BIM het meest belangrijk en 

gelukkig is onze ‘buildings’ groep hiervan doordrongen!”

VDC met BIM
Royal HaskoningDHV - buildings



pagina 11 | itannova

BIM regisseur ‘overruled’ worden. Op deze manier kunnen alle ontwer-
pende partijen doen waar ze goed in zijn binnen hun eigen discipline en 
kan de BIM regisseur hier onafhankelijk over beslissen. Met als resultaat 
dat de klantvraag optimaal wordt ingevuld binnen de vooraf bepaalde 
tijdafspraken.

Het nieuwe BIM tijdperk
“Alle contracten en afspraken die nu in de bouw worden gehanteerd, 
zoals de DNR en RVOI, dateren nog van voor het BIM tijdperk. We wer-
ken nog steeds met hele traditionele contracten, die geen helder beeld 
verstrekken wat er verwacht wordt van het BIM. Bovendien maken we nu 
3D modellen, die we vervolgens weer platslaan tot 2D plattegronden wat 
veel tijd (en dus geld) kost. Maar in mijn ogen moeten we dit helemaal 
niet doen. Want gebruikers en opdrachtgevers interpreteren 2D platte-
gronden minder goed. Maar ze begrijpen 3D modellen, bijvoorbeeld met 
behulp van een ‘virtual reality bril’ (Oculus Rift), heel veel beter (‘what you 
see is what you get’). En de overdracht naar een aannemer zou ook veel 
makkelijker en beter kunnen met 3D,” aldus Mackaij. 

In de ogen van Mackaij moet er dus nog wel het een en ander veran-
deren. Bijvoorbeeld door het koppelen van het Programma van Eisen 
aan het 3D model. Dit maakt het volgens Mackaij voor alle stakeholders 
in het ontwerptraject veel gemakkelijker en bovendien duidelijker en 
verifieerbaar werken. Daarnaast moet er ook nog wat gebeuren richting 
het uitvoeringstraject. Mackaij: “Ik ben er groot voorstander van dat de 
aannemer, die specialistische kennis heeft over het realiseren, het BIM op 
een gegeven moment overneemt, in plaats van een traditioneel papie-
ren bestek en papieren tekeningen. Dat betekent dat de ontwerpende 
partijen tot een bepaald LOD en detailniveau gaan en vervolgens kunnen 
de realiserende partijen dit verder aanvullen, verrijken en gebruiken.” Op 
die manier is de kans op informatieverlies en/of miscommunicatie minder, 
en kan de realiserende partij ook veel sneller te werk gaan. Ook de 
opdrachtgever krijgt na de realisatie een betere ‘as built’ informatie terug 
voor het onderhoud & beheer.

Tot slot ziet Mackaij heel veel kansen in het nieuwe BIM tijdperk om de 
opdrachtgever nog beter te faciliteren. “We zijn al heel ver gekomen met 
BIM, maar er zijn nog heel veel kansen om het nog beter te maken met 
VDC. Wij willen gebruikers en opdrachtgever van het gebouw beter mee-
nemen in het ontwerp en het proces. Hierdoor krijgen zij een veel beter 
eindproduct. Daarom sturen wij er tegenwoordig op om projecten altijd 

in BIM met behulp van VDC uit te werken. Want wij willen graag altijd 
sneller, beter en slimmer samenwerken!”

Itannex bij Royal HaskoningDHV
Itannex verzorgt bij RHDHV de maatwerk trainingen voor de diverse soft-
ware, waaronder Revit. De keuze voor Itannex is vanwege het multidis-
ciplinaire aanbod van het bedrijf. Itannex richt zich specifiek op de bouw 
en infra en biedt daarbinnen software, consultancy en trainingen aan voor 
alle partijen, van architect, tot installateur tot aannemer. Voor RHDHV is 
dit interessant omdat zij zelf ook multidisciplinair zijn geeft Mackaij aan. 
“Bovendien is de inhoudelijke kennis van de consultants die de trainingen 
geven heel goed.” Naast trainingen levert Itannex ook diverse add-ons 
voor Revit, namelijk SmartRevit en MagiCAD. 

Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat
Bij de renovatie van het Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat 
heeft RHDHV het concept ‘Virtual Design and Construction’ toegepast. 
Mackaij: “We hebben integraal gewerkt in onze iRooms met alle betrok-
kenen. Hierdoor konden we een paar maanden tijdsverkorting realiseren, 
waardoor men kon besparen op tijdelijke huisvesting. We merkten dat ie-
dereen zich prettig voelt bij een dergelijk proces, niet alleen de opdracht-
gever maar ook de gebruikers en de ontwerpers.” Volgens Mackaij is het 
werken volgens VDC niet alleen uit te drukken in tijd en kosten. “Ook de 
zachte kant van het verhaal speelt een grote rol. Het werkplezier wordt 
groter, de samenwerking verbetert en de zin ‘het is echt zo geworden als 
ik het heb bedacht’ is veelgehoord.” 

Maar wat voor Mackaij het meest belangrijke is, is het eindresultaat voor 
de gebruiker van een gebouw. “De gebruiker voelt zich meteen thuis in 
een gebouw, omdat ze het in de virtuele wereld al hebben beleefd. Voor 
mij zijn die geluksmomenten heel belangrijk. De opdrachtgever en gebrui-
ker krijgen direct wat ze willen!”

Nico Ruikes
nico.ruikes@itannex.com

Wilt u meer weten BIM voor architecten en stedenbouwkundi-
gen? Neem direct contact op met onze account manager!

Virtual Design & Construction
Royal HaskoningDHV biedt met Virtual Design & Construction (VDC) 
een unieke methode om integraal ontwerpen van objecten zoals wegen, 
gebouwen en kunstwerken toe te passen. 
Links staat het spectrum waarin Royal HaskoningDHV werkt met VDC.
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Het bedrijf heeft zelf geen bouwplaats perso-
neel in dienst, maar stuurt de bouw wel aan 
met eigen projectleiders, werkvoorbereiders en 
uitvoerders. Op deze manier wordt de kwaliteit 
hoog gehouden. Marco Kock: “Naast onze 
kracht op gebied van binnenstedelijk ontwik-
kelen en bouwen, zijn wij ook gespecialiseerd 
in scholenbouw. We merken dat in deze markt 
BIM echter nog niet zoveel wordt toegepast.”

BIM starten vanuit de uitvoering
Op dit moment is Huib Bakker Bouw wel 
bezig met een zeer interessant BIM project in 
opdracht van woningcorporatie Pré Wonen uit 
Velserbroek, namelijk 84 appartementen aan 
de H. Bosmansstraat in Haarlem. Kock legt uit: 
“Vanuit de visie van de woningcorporatie om de 
woonervaring van de bewoners zo goed moge-
lijk te maken, heeft Pré Wonen het BIM traject 
op een hele nieuwe manier ingestoken. Het 
gebouw is namelijk van binnenuit ontworpen. 
Eerst hebben we met de uitvoerende partijen 
o.a. de technische ruimtes en plattegronden 
schematisch ontworpen, zodat bijvoorbeeld alle 
technische ruimtes vanuit algemene ruimtes 
bereikbaar zijn. Daarna zijn de ontwerpende 
partijen pas gaan nadenken over constructies 
en de architectonische schil van het gebouw.”

Door deze manier van werken voorkom je dat je 
bewoners moet ‘lastig vallen’ als de CV ketels 
bijvoorbeeld schoongemaakt moeten worden. 
Of bij grotere klussen, zoals het vervangen 
van complete installaties. “Voor ons is het een 
fantastische ervaring om op deze manier te 
werken. Vaak zijn schachten en technische 
ruimtes, zelfs als je volgens BIM werkt, te klein. 
Op deze manier is dat zeker niet het geval. 
Pré Wonen had het lef om te kiezen voor deze 
insteek met BIM!”

Hoe ver ga je?
Binnen dit BIM traject voor Pré Wonen is Huib 
Bakker Bouw bovendien verantwoordelijk voor 
de coördinatie voor alle onderaannemers, of 
zoals Kock dat aangeeft ‘partners’ in het BIM 

traject. Marco Kock: “We zijn op dit moment 
nog aan het ‘stoeien’ hoever we alles binnen 
BIM gaan uitwerken. We bekijken voor ieder 
onderdeel of het relevant is om dit te doen. Zo 
verwerken we bijvoorbeeld wel de contact- en 
lichtpunten van de elektricien, maar de leidin-
gen weer niet. Hierbij kijken we samen door 
de bril van de opdrachtgever: wat is voor hen 
interessant om qua informatie ter beschikking 
te hebben in de beheerfase?” 

