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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, capaciteiten en 
systemen. Met onze producten en diensten helpen wij onze klanten 
om samenwerkingen te versterken, de concurrentiepositie te 
verbeteren en winstgevendheid te verhogen.

Onze klantenkring bestaat onder andere uit ingenieurs- en 
architectenbureaus, 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 implementatiebegeleiding. 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 ontwerp-
proces, 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, planning, webshops, woning-
configuratoren, 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 

Met trots presenteren wij u hierbij de nieuwe Itannova. Zoals gebruikelijk 
boordevol met praktijkverhalen van een aantal klanten. Bedrijven die aan u als 
lezer willen laten weten welke projecten ze inmiddels met behulp van BIM 
hebben uitgevoerd, op welk niveau ze zich bevinden en welke plannen ze 
hebben voor de nabije toekomst.

Deze Itannova heeft als thema “Met BIM in de wolken” waarmee we niet 
alleen willen uitdrukken dat onze klanten blij zijn met de door ons geboden 
oplossingen, maar we ook met een knipoog duiden op de steeds bredere 
en serieuzere toepassing van cloud oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat de 
meeste gebruikers informatie tot zich nemen via tablets en smartphones. Meer 
dan 64 procent van de lezers van nieuwsbrieven opent deze tegenwoordig met 
een browser vanaf dit type mobiele apparaten. Ook gebruikers van BIM maken 
inmiddels steeds meer gebruik van cloudservices.

Wanneer u op dit moment nog geen cloud toepassing in gebruik heeft of 
overweegt hier mee te gaan werken, adviseer ik sterk om op korte termijn toch 
eens contact op te nemen met één van onze gespecialiseerde medewerkers. 
Met hun uitgebreide kennis zijn zij in staat om u op de juiste wijze te 
informeren en adviseren omtrent het aanbod van cloud-oplossingen. Wij 
helpen u graag met het zetten van de eerste stappen. Het is van belang uw 
concurrentie een stap voor te blijven, stap dus tijdig over naar het werken in 
de cloud. 

Ik wens u veel leesplezier!

Wim Bremmer 
directeur

wim.bremmer@itannex.com
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BIM is inmiddels niet meer weg te denken uit de bouw als werkmethodiek.

Met de economische crisis als katalysator zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Zo 

snel dat veel van onze werkprocessen nog achterlopen. Want hoe waarborg je met 

BIM nu de verificatie van je documenten. Zeker wanneer je met veel verschillende 

partijen samenwerkt. Waar vroeger de tekening de leidraad was in een bouwproces, 

die ook een definitieve goedkeuring moest krijgen, is dat nu een soms ‘ongrijpbaar’ BIM 

model. Maar hoe ga je dat model in de uitvoering nou gebruiken? Daar heeft Itannex nu dé 

oplossing voor! Ga met BIM in de figuurlijke wolken!

Zit u al in de wolken?
Werken in de cloud met BIM

Met de intrede van BIM is er ontzettend veel veranderd in het werkproces 

van bedrijven, intern maar ook extern met de samenwerkende partijen. 

Autodesk biedt met BIM 360 nu de oplossing voor samenwerken met 

deze data in de cloud. Altijd en overal toegankelijk voor iedereen. Om alle 

informatie en data te stroomlijnen en dit beschikbaar te maken voor alle 

projectpartners. 

BIM 360 Glue
Met BIM 360 Glue kunnen online modellen worden gecoördineerd en ook 

geclasht. Het is een cloud gebaseerde oplossing die de samenwerking, 

coördinatie en communicatie in een BIM project verbetert. Online komen 

multidisciplinaire modellen bij elkaar en kan er bijvoorbeeld een clash 

detectie gedaan worden door ieder individu op ieder gewenst moment. 

BIM 360 Glue kan meer dan 50 native bestandsformaten lezen, waardoor 

het meer dan Open BIM is. Door dit alles zorgt BIM 360 Glue voor het 

inkorten van de coördinatiecyclus.

BIM 360 Field
De BIM 360 Field software geeft de mogelijkheid om informatiestromen van 

en naar de bouwplaats volledig te digitaliseren. Het is management software 

om de informatiestromen van en naar de bouwplaats te digitaliseren. Het 

combineert mobiele technologieën met cloud gebaseerde samenwerking en 

rapportages. Verander uw bouwplaatsinformatie in krachtige informatie welke 

kwaliteit, veiligheid en communicatie verbetert. BIM 360 Field geeft u tevens 

inzicht in de prestaties van uw onderaannemers. Alles om uw interne en exter-

ne samenwerking te versimpelen en verbeteren!

John Russchen
john.russchen@itannex.com

Wilt u meer weten over BIM 360 of Autodesk 360? Neem dan 
direct contact met ons op!



pagina 5 | itannova

Van den Berg afvoerputten levert diverse types afvoerputten aan groothandels, 
zoals Wasco, Technische Unie en Dijka. Het familiebedrijf dat in 1959 is 
opgericht door de opa van Joost van den Berg, probeert blijvend te innoveren 
op gebied van het productaanbod maar ook in service. BIM is daar een belang-
rijk onderdeel van. 

Afvoerputten in BIM
Van den Berg: “Wij bieden nu de BIM packages in Revit, zowel 2014 als 2015, 
aan op onze website. Mensen kunnen dit direct downloaden, inclusief een 
handleiding. Wij leveren dit echt als extra service aan onze klanten en hun 
klanten. Wij leveren aan groothandels en niet direct aan de partijen die deze 
producten toepassen in een 3D BIM model. Onze BIM packages 
worden gebruikt door architecten en installateurs.”
Inmiddels krijgt het bedrijf steeds regelmatiger de vraag naar de beschik-
baarheid van hun producten in BIM en nu kunnen zij vol trots doorverwijzen 
naar de producten op de website. “Wij hebben de handleiding en technische 
tekeningen door Itannex laten maken. Zelf kunnen we wel tekenen, maar niet 
op deze manier zodat het voldoet aan de eisen voor BIM. Dit heeft Itannex 
perfect opgepakt.”
Van den Berg afvoerputten maakt nu ook actief gebruik van BIM in hun 
promotie. In hun advertenties en op de website vermelden ze altijd dat de 
producten in BIM gratis beschikbaar zijn. Joost van den Berg heeft zeker het 
gevoel dat dit positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. De producten 
worden ook zeer regelmatig gedownload en de vraag groeit. De meeste 
producten van het bedrijf zijn in BIM beschikbaar, ongeveer 40 stuks op dit 
moment. Alle producten zijn direct toe te passen, zo zijn van alle douchegoten 
en doucheputten bijvoorbeeld alle afmetingen beschikbaar. 

