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Mogelijkheden voor uw organisatie

Aansluitend daarop informeren wij u graag persoonlijk over de 

toepassingsmogelijkheden en voordelen van Autodesk’s nieuwe 

softwareversies voor uw organisatie en projecten. U kunt daar-

voor contact met ons opnemen via telefoonnummer:  

088-8720000 of e-mail: info@itannex.com. 

Verhogen van de productiviteit

“De ontwerp-, constructie- en infrastructuurbranches moeten 

hun productiviteit verhogen en tegelijk complexe projecten 

uitvoeren binnen strikte deadlines en vastgestelde budgetten”, 

zegt Jay Bhatt, senior vice-president AEC Industry Solutions van 

Autodesk. “Onze nieuwe 2011-software maakt die doelstelling 

mogelijk door te profiteren van de enorme voordelen van  

Building Information Modelling en multidisciplinaire samen- 

werking mogelijk te maken van begin tot eind. Voor projecten 

op het gebied van residentiële of zakelijke nieuwbouw en  

renovatieprojecten, tot grootschalige infrastructuur- en over-

heidsprojecten”. 

OPTIMAAL GEBRUIK

Autodesk 2011 software volop leverbaar!

In maart heeft Autodesk de 2011-versies van het complete softwareportfolio geïntroduceerd, waaronder de bouwkundige 

applicaties. Samengevat zijn alle nieuwe en verbeterde functies ontworpen om het BIMmen te vereenvoudigen en op veel 

bredere schaal te gaan toepassen. Eind april heeft ITANNEX in Houten al een drukbezocht eerste demonstratieseminar 

verzorgd. 

Enthousiaste bezoekers op seminar ‘Na snoeien weer groeien’

Op 27 april 2010 heeft ITANNEX in het Van der Valk Hotel in 

Houten een succesvol BIM seminar georganiseerd. 

Ketenintegratie vanuit diverse invalshoeken

 We hebben tijdens deze

 middag circa honderd

 serieuze bezoekers mogen

 verwelkomen. Tijdens dit 

 seminar werden lezingen

 gehouden met als thema 

ketenintegratie vanuit verschillende invalshoeken. Zo hield 

Ernstjan Cornelis (atelier PRO) een lezing over de invalshoek van 

de architect. Jeroen Gietema van Trebbe Bouw belichtte de kant 

van de aannemer. En John Confurius (Unica Installatiegroep) 

gaf een lezing over de rol van de installatietechnici. Aansluitend 

werd een presentatie gegeven door Simone van Loon over de 

toegevoegde mogelijkheden die het door ITANNEX ontwikkelde 

SMARTRevit biedt bij het gebruik van Autodesk Revit. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ketenintegratie? Of wilt u op de 

hoogte gehouden worden over toekomstige seminars en ontwik-

kelingen op BIM gebied via onze digitale nieuwsbrief? Neem dan 

contact met ons op via telefoonnummer: 088-8720000 of per 

e-mail: info@itannex.com. 
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Unica reduceert faalkosten met Autodesk Revit MEP
Unica Installatiegroep ontwerpt en realiseert geïntegreerde gebouwinstallaties en systemen. Omdat het bedrijf 

deze vaak ook onderhoudt en beheert, is men op zoek gegaan naar een oplossing om vanaf de ideefase zowel 

duurzamer te ontwerpen als faalkosten te reduceren.

KOSTENREDUCTIE

Unica is een landelijk werkende totaalinstallateur die voorop loopt 

in duurzaamheid. Het bedrijf ontwerpt en realiseert al ruim 75 jaar 

alle technische installaties en systemen in de industrie, gebouwen

en woningen. Omdat veel van die installaties ook door Unica 

worden onderhouden, beheerd of geëxploiteerd, is men op zoek 

gegaan naar duurzamere oplossingen en mogelijke kostenbesparin-

gen in de totale levenscyclus. “Wij hebben al jaren in de gaten dat 

er bij bouwprojecten veel efficiënter kan worden samengewerkt”, 

vertelt Wilbert van Abswoude, Hoofd afdeling Woningbouw van 

Unica Bodegraven. “Iedereen maakt namelijk eigen tekeningen en 

in de diverse projectfasen minder of meer gedetailleerde hoeveel-

hedenberekeningen. Dat kost onnodig veel tijd, terwijl de foutkans 

groot is. Verder worden wij als installateur vaak in een laat 

stadium bij projecten betrokken, terwijl door eerder mee te denken 

duurzamere oplossingen voor lagere kosten (TCO) te bedenken 

zijn. Daarom zijn wij in het kader van Unica’s duurzaamheidbeleid 

op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen hiervoor”. 