Rol van Itannex
Voor Huib Bakker Bouw is Itannex de BIM 
partner op gebied van software, trainingen en 
kennis. Naast de implementatie van de software 
hebben een aantal werkvoorbereiders een 
training gevolgd voor BIM modelleurs. Kock: 
“Wij vinden het heel belangrijk dat de basis van 
onze werkvoorbereiders goed is. Als je de basis 
niet kent, kun je volgens mij ook geen goed BIM 
management doen! Om die reden hebben zij bij 
Itannex eerst modelleertrainingen gevolgd.” 

Stap voor stap ontwikkelt Huib Bakker Bouw 
zich verder op gebied van BIM. Kock is blij dat 
het bedrijf vroegtijdig voor de start van BIM 
projecten heeft geïnvesteerd in BIM. Nu zijn ze 
bezig met de ontwikkeling om de medewer-
kers meer en meer op te leiden richting BIM 
management. Kock: “Wij willen graag mee met 
de transformatie binnen de bouwwereld. Ook 
al gaat het niet snel, je merkt wel de verande-
ringen. Hoewel we natuurlijk ook nog steeds 
gewoon doen waar we ooit mee begonnen zijn: 
het stapelen van stenen!”

Een groene sticker
Huib Bakker Bouw doet als aannemer veel 
eigen ontwikkelingen. Duurzaamheid is daarbij 
een belangrijk item volgens Marco Kock. “Onze 
visie op duurzaamheid heeft ertoe geleidt dat 
we bij onze eigen ontwikkelingen altijd een 
duurzaamheidsitem willen verwerken, ook wan-
neer dat niet wordt gevraagd. We plakken er 
graag een soort groene sticker van onszelf op!” 
Zo heeft Huib Bakker Bouw al regelmatig  

groene daken toegepast en zijn ze nu bezig met 
een schoolproject waarbij een groene wand, 
een soort verticale tuin, zal worden gereali-
seerd. Dit moet een energieneutraal gebouw 
worden.

Kock ziet in BIM ook een belangrijke tool voor 
duurzamere bouwwerken: “Ik vind BIM een 
fantastisch gereedschap wat de bouw verder 
kan duwen in de richting waar we naar toe 
moeten. Zo kan de juiste expertise eerder 
betrokken worden bij een ontwerp. Je hebt dan 
nog steeds een mooi plaatje, dat ook nog eens 
technisch en duurzaam heel verantwoord is.” 
Het project met Pré Wonen ziet Kock als een 
mooi voorbeeld. “Hier hebben we het gebouw 
ontworpen voor een levensduur van minimaal 
60 jaar, zonder dat er tussentijds grote ingrepen 
benodigd zijn. Dat is wat er in de bouw veel 
meer moet gebeuren. BIM is een heel mooi 
middel om maximale flexibiliteit van te creëren.”

De groei van BIM 
Op dit moment wordt er bij Huib Bakker Bouw 
nog niet ontzettend veel gewerkt volgens BIM. 
Toch merkt Kock dat steeds meer opdrachtge-
vers er om vragen. “Maar wij vragen bij onze 
eigen ontwikkelingen er zelf ook steeds meer 
om. We zijn onze partners hierop aan het selec-
teren. Daarbij zoeken we naar partijen die ook 
met Autodesk applicaties werken.” Werken met 
‘open source’ en IFC hebben voor Huib Bakker 
Bouw niet de voorkeur. “Voor het uitwisselen 
van informatie is het gewoon een stuk makkelij-
ker om met Autodesk software te werken. Maar 
er zullen altijd wel partijen zijn die met andere 
software blijven werken.” Ook daar zal volgens 
Kock wel een oplossing voor gevonden worden 
in de toekomst.   

Binnenstedelijke ontwikkelingen en projecten met een logistiek gezien complexe opga-

ve zijn de specialiteiten van ontwikkelende aannemer Huib Bakker Bouw. Marco Kock is 

bedrijfsleider bij het regisserende bouwbedrijf, dat inmiddels druk doende is met BIM.

