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“Met Revit kun je 
modelleren tot 

achter de komma!”

Dag van de Bouw
 
Op zaterdag 6 juni jl. vond de jaarlijkse 
Dag van de Bouw weer plaats. Dit jaar 
stond in het teken van duurzaamheid. De 
bouw neemt energiebesparing, lucht-
kwaliteit, materiaalhergebruik en geluids-
isolatie bijzonder serieus.

Daarom opende minister Cramer van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer de Dag van de Bouw bij de 
nieuwbouw van het meest energiezuinige 
en duurzame gemeentehuis van 
Nederland, in Bronckhorst (Gelderland). 
Ook Bouwend Nederland voorzitter 
Brinkman gaf daar zijn visie op duurzaam 
bouwen in Nederland.

In nauwe samenwerking met de architect 
Atelier Pro en bouwbedrijf BAM Utiliteits-
bouw verzorgde Itannex doorlopende 
presentaties over het gebruik van 
innovatieve BIM technieken bij het 
ontwerp van het gemeentehuis. In een 
persoonlijk onderhoud toonde minister 
Cramer zich uitermate geïnteresseerd in 
het pakkende betoog van Laurens Oude 
Lashof.

Itannex is als leverancier en implemetatie-
adviseur van de Revit ontwerpoplossing 
nauw betrokken bij het realiseren van de 
kostenreducerende ontwerpdoelstellingen 
van het gemeentehuis.

Nico Ruikes van ITANNEX in gesprek met de minister van 
VROM, mevrouw Jacqueline Cramer en met de voorzitter 
van Bouwend Nederland, de heer Eelco Brinkman

Michel Post:
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Veel bezoekers op het seminar Minder kosten, meer winst!
ITANNEX speelt een belangrijke rol in de educatie over de 

mogelijkheden van BIM. Het door ITANNEX georganiseerde 

seminar ‘Minder kosten, meer winst’ op 26 maart in Houten was

wat dat betreft een schot in de roos. De 94 deelnemers uit de 

bouwwereld kregen inzicht in het maken van calculaties en 

planningen rechtstreeks vanuit een BIM. 

ITANNEX verzorgde onder meer een presentatie over Navis-

works, dat in de bouw wordt gezien als de coördinator van 

een Bouw Informatie Model. De belangrijkste functies van het 

programma zijn het inzichtelijk maken van het clashen van 

bouwelementen en het combineren van een planning met het 

virtuele gebouwmodel. Verder gaf de Brink-groep een boeiende 

uiteenzetting over het opzetten van een BIM waaraan allerlei 

calculaties zijn gekoppeld. 

94 deelnemers aan het seminar

Innovatie/procesverandering

Door de huidige economische situatie staat de bouwnijverheid

flink onder druk en wordt zij gedwongen haar werkwijze onder 

de loep te nemen. Belangrijkste aandachtspunt nú is dat 

bedrijven slimmer moeten gaan werken. Snijden in inefficiënte 

werkzaamheden en processen in het leven roepen om het risico 

zo klein mogelijk te houden en om er zeker van te zijn dat er 

toch winst wordt gemaakt. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord ligt in het toepas-

sen van een geïntegreerde digitale workflow: vanaf het aller-

eerste conceptuele begin, via het ontwerp, de constructie en 

technische installatie tot en met de uitvoering! Nú al kunnen 

architecten, bouwkundigen, constructeurs, installatieadviseurs 

én civieltechnici deze doelstellingen bereiken met onze in de 

praktijk bewezen BIM oplossingen. De verhalen in deze 

ITANNOVA spreken wat dat betreft voor zich. 

Het hele ontwerp en de bouwvolgorde kan worden ge-

visualiseerd, gesimuleerd en geanalyseerd: De werking van 

het ontwerp kan worden getest vóórdat het is gebouwd. 