BIM vergroot invloed op bouwproject

Door de late betrokkenheid van installateurs in projecten zijn de 

vorm en constructie al bepaald. Dit betekent dat Unica binnen de 

gevels, verdiepingen en ruimtes van een nieuw gebouw, nog zo 

goed mogelijk alle benodigde technische installaties mag ontwer-

pen en plaatsen. “Door de energieprestatienormering (EPN) voor 

nieuwbouwprojecten, worden adviseurs, architecten en bouw-

bedrijven gedwongen om eerder naar alle installaties te kijken”, 

vervolgt Van Abswoude. “Oftewel, met alleen maar architectonische 

of constructieve oplossingen redden ze het niet meer. Daarom was

het woningbouwproject waarmee PACT Architectuur en Project-

management bij ons aanklopte, een mooie kans om onze directie te 

overtuigen met BIM aan de slag te gaan. “Al bij dat eerste project 

hebben wij door eerder mee te denken over de installaties invloed 

gehad op een aantal constructieve aanpassingen in de vloeren. Dat 

was vroeger ondenkbaar! Die eerdere betrokkenheid en werken 

met een BIM heeft onze invloed op het project vergroot”. 

Autodesk Revit MEP

“Wij hebben Autodesk Revit MEP gekozen omdat deze als beste 

toekomstoplossing uit onze marktverkenning naar voren kwam en 

zowel de architect als de constructeur van het eerste project al 

daarmee werkten”, zegt applicatiebeheerder Herbert Voort. “Voor 

de levering, implementatie, opleiding en ondersteuning zijn wij in 

zee gegaan met ITANNEX. De redenen daarvoor zijn het feit dat 

zij de meeste kennis van en ervaring hebben met Revit en het hun 

core business is. Zij ‘ademen’ als het ware BIM en Revit, in ver-

gelijking met anderen die het erbij doen”. “Behalve de mogelijkheid 

om door eerdere betrokkenheid in projecten tegen lagere kosten 

duurzamere oplossingen te ontwerpen en te realiseren, helpt Revit 

ook de communicatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren”, 

zegt cost-down engineer John Confurius. “Daardoor kunnen wij 

projecten binnen beter voorbereiden en wordt de foutkans in de 

praktijk aanzienlijk kleiner”.

Links
Hoofdkantoor Unica 
Installatiegroep

Rechts:
De Unica medewerkers
Wilbert van Abswoude,
John Confurius en
Herbert Voort
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Gusto controleert wereldwijde engineering met Navisworks 

Gusto B.V. uit Schiedam is in 1862 gestart met de productie van 

stoommachines en boilers en na een rijke scheepswerfhistorie 

uitgegroeid tot een wereldspeler in de offshore-markt. Het  

bedrijf maakt tegenwoordig onderdeel uit van de beursgeno-

teerde SBM Offshore Group. “Wij hadden een aantal jaren 

geleden behoefte aan een applicatie die ons in staat stelde om 

grote en complexe ontwerpen geïntegreerd in 3D te kunnen 

visualiseren”, zegt Albert te Pas, Discipline Manager PDMS. 

“Zowel voor het verbeteren van de informatievoorziening naar 

onze eigen engineeringteams en andere betrokkenen, als voor 

het voorkomen van kostbare ontwerpfouten. Binnen onze 

internationale projecten zegt een 3D-plaatje namelijk veel meer 

dan duizend woorden, omdat die ook taal- en cultuurverschillen 

helpen te overbruggen. Onze keuze is op Navisworks gevallen 

omdat dit programma de krachtigste visualisatie-, animatie- en 

compressiefuncties heeft en verschillende bestandsformaten 

kan integreren”. 