Hoe ver ga je met BIM?
Huib Bakker Bouw

Nico Ruikes
nico.ruikes@itannex.com

Wilt u meer weten BIM voor 
architecten en stedenbouwkun-
digen? Neem direct contact op 
met onze account manager!
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Huygen werkt allerlei projecten in BIM uit te-
genwoordig, groot of klein. Daarbij lopen ze nog 
tegen veel problemen uit vertelt Vonk, vooral 
omdat mensen wel op die nieuwe manier willen 
werken, maar nog op de oude manier denken. 
“Vaak vragen architecten nog of wij daar con-
stant op locatie komen werken. In onze ogen is 
dit met BIM juist helemaal niet nodig. Want je 
werkt op een heel ander moment aan een mo-
del. En tegenwoordig kunnen we veel gemak-
kelijker met elkaar op afstand communiceren.” 
Naast de oude manier van denken merkt Vonk 
op dat ICT, zowel software- als hardwarematig, 
ook nog voor veel problemen zorgt. “Het pro-
bleem is dat het bij ieder project weer anders is 
en met iedere partij werkt het anders, zelfs als 
je met hetzelfde type software werkt. Je moet 
kiezen of je met linked models gaat werken of 
centraal in een model. Live of met uitwisseling. 
En op welke server ga je werken? Allemaal za-
ken die vooraf goed ingeregeld moeten worden, 
waar veel tijd en energie in gaat zitten. Tijd die 
je anders aan ontwerpen kunt besteden,” aldus 
Vonk. Itannex is voor Huygen de partij die de 
totale implementatie van BIM heeft begeleid. 

Virtueel bouwen 
Virtueel bouwen is volgens Vonk het uitgangs-
punt van BIM: “Je moet virtueel bouwen net 
zo plannen als je de echte bouw plant. Dat 
wordt nu vaak nog niet echt begrepen. Je moet 
je goed afvragen welke informatie nuttig is in 
welke fase van het virtueel bouwen. Als je in de 
voorontwerpfase zit, is het helemaal niet inte-
ressant om in je model al armaturen te plaatsen 
van detailniveau LOD400. In die fase is het juist 
belangrijk om schachten en meterkasten op 
de goede plek boven elkaar te hebben. Dit kan 
gewoon als een blokje op LOD100 niveau. Op 
die manier los je meteen al je clashes op met 
deze elementen. De blokjes vullen we dan later 
wel in.” Vonk merkt dat dit niet altijd geaccep-
teerd wordt, omdat alle producten vaak al in 

de bibliotheek van de 3D software beschikbaar 
zijn. Men wil dan al veel te snel gaan met ont-
werpen en alle producten al direct in het model 
zetten. “Deze discussie is voor ons heel lastig, 
omdat de verwachtingspatronen van alle partij-
en niet altijd op elkaar aansluiten. Er zit op dat 
vlak nog een groot verschil tussen bouwkunde, 
constructies en installaties. We moeten nog 
meer naar elkaar toe groeien, maar daar moet 
wel ruimte voor zijn. Kortom, we zijn nog lang 
niet zover!”  

Het plannen van virtueel bouwen uit zich ook in 
de rol die de diverse partijen aan de ontwer-
pende kant van BIM vertolken. Vonk vindt 
dat bij BIMmen de constructeur (aangestuurd 
door de architect) eigenlijk moet beginnen met 
modelleren. Vervolgens kan de architect daar 
zijn bouwkundige onderdelen aan toevoegen 
en tot slot kan de installatie adviseur aan het 
werk. Vonk: “Op deze manier maak je gebruik 
van elkaars werk en kun je echt van grof naar 
fijn werken.”

De verwachting van de markt
Naast de technische kant van BIM vindt Vonk 
het belangrijk om in het oog te houden voor wie 
de modellen gemaakt worden. Want hoe ga je 
contractueel de markt van aannemers benade-
ren, nog met 2D tekeningen? “We hoeven mo-
menteel bepaalde dingen nog helemaal niet te 
modelleren, omdat het toch niet gebruikt wordt 
op de bouw. Dan is het zonde van de tijd als je 
het wel modelleert. Ook richting leveranciers 
geeft dit stof tot nadenken, bijvoorbeeld voor 
prefab beton. Leveranciers hebben vaak niets 
aan een Revit model, omdat zij daarmee hun 
fabriek niet aan kunnen sturen. Je modelleert 
dan alleen voor het ruimtebeslag, zorgen dat 
alles op elkaar aansluit. Maar in de uitvoering 
gebeurt er niets mee,” aldus Vonk. 