Software lease

ITANNEX biedt nog een tweede hulpmiddel aan haar klanten 

om de financiële crisis te bedwingen. Tegen vaste maandprijzen 

kunt u alle voor een BIM implementatie benodigde software bij 

ons leasen. Op die manier is het bijvoorbeeld al mogelijk om 

Revit software te leasen voor een maandtarief vanaf € 68,- per 

werkplek.

Wilt u meer informatie over wat geïntegreerde projectlevering 

voor uw bedrijf in het huidige economische klimaat kan bete-

kenen of bent u geïnteresseerd in onze leaseaanbiedingen? 

Neem contact op met Fedor Top (fedor.top@itannex.com). Heeft 

u concurrerende CAD-software (niet van Autodesk) neem dan 

ook contact op voor interessante mogelijkheden.

Ontsnap aan de huidige laagconjunctuur en ga werken met BIM ontwerpsoftware van Autodesk die 

architecten, ingenieursbureaus, aannemers én toeleveranciers laat samenwerken in één naadloze 

BIM-workflow. 

Hoe ITANNEX u kan helpen het hoofd boven water te houden

KOSTENSPREIDING

Voordelen
u houdt werkkapitaal vrij voor andere investeringen; • 
uw leencapaciteit wordt niet aangetast; • 
het biedt u bedrijfseconomische en fiscale voordelen; • 
u heeft vaste maandelijkse lasten en kunt zo  • 
flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de markt; 
de betalingstermijnen kunnen worden afgestemd op • 
de cashflow die met de software wordt gegenereerd; 
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Volgens adjunct-directeur Arjan van ’t Hul van Ter Steege Bouw 

Rijssen gaan steeds meer partners over op Revit-software. Dat 

gegeven heeft meegespeeld om over te stappen op Revit. “Dit 

programma wordt de bindende factor tussen alle partners in de

bouw. Belangrijk voor ons, omdat we als bouwer met alle verschil-

lende disciplines te maken hebben. Over vijf à tien jaar werken de 

meeste bedrijven uit de bouw met Revit”, voorspelt Van ’t Hul.

  

Naast de projecten uit aanbesteding ontwikkelt Ter Steege Bouw 

Rijssen zelf ook gebouwen, zoals het kantoorconcept Komcept. 

“Voor slechts € 780 per m2 BVO bouwen we een kantoor-op-maat 

voor de opdrachtgever. Ter Steege Bouw Rijssen verzorgt het ge-

hele traject voor het ontwerp, de bouwaanvraag en de bouw.”

Dit ontzorg-concept wordt uiteraard in 3D met Revit ontwikeld met 

vaste partners die tevens Revit gebruiken. “Ander groot voordeel 

van Revit is dat de hoeveelheden en de maatvoering voor dit 

bouwsysteem direct opvraagbaar zijn in het model en weer te 

hergebruiken zijn.”  De volgende stap is om Revit in te zetten om 

het gehele proces van schetsfase tot bouwaanvraag te begeleiden, 

maar dat vraagt nog wat voorbereidingstijd.

Ter Steege Bouw Rijssen kiest voor Revit

Revit maakt een geweldige ontwikkeling door in de bouw. Steeds meer bedrijven uit de bouwsector 

hanteren het programma voor het 3D-modelleren en het uitwisselen van hun Revit-model met andere 

partners bij een bouwproject. Ter Steege Bouw Rijssen doet intussen ook mee in de vaart der volkeren 

en rondt haar eerste project af dat in Revit ontwikkeld is.

Het eerste project dat in Revit is gemodelleerd betreft een 

schoolgebouw in Overijssel. Omdat Ter Steege nog in de tender-

procedure zit, maakt het bedrijf liever niet bekend om welk project 

het gaat. ITANNEX heeft de tekenaars intensief begeleid in het 

maken van een intelligent 3D-model dat onder meer dient als ver-

koopondersteuning richting de opdrachtgever. De animatie van het 

virtuele gebouw is uitgevoerd in Autodesk 3DS Max Design. “Met 

dit model kunnen we de opdrachtgever een heel realistisch beeld 

schetsen hoe de school eruit gaat zien en dat praat een stuk een-

voudiger dan ouderwetse 2D tekeningen”.