Efficiënter werken en foutkans reduceren 

Bij Gusto’s projecten is het van groot belang dat de interfaces 

tussen alle installatiemodules en constructiedelen zorgvuldig 

worden gecontroleerd, omdat deze op verschillende locaties in 

de wereld worden ontworpen. Navisworks vereenvoudigt die 

engineeringcontrole enorm. “Onze belangrijkste doelstellingen 

om alles visueel in 3D te inte-

greren en te controleren, zijn 

efficiënter werken en reduceren van de foutkans”, vertelt 

Senior Engineer Piet Jongeneelen. “In vergelijking met andere 

programma’s biedt Navisworks voor onze projecten de grootst 

mogelijke flexibiliteit om onderdelen gemaakt in verschillende 

applicaties te integreren. Wij maken vanuit PDMS elke dag een 

actueel ontwerpbestand (RVM-formaat) dat door Navisworks 

wordt vertaald  naar een reviewbestand (NWD-formaat). Daar-

bij wordt een bestandsgrootte tussen de 0,5 tot 1 Gigabyte van 

grote projecten gecomprimeerd naar zo’n 70 á 80 Mbyte. Navis-

works kan grote hoeveelheden ontwerpdata verbazingwekkend 

snel verwerken en mogelijke probleemgebieden heel duidelijk 

inzichtelijk maken”. 

Nieuwe toepassingen ontdekken

Hoewel het lastig te kwantificeren is hoeveel Navisworks 

precies oplevert, heeft Gusto de afgelopen jaren zowel de 

ontwerpkwaliteit als de communicatie erover aanzienlijk 

kunnen verbeteren. Verder bespaart de software veel kost-

bare engineeringtijd. “ITANNEX is onze huisleverancier voor 

alle Autodesk-software en de bijbehorende dienstverlening”, 

vervolgt Jongeneelen. “Dankzij hun diepgaande kennis van 3D-

modelleren, hebben onze mensen tijdens de laatste upgrade-

training weer enkele nieuwe toepassingen ontdekt. Bijvoorbeeld 

m.b.t. het toevoegen van attributen aan het reviewbestand, 

de nieuwe ‘redlining’-functie en het exporteren van ontwerp-

informatie via XML voor hergebruik in andere projecten. Pas 

als mensen van het bestaan van nieuwe functies weten en van 

een deskundige trainer horen hoe die in de eigen praktijk te ge-

bruiken zijn, worden ze toegepast. Als ze daarbij tenslotte nog 

tegen problemen of vragen aanlopen, dan komt de helpdesk 

snel met een oplossing”.

Gusto ontwerpt en bouwt constructies en multidisciplinaire installaties voor de offshoremarkt. Om de 

communicatie tussen wereldwijd samenwerkende engineeringteams te optimaliseren en te controleren, 

gebruikt het bedrijf visualisaties gemaakt met Autodesk Navisworks.

FLEXIBILITEIT
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HOLCON innoveert met Autodesk Revit Structure

HOLCON is een zusterbedrijf van Holterman Wapeningsstaal uit 

Markelo, met vestigingen in Nederland, Duitsland en Slowakije. 

Ruim tien jaar geleden voorzag men dat het bouwproces zich 

sterk richting het assembleren van prefab onderdelen ontwik-

kelde in zowel wapeningsstaal als beton. In die trend is sinds-

dien geïnvesteerd met het uitbreiden van het staalbedrijf en de 

prefab betonproductie. Met de bouw van grote loodsen voorzien 

van insteekhaven is de mogelijkheid gecreëerd om aan- en af-

voer via het water te realiseren. “Wij hebben in nauwe samen-

werking met Chiel Bartels (oprichter van het gelijknamige 

ingenieursbureau), het HOLCON prefab betonskelet ontwikkeld, 

dat onlangs is bekroond met een 2de prijs in de Pioneering 

Innovation Award”, vertelt Hoofd Bedrijfsbureau ing. Rob 

Wensink. “Door de grote overspanningen zijn er geen kolommen 

nodig, waardoor de ruimtes voor architecten flexibel in te delen 

zijn. De vloer bestaat uit twee betonschillen en de ruimte daar-

tussen is bestemd voor klimaatsystemen en bekabelingen die 

altijd bereikbaar zijn. Door deze grote flexibiliteit is het mogelijk 

om het pand in 50 jaar af te schrijven in plaats van 25 jaar”. 