Van Nederlandse makelij
Van den Berg afvoerputten is een oer-Hollands Nederlands familiebedrijf. Het 
bedrijf is nog steeds in handen van de familie en inmiddels dus een 3e genera-
tie. Op zijn zeventiende jaar begon Joost van den Berg bij het bedrijf te werken. 
“Wij produceren een echt Hollands product. Zelf bedenken en ontwerpen we 
de producten en vervolgens laten we deze bij een Nederlandse metaalfabriek 
produceren. De fabriek maakt voor ons het gereedschap en de mal voor het 
product, wat wij vervolgens kopen waardoor het ons eigendom is. Zo hebben 
we onlangs een nieuwe productlijn bedacht voor de horeca. Daar werden vaak 
doucheputten of goten toegepast, maar die zijn daar niet voor geschikt en 
worden snel kapot gelopen. Hiervoor hebben we nu specifiek een productlijn 
voor ontworpen en ook deze lijn is in BIM beschikbaar!”

Tijdens de Bouwbeurs begin 2015 kwam Van den Berg afvoerputten in contact met Itannex. Het 

gesprek ging daar al snel over BIM. Joost van den Berg: “Daarvoor kregen we af en toe al wel de 

vraag van een klant of wij onze producten beschikbaar hadden in BIM, maar pas op de Bouwbeurs 

zijn we hier echt over na gaan denken.” De trend dat producenten hun producten in BIM gaan 

aanbieden zet zich duidelijk voort in de markt. 

Afvoerputten in BIM
Van den Berg afvoerputten

Wilt u meer weten over BIM en Re-
vit voor fabrikanten? Neem direct 
contact op met onze adviseur!

Frans Nieman
frans.nieman@itannex.com
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“Vroeger kregen we een uitgewerkt plan en dat 
werd dan door ons gerealiseerd. Maar tegenwoor-
dig creëren en realiseren wij projecten samen met 
onze opdrachtgevers en onze onderaannemers,” 
aldus Casper Heine, projectleider bij Remmers 
Bouwgroep. De coördinerende aannemer merkt 
dat de markt enorm aan het veranderen is. Klanten 
stellen hele andere vragen. En het doel is om op die 
nieuwe klantvraag in te spelen. Dat doet 
Remmers bijvoorbeeld met een nieuw woning-
bouwconcept, KAS. Dit staat voor Keuzevrijheid 
Als Standaard. “Waar een koper vroeger tevreden 
was met een ‘kruisjeslijst’, is dat nu niet meer zo. 
Daarom hebben wij KAS bedacht. De koper kan 

naar wens allerlei opties kiezen, zoals plattegrond, 
geveltype en stenen en dat allemaal binnen 
hetzelfde budget.” Inmiddels is er onder andere 
in Oosterhout een plan gerealiseerd met KAS 
woningen, het plan Kijk in de wijk Contreie. Heine 
merkt dat de eindgebruikers, in dit geval huurders, 
deze manier van invulling geven aan een woning 
als zeer prettig ervaren. 

Transitie naar samenwerking
Naast keuzevrijheid voor de eindgebruiker met 
het KAS woningbouwconcept, zag Remmers 
Bouwgroep nog meer veranderingen in de 

markt waar zij graag op inspeelden. Heine: 
“Wij zien heel sterk een transitie plaatsvinden 
richting samenwerking. De crisis heeft daar een 
hele positieve invloed op gehad. Zelf zijn wij 
samenwerkingen gestart op gebied van sport 
en duurzaamheid.” Met Heerkens van Bavel is 
er een bouwcombinatie opgezet met de naam 
Sportsphere. Hiermee wordt meegedaan aan 
aanbestedingen op gebied van sport. “Samen 
bundelen we onze kennis en krachten om de 
klant daarmee nog beter van dienst te kunnen 
zijn”

Groot geworden door de Fuji fabriek een paar straten verder, is Remmers Bouwgroep uit 

Tilburg inmiddels een speler van formaat in de aannemerswereld. In 1911 is het bedrijf op-

gericht en lokaal groot geworden, maar tegenwoordig beslaan ze een regio van Rotterdam 

tot Eindhoven. Remmers zoekt in deze veranderende markt steeds meer naar interessante 

samenwerkingen en concepten, en daar kwam BIM om de hoek kijken. 

Transitie naar samenwerking
Remmers Bouwgroep

Afbeelding: Sportcomplex Hogekwartier in Amersfoort, 

waar Remmers Bouwgroep voor het eerst met BIM 

werkte. Bron: VenhoevenCS

Afbeelding: KAS concept in Revit uitgewerkt



Een andere samenwerking is met Alphons Coolen, 
onder de naam GreenCore. Dit is een samen-
werkingsverband dat is gericht op het integraal 
verduurzamen van bestaande woningen en 
gebouwen. Door de expertise van beide bedrijven 
te combineren wordt op deze manier een beter 
eindproduct gerealiseerd.

Heine ziet in deze transitie naar samenwerking 
ook een duidelijke rol weggelegd voor BIM. “Een 
ontwikkeling zoals BIM zorgt ervoor dat we vooruit 
moeten. En je hebt eigenlijk geen keuze meer, want 
de markt eist het gewoon. Naast BIM zijn we ook 
druk bezig met Lean. Want alles schuift in elkaar, 
je kunt niet het ene aanpakken zonder het andere 
mee te nemen. Onze directeur heeft die visie 
gelukkig. Vaak zie je op gebied van BIM toch een ‘ja, 
maar…’ houding. Die moet je aan de kant leggen, 
wil je dit laten slagen.”

Keuze voor Revit
“Ongeveer drie jaar geleden zijn we begonnen 
om ons te oriënteren. We keken om ons heen om 
te ontdekken wat het BIM niveau was en wie er 
nou echt aan het BIMmen waren. Dat bleek nog 
behoorlijk tegen te vallen. Ook de keuze voor een 
bepaald softwaretype was nog niet meteen voor 
de hand liggend,” aldus Heine. 

Uiteindelijk is een jaar geleden de keuze gemaakt 
om van AutoCAD over te stappen naar Revit. Inmid-
dels zijn een aantal projectleiders en modelleurs op 
Revit training geweest bij Itannex. “Voor ons is het 
echt een verademing om met Revit te werken, want 
het werkt heel natuurlijk. Je tekent eigenlijk zoals je 
bouwt.” Na de Revit basistraining zijn twee mede-
werkers nog doorgegaan met een stuk verdieping, 
zoals de advanced en family training.

Na de keuze voor Revit zijn ze bij Remmers intern 
met BIM gestart.  Heine: “Doordat we zelf hebben 
gekozen om te starten met BIM en we niet 
gedwongen werden omdat er een  
klantvraag was, konden we heel gecontroleerd 
gaan bouwen aan onze Revit kennis en ervaring.”

Remmers Bouwgroep koos voor Itannex vanwe-
ge de technische insteek van de cursussen. “Wij 
kregen les van consultant Marcel Lanjouw, die ons 
heel veel kon leren over het programma op zich, 
maar ook een praktische insteek had met kennis 
van de bouwtechnische kant. Samen met Lanjouw 
zijn we gaan oefenen met  een standaard woning. 
Ondanks het feit dat wij zelf niet tekenen bij 
projecten, vonden we het erg belangrijk om de 
basis wel onder de knie te krijgen. Hierdoor krijg 
je begrip voor de andere partijen en kun je goed 
inschatten wat de mogelijkheden en onmogelijk-
heden zijn.”