Schoolgebouw

Visualisatie schoolgebouw door 
Simone van Loon, Itannex

SAMENWERKING

Arjan van ‘t Hul
“Revit wordt de bindende factor 
tussen alle partners in de bouw”
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Autodesk zet fors in op duurzaam bouwen 

Beide programma’s zijn van belang om het energieverbruik te 

verlagen en klimaatvriendelijke en weerbestendige gebouwen 

te ontwerpen. Ecotect en Green Building Studio web service

kunnen worden gekoppeld aan bestaande 3D-modellen, 

bijvoorbeeld Revit. Ook kunnen beide applicaties makkelijk 

worden toegepast in een BIM. Daarmee biedt Autodesk een 

breed platform aan voor duurzaam ontwerpen en bouwen in 

alle diciplines van de bouw. 

Simulaties op basis van klimaat

Ecotect is in staat om klimatologische en thermologische keuzes 

in het ontwerpproces te analyseren op nut en noodzaak. Zon- 

en schaduw-simulaties in het 3D-model laten haarscherp zien 

welke invloed het klimaat heeft op het virtuele gebouw. Er kun-

nen berekeningen worden gemaakt met betrekking tot daglicht-

inval en de thermische kwaliteit van het gebouw is aan de hand

van een aantal criteria te bepalen. De weersinvloeden kunnen 

nauwkeurig worden vormgegeven en berekend. Het program-

ma heeft als grote voordeel dat het een eigen 3D-modellering-

pakket herbergt, zodat analyses gelijk in het model getoond 

kunnen worden dankzij haar parametrische eigenschappen. 

Green Building Studion web service

Green Building Studio web service richt zich vooral op energie-

gebruik en klimaat. Zo kunnen de lifecycle kosten van energie-

verbruikers in kaart worden gebracht, evenals de jaarlijkse 

energiekosten. Het gas– en elektriciteitsverbruik wordt gemet-

en. Toepassing van pv-panelen en windturbines laten zien hoe-

veel energie er in het virtuele gebouw bespaard kan worden. 

Verder kan het waterverbruik gemeten worden. Daglicht- en 

ventilatieberekeningen zijn mogelijk. De emissie van CO2 van 

bepaalde materialen kan worden bepaald. De gegevens in 

Green Building Studion web service kunnen makkelijk en snel 

worden gekoppeld aan een 3D-model in bijvoorbeeld. De 

applicatie betrekt weersinformatie van allerlei weerstations ter 

wereld. 

ITANNEX doet onderzoek voor de Nederlandse markt

Overigens is Green Building Studio web service nu nog geba-

seerd op Engelse regelgeving. ITANNEX onderzoekt momenteel 

de mogelijkheid of het pakket op korte termijn is aan te passen 

aan de Nederlandse wet- en regelgeving. 

Autodesk begrijpt dat duurzaam bouwen een essentiële voorwaarde is om onze planeet leefbaar te 

houden. Daarom nodigt Autodesk u uit om met twee nieuwe ijzersterke applicaties kennis te maken: 

Ecotect en de Green Building Studio web service. Beide toepassingen staan absoluut garant voor een 

duurzaam ontwerp!

Een vorm van energiezuinig ontwerpen

DUURZAAM
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Laurens Oude Lashof houdt van BIM uitdagingen

Laurens reist door het hele land om bij bedrijven uit de bouw-

wereld een BIM te implementeren en geeft presentaties aan 

(potentiële) klanten over het koppelen van Autodesk-software 

aan een Bouw Informatie Model. “Ik vind het prachtig om 

samen met een klant nieuwe functionaliteit en onderdelen te 

ontwikkelen. Dit varieert van Revit-technieken tot integratie 

van het 3D-model met NavisWorks. Door klanten gesignaleerde 

problemen of beperkingen zetten mij aan tot het bedenken van 

oplossingen. Ik kan ambities en potenties van het bedrijf ver-

talen in een ‘virtueel maatpak’ voor het bedrijf, waardoor zij ook 

weer worden gestimuleerd tot innovatieve werkwijzen”.