Zijn mening is dat er nog heel veel discussies 
gevoerd moeten worden, aan de ontwerpende 
maar ook zeker de uitvoerende kant. Want wat 
voor nut heeft het als uitvoerende partijen wei-
nig tot niets met het BIM model doen, dan is er 
echt te weinig meerwaarde om te gaan BIMmen 
vindt Vonk. Voor bedrijven als Huygen kost BIM 
intern gewoon nog (te) veel extra tijd (en dus 
geld). Deze vraagstukken hebben volgens Vonk 
wel veel meer te maken met de mentaliteit en 
instelling van mensen, dan met de techniek 
(software). 

Totale samenwerking
Naast alle problemen en complicaties die Vonk 
schetst, ziet hij ook hele positieve ontwikkelin-
gen bij projecten waar mensen wél zoeken naar 
een totale samenwerking. Vonk: “Aan dit soort 
projecten werken wij dan ook graag mee, om 
de eerdergenoemde problemen juist op te los-
sen. Wanneer partijen vooruit willen, kunnen we 
samen tot hele mooie dingen komen.” Bij een 
totale samenwerking moet er nog wel goed ge-
keken worden naar juridische complicaties die 
kunnen ontstaan. Eigenlijk moet het definitieve 
model, indien dit een contractstuk is, gedepo-
neerd worden bij een notaris vindt Vonk. 
Maar dat BIM de standaard wordt, daar is Vonk 
wel zeker van. Het zal in zijn visie nog wel een 
jaar of 5 à 10 duren voor het zover is, maar het 
gaat zeker gebeuren. Er wordt dan niet meer op 
een andere manier (virtueel) gebouwd volgens 
Vonk. “Want ondanks alle problemen of compli-
caties die wij nu ondervinden, vind ik BIM wel 
fantastisch!”

Al zeker twee jaar geleden startte Huygen Installatie Adviseurs met BIM. Voor het bedrijf 

een bewuste keuze om op dat moment te starten. Ed Vonk, directeur, legt uit: “Wij willen 

geen koploper zijn als bedrijf, maar liever voorop zitten in het peloton. Want BIM is nog 

lang niet uitontwikkeld. Op het moment dat je echt koploper bent, de eerste in alles, moet 

je zoveel pionieren. Dat kost veel te veel tijd en dus geld.” 

Voorop in het peloton
Huygen installatie adviseurs

Martijn Tijhof
martijn.tijhof@itannex.com

Wilt u meer weten BIM voor in-
stallaties? Neem direct contact 
op met onze account manager!
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Bergsma heeft zitting in het kennisplatform ‘Civil 3D’ binnen Royal Has-
koningDHV, een multidisciplinaire manier van kennisoverdracht binnen de 
gehele organisatie. “Samen met managers, gebruikers en experts vormen 
wij deze kennisgroep. Onze overleggen zijn iedere keer op een ander 
kantoor. Naast het filteren van kernpunten uit de markt, wisselen we 
kennis uit vanuit de verschillende disciplines van ons bedrijf. Daarnaast 
organiseren we twee keer per jaar een netwerkmiddag voor alle gebrui-
kers van Civil 3D,” aldus Bergsma.

Informatie is kracht
Het delen van de snel ontwikkelende kennis die er is, is volgens Bergsma 
op dit moment een van de belangrijkste items voor het kennisplatform 
van Civil 3D. Door medewerkers van Royal HaskoningDHV wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van (interne) social media. Bergsma: “Mensen 
moeten van elkaar leren en ook leren om om te gaan met een nieuwe 
manier van werken. Er zijn voor ons talloze voordelen om met Civil 3D 
te gaan werken, dus het is belangrijk om onze collega’s te informeren en 
kennis te laten maken met Civil 3D. Het goed opzetten van een ontwerp 
in 3D kost tijd, maar als je het eenmaal opgezet hebt zijn de mogelijkhe-
den legio. We kunnen voor onze contracten relatief eenvoudig de hoe-
veelheden uit ontwerpen halen. Maar het grote voordeel is dat het maken 
van wijzigingen veel minder tijd kost dan in 2D.”

Bovendien is er volgens Bergsma nog een interessante aanvullende 
meerwaarde, namelijk dat er gemakkelijk een mooie visualisatie gemaakt 

kan worden vanuit Civil3D. Dit kan voor een opdrachtgever interessant 
zijn om bijvoorbeeld bewoners te betrekken bij een project waar burger-
participatie een belangrijk item is. “Met 3D beeld of film kunnen plannen 
gemakkelijker uitgelegd worden en zijn mensen dus sneller te overtui-
gen.”