Echt werken met BIM
Na de oefenperiode kwam er een mooi project 
voor Remmers, waarmee voor het ‘echie’ kon 
worden gestart met BIM. Het sportcomplex Hoge-
kwartier in Amersfoort is het project, waar door ar-
chitect VenhoevenCS en constructeur Bartels wordt 
geBIMt. Remmers probeert hier op aan te sluiten. 
Een gezamenlijk project overigens met Heerkens 
van Bavel. “Samen met de consultant van Itannex 
hebben we gekeken naar de BIM mogelijkheden bij 
dit project. Hoe wij het model kunnen gebruiken, 
bijvoorbeeld door gegevens zoals oppervlaktes en 
hoeveelheden eruit te halen.”

“In de toekomst zie ik het begrip samenwerking 
nog veel verder gaan. Dan zitten we volgens mij in 
een dag of een week met alle partijen in één ruimte 
te engineeren. Bij Remmers spelen we hier ook al 
op in, want we hebben intern al een ‘lean ruimte’ 
ingericht waar we samen kunnen plannen en even-
tueel ook engineeren.” 

De voordelen van BIM
Bij Remmers hebben ze voor zichzelf al een aantal 
voordelen in kaart gebracht op gebied van werken 
met Revit en BIM. Onder andere door Revit in te 
zetten bij hun KAS woningbouwconcept. Heine: 
“Door de woningen in Revit te modelleren, kunnen 
we veel tijdswinst behalen in de werkvoorberei-
ding. Bijvoorbeeld door hier snel de vierkante 
meters uit te halen. Bovendien is het een stuk min-
der foutgevoelig. Als je het goed in je model hebt 

staan, kun je de gegevens er zo uit halen.”

Ook op gebied van duurzaamheid liggen er kansen 
met BIM volgens Heine. “Onze nieuwe directeur, 
Pieter Remmers, komt uit de ontwikkelwereld en 
kwam meteen met het idee om 3D scannen in te 
zetten bij renovatie en duurzaamheid. Dat zetten 
we nu dus ook in bij een renovatieproject van wo-
ningbouw uit de jaren ’70. Het gebouw is compleet 
gescand en deze scan (red. - zie onderstaand beeld) 
wordt door de architect als basis gebruikt om een 
Revit model op te zetten. Vervolgens worden hierin 
allerlei duurzaamheidsmaatregelen in gemodel-
leerd, zoals een nieuwe buitengevel met isolatie, 
PV panelen en warmtepompen. Met een dergelijk 
BIM model kunnen we vervolgens woningbouw-
verenigingen in de toekomst nog beter van dienst 
zijn, door het beheer met dit model als basis te 
gebruiken. Alle informatie zit immers in het model!” 
Met de afdeling bouwservice kan Remmers dus 
ook de beheertak toevoegen aan het BIMmen. Er is 
volgens Heine dan niet alleen heel veel tijdswinst 
te realiseren, maar ook een grote reductie van de 
faalkosten. 

De veranderingen in de markt, waarbij de crisis 

heeft gewerkt als katalysator, zijn volgens Heine 
nog niet ten einde. “Ik verwacht dat de stoel van 
de aannemer nog verder gaat veranderen. Het 
traditionele traject waarbij een opdrachtgever eerst 
naar een architect gaat, gebeurt al steeds minder. 
Opdrachtgevers zullen in een vroeger stadium bij 
een aannemer terecht komen, die het plan moet 
gaan trekken. De weg naar deze verandering is 
lastig, maar je moet gewoon het lef hebben om je 
teen in het koude water te steken. De enige manier 
om tot verandering te komen, is door het gewoon 
te doen!”
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Nico Ruikes
nico.ruikes@itannex.com

Wilt u meer weten over BIM en Re-
vit voor aannemers? Neem direct 
contact op met onze adviseur!

Afbeelding: het BIM model van het sportcomplex 

Hogekwartier (Bron: VenhoevenCS)

Afbeelding: 3D scan van woning 
Bron: PelserHartman
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“Eigenlijk is het heel vreemd, buiten bouwen we 
iets in 3D, maar ‘binnen’ ontwerpen we het in 
2D. Doordat we van de werkelijkheid een plat 
vlak maken, zie je gewoon heel gemakkelijk 
dingen over het hoofd. Dát was voor ons de 
grootste motivatie om over te stappen: de kans 
op fouten verkleinen,” aldus Walter Korte. 

Daarnaast merkte GEKA dat de vraag vanuit de 
markt aan het veranderen was en is. Meer en meer 
worden projecten in de markt gezet als ‘design & 
construct’ aanbesteding, waarbij je in concurren-
tie moet werken ten aanzien van prijs maar ook 
ontwerp. Korte: “Je oplossing presenteren aan de 
klant gaat veel makkelijker met 3D. Vaak presen-
teren we onze plannen ook naar klanten zonder 
echte vakkennis. Met een 3D model kun je iets voor 
de ‘leek’ veel eenvoudiger duidelijk maken. Om op-
drachten binnen te halen was overstappen naar 3D 
voor ons dus een echte pre. En tegenwoordig eisen 
onze grote opdrachtgevers, zoals het Havenbedrijf 
Rotterdam, van ontwerpende partijen gewoon een 
3D model.”

Van 2D naar 3D
In de tweede helft van 2014 nam GEKA Bouw 
de eerste stappen op gebied van 3D, met Revit 
basistrainingen bij Itannex. Na de trainingen 
zijn ze gestart met het modelleren van een echt 
project, om de software direct goed onder de knie 
te krijgen. BIM modelleur Maarten van der Molen 
legt uit: “Als ‘oefenproject’ hebben we een project 

gekozen waar we het voorlopig ontwerp al in 2D 
hadden ontworpen en vervolgens het definitieve 
ontwerp opnieuw hebben gemodelleerd in Revit. 
We hebben voor dit project gekozen omdat hier 
bijna alle onderdelen in zitten die we normaal 
gesproken ontwerpen, zoals een betonnen steiger, 
stalen remmingswerken en afmeerpalen” 

Het bleek dat het opstarten van een project in 
Revit, zelfs na de Revit trainingen, nog wel de 
nodige problemen en moeilijkheden opleverde. 
Om die reden heeft GEKA Bouw enkele dagen 
ondersteuning gehad van een consultant van 
Itannex. Van der Molen: “Sander Obdeijn heeft ons 
perfect ondersteund bij het starten van dit project. 
Doordat hij zowel (civiel)technisch onderlegd is als 
praktische kennis heeft van de software, heeft hij 
ons echt op weg geholpen.”
 