Ruime ervaring

Laurens is één van de personen die aan de wieg heeft gestaan 

van 3D-modelleren in de bouwwereld en het gebruik van een 

BIM. Hij werkt al meer dan tien jaar bij ITANNEX en deed daar-

bij ruime ervaring op als consultant die bij bedrijven opleidingen 

en implementaties verzorgt op het gebied van 3D-modelleren. 

Door zijn brede netwerk in de bouw wist Laurens met welke 

problemen en beperkingen aannemers, ingenieursbureaus 

en architecten kampten op het gebied van virtueel bouwen. 

“ITANNEX heeft twee jaar geleden een nieuwe methode van 

3D-modelleren in de markt gezet. Bij mij staat voorop dat het 

bouwwerk uiteindelijk ook gebouwd moet worden. Daarvoor is 

het noodzakelijk de juiste samenstelling van componenten te 

kiezen. De nieuwe methode is succesvol als eerste in de praktijk 

getest door Martensbouw in Boxmeer. Door onze methode en de 

nieuwe manier van modelleren is elke opdrachtgever in staat om 

de gewenste projectie van een gebouw en installatie te creëren”. 

De essentie van BIM

Daarbij vindt hij het creëren van een 3D tekening aardig, maar 

essentiëler vindt Laurens welke eenheden en kengetallen je uit 

een virtueel bouwmodel kunt genereren. “In de ideale situatie 

kun je een BIM gebruiken vanaf het programma van eisen tot 

en met beheer en onderhoud van een gebouw. Die rijkheid van 

data levert onze opdrachtgevers het meeste winst op”. 

 

BIM verandert de manier van werken

Laurens benadrukt dat het implementeren van BIM een veran-

dering van werken met zich meebrengt. “De tekenaar/modelleur 

verlegt zijn scope van het produceren van tekeningen tot 

engineering van een virtueel bouwwerk. Wees als werkgever 

realistisch; doe het stap voor stap. Daar waar een BIM-

implementatie naast lopende projecten gestalte krijgt, zien we 

het nogal eens verkeerd lopen! Volledige focus van één of meer-

dere ontwerpers of werkvoorbereiders is de enige succesvolle 

route naar succes.”

Hij kent BIM als zijn eigen broekzak. De grootste kick van BIM-consultant Laurens Oude Lashof bij 

ITANNEX is om voor onmogelijk gehouden doelstellingen bij klanten toch te realiseren. “Ik houd van 

uitdagingen op gebied van BIM”.

Een vorm van energiezuinig ontwerpen

Laurens Oude Lashof:
“Ik houd van BIM uitdagingen!”

KENNIS
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Zowel de (werktuig)bouwkundige als de civieltechische construc-

tie van de bouwwerken zijn bij deze projecten in Revit gemodel-

leerd en uitgewerkt tot een BIM. Leidingen en installaties staan 

met de wanden en vloeren van een bouwwerk in één bron-

model. De werktuigbouwkundige en civieltechnische tekenaars 

van de sector Water lieten tijdens een presentatie in Deventer 

zien hoe dynamisch en efficiënt ze met elkaar samenwerkten bij 

het ontwerp van een pompstation in Scheveningen. Een hoog 

staaltje van integraal ontwerp binnen het eigen bedrijf.  

BIM gaat verder!