BIM in infra
Binnen Royal HaskoningDHV zijn inmiddels verschillende experts op 
gebied van BIM aanwezig en vanuit de markt is er steeds meer vraag 
naar. Bergsma: “Onze groep in Nijmegen wordt nu voornamelijk gevraagd 
op de ontwerpkant, dus om met Civil 3D betere ontwerpen te kunnen 
maken. Gemeentes bijvoorbeeld vinden de 3D beelden die we produce-
ren erg praktisch en waardevol. Maar in sommige gevallen vragen ze toch 
nog om de  ‘old-fashioned’ platte tekeningen.”

Inmiddels worden er al veel projecten in Civil 3D uitgewerkt. Royal Has-
koningDHV hecht veel belang aan innovatie en voorop lopen in de markt 
en zal deze nieuwe toepassing dan ook altijd gevraagd en ongevraagd 
voorleggen aan klanten als ze de meerwaarde daarvan zien. De integratie 
tussen bouw, de gebouwde omgeving en haar stakeholders met BIM 
heeft bovendien de aandacht binnen het bedrijf. Bergsma: “We hebben 
intern veel afstemming en een soort proeftuin gecreëerd waar we zoeken, 
kijken en testen hoe we 3D zo goed mogelijk kunnen inzetten voor 
multidisciplinaire projecten. We onderzoeken daar bijvoorbeeld hoe de 
uitwisseling tussen Civil 3D en Revit werkt.”

Royal HaskoningDHV heeft vele kantoren wereldwijd, waarvan 18 in Nederland. Alex Bergsma 

is projectleider regionale en stedelijke ontwikkeling bij het regiokantoor in Nijmegen. “Bij Royal 

HaskoningDHV zitten we graag ‘dichtbij de klant’. Door de vele regionale kantoren in Neder-

land kennen we de lokale en regionale samenwerkingspartners goed en weten we wat er in de 

regio speelt.”

Civil 3D breed toegepast
Royal HaskoningDHV
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Daarnaast is ook de afdeling die verantwoordelijk is voor wegontwerp 
de kennis en ervaring over Civil 3D aan het uitbreiden. Hierdoor wordt 
de interne verbondenheid met collega’s alleen maar beter. En volgens 
Bergsma is de opdrachtgever hier bij gebaat. Want een integraal ontwerp 
leidt tot beter ontwerp en een beter eindresultaat. 

Ontwerpen in I-rooms
Een andere innovatieve tool die steeds meer gebruikt wordt binnen de or-
ganisatie is het werken met ‘Integration rooms’ (iRooms): een ruimte met 
smartboards waar we interactieve workshops houden en die gelegen-
heid geven om ‘live’ een ontwerp te bekijken, bespreken en aanpassen. 
Bergsma: “Opdrachtgevers zijn hier echt razend enthousiast over! Het is 
uniek om te zien wat je kunt bereiken met één dag gezamenlijk werken 
met alle stakeholders in een ruimte. Door het samenspel met de verschil-
lende stakeholders in de iRoom ontstaan er slimmere oplossingen, betere 
resultaten en snellere besluitvorming.” 

Rol van Itannex
Voor Royal HaskoningDHV verzorgt Itannex trainingen voor medewerkers, 
bijvoorbeeld basiscursussen voor Civil 3D. Itannex heeft ook een maat-
werk training verzorgd op gebied van ‘sub assemblies’, een onderwerp 
dat vanuit het kennisplatform naar voren was gekomen. Bergsma: “Voor 
ons is het meest belangrijk dat onze mensen en de docent dezelfde taal 
spreken. En dat is bij Itannex het geval, dus we zijn daar erg tevreden 
over!” 

Drie spoorkruisingen Ermelo

Voor het project Variantenstudie 3 spoorkruisingen Ermelo is Civil 3D als 
basis ontwerppakket gebruikt. In een interactieve werksessie is samen 
met de stakholders een werksessie gehouden. 

In deze werksessie konden we met behulp van de dynamiek van Auto-
desk Civil 3D snel varianten maken (zie de afbeeldingen hieronder) en 
aanpassen en meteen omzetten naar een visualisatie door middel van de 
koppeling met Autodesk 3Ds Max.Zo zijn er in 2 uur 7 door stakeholders 
gedragen ontwerpen gemaakt en gevisualiseerd.

Wim Nanninga
wim.nanninga@itannex.com

Wilt u meer weten over Civil 3D en BIM? Neem direct 
contact op met onze account manager!
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