Ervaring met Revit
Waar voorheen de werkelijkheid in 2D werd 
platgeslagen en er ‘dom’ lijntjes op papier werden 
gezet, merken ze bij GEKA Bouw dat 3D modelleren 
in Revit wel van een hele andere aard is. Van der 
Molen: “De software is vele malen complexer. Het is 
vooraf heel belangrijk om de juiste instellingen te 
gebruiken. Want we zijn geen lijntjes meer aan het 
trekken, we werken met vormen en objecten met 
eigenschappen. Maar het grote voordeel van Revit 
voor mij als modelleur is dat je maar één keer het 
model tekent. Als je ziet dat het model goed is, dan 
is alles goed. In AutoCAD moest je een wijziging 

misschien wel op nog tien plaatsen doorvoeren, 
dat gaat natuurlijk een keer fout. In Revit wijzig je 
één keer het model en alle bijbehorende tekenin-
gen wijzigen automatische mee.” Korte vult aan: 
“En we zijn nog aan het leren en willen nog verder 
groeien. Nu zijn we alleen 3D aan het tekenen, 
straks gaan we werkelijke objecten modelleren, 
met de juiste parameters. Dan kunnen we infor-
matie uit het model halen, zoals hoeveelheden en 
volumes, en wordt het ook voor onszelf een echte 
meerwaarde in gebruik.”

Ook in de uitvoeringsfase kan het 3D model van 
groot nut zijn voor GEKA, bijvoorbeeld voor 
montage en hijswerk. In het 3D model kan het 
zwaartepunt opgevraagd worden. Hierdoor kan 
eenvoudig de juiste positie van de hijsogen 
bepaald worden.  Ook op gebied van calculaties 
ziet Korte de nodige voordelen op termijn. “Als je 
het profiel en staalkwaliteit uit een model kunt 
halen, kunnen we dit in grote lijn direct afprijzen. 
En als je oppervlaktes weet, kun je bijvoorbeeld 
ook de hoeveelheid coating bepalen.” 

Niveau van modelleren
Tijdens het modelleren van het proefproject is men 
bij GEKA direct begonnen met het opbouwen van 
een eigen bibliotheek. Van der Molen werkte hier 
zelf als BIM modelleur aan, met ondersteuning van 
de Itannex consultant. “Slechts weinig objecten 
bestonden al, alleen zaken zoals kolommen en 
staalprofielen. Daarom zijn we meteen gestart met 

Van origine een heibedrijf, werkt GEKA Bouw uit Dordrecht nu vaak aan afmeervoorzieningen en steigers voor zeevaart en 

binnenvaart. Zo creëerde GEKA Bouw de afmeervoorziening voor het grootste schip ter wereld, de Pioneering Spirit. Op de 

tweede maasvlakte werden in een kort tijdsbestek afmeerpalen met een diameter van 3,0 meter ontworpen en gerealiseerd 

voor het 382 meter lange schip. Walter Korte, hoofd constructiebureau bij GEKA Bouw, legt uit waarom GEKA eind vorig jaar de 

overstap van 2D ontwerpen naar 3D maakte. 

Afmeervoorzieningen voor scheepvaart in 3D
GEKA Bouw



het opbouwen van een eigen bibliotheek, zodat we hier in nieuwe projecten 
direct gebruik van kunnen maken.” 

Het blijft voor GEKA zelf nog wel lastig hoe ver ze moeten gaan met het 
modelleren. Korte: “Omdat wij meestal als hoofdaannemer werkzaam zijn, en 
dus zelf het ontwerp, de engineering en een deel van de uitvoering doen, 
ontwerpen we vaak al heel gedetailleerd. Vergelijkbaar met LOD 400 niveau, 
soms wel LOD500.  Dit gaat dan naar de onderaannemers, die het weer gaan 
overtekenen in hun eigen software. Dat is natuurlijk zonde van de tijd van 
beide partijen. Vooral in de schets- en voorontwerpfase moeten we nog leren 
hoe we hiermee om moeten gaan.”

Doorgroeien naar BIM
Eerst moet men Revit helemaal onder de knie hebben, maar de blik is bij GEKA 
Bouw al gericht op de toekomst. Korte: “We kijken al vooruit naar de voordelen 
die Revit ons gaat bieden, onder meer natuurlijk met BIM. BIM betekent voor 
ons dat we onze modellen, in IFC of Revit, uit kunnen wisselen met bijvoor-
beeld een staalleverancier. Nu moeten we een 3D model letterlijk weer plat 
slaan naar 2D, voordat het naar de staalleverancier gaat. Het zou toch veel 
mooier zijn als zij ons 3D model kunnen gebruiken om verder in te werken en 
detailleren!”

“Maar BIM is voor ons ook dat we eindgebruikers kunnen betrekken bij het 
ontwerp. Want hoe visueler iets is, hoe beter iemand snapt wat hij krijgt. Soms 
hebben onze ontwerpen meerdere functies, waarbij het lastig inzichtelijk 
te maken is hoe deze functies gecombineerd worden. Bijvoorbeeld bij een 
afmeervoorziening, die tevens dient als vluchtvoorziening.” Tot slot betekent 
BIM voor GEKA dat ze veel gemakkelijker kunnen samenwerken met andere 
partijen in een combinatieproject. Korte: “Het uitwisselen van het 3D model, of 
samenwerken in een model, is dan echt een uitkomst.”

Achteraf is GEKA Bouw tevreden met de keuze voor Revit en Itannex. Korte: 
“Alles heeft z’n voor- en nadelen, maar je komt er pas achter wat dat is als je 
ermee werkt. Hoewel we nog druk doende zijn met het leren modelleren met 
Revit, zijn we ervan overtuigd dat dit voor ons de juiste keuze is!”
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Alex Horsman
alex.horsman@itannex.com

Meer informatie over onze opleidingen en trainingen? Wij 
verzorgen uiteraard ook maatwerk en incompany trainingen!
Neem contact met ons op!

Afmeervoorzieningen voor Rubis

Voor het petrochemische overslagbedrijf Rubis, dat in Rotterdam gevestigd is, had GEKA de 

opdracht om een nieuwe afmeervoorziening te realiseren. Nadat het project eerst in 2D is 

ontworpen, is het project gebruikt als testproject voor de modelleurs van GEKA Bouw om te 

oefenen met Revit. Hierbij zijn de modelleurs ondersteunt door een consultant van Itannex.

De afmeervoorziening bestaat uit een afmeersteiger, met een ligplaats voor zeeschepen aan de 

buitenkant en een ligplaats voor binnenvaartschepen aan de binnenkant. In het 3D model is 

de complete afmeervoorziening gemodelleerd. Waar men bij GEKA normaal gesproken aparte 

tekeningen maakt voor betonwerk en staal, is dit nu in één model gezet. BIM modelleur Maarten 

van der Molen: “Hierdoor halen we ook de fouten tussen deze verschillende materialen direct uit 

het model. Bijvoorbeeld een schoorpaal van de steiger die door een afmeerpaal heen loopt. We 

merkten meteen de voordelen van 3D boven 2D op deze manier. En je ziet direct de 

werkelijkheid, dat is wat het zo mooi maakt!”
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FAME noemt zichzelf een multidisciplinair planont-
wikkelbedrijf. Riezebos, BIM modelleur, legt uit: “Wij 
ontwikkelen een plan van A tot Z voor opdrachtge-
vers. Vaak starten we met een onderzoek: wat is er 
voor bestaande bouw, kunnen we dit herontwikke-
len of moet er nieuw gebouwd worden? Vervolgens 
rolt hier vaak een architectuuropdracht uit en gaat 
onze architectuurstudio aan de slag. Als planont-
wikkelaar blijven we ook vaak betrokken tijdens de 
uitvoering met onze bouwmanagers.  