Bij meerdere projecten van de sector Water is deze werk-

methode toegepast. Witteveen+Bos wil nu een stap verder en 

BIM ook introduceren bij andere sectoren van het bureau: 

Infrastructuur, Bouw en Ruimte en Milieu. ITANNEX presen-

teerde onlangs aan de sectorhoofden het nut en de noodzaak 

van een BIM bij het ontwerpproces. Volgens Marc Scheres van 

de sector Water kan Witteveen+Bos met de toepassing van een 

Bouw Informatie Model in alle bedrijfsgeledingen een geweldige 

synergie bereiken. “De afdelingen Gebouwen en Drinkwater 

bijvoorbeeld kunnen heel goed van elkaars modellen gebruik 

maken, omdat aan de vormgeving van drinkwaterinstallaties 

zeer hoge eisen worden gesteld”.

Volledig in 3D

Overigens werken vrijwel alle sectoren van het ingenieursbureau 

met 3D-modelleringsprogramma’s. De sectorhoofden staan over 

het algemeen positief tegenover het werken met een BIM. 

Consultant Laurens Oude Lashof van ITANNEX wees er nog 

maar eens op dat de Revit producten uitwisselbaar zijn met 

andere gespecialiseerde 3D-programma’s, zodat er geen  

gegevensverlies optreedt. 

Uitgebreide Revit MEP bibliotheek

ITANNEX heeft samen met de afdeling Water van Witteveen+

Bos een enorme inspanning geleverd om Revit MEP beter 

geschikt te maken voor proces-engineering. Ruim een jaar is 

gewerkt aan een op Witteveen+Bos afgestemde bibliotheek 

(meer dan 500 componenten) om efficiënt te kunnen ontwer-

pen. Voorheen lag de focus op foutloze tekeningen. Inmiddels 

wordt het ontwerp ook gebruikt voor kostenraming en bouw-

productie. Daarmee zijn complexe industriële installaties tot in 

alle details in 3D gemodelleerd en van allerlei intelligente infor-

matie voorzien. Laatstgenoemde aspect is erg belangrijk, want 

BIM is veel meer dan alleen een ‘3D-plaatje’. Het is van evident 

belang dat allerlei calculaties, hoeveelheden- en materiaalstaten 

veel sneller gegenereerd en hergebruikt kunnen worden dan bij 

de traditionele ontwerpmethode. 

Hoog staaltje van integraal ontwerpen bij Witteveen+Bos
Architectuur, constructie en installatietechniek komen samen bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Voor 

ITANNEX is het landelijk ingenieursbureau uit Deventer een belangrijke opdrachtgever en ervaringsdeskun-

dige omdat ze Revit Architecture, Revit Structure en Revit MEP gebruikt bij het 3D ontwerpen van haar bouw-

werken. Bij de bouw van waterzuiveringen en pompstations heeft Witteveen+Bos zelfs een multi-disciplinair 

BIM-project toegepast en loopt daarmee voorop in de Europa.

De pompenkelder in verschillende visualisaties

INTEGRAAL ONTWERP
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Ruim tien jaar geleden begon het architectenbureau uit Amster-

dam met 3 dimensionaal modelleren van haar projecten. Met de 

allereerste versie van ADT moest Post elke keer opnieuw bouw-

kundige gegevens invoeren om goed te kunnen modelleren. De 

ontwikkelingen waren destijds nog niet zover als nu. Met Elite 

CAD werd dit proces uitgeschakeld door parametrische eigen-

schappen toe te kennen aan de bouwelementen. Bovendien 

konden er 2D-tekeningen uit het model worden gegenereerd. 

Michel Post raakte op een seminar van ITANNEX in Houten 

echter volledig overtuigd van de kracht van Revit Architecture. 

De werkvoorbereiders gaan een cursus volgen bij ITANNEX. “Met 

Revit kun je makkelijk modelleren en het werkt enorm prettig. We 

kunnen heel nauwkeurig werken, maar toch onze ontwerpvrijheid 

behouden. Ik kan nu in Revit bijvoorbeeld echt ons gewenste 

profiel in het kozijn in het model zichtbaar maken. 

De detaillering aanbrengen 

in de objecten gaat heel 

nauwkeurig in dit programma”. 

