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opent ITANNEX haar 
nieuwbouwpand met 
lezingen en interes-
sante infosessies.
 

pagina 3

Virtueel Bouwen 
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Het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg wordt een compact 

en duurzaam gebouw. De parkachtige omgeving wordt in het 

transparante gebouw in meerdere verdiepingen doorgetrokken. 

Onder het gemeentehuis (9.000 m2 BVO) komt een parkeer-

garage (10.000 m2). De bouw start eind 2009, begin 2010.

Innovatief ontwerp

Een aantal dochterondernemingen van Volker Wessels bouwt in 

samenwerking met IAA Architecten het nieuwe gemeentehuis. 

In opdracht van Volker Wessels worden de bouwvoorbereidingen 

ondersteund met een driedimensionaal informatiemodel. 

ITANNEX treedt voor dit project niet alleen op als leverancier, 

maar ook als opleider en implementatiepartner voor Autodesk 

Revit.

Hoog rendement aannemers

Zowel de bouwer, de installateur en de constructeur gaan ge-

bruik maken van de diverse varianten van Revit. Op deze wijze 

ontstaat een centraal, geïntegreerd Bouw Informatie Model 

(BIM). Dit model voorkomt informatieverlies in de diverse bouw- 

en ontwerpfasen van het gemeentehuis en wisselt correct 

intelligente informatie uit. Wijzigingen hoeven slechts eenmaal

doorgevoerd te worden omdat deze in het centrale model 

worden ingegeven. Dit leidt tot een aanzienlijke verlaging van

de totale bouwkosten en verhoogt het rendement van de 

aannemers.

Virtueel bouwen

Door virtueel te bouwen krijgt iedereen een beter inzicht in het 

te bouwen gemeentehuis. Daardoor worden discrepanties beter 

gesignaleerd, met als gevolg een forse verlaging van faalkosten. 

Deze werkwijze beantwoordt de door gemeente Hardenberg 

geformuleerde doelstellingen ten aanzien van duurzaam en 

milieuvriendelijk ontwerpen.

Stand van zaken

Recentelijk zijn de eerste opleidingen in het opleidingscentrum 

van ITANNEX van start gegaan. De ontwikkelende bouw-

combinatie Te Pas Bouw, Homij, Koenen en Aveco de Bondt 

hebben gezamenlijk de vijfdaagse basisopleiding modelleren 

met Revit afgerond. Voor de komende maanden zijn voor deze 

partijen vervolgopleidingen gepland, toegespitst op de bouwer, 

installateur en constructeur.

De gemeente Hardenberg heeft als ambitie om het meest duurzame gemeentehuis van Nederland te 

realiseren. Al snel bleek de realisatie van een volledig geïntegreerd BIM alleen haalbaar te zijn met het 

Autodesk Revit platform: Revit Architecture (architectuur), Revit Structure (constructie) en Revit MEP

(installatietechniek). ITANNEX leidt de bouwpartners bij dit project op in het gebruik van Revit en draagt 

bij aan de implementatie van de software. 

Ambitie Gemeente Hardenberg met Revit gerealiseerd

BIM IN DE PRAKTIJK

Visualisatie nieuwbouw   ontwerp: de Architecten Cie.
gemeentehuis Hardenberg bron: Gemeente Hardenberg
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Het heeft er alle schijn van dat dit marktaandeel de komende jaren 

nog  flink zal toenemen omdat ITANNEX sinds 1 augustus ook de 

verkooprechten voor de installatietechnische software Revit MEP 

(Mechanical, Electrical and Plumbing) heeft verworven. 

ITANNEX verkeert dus op dit moment in de unieke positie dat zij in 

de gehele Benelux de enige leverancier is die een totaal 

geïntegreerde BIM-oplossing op basis van het Revit platform kan en 

mag aanbieden: de architect gebruikt Revit Architecture voor het 

ontwerp van een gebouw. De constructeur kan met Revit Structure 

in hetzelfde model de constructie plaatsen. En nu kan een installa-

teur ook de installaties toevoegen. En dit allemaal in één en

hetzelfde model. Het werken in één model vanuit de verschillende 

disciplines moge duidelijk zijn: voorkomen van fouten en vooral 

tijdswinst.

We hopen dit heugelijke feit met velen van u te mogen vieren  

tijdens onze open dag op 18 september aanstaande. Tot dan!