FAME richt zich op dit moment vooral op de zorg 
als het gaat op woonconcepten. Van oorsprong 
werkte het bureau al aan herstructureringsplannen 
van wijken en winkelcentra. Een oud wijkwinkel-
centrum wordt vaak een wijkservicegebied, waar 
tegenwoordig ook meestal zorgappartementen 
worden gerealiseerd. “Logischerwijs is de huis-
vesting in de zorg een groeiende markt. De vraag 
vanuit de markt verandert en daar springen wij 
graag op in. Mensen willen tegenwoordig langer 
zelfstandig blijven wonen, ook al hebben ze een 
zorgvraag. 

Dit moet natuurlijk wel betaalbaar blijven,” aldus 
Riezebos. 

Meteen overstappen
In het middelpunt van de crisis, eind 2013, maakte 
FAME een opmerkelijke beslissing. Het bedrijf 
besloot om over te stappen naar Revit. En niet 
geleidelijk. Riezebos: “Toen de keuze voor Revit 
eenmaal was gemaakt, zijn we direct geheel 
overgestapt. Dus niets meer in ons oude 2D CAD 
software. Nee, alles meteen in Revit. Ook lopen-
de projecten hebben we omgezet naar, of beter 
gezegd opnieuw gemodelleerd in Revit.” Revit was 
voor FAME een kans om samen te werken met an-
dere partners, om projecten anders aan te pakken. 
“Het is niet meer zo dat iedereen bezig is met z’n 
eigen ding, om het vervolgens over de schutting te 
gooien!” aldus Riezebos.

 “Na de keuze voor Revit, kozen wij voor Itannex als 
software leverancier en opleider. Onze modelleurs 
en ontwerpers zijn allemaal op cursus geweest en 
hebben alle cursussen gevolgd op gebied van Revit 

Architecture en BIM. We hebben ervoor gekozen 
om ook de ontwerpers met Revit te laten werken, 
omdat we vanaf het eerste moment in Revit willen 
werken. Dus niet eerst een schetsontwerp in 
bijvoorbeeld SketchUp opzetten, zodat je het later 
weer in Revit moet zetten.”

Samenwerking met Itannex
Deze plotseling overstap naar Revit zorgde uiter-
aard wel voor de nodige problemen, maar dit werd 
‘on the job’ opgelost. Het opzetten van ‘standaard’ 
elementen zoals wanden en vloeren was geen 
probleem, maar toen er families moesten worden 
opgezet bleek Revit toch enigszins ondoorgron-
delijk voor FAME. Riezebos: “De keuze voor Itannex 
bleek achteraf super. Toen we tegen problemen 
aanliepen, heeft een consultant van Itannex, 
Roy Berends, een aantal dagen bij ons op locatie 
gezeten. Tijdens zijn aanwezigheid konden we veel 
kleine problemen oplossen en bovendien heeft Roy 
ons geholpen met het opbouwen van families en 
perfectioneren van onze Revit template. Hij heeft 
ons echt door de dip heen geholpen en vanaf dat 
moment ging het alleen maar beter!”

Vanuit de wens van de eindgebruiker een concept ontwikkelen en dat dan samen met deze 

gebruiker ontwerpen en ontwikkelen, dát is wat het Zwolse bureau FAME het liefst doet. Na 

de conceptontwikkeling gaat de architectuurstudio van FAME aan de slag met ontwerpen, 

sinds eind 2013 in Revit. Met de ontwikkelingen op gebied van  BIM en Revit nemen we te-

genwoordig volgens Marien Riezebos van FAME alvast een voorschot op de werkelijkheid!

Een voorschot op de werkelijkheid 
FAME architecten



Anders ontwikkelen en  

ontwerpen
FAME heeft een hele nieuwe visie op ontwikkelen 
en ontwerpen. En werken met Revit en BIM past 
perfect in dit plaatje. Riezebos: “Het vak is echt aan 
het veranderen, mede door de ontwikkelingen op 
softwaregebied. In welke sector je ook bezig bent, 
je zit niet meer op je eigen eilandje. We werken nu 
veel meer samen met andere adviseurs, maar ook 
met de opdrachtgever en eindgebruiker. Dit is toe 
te schrijven aan de ontwikkelingen op gebied van 
BIM.”
Het 3D modelleren en het visualiseren is ook heel 
erg interessant vinden ze bij FAME. Want met Revit 
kun je al in een heel vroeg stadium iets laten zien, 
omdat je meteen begint met het opzetten van een 
3D model. “Normaal gesproken is een ontwerp iets 
wat in eerste instantie bij een ontwerper in het 
hoofd zit. Maar met Revit kun je gebruikers mee-
nemen in het ontwerpproces en ze dus al vroeg 
enthousiast maken.”

“En”, vult Riezebos aan, “vroeger probeerden 
we 3D te vangen in een 2D model. Want in ons 
hoofd waren we al 3D aan het ontwerpen. Nu 
sluit het ontwerpen, modelleren en bouwen op 
elkaar aan. Je bent in feite al aan het bouwen 
terwijl je ontwerpt. We nemen letterlijk een voor-
schot op de werkelijkheid! Dat zien we echt als 
een enorme winst in de overstap naar Revit!”

BIM in de toekomst
Tot nu toe heeft FAME eigenlijk alleen nog maar 
met BIM gewerkt in de ontwerpfase, maximaal tot 
LOD350 niveau. Het werken met de aannemer, 
co-makers en leveranciers is wel iets waar ze heel 
graag naar toe willen. “Dit hoort in onze ogen 
gewoon bij BIM. Wij zien dit voor onszelf ook als 
meerwaarde. Onze bouwmanagers, die ook nu al 
een bouwproces coördineren, hebben BIM 
omarmt. Zij kunnen in een objectieve rol dus een 
BIM proces begeleiden en coördineren.”

Voor FAME ligt de toekomst sinds de over-
stap naar Revit dus helemaal open. Riezebos 

geeft aan dat de keuze voor Revit absoluut de 
juiste is geweest. “Met de overstap hebben we 
bestaande klanten weten te behouden en ook 
weer nieuwe opdrachten binnengehaald!”
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John Russchen
john.russchen@itannex.com

Wilt u meer weten over BIM ren 
Revit voor architecten? Neem 
direct contact op met onze 
adviseur!

In de kleine kern Linschoten bij Woerden ligt een centrum met een brede school, 

een supermarkt en een verouderd multifunctioneel centrum. In het uitbreidingsplan 

Voorvliet wil de gemeente dit centrum upgraden. De wens van zorgorganisatie 

Vierstroom en woningbouwcorporatie GroenWest  voor een nieuwe woonvorm met 

zorg en ondersteuning op deze plek sloot hier perfect op aan. Vanuit een wijkge-

richte aanpak wordt een woonservicezone ontwikkeld, waarbij het multifunctionele 

centrum wordt gerenoveerd en er ook een stuk nieuwbouw bij komt.

