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Praktijkgerichte aanvulling

Dankzij functionele kenmerken en eigenschappen die aan alle 

installatieonderdelen zijn gekoppeld, is SMARTRevit MagiCAD 

een praktijkgerichte aanvulling op de ‘Building Information 

Modelling’ (BIM) software Autodesk Revit MEP. ITANNEX 

organiseert op donderdag 30 september in Houten een kennis-

makingsseminar over SMARTRevit MagiCAD. Meer informatie 

hierover is te vinden op www.itannex.com.

Marktleidende BIM-oplossing 

“MagiCAD is een bewezen 3D-ontwerpoplossing die tot nu toe 

alleen in combinatie met AutoCAD werd gebruikt”, vertelt Nico

  

Ruikes, commercieel directeur van ITANNEX. “De TVVL 

vermeldt in haar jaarverslag deze software als marktleidende 

BIM-oplossing voor de branche. In combinatie met Autodesk 

Revit MEP komt de installatiespecifieke toegevoegde waarde van 

SMARTRevit MagiCAD veel beter tot zijn recht. Daarom hebben 

wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Finse 

bedrijf Progman om deze oplossing in combinatie met onze 

SMARTRevit werkmethodiek in de Nederlandse markt te gaan 

leveren”. 

VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE

ITANNEX introduceert SMARTRevit MagiCAD!

SMARTRevit MagiCAD bestaat uit een door ITANNEX in eigen beheer ontwikkelde werkmethodiek en objectgebaseerde 

ontwerpsoftware van de Finse ontwikkelaar Progman. Hiermee kunnen installateurs op een eenvoudige en efficiënte 

wijze alle gebouwinstallaties ontwerpen, berekenen en tekenen. 

Ontdek Autodesk Revit
Ontdek dit najaar zelf de toegevoegde waarde en toepassings-

mogelijkheden van Autodesk Revit en onze SMARTRevit werk-

methodiek, tijdens de nevenstaande evenementen.

Voor meer informatie over deze evenementen en om u aan te 

melden kijkt u op onze website, www.itannex.com of u belt ons 

op nummer 088 - 872 00 00.

• BIM Themadagen: 23 september voor architecten en  

constructeurs, 28 september voor aannemers

• Introductieseminar SMARTRevit MagiCAD op donderdag  

30 september in Houten

• Bouw Relatiedagen van 12 tot en met 14 oktober in de 

Evenementenhal Hardenberg

• Workshop ‘Smart BIMmen met Simone’ op elke donderdag-

middag van 14:00 tot 16:00 uur
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LKSVDD architecten gaat efficiënter samenwerken met Revit
LKSVDD architecten is volop bezig met de implementatie van Autodesk Revit Architecture op de tekenkamer. De 

belangrijkste reden daarvoor is in te spelen op de kans om met alle bouwpartners efficiënter samen te werken. 

Hier vertellen architect-directeur Hans van den Dobbelsteen en CAD-manager Chris Hänschen hun ervaringen.

EFFICIËNT SAMENWERKEN

Leijh Kappelhoff Seckel van den Dobbelsteen architecten (LKSVDD) 

is een middelgroot architectenbureau met circa 50 medewerkers 

en vestigingen in Amsterdam en Hengelo. Dit bureau onderscheidt 

zich in de markt met een drie-eenheid van ‘hart, hand en hoofd’ 

en integraal duurzaam ontwerpen. In het ontwerpatelier (het hart) 

worden dromen van klanten door architecten in ideeën, concepten 

en ontwerpen vertaald. Daarna maken de bureaumedewerkers 

(de handen) die ontwerpen bouwbaar. Tenslotte zorgen de project-

leiders en het ondersteunende personeel (het hoofd) voor een 

efficiënte en betrouwbare realisatie. Zo’n 1,5 jaar geleden heeft 

LKSVDD architecten de strategische keuze gemaakt om met 

Autodesk Revit Architecture gaan werken.  

Werkzaamheden beter verdelen

LKSVDD architecten heeft een lange historie in het werken met 

Arkey. Zo’n zes jaar geleden heeft dit bureau al de eerste stap 

gezet richting het werken met een Building Information Model 

(BIM) in Revit door de ontwerpers. Die stap was niet succesvol 

omdat destijds de mogelijkheden nog onvoldoende aansloten 

bij de manier van denken en werken binnen het bureau. Na de 

marktontwikkelingen een aantal jaren te hebben gevolgd is begin 

2009 alsnog besloten om Revit grootschalig te gaan invoeren, 

echter nu op de tekenkamer. “De belangrijkste reden daarvoor is 

het feit dat wij ervan overtuigd zijn dat als iedereen met hetzelfde 

3D-gebouwmodel werkt, veel efficiënter een beter eindproduct is 

op te leveren”, zegt van den Dobbelsteen. “Zeker als je bereid bent 

om je kwetsbaar op te stellen en samen met de constructeur en 

aannemer te kijken naar de beste werkverdeling. Er worden in de 

bouw zoals bekend nog teveel werk-

zaamheden dubbel gedaan, wat zowel 

inefficiënt is, als tot kostbare fouten 

kan leiden. Bij onze eerste projecten, 

waaronder de multifunctionele combi-

school MCR Rouveen, is dat beter 

verdelen van alle werkzaamheden 

met de constructeur van Lucassen 

Bouwconstructies prima verlopen”.  