Post volgt nauwgezet allerlei 

nieuwe ICT-ontwikkelingen 

in de bouw, dus ook met 

BIM. Hij heeft al diverse 

projecten gedaan met behulp 

van het Bouw Informatie Model. Daarvoor communiceerde hij via 

IFC met andere projectpartijen om elkaars BIM in te lezen. Dat 

leverde toch af en toe gegevensverlies op. 

“Het zou ideaal zijn als ik met andere Revit-partners kan samen-

werken. Dan krijg je alle gegevens van de ingenieur of installatie-

adviseur één op één binnen. Faalkosten verminderen is ons doel”.

Michel Post Architecten overtuigd van Revit Architecture

Michel Post Architecten was een van de pioniers met het 3D-modelleren van gebouwen. Na het gebruik van 

ADT en Elite CAD is Post sinds kort overgeschakeld naar Revit Architecture. “Met Revit kun je modelleren tot 

achter de komma; dat is voor onze afnemers essentieel.”

Hoog staaltje van integraal ontwerpen bij Witteveen+Bos

Project  : SL Plaza, Amsterdam

Functie  : Laboratorium 

Bruto oppervlak  : 30.000M2 

Bijzonderheden  : architectuur, constructie en 

   installaties in één BIM

SL PLAZA, Amsterdam

Michel Post

NAUWKEURIG
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    opleidingen.itannex.com

Verhuisd!
ITANNEX is op vrijdag 8 mei jl. verhuisd 

naar de nieuwe locatie aan Het Wendelgoor 

11 in Almelo. De medewerkers zijn verheugd 

over de grotere werkruimte en de faciliteiten 

voor cursisten zijn optimaal! 

In onze volgende Itannova komen we uit-

gebreid terug op de verhuizing en de 

nieuwe huisvesting.

ITANNEX in de media
In vakdagblad Cobouw zijn recentelijk twee 

artikelen verschenen over BIM, waar 

ITANNEX een belangrijke rol heeft gespeeld. 

Op 15 april verscheen een artikel over bouw-

kundig advies-

bureau BAZ 

waar ITANNEX succesvol Revit heeft geïm-

plementeerd. BAZ treedt bij projecten op 

als regisseur van BIM-teams die vanuit hun 

eigen discipline een Bouw Informatie Model 

inbrengen. Op 27 mei werd er in de Cobouw 

aandacht besteed aan de bouw van woon- 

en zorgcentrum Mariënhof in Lichtenvoorde, 

ontworpen door VHGP Architecten uit 

Deventer. Ingenieursbureau F. Wiggers uit 

Varsseveld berekent de constructie. Daarbij 

wordt Revit Architecture en Revit Structure 

ingezet in een BIM.  

ITANNEX Opleidingen weet als geen ander welke kennis en 

competenties uw medewerkers nodig hebben om uw teken-

software op de juiste manier te bedienen. Om goed inzicht 

te krijgen in welk soort kennis u nodig heeft, kan ITANNEX 

Opleidingen u gratis onsite een cursusadvies geven. Dit inter-

view duurt in de regel twee uur. 

ITANNEX Opleidingen brengt op deze manier uw wensen en 

eisen ten aanzien van opleiding(en) in kaart. Daarbij kijken we 

naar de resultaten die u wilt behalen en wat het gewenste 

kennisniveau van de medewerkers dient te zijn. Uit de praktijk 

is bewezen dat onze cursussen een hoog rendement voor wat 

betreft kennis en productiviteit hebben. Dat betekent dus kos-

tenreductie! Ons opleidingenaanbod bestaat uit open rooster-

cursussen, gesloten groepcursussen, maatwerkcursussen of 

individuele begeleiding. 

Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met 

ITANNEX Opleidingen: telefoon: 088 – 872 00 70, website: 

opleidingen.itannex.com

NIEUWS

Gratis onsite cursusadvies