In de nieuwbouw worden twee woonvormen gerealiseerd, gebaseerd op de zorgconcep-

ten  ‘Beschermd Wonen’ en ‘Wonen met een Plus!’ van FAME. Beschermd Wonen is een 

geclusterde woonvorm voor mensen met een 24-uurs zorgvraag, zoals dementie, waarbij 

behoud van eigen regie en het voortzetten van de eigen manier van leven (“thuis”) 

uitgangspunt is. Bewoners huren één van de 31 volwaardige tweekamerappartementen. 

Deze staan in directe relatie met royale gezamenlijke sociale leefruimten. Beschermd Wo-

nen is een menswaardig en financieel haalbaar alternatief voor een verpleeghuis. Wonen 

met een Plus! is een zelfstandige woonvorm met zorg en diensten op afroep beschikbaar. 

Hierbij gaat het om mensen waarvan bijvoorbeeld de partner een intensieve zorgvraag 

heeft. Het ontwerp van FAME voorziet op de bovenste etage in 16 driekamerappartemen-

ten volgens dit zorgconcept. De zorg is binnen handbereik en 24 uur per dag oproepbaar. 

Wonen met een Plus! is een betaalbaar alternatief voor het verzorgingstehuis.

Naast de ondersteuning in het verwoorden van de gezamenlijke visie en het opstel-

len van het ruimtelijke programma van eisen, is FAME ook verantwoordelijk voor 

het architectonisch ontwerp van woonservicezone Lindescote. Riezebos: “In de 

ontwerpfase hebben we geBIMt met alle adviserende partijen en allemaal in Revit 

gewerkt. De gelinkte modellen zijn nu geworden tot een centraal model, op basis 

waarvan de aanbesteding plaatsvindt.” 

Woonservicezone Lindescote
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Warmtepomponderschrift foto

Wilt u meer weten over BIM voor 
de installatiemarkt? Neem direct 
contact op met onze adviseur!

Martijn Tijhof
martijn.tijhof@itannex.com

Een strik om het gebouw
Harwig Installatiegroep
 “Met BIM wordt bouwen steeds leuker”, zegt Friso Ypma van het Emmense Harwig Installatiegroep. 

Sinds het installatiebedrijf enige jaren geleden het eerste BIM project is gestart, beginnen de voorde-

len van BIM echt zichtbaar te worden. “Want met BIM kunnen we de opdrachtgever meenemen in het 

ontwerp- en bouwproces en krijgt hij ook wat er vooraf ontworpen is. We kunnen dan echt trots zijn 

op het eindproduct en bij wijze van spreken een strik om het gebouw doen bij oplevering!”

Harwig realiseert met ruim 150 personeelsleden 

installatieprojecten in diverse sectoren, maar 

vooral in de zorg en het onderwijs. Daarbij spelen 

ook onderhoudsprojecten een belangrijke rol. 

Met verschillende ziekenhuizen in de regio heeft 

Harwig dan ook mantelovereenkomsten, zoals het 

UMCG en Scheper Ziekenhuis Emmen. Ypma: “Ons 

voordeel is dat we bij Harwig de capaciteit hebben 

om in te kunnen spelen op vraag van de klant, 

maar nog steeds flexibel zijn doordat we als bedrijf 

een platte organisatiestructuur hebben.” 

Snel schakelen
Dat laatste zorgde er ook voor dat BIM binnen het 

bedrijf relatief snel kon worden geïntroduceerd. 

Drie jaar geleden richtte men binnen Harwig al 

een ‘BIM werkgroep’ op, om de mogelijkheden en 

kansen te inventariseren. Al snel concludeerde de 

BIM groep dat het werken met BIM alleen maar 

voordelen biedt en is er met marktpartijen snel 

geschakeld. Bernard Nederhoed, directeur van 

Harwig, vertelt: “We hebben niet getwijfeld maar 

direct de expertise van Itannex ingeschakeld. Onze 

mensen zijn op Revit basiscursus geweest en een 

consultant van Itannex begeleidde ons bij het 

eerste project. De keuze voor Revit was gemak-

kelijk, want dit is in onze ogen de standaard in de 

markt.” Na de eerste projecten met Revit te hebben 

gedaan, geeft Ypma aan geen spijt te hebben van 

de overstap van Stabiplan naar Revit voor het 3D 

modelleren en BIMmen. Volgens Nederhoed maakt 

BIM het mogelijk dat de traditionele bouwsector, 

die moet veranderen, ook kan veranderen. Het 

zorgt voor een mentaliteitsverandering, zowel bij 

de ontwerpende en bouwende partijen als de op-

drachtgever. “Voor ons was BIM in eerste instantie 

vooral een commerciële tool; als je niet mee doet 

raak je vanzelf achterop. Maar ondertussen ontdek-

ken we steeds meer mogelijkheden. 

Het belangrijkste is voor ons het eindresultaat. We 

merken dat dit door te werken met BIM gewoon-

weg beter wordt.” Dit komt volgens Nederhoed ook 

doordat er, wanneer voor BIM wordt gekozen, vaak 

in bouwteamverband of Design&Build achtige 

constructies wordt gewerkt, in plaats van 

aanbesteden op basis van laagste prijs. “De 

opdrachtgever krijgt dan wat hij wil en wij hoeven 

ons niet in bochten te wringen om op budget te 

blijven.”

Prijsvorming op basis van BIM
In een ideale wereld zou volgens Nederhoed de 

prijsvorming voor de bouw van een project geba-

seerd moeten worden op condities en niet op uren 

en materialen, zoals nu gebeurt. “Het kernwoord 

van BIM is namelijk transparantie in mijn ogen. In 

de ontwerpfase neem je de opdrachtgever letterlijk 

mee door het gebouw. Virtueel kun je dan direct 

aanpassingen doen en kunnen we op basis van het 

BIM model gaan afprijzen. 
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Wijzigingen in het ontwerp kunnen we dan direct 

vertalen naar de bouwkosten. Nu gebeuren wijzi-

gingen vaak nog op de bouwplaats, waardoor het 

voor een opdrachtgever veel duurder uitvalt.” 

Na de ontwerpfase kan samen met de opdracht-

gever dan gekeken worden naar de bouwkosten,  

waarbij deze direct kan bepalen wat hij wel of niet 

wil. “Bijvoorbeeld nog bezuinigingen door-

voeren, of belangrijke ontwerpwijzigingen,” aldus 

Nederhoed. “En op basis van dit model kunnen de 

aannemers dan gaan afprijzen. Pas dan wordt het 

proces écht transparant en mag en kan iedereen er 

een eerlijke boterham aan verdienen.”