Duorol voor Autodesk Revit Structure

Bij het ontwerpen van nieuwe concepten biedt een 3D-model 

alle betrokkenen veel meer inzicht dan traditionele 2D-tekening-

en. Om die reden werkt HOLCON met Autodesk Revit 

Structure, geleverd en geïmplementeerd door ITANNEX. “Omdat 

wij met ons prefab concept veel eerder in projecten aan tafel 

komen te zitten, gebruiken wij Revit ook voor het maken van 

overtuigende verkoopondersteunende visualisaties”, vervolgt 

Wensink. “Door al in het offertestadium 3D-visualisaties te 

maken creëren wij een duidelijk beeld van het project bij onze 

opdrachtgevers”. “Met de eigen bibliotheek van Revit-families 

kan ik in circa een halve dag een compleet project opzetten en 

visualiseren”, vult werkvoorbereider Remco van de Bruinhorst 

aan. “Het opzetten van zo’n eigen bibliotheek vergt in het begin 

energie, maar daarna scheelt het een hoop tijd. Het modelleren 

van een project wordt daarmee bijna spelen met legostenen. 

Verder creëert Revit eenvoudig een exacte lijst van alle HOLCON 

elementen, die wij vertalen naar een offerte voor de klant”.

Prefab betonspecialist HOLCON BV heeft een innovatief en duurzaam bouwconcept ontwikkeld, om 

met een grotere ontwerpvrijheid sneller projecten te kunnen realiseren.

PREFAB

Chiel Bartels op een HOLCON vloer.   Model van een HOLCON vloer.
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Waal bouwt WIM met Autodesk Revit Architecture
Bouwbedrijf Waal heeft Autodesk Revit Architecture geïmplementeerd om bouwprojecten vanaf het eerste 

idee tot en met de onderhoudsfase inzichtelijker en beter beheersbaar te maken. Op basis van een inno-

vatieve visie is het Waal Informatie Model (WIM) ontwikkeld.

INNOVATIE

Waal is één van de grootste bedrijven in het ASVB-concern (Aan 

de Stegge Verenigde Bedrijven) en realiseert projecten op het 

gebied van woningbouw, commercieel vastgoed en utiliteits-

bouw. Daarbij staan innovatie, samenwerking en betrouwbaar-

heid centraal. Met 3D-modelleren op basis van WIM, het neo-

HOTPLANS protocol van afspraken, documenten en garanties en 

Lean bouwen, loopt dit bouwbedrijf in de Nederland bouwsector 

voorop bij het verbeteren van de bedrijfsprocessen en verlagen 

van de kosten en foutkans. Die positie blijkt tevens uit de on-

langs behaalde FSC-certificering. “Dankzij onze vergaande 

 integratie van het ontwerpproces, kost-

 prijscalculaties en de werkvoorbereiding,

 kunnen wij klanten harde garanties geven 

 over de prijs en haalbaarheid van hun

 bouwplannen”, zegt Ebert van der Wal,

 directeur van Waal. “Binnen WIM zijn 

 namelijk alle gebouwonderdelen ge-

 koppeld en daarom wordt voor iedereen

 direct en duidelijk zichtbaar wat wij wel 

 doen en niet doen”. 

Revit verkort doorlooptijd en voorkomt fouten

Waal integreert in WIM drie informatiemodellen, namelijk een 

Gebieds Informatie Model (GIM), Bouw Informatie Model (BIM) 

en Facilitair Informatie Model (FIM). “Met WIM gebaseerd op 

Autodesk Revit Architecture kunnen wij voor een aanbesteding 

binnen enkele dagen een compleet 3D-model opzetten, begro-

ten en visualiseren”, aldus van der Wal. “Verder merken wij bij 

het voorbereiden van onze tunnelgietbouw dat Revit de door-

looptijd van een project

flink verkort en fouten 

voorkomt”. “ITANNEX heeft bij bouwbedrijf Waal zowel de 

Autodesk-software geleverd als alle gebruikers opgeleid en 

begeleid bij het implementeren van de WIM-visie”, zegt Nico 

Ruikes, commercieel directeur van ITANNEX. “Als onderdeel van 

dit project hebben wij ook een koppeling met de planning-

software geprogrammeerd, waardoor Waal het complete bouw-

proces op kantoor kan simuleren. Oftewel virtueel bouwen in 

4D. De manier waarop Waal met WIM de dagproductie voor 

tunnelgietbouw visualiseert in tunnelboeken, is uniek voor 

Nederland”.
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Duurzaamste gemeentehuis ontworpen met Autodesk Revit
Het meest duurzame gemeentehuis in Nederland, van de 

fusiegemeente Bronckhorst, is ontworpen en berekend met 

BIM-software van Autodesk. De architecten van Atelier 

PRO en constructeurs van Bureau Wassenaar hebben voor 

dit project ITANNEX ingeschakeld als adviseur en partner 

om zo duurzaam mogelijk te kunnen BIMmen. Het onlangs 

geopende gemeentehuis van Bronckhorst is ontworpen in 

Revit Architecture en constructief berekend in Revit 

Structure. Meer informatie hierover is te vinden op: 

http://www.duurzaamgebouwd.nl

Waal bouwt WIM met Autodesk Revit Architecture

DUURZAAM

CAD training? Vraag onze opleidingsgids aan!
Op zoek naar een CAD training? Vraag dan nu onze opleidingsgids aan! Dat kan via onze 

opleidingen website, http://opleidingen.itannex.com, maar natuurlijk ook telefonisch. 