Bottom-up implementatie 

“Wij hebben begin 2009 bewust voor Autodesk Revit Architecture 

gekozen door de snelle ontwikkeling van deze software en het feit 

dat steeds meer constructeurs, aannemers en ook installateurs 

ermee werken”, vertelt Hänschen. “Het gebruik ervan is echter 

verschoven van onze ontwerpafdeling naar de tekenkamer. Eerst 

hebben wij bij ITANNEX twee tekenaars laten opleiden om

voldoende Revit kennis op te doen en daarna nog eens dertien om 

met meer medewerkers grote projecten te kunnen aanpakken. 

Vervolgens is ook de groep van key-users vergroot om sneller 

volledig naar Autodesk Revit Architecture te kunnen overstappen. 

Terugkijkend op de eerste zes projecten die ermee zijn ontworpen, 

merken wij dat zowel opdrachtgevers als aannemers verrast zijn 

over de hoeveelheid en het detailniveau van de informatie die een 

BIM kan bevatten. Daarom vraagt het samenwerken aan projecten 

vooral goed overleg over wie welke delen van het totale model 

opzet en uitwerkt, op basis van de aanwezige kennis en ervaring 

en wie waarvoor verantwoordelijk is”.

Ir. Hans van den Dobbelsteen

Model MCR Rouveen
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BIM dwingt tot echt samenwerken

Trebbe is een ontwikkelende bouwonderneming die met zo’n 

350 medewerkers bijna 260 miljoen omzet in de woning- en 

utiliteitsbouw realiseert. Het is een degelijk familiebedrijf met 

een gezonde solvabiliteit en een passie voor ontwikkelen en

 bouwen. “Wij zijn groot

 genoeg om projecten van

 elk formaat op de kaart te

 kunnen zetten en klein

 genoeg om met aandacht

 voor alle betrokken partijen

 samen te werken”, zegt 

 de Groot-Schuttert. 

 “De manier van samen-

 werken in de bouw is 

 momenteel onomkeerbaar

 aan het veranderen. In 

 plaats van ‘achter elkaar 

 werken’ en prijsdruk op de

 keten zetten, zijn er meer 

 voordelen te behalen door

 vanaf de ideefase samen te 

werken aan procesoptimalisaties en het voorkomen van 

kostbare fouten”. Om die visie te realiseren heeft Trebbe de 

Autodesk Revit Architecture software geïmplementeerd.    

Optimaliseren Basiswonen

Trebbe is eerst gaan BIMmen voor Basiswonen, een eigen con-

cept van ruime, complete en toch scherp geprijsde kwaliteits-

woningen, die snel te bouwen zijn. “Dat woonconcept was al 

goed uitgekiend, maar met Revit hebben wij alsnog een aantal 

interne efficiencyvoordelen kunnen realiseren”, aldus de Groot-

Schuttert. “Verder helpt een BIM ons sneller te schakelen bij 

prijsaanvragen voor projecten en waarderen opdrachtgevers de 

professionaliteit van werken die het gebruik daarvan uitstraalt. 

Zowel bij nieuwe projecten als herinrichtingvoorstellen 

gebruiken wij een BIM namelijk om belangrijke keuzes voor 

klanten duidelijk inzichtelijk te maken en in samenspraak een 

ontwerp te optimaliseren. Dat leidt voor hen tot een betere 

aanbieding, meer transparantie 

tijdens het hele project en na de 

oplevering tot een waardevol 

model voor de onderhoudsplanning. 

Wat interne voordelen betreft kan de ‘clash-controle’ bij 

complexe projecten ook kostbare fouten voorkomen”.  

Vruchtbare samenwerking  

Trebbe was zich al langer bewust van de voordelen die een 

BIM kan opleveren. Na verkennende gesprekken is het met 

ITANNEX snel tot een vruchtbare samenwerking gekomen. 

“Zij hebben proactief contact opgenomen en simpelweg onze 

interesse weten te wekken”, zegt de Groot-Schuttert. “Voor de 

aanschaf hebben wij nog wel twee afstudeerders onze toe-

passingsmogelijkheden, te behalen voordelen en valkuilen 

laten onderzoeken. Daarna waren onze keuzes voor Revit 

en ITANNEX eigenlijk vanzelfsprekend. 

Revit omdat die BIM-software in de Nederlandse bouw het 

meest wordt gebruikt en ITANNEX vanwege de bewezen 

diepgaande kennis en toepassingservaring bij bouwbedrijven. 