Van 3D naar 6D
Op dit moment werkt Harwig diverse projecten 

uit in BIM. Een school in Gieten, Huis van Cultuur 

en Bestuur in Hoogezand, het theater in Emmen 

en een groot datacenter in het noorden van het 

land worden in BIM uitgewerkt. Bij het datacen-

ter merkt Harwig heel veel voordelen door het 

werken met BIM. Op deze bouw wordt veel met 

prefab bouwdelen gewerkt. De prefab is compleet 

gemodelleerd in Revit en alles zit hierin. Dat bete-

kent bijvoorbeeld dat alle ophangpunten voor de 

kabelgoten, en dat zijn er veel in een datacenter, 

al in de prefab vloerplaten zijn gemodelleerd. 

“Knelpunten in het ontwerp werden zo direct 

ontdekt, wat in zo’n complex gebouw als deze veel 

faalkosten heeft gescheeld. Hoeveel is lastig in te 

schatten, maar dat het substantieel geld scheelt 

is zeker!”

Het modelleren gebeurt intern bij Harwig. Ypma 

vertelt: “Wij hebben meerdere BIM modelleurs 

in huis die ook in staat zijn om de coördinatie te 

doen. We merken dat de functies sterk aan het 

veranderen zijn. Een goede modelleur kan niet 

alleen modelleren, maar ook engineeren. Er wor-

den dus veel hogere eisen aan mensen gesteld.”

Momenteel werkt Harwig toe van 3D naar 5D en 

worden er al kostencalculaties uit het BIM model 

gehaald. Ondanks dat het proces nog niet com-

pleet geautomatiseerd verloopt, ziet het bedrijf 

hier zeker toekomst in. Nederhoed: “Dergelijke 

processen kunnen straks veel sneller verlopen, 

waardoor we ook wijzigingen vele malen sneller 

kunnen doorvoeren. Dat is in ons voordeel, maar 

ook zeker in het voordeel van de opdrachtgever.” 

En het liefst wil Harwig met BIM doorgroeien 

naar 6D, door BIM te koppelen aan beheer en 

onderhoud. Doordat het bedrijf een grote onder-

houdstak kent, zitten hier interessante voordelen 

aan. “We kunnen dan veel flexibeler omgaan met 

bestaande bouw en makkelijker aanpassingen 

maken.”

Nederhoed ziet een grote toekomst en mogelijk-

heden om te werken met BIM. “Straks lopen de 

uitvoerders en bouwvakkers gewoon met een 

extra ‘layer’ op de bouw, gewoon voor je helm. Dan 

zie je virtueel wat er gebouwd moet worden. Niets 

wordt meer aan het toeval overgelaten.”
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Het bedrijf heeft zelf alle disciplines in huis, om 
een project te realiseren. Maar bij de grotere 
bouwprojecten werkt WAM&VanDuren altijd 
samen met andere partijen voor de realisatie. 
Heutinck: “Dan lopen er op de bouw slechts 
een aantal mensen van ons, meestal voor de 
aansturing van het project. De daadwerkelijke 
bouw gebeurt door een van onze ketenpart-
ners. Op die manier zijn we als bedrijf veel 
flexibeler en kunnen we bij een groot project 
gemakkelijk opschalen.” Daarnaast heeft 
WAM&VanDuren sinds enige tijd ook een in-
stallatietechnische tak, na het samengaan met 
WSI. “Wij voorzien daar echt de toekomst in, in 
de combinatie tussen bouwkundig en installa-
ties”, aldus Heutinck. Hiervoor heeft het bedrijf 
dan ook een aparte BV opgericht, WvD&WSI. 

Vanuit de ontwerpende visie van het bedrijf, 
is men ongeveer zes jaar geleden gestart met 
Revit. Heutinck: “Revit is in onze ogen echt het 
basispakket voor de markt. Ook vanuit de uit-
voeringstechnische kant kent de software veel 
mogelijkheden om aan te haken.” Zelf volgde 
Heutinck ook de basis Revit cursussen, om 
de software te kunnen doorgronden. “Al gauw 
merkte ik dat je met de software moet blijven 
werken om het onder de knie te krijgen. Dat 
is voor een projectvoorbereider of uitvoerder 
natuurlijk geen doen. Het is wel belangrijk om 
te weten hoe het model moet ‘lezen’ en hoe je 
informatie uit een model kunt halen.” Daarvoor 
maakt WAM&VanDuren nu gebruik van Navis-
works en Autodesk360. 

Engineer & Build
Eind 2013 verwierf WAM&VanDuren samen 
met WSI de opdracht om het Carmel College in 
Raalte te bouwen, in een engineer&build con-
structie. Binnen het contract geldt bovendien 
een onderhoudsverplichting van 20 jaar. Archi-
tect Atelier PRO maakte al het ontwerp voor de 
nieuwe HAVO/VWO school, waarna WAM&Van-
Duren verantwoordelijk werd voor de realisatie. 
Binnen het engineer&build team werden Bartels 
en Enervisie aangetrokken voor respectievelijk 
het constructie- en installatieadvies. 
Opdrachtgever Carmel College Salland vroeg 
om een uitwerking van het project in BIM en 
bovendien ook voor de onderhoudsfase. Dat 
betekende dus dat WAM&VanDuren ook een 
‘As Built’ BIM model moet leveren en on-
derhouden gedurende de komende 20 jaar. 
Voordat men begon aan het project is dus 
eerst het BIM traject compleet ingericht door 
WAM&VanDuren. Heutinck: “Wij hebben hierin 
veel overleg met de opdrachtgever, omdat we 
graag samen met hen van de vruchten van BIM 
willen plukken. Daarom wordt het BIM model 
compleet As Built opgeleverd en gebruiken we 
dit model ook tijdens de onderhoudsfase. Het is 
dus een model dat nooit af is. ” 

Centraal model op Revit server
WAM&VanDuren was bij dit project de coördine-
rende partij, zowel bij het modelleren in BIM als het 
daadwerkelijk realiseren van het Carmel College. 
Er is gekozen voor het gezamenlijk modelleren in 
één model op een Revit Server die was ingericht bij 
WAM&VanDuren zelf. Om 

de grootte van het model te beperken, heeft 
WAM&VanDuren ervoor gekozen om modellen van 
co-makers en leveranciers los onder het centrale 
model te hangen als linked models. Dit zijn zowel 
Revit modellen als IFC bestanden. Zo hangen 
bijvoorbeeld de modellen van staalbouwer Buiting 
en van kalkzandsteen leverancier Calduran gelinkt 
aan het BIM model. 
Door de keuze voor één centraal model, waren 
clash controles nauwelijks nodig. Heutinck: 
“Bij de modellen van onderaannemers, die we 
gelinkt hebben of moesten importeren vanuit 
het IFC-formaat, hebben we wel clash controles 
uitgevoerd met NavisWorks.”