Ons telefoonnummer is 088 - 872 00 70.

De rol van SMARTRevit in het bouwproces

Projectdefinitie

eisen definiëren•	
massastudie•	

Visualiseren

visualisatie•	
animatie•	
simulatie•	

Raakvlakkenanalyse

constructie•	
installatie•	

Toetsen

Programma van Eisen•	
regelgeving (bouwbesluit)•	
vergunningen•	Uittrekstaten

hoeveelheden•	
calculatie•	
materialen•	

Plannen

bouwplaats•	
logistiek•	
uitvoering•	

Documentbeheer

tekeningen•	
bestek•	
communicatie•	

Gebouwbeheer

ruimteindeling•	
exploitatieplan•	
veiligheid•	
sleutelplan•	
onderhoud•	

Demontage

conversie•	
recycling•	

Bouwfysisch rekenen

sterkte•	
licht•	
geluid•	
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UITWERKINGBOUW

INITIATIEF
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SLOOP

SMARTREVIT com

Ondersteunen uitvoering

maatvoering•	
voortgang•	
afroep leveringen•	
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Blokker kiest voor SMARTRevit!
Op de Bouw & ICT beurs, die half maart in Utrecht

is gehouden, heeft retailbedrijf Blokker een op-

dracht geplaatst voor de levering en implemen-

tatie van Autodesk Revit Architecture software 

met SMARTRevit. Deze opdracht is voor ITANNEX 

opnieuw een bevestiging van de toegevoegde waarde van SMARTRevit en 

naast onder andere Inter IKEA, PLUS-Retail en Schuitema een mooie aan-

winst in de retailsector. 

Nederlandse Revit-handleiding verkort leercurve
 Om de leercurve voor klanten te verkorten 

 heeft ITANNEX een Nederlandse handleiding 

 voor  het werken met Autodesk Revit ontwik-

 keld. Deze wordt natuurlijk als lesmateriaal 

 gebruikt bij de eigen opleidingen, maar ook  

 aan leveringen van SMARTRevit-licenties

 toegevoegd. Als u interesse heeft in onze

 Nederlandse Revit-handleiding kunt u contact 

 opnemen met: opleidingen@itannex.com. 

ITANNEX presenteert Chinese-delegatie BIM-toepassingen
Begin april heeft Nico Ruikes van ITANNEX een presentatie verzorgd 

over BIM-toepassingen in Nederland voor een Chinese delegatie uit 

Fujian. Dit op uitnodiging van Blaauw Ingenieurs & Adviseurs. Tijdens

deze presentatie belichtte Ruikes zowel de toepassingsmogelijkheden 

van Revit Structure voor gebouwen, als AutoCAD Civil 3D voor tunnels 

en bruggen. De Fujian-delegatie was onder de indruk van zijn jaren-

lange ervaring met BIMmen, zeker nadat bleek dat Ruikes al eind 

jaren tachtig als CAD-consultant vanuit Royal Haskoning aan projecten 

in China heeft meegewerkt. 

NIEUWS

SMARTRevit met Simone
Elke donderdagmiddag geeft BIM consultant Simone 
van Loon een workshop waar u zelf de voordelen van 
een BIM met SMARTRevit kunt ervaren.

To the MAX 
Benieuwd naar de mogelijkheden van Autodesk 3ds Max 
Design? Kom dan naar onze ‘To the MAX’ workshops!

Meet the Revit Expert
Heeft u vragen over Autodesk Revit? Of wilt u de moge-
lijkheden van Revit van dichtbij meemaken? Bezoek dan 
één van onze ‘Meet the Revit Expert’ workshops.

Voor meer informatie, om u aan te melden en voor een 
compleet overzicht van al onze evenementen bezoekt u 
onze website, itannex.com.

AGENDA