BIM-software kun je overal kopen, maar de toegevoegde 

waarde van een leverancier zit vooral in kennis en kunde en 

ondersteuning/opleiding. ITANNEX heeft zich vanaf het eerste 

contact heel dienstverlenend opgesteld, terwijl hun prag-

matische aanpak en passie voor het vak uitstekend bij onze 

cultuur passen”.

Trebbe ervaart dat het gebruik van een Building Information Model zowel interne als externe voordelen 

oplevert. Directeur Antje de Groot-Schuttert vertelt hier haar BIM-visie.

OPTIMALISATIE

Antje de Groot - Schuttert
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Lucassen Bouwconstructies ontwerpt met Revit Structure
Lucassen Bouwconstructies is lange tijd op zoek geweest naar het meest geschikte programma om 

met beter constructief inzicht ontwerpen te kunnen optimaliseren. Sinds begin vorig jaar werkt het 

bedrijf met Autodesk Revit Structure, waarover directeur ing. Tonny Lucassen en adjunct directeur 

ing. Dinant Groot Bramel hier hun praktijkervaringen vertellen.

FAALKOSTENREDUCTIE

Lucassen Bouwconstructies is een constructief ingenieursbureau 

dat met 15 medewerkers in Hengelo is gevestigd. Dit bureau 

ontwerpt en berekent veel appartementen en woningen, 

kantoor-, school- en zorggebouwen en bijzondere constructies 

in de recreatieve sector. Om de toegevoegde waarde richting 

architecten, aannemers, projectontwikkelaars en andere 

opdrachtgevers te vergroten, heeft Lucassen Bouwconstructies 

vorig jaar de Revit Structure ‘Building Information Modelling’ 

(BIM) software van Autodesk geïmplementeerd. Met die 

software kunnen de medewerkers van het bureau in nauwe 

samenwerking met klanten ontwerpideeën constructief 

optimaliseren en daarbij kostbare bouwfouten voorkomen.      

Leerproces met elkaar

“Wij zijn lang op zoek geweest naar het beste 3D-ontwerp-

programma omdat de meeste applicaties voor de constructieve 

markt op productiebedrijven zijn gericht”, zegt Lucassen. “Die 

bieden veel detailfunctionaliteit voor werkplaatstekeningen, wat 

voor ons bedrijf de toepasbaarheid echter onnodig moeilijk en 

tijdrovend maakt. Revit Structure daarentegen is eenvoudig 

te gebruiken en wordt al bij een groot aantal van onze bouw-

partners toegepast. De implementatie van BIM-software is naar 

onze visie en ervaring een leerproces waarbij je samen met de 

opdrachtgever en bouwpartners moet ontdekken wat de beste 

werkverdeling en meest efficiënte aanpak per project is. 

Terugkijkend op de eerste 

projecten die binnen ons 

bureau in Revit zijn ont-

worpen, is het duidelijker 

constructief inzicht de 

grootste toegevoegde 

waarde. Daarmee is de 

foutkans namelijk tot een 

minimum te reduceren. 

Verder kunnen wij binnen één model zowel eenvoudig als snel 

schakelen tussen de opeenvolgende bouwfases en mogelijke 

ontwerpvarianten. Dat verbetert onze communicatie met alle 

partners”. 

Resultaat afhankelijk van begeleiding 

“Wij zijn na een tijd met Revit te hebben gewerkt overgestapt 

naar ITANNEX als leverancier voor zowel alle software als de 

technische ondersteuning en training”, vertelt Groot Bramel. 

“De belangrijkste redenen daarvoor waren het feit dat een 

aantal partners in onze omgeving 

al met hen zaken deden en de 

aanwezige kennis en ervaring op 

het gebied van Revit. Dat blijkt onder andere uit de SMARTRevit 

werkmethodiek over hoe je een gebouwmodel het beste kunt 

opzetten en hoe daarover met de projectpartners te communi-

ceren. Wij zijn van mening dat het resultaat van Revit staat 

of valt met de begeleiding bij het ontwikkelen van zo’n eigen 

werkmethode. Verder is het van groot belang dat je als con-

structeur met architecten en aannemers afstemt wie op welk 

moment met Revit begint en wanneer je het model aan elkaar 

overdraagt. Een goed voorbeeld daarvan is de multifunctionele 

combischool MCR Rouveen. Deze bestaat uit twee basisscholen, 

een peuterspeelzaal, een dubbele sportzaal en multifunctionele 

bijeenkomstruimte. Bij dit project hebben wij ervaren dat die 

afstemming de foutkans aanzienlijk verkleint en de gezamenlijke 

efficiency verhoogt . Ook andere complexe gebouwen kunnen 

wij nu beter constructief inzichtelijk maken”. 

Ing. Tonny Lucassen
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ITANNEX kijkt tevreden terug op het eerste halfjaar

ITANNEX kijkt uitermate tevreden