Wim Bremmer, Harrie Moleman, Nico Ruikes

Vanaf 1 augustus ook leverancier van Revit MEP
Al sinds 2005 mag ITANNEX zich in de Benelux marktleider noemen als reseller van de op Revit Architecture 

en Revit Structure gebaseerde BIM oplossingen van Autodesk (bron: Autodesk). Wanneer we dit marktaandeel 

terugrekenen naar de regio waarin we actief zijn, en dat is heel Nederland, dan blijkt dat we totaal gezien 

inmiddels meer dan 35% marktaandeel hebben.

14:00 - Ontvangst 15:45 - Start infosessies

14:30 - Lezingen door: 16:45 - Einde officiële

 Ing. Chiel Bartels en  programma

 Dr. Ir. Arjen Adriaanse 17:00 -  Naborrelen en

15:30 - Openingshandeling,   mogelijkheid tot

 start receptie  bezichtiging van

15:45 - Start infosessies   het pand

Programma Opening / Open Dag 2009

VAN DE DIRECTIETAFEL

18 september: Opening nieuwbouw / OPEN DAG 2009

Begin mei zijn wij verhuisd naar ons nieuwe pand aan het Wendel-

goor 11 in Almelo. Graag nodigen wij u uit om op 18 september 

aanstaande kennis te komen maken met ons nieuwe onderkomen. 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u ons nieuwe 

pand bewonderen en kennis nemen van de nieuwste ontwikkelin-

gen op het gebied van virtueel bouwen en BIM.

Voor geïnteresseerden die het nuttige met het aangename willen 

verenigen worden er tevens enkele korte infosessies georganiseerd 

waarvoor u zich kunt inschrijven.  Meer informatie vindt u op onze 

website: itannex.com. Daar kunt u zich tevens aanmelden voor de 

opening en infosessies.

Nieuwbouwpand ITANNEX
Ing. Chiel Bartels Dr. Ir. Arjen Adriaanse
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Inno Concept Bouwen leert aannemers virtueel bouwen 

ICB wil in de bouwsector een groter netwerk  van aannemers, 

onderaannemers en toeleveranciers bouwen die een nieuw-

bouwproject virtueel realiseren. “Daardoor hoeven bouwfouten 

niet meer in de uitvoering worden hersteld, maar worden deze 

eventueel al ontdekt in het virtuele ontwerp. De laatste drie 

ICB-projecten hebben naar ons weten geen faalkosten meer 

opgeleverd. Bij onze partners is deze manier van bouwen 

helemaal ingeburgerd”, zegt projectmanager Tonny Vromans 

van ICB. 

De ideale partner voor ICB

ITANNEX werkt uiteraard graag mee aan een uitbreiding van 

virtueel bouwen in een keten van aannemers, onderaannemers 

en toeleveranciers. Als leverancier van Architecture, waarmee 

in 3D een gebouwmodel kan worden gemaakt, en als expert 

in gebruik van bouwinformatiemodellen (BIM), is ITANNEX de 

ideale partner voor ICB om de kennis onder de aannemers te 

vergroten. Via een basiscursus van vijf dagen worden de 

cursisten ingewijd. 

“Cursisten wordt geleerd hoe met een 3D model te werken. 

Met Architecture werken wij op een speciale manier. Wij zullen 

ITANNEX aangeven hoe we dat doen, zodat ITANNEX dat weer 

kan vertalen naar haar cursisten”, aldus Vromans.

Intelligente informatie

In de gebouwmodellen van ICB worden de 

kleinste bouwkundige en installatietechnische 

details 3D gemodelleerd en van intelligente

informatie voorzien. Alle betrokken aannemers, 

onderaannemers en toeleveranciers dienen in 

3D hun ontwerpen in één gezamenlijk BIM-

model te verwerken. De ICB-partners hebben 

al hun elementen geïntegreerd in een Bouw 

Informatie Model, zodat er niets aan het 

toeval wordt overgelaten. Het bouwwerk 

wordt precies zo gebouwd als in het BIM staat geconfigureerd. 

“De onderaannemers bijvoorbeeld stemmen hun productie 

compleet af op dat model. Daarom moeten alle ingevoerde 

data perfect tot in detail kloppen”, aldus Vromans.

De cursussen voor de kersverse ICB-partners beginnen na de 

bouwvak.

Het zogeheten Inno Concept Bouwen laat aannemers samen met onderaannemers en toeleveranciers 

virtueel bouwen met Autodesk Architecture. ICB, die van schetsontwerp tot aan de oplevering van het 

bouwwerk een project begeleidt in één gezamenlijk Bouw Informatie Model, streeft naar kwaliteits-

verhogende bouwprocessen zonder faalkosten. Het bedrijf heeft ITANNEX gevraagd nieuwe aannemers 

en onderaannemers die met ICB gaan werken te onderwijzen in het gebruik van de 3D-modellering-

software Architecture en het beheer van een BIM.

VIRTUEEL BOUWEN

Alle elementen worden tot in 
detail 3D gemodelleerd

Tonny Vromans, projectmanager 
bij Inno Concept Bouwen
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ITANNEX creëert optimale samenwerking in de bouw

BIM:  Geen CAD maar workflow

Wanneer marktpartijen overeenkomen te gaan samenwerken op 

basis van een BIM dan geven zij hiermee aan beter met elkaar 

te willen communiceren en spreken ze zich dus indirect uit over 

een wijziging in hun werkproces oftewel workflow. Ze werken 

niet meer op basis van het uitwisselen van tekeningen, maar via 

een centraal 3D model dat door hen allen gevoed wordt.

Integrale oplossing homogene omgeving

In de meest ideale situatie kiezen alle projectpartners voor een 

gemeenschappelijk software-platform zoals Revit, wat inmiddels 

in drie smaken verkrijgbaar is. Alleen dan kan alle informatie 

één op één en zonder verlies van gegevens worden uitgewis-

seld. Met een dergelijk scenario hebben wij inmiddels goede 

praktijkervaringen opgedaan. De partijen die op deze wijze op 

basis van Revit hebben samengewerkt stellen dat de faalkosten 

fors zijn gereduceerd en ontwerpfouten eerder worden opge-

merkt, zodat de uitvoering niet vertraagd wordt. Deze partijen 

zijn zelfs zo tevreden dat ze aangeven in toekomstige projecten 

bewust op zoek te gaan naar contractpartners die ook Revit 

gebruiken.

Integrale oplossing heterogene omgeving

Er kunnen zich uiteraard situaties voordoen dat er in het project-

team één of meerdere partijen zijn die geen Autodesk-producten 

gebruiken. In dat geval kan informatie middels een tweetal 

scenario’s toch worden uitgewisseld.

Scenario 1:  maak gebruik van IFC’s

Het eerste heterogene scenario gaat uit van uitwisseling op 

basis van de IFC-standaard (Industry Foundation Classes). 

Omdat de IFC-standaard niet door iedere softwarefabrikant op 

dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd moet er wel rekening ge-

houden worden met de mogelijkheid van verlies van informatie. 

Wij adviseren in dergelijke projecten dan ook iedere keer na 

uitwisseling van data alle overgedragen informatie uitvoering te 

controleren.

Scenario 2: maak gebruik van Navisworks:

In het tweede heterogene scenario wordt gebruik gemaakt van 

de 3D coördinatietool Navisworks. Dan kunnen alle contract-

partners gewoon hun eigen 3D oplossing blijven gebruiken. 

Navisworks leest namelijk alle bekende 3D-formaten in en 

presenteert ze in een volledig geïntegreerd 3D grafisch model 

waarin vervolgens clashcontroles en planningssimulaties kunnen 

worden uitgevoerd. 

Conclusie:  u moet keuzes maken

In projecten waarbij ons BIM-advies wordt gevraagd streven wij 

ernaar om het project in te richten op basis van een homogene 

omgeving. Dit betekent uiteraard niet dat u uw eigen vertrouw-

de softwarepakket niet meer mag of kunt gebruiken. Er zijn 

namelijk softwarefabrikanten die zich dusdanig hebben ge-

specialiseerd dat ze hét ultieme product met de beste features 

en bibliotheken voor hun doelgroep hebben ontwikkeld. Maar 

in een complex bouwproject waaraan alle disciplines samen 

moeten werken hebben de andere contractpartners niet zoveel 

aan deze vorm van sub-optimalisatie. In dergelijke projecten 

zoekt u naar de meest efficiënte algemeen bruikbare BIM-tool in 

het project. Pas dan kunt u namelijk optimaal samenwerken en 

dus BIMMEN. 

Er wordt veel gesproken en geschreven over BIM. Vaak gaat het hierbij om complexe, theoretische 

benaderingen die de “koudwatervrees” bij veel bedrijven alleen maar verhogen. In onze optiek is het 

veel beter om te kijken naar concrete projecten die uitgevoerd worden op basis van de BIM-gedachte 

en de ervaringen die daarmee worden opgedaan te gebruiken in een volgend project.

SAMENWERKING

Tonny Vromans, projectmanager 
bij Inno Concept Bouwen
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Bureau Wassenaar levert op tijd dankzij hulp ITANNEX
Het constructiebureau Wassenaar liep vast bij de 3D-modellering van een ingewikkelde kolommenconstructie 

van het in aanbouw zijnde kantoor van de Informatie Beheer Groep in Groningen. Met hulp van de expertise 

van ITANNEX en Revit Structure zijn de complexe problemen opgelost. Een zegen voor Wassenaar want een 

te late oplevering van het gebouw betekent een flinke boete.

Ing. Geert van Oost: 
“Zonder ITANNEX en Revit kon de constructie niet 
worden gerealiseerd in dit krappe tijdsbestek.”

CONSTRUCTIEF

Nieuwbouw IBGroep, Groningen

Wassenaar is bij dit project verantwoordelijk voor de prefab 

draagconstructie van de verdiepingsvloeren. Een complexe 

constructie van 1250 kolommen die allemaal van elkaar 

verschillen qua diameter, wapening en scheefstand. Het 

constructiebureau uit Haren gebruikt Revit Structure om de 

kolommen 3D te modelleren en Robot om de statische 

berekeningen te maken. Van elke kolom, wand en vloer zijn 

aparte werktekeningen gemaakt. Wassenaar moest zelfs zover 

gaan om in Microsoft Access een aparte database aan te leggen 

met allerlei technische specificaties die direct gelinkt kunnen 

worden aan de modellen. 

Complexe constructie

De kolommenconstructie was zo ingewikkeld dat standaard Revit 

toepassingen helaas niet toereikend waren. Toen schakelde

Wassenaar de ITANNEX concultants Marcel Lanjouw en Boy 

Lamein in om mee te denken om alle kolommen op een goede

manier te definiëren. Gezamenlijk werden tal van kolomfamilies 

bedacht met al hun specifieke kenmerken die in het model pas-

ten. Dankzij deze gemeenschappelijke krachtsinspanning loopt 

Wassenaar weer op schema. 

Virtueel bouwproces is onontkoombaar

“Zonder de hulp van ITANNEX en Revit Structure kon deze con-

structie niet worden gerealiseerd in dit krappe tijdsbestek”, weet 

raadgevend ingenieur Geert 

Van Oost van Wassenaar 

die overigens in de Revit 

Gebruikersgroep zit om 

Revit verder te verrijken 

met extra tools om het 

programma nog gebruiks-

vriendelijker te maken. 

Wassenaar heeft al 

projectervaring opgedaan met architecten die ook Revit 

Architecture gebruiken. Tevens is bij projecten waarbij 

Wassenaar was betrokken ook al gewerkt met een Bouw 

Informatie Model. “Het virtueel bouwproces is onontkoombaar. 

Daarom willen we vooraan staan bij deze ontwikkeling”, zegt 

Van Oost.

Visualisatie door DUO2 
Bron: nieuwbouwkempkensberg.nl
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Een aantal bouwers is in 2003 begonnen met het maken van  

gemeenschappelijke afspraken over informatie van 3D-bouw-

objecten. In dit zogeheten COINS-programma hebben de 

bedrijven een standaard opgezet voor het benoemen en 

classificeren van objecten, de wijze van 3D-modelleren en de 

integratie van processen van diverse partijen in de bouw.  

COINS

Als innovatieve ontwikkelaar van Revit methodieken en functiona-

liteiten, neemt ITANNEX deel aan het COINS programma, door

 onder andere COINS4Revit te 

 ontwikkelen. Kern van deze plug-in 

 is dat een virtueel programma van 

 eisen kan worden getoetst aan het

 3D-model, iets dat niet mogelijk is

 binnen standaard Revit. Opdracht-

gevers en bouwpartners hebben er baat bij dat alle bouwkundige 

en installatietechnische eisen exact kloppen met het ontwerp. Via 

een digitaal dossier (COINS Container) kunnen alle partners het 

programma van eisen uitlezen in hun model. Onder meer Strukton 

en Ballast Nedam gebruiken deze tool. Binnenkort start ook de 

Rijksgebouwendienst met een praktijkproject. 

Intelligente gereedschapskist

“De Revit-Toolbox is slechts een onderdeel van onze operatie om 

een intelligente gereedschapskist te ontwikkelen voor Revit-

gebruikers. We zijn druk bezig een compleet en modulair 

programma aan onze klanten aan te bieden” aldus Bram Kort, 

manager consultancy bij ITANNEX. SmartRevit biedt veel toe-

gevoegde waarde voor ketenintegratie, waarbij de partners 

samenwerken via een op Revit gebaseerd Bouw Informatie Model. 

De diverse plug-ins van ITANNEX ondersteunen dit proces van 

functioneel ontwerpen tot en met beheer en onderhoud van het 

object. Om SmartRevit snel en productief in te kunnen zetten, 

biedt ITANNEX een compacte opleiding aan. ITANNEX helpt u 

daarna met de implementatie en begeleiding van SmartRevit 

in het bedrijfsproces, zoals het creëeren van bedrijfsspecifieke 

onderleggers en objectbibliotheken.

Meer weten over SmartRevit? Neem contact op met Bram Kort, 

bram.kort@itannex.com.

ITANNEX bundelt slimme praktijkoplossingen in SmartRevit
Onder de noemer SmartRevit heeft ITANNEX, in samenwerking met partners uit de bouwsector, nieuwe 

functionaliteiten ontwikkeld voor Revit. Die stellen de gebruiker in staat om  zijn werkzaamheden in 

Revit nog beter en sneller uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van SmartRevit is de Toolbox die op 

dit moment bestaat uit de tools COINS4Revit, WBS, IBIS4BIM en Show Visible.

Bureau Wassenaar levert op tijd dankzij hulp ITANNEX

SLIM

Bram Kort: “SmartRevit biedt veel 
toegevoegde waarde.”
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Felicitaties voor Ter Steege!
In de vorige Itannova berichtten 

wij over een project van Ter Steege 

Bouw uit Rijssen. Mede dankzij een 

Revit 3D-model dat gebruikt werd bij 

het uitwerken van de bouwvergun-

ning tijdens de aanbesteding is het 

Ter Steege gelukt om deze opdracht, 

de bouw van een basisschool in de 

gemeente Steenwijkerland, binnen te 

slepen. Hiermee willen wij Ter Steege 

hartelijk feliciteren.

Dankzij Revit deed Ter Steege de 

economisch meest voordelige 

bieding voor de bouw van de school. 

De 3D-uitwerking van het voorlopig 

ontwerp zorgde in korte tijd voor 

veel duidelijkheid voor de opdracht-

gever. Met behulp van Revit Architec-

ture wordt nu de tweede fase van de 

bouwvergunning uitgewerkt.

Nieuwe collega’s
Op 2 juni jongstleden is technisch 

manager Bram Kort (44) in dienst bij 

ITANNEX ge-

treden. Hij zal 

onze consul-

tants gaan 

aansturen. Bram heeft veel kennis 

van grootschalige CAD-migraties 

en projectmanagement. Hij heeft 

eerder bij Heerem Havenbedrijf, ABB 

Lummus, Fluor Daniel en de laatste 

9 jaar bij ISSUE gewerkt. Naast de 

aansturing van de consultancy gaat 

Bram zich bezighouden met het actief 

werven, beheer en uitbreiding van 

grotere dienstopdrachten.

Per 3 augustus 

is Michel van 

Eersel in dienst

getreden als 

accountmanager bij ITANNEX. 

Michel’s taak zal voornamelijk be-

staan uit het vergroten van het 

klantenbestand en het verhogen van 

de omzet. Michel was tot voor kort 

werkzaam bij Engineering People 

waar hij verantwoordelijk was voor 

detachering van CAD-tekenaars. 

 

Bouwrelatiedagen Hardenberg
ITANNEX is weer present op de 

Bouwrelatiedagen in Hardenberg die 

plaatsvinden op 13, 14 en 15 oktober. 

Deze beurs is bestemd voor diverse 

toeleveranciers van de bouw.  

NIEUWS

Visualisatie schoolgebouw