Rol van Itannex
Al jaren is Itannex de softwareleverancier van 
WAM&VanDuren. “Wanneer er trainingen beno-
digd zijn, worden deze ook bij Itannex gevolgd,” 
aldus een tevreden Heutinck. “Daarnaast 
maken we regelmatig gebruik van de Sup-
portdesk van Itannex. Steeds meer maken we 
intern ook gebruik van de kennis en knowhow 
die er beschikbaar is bij Itannex. Maar ook 
intern beschikken we over veel kennis, doordat 
onze BIM modelleur JanWillem Zeevalkink heel 
vooruitstrevend is op softwaregebied.”
Bij het project in Raalte moesten sommige onder-
delen worden uitgewisseld via IFC. Ook daar kwam 
de kennis van Itannex van pas. Heutinck: “De gains 
in de prefabbetonwanden bleken bij de import van 

Meer dan bouwen, dat zit de WAM&VanDuren Bouwgroep in het DNA volgens bedrijfsleider projectvoorberei-

ding Gilbert Heutinck. “Wij bouwen voor de klant! Daarbij willen we van A tot Z onze klant ontzorgen.” Boven-

dien heeft WAM&VanDuren ook ervaring in de ontwerpfase, want zij verzorgen voor bijvoorbeeld vaste zakelijke 

opdrachtgevers ook regelmatig het bouwkundige ontwerp van een bouwwerk. Deze achtergrond zorgde ervoor 

dat ze in Winterswijk snel doorhadden dat BIM voor hun een kans was om zo snel mogelijk op in te spelen. 

Meer dan bouwen
WAM&VanDuren Bouwgroep

Het Carmel College in Raalte is compleet uitgewerkt 

in BIM. Links een afbeelding van de aula uit het BIM 

model, rechts de werkelijke situatie



IFC naar Revit werkelijk ongeveer 5cm verschoven, 
waardoor alle stekken verkeerd bleken te zitten. Op 
dat moment verlies je wel een beetje het vertrou-
wen in BIM en IFC, maar het is dan wel praktisch als 
je kunt terugvallen op een partij als Itannex.”

Leerpunten
Nu bezien zitten er aan dit BIM project, naast 
heel veel positieve punten en voordelen, ook 
wel een aantal leerpunten voor de toekomst 
geeft Heutinck aan. Zo werden er in het begin 
een aantal ontwerpsessies gedaan met alle 
partijen. “Achteraf gezien hadden we dit vaker 
moeten doen. We merkten namelijk toen we dit 
soort sessies gingen doen richting de uitvoe-
ringsfase, dat men dingen veel sneller begreep. 
Met de projectvoorbereiders en de uitvoerders 
zijn we, mét het BIM model in Autodesk360, 
over de bouw gelopen. Je merkte dat er meteen 
begrip kwam voor onderdelen en knelpunten, 
omdat het direct zichtbaar is.”

Een ander leerpunt voor WAM&VanDuren was dat 
men veel eerder en vaker de kennis van co-makers 
had moeten gebruiken. Heutinck geeft aan dat 
dit zaken zijn waar je altijd te laat achter komt, 
omdat je gewoon niet weet in welke fase van het 
(ontwerp)proces je dit moet inpassen. Maar de 
co-makers hebben natuurlijk de kennis van hun 
eigen product, denk aan vliesgevels, kozijnen en 
vloeren, die je kunt combineren met de kennis van 
de ontwerpers. 
Tot slot probeert WAM&VanDuren nu ook het in-
terieur zo goed mogelijk in BIM mee te nemen. 
Architect AtelierPro werkt al deze elementen uit 
tot besteksniveau voor een aparte aanbeste-
ding. AtelierPro doet dit echter wel rechtstreeks 
in het servermodel, zodat de communicatie van 
wijzigingen en afstemming hieromtrent binnen 
het BIM-model wel altijd gewaarborgd blijft. 
Wanneer de interieurbouwer bekend wordt 
hoopt Heutinck dat deze partij ook mee kan in 

BIM, zodat deze informatie ook in de afbouw 
en daarna de gebruiksfase integraal bekend is. 
Heutinck: “Achteraf bezien was een volledig 
Design&Build contract wellicht beter geweest, 
zeker nu ook de BIM-samenwerking tussen 
AtelierPro en ons zo goed gaat!”

Autodesk360
Om op een gemakkelijke en praktische manier 
het BIM model, dat straks helemaal ‘As Built is, te 
kunnen gebruiken in de onderhoudsfase, heeft 
WAM&VanDuren gekozen voor de inzet van de 
software Autodesk360 (A360). Deze software biedt 
de mogelijkheid om centraal in de cloud het com-
plete BIM model met onderliggende bestanden in 
te zien én in te werken. WAM&VanDuren gebruikt 
A360 voornamelijk tijdens de onderhoudsfase. Het 
model is met A360 in te zien op allerlei devices, 
zoals laptop, tablet en mobiel. “Samen met onze 
opdrachtgever gaan we de structuur inrichten van 
de As Built situatie van het gebouw. Straks kan de 
afdeling facility management van de school dus 
gewoon een tablet pakken, het 3D model in A360 
openen en direct alle onderdelen bekijken. Tik 
bijvoorbeeld een vloer aan in het model en je kunt 
allerlei informatie verkrijgen over de afmeting, het 
type vloer en de vloerbedekking. Waar je vroe-
ger diverse revisiemappen had waar je in moest 
zoeken, kun je nu gewoon direct het element 
selecteren wat je nodig hebt en is er daarnaast ook 
een directe URL-link naar de revisiemap zelf, zodat 
alle gegevens direct digitaal beschikbaar zijn,” aldus 
een enthousiaste Heutinck. 

Om het 3D model werkbaar te houden in A360, 
wordt er gewerkt met een URL linkstructuur. Zo 
is bepaalde informatie aan het model gehan-
gen via een document, wat via een link is op te 
vragen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouds-
advies van de vloerbedekkingsleverancier. Of 
een 2D tekening van de vloerenleverancier. 
Met deze slimme manier van inrichting hebben 

WAM&VanDuren en dus ook de gebouweige-
naar straks een prachtige tool om het juiste 
onderhoud te kunnen plegen. 

De toekomst
Eigenlijk is de toekomst van BIM nu. Maar ondanks 
dat zal er nog wel wat veranderen denkt Heutinck. 
“Ik ga ervan uit dat alles in de toekomst gekoppeld 
kan worden, alle disciplines. Momenteel moeten 
we nog wel eens concessies doen, bijvoorbeeld 
door niet alles in ‘as built’ in 3D te modelleren, 
zoals vliesgevels/kozijnen of HSB-wanden met alle 
houten elementen. Naar de toekomst toe zal vanuit 
het centrale Revit-BIM-model ook het 
prefabricage-productieproces aangestuurd kunnen 
worden. Daar is met BIM ook nog het meeste 
voordeel te behalen. Dat men straks machines 
direct kan aansturen vanuit het BIM model.”

Bij WAM&VanDuren gaan de ontwikkelingen 
intern snel op BIM gebied. Zo wordt momenteel 
het BIM of Revit model steeds meer gebruikt 
voor calculaties. Hoeveelheden worden recht-
streeks uit het model gehaald, maar nog wel 
handmatig in de calculatiesoftware gezet. Dit 
omdat het met een IFC export nog niet goed 
werkt. “Want,” zegt Heutinck, “hoe mooi de 
software ook is, het is wel belangrijk dat het 
werkt. Het proces moet leidend blijven en niet 
de software.”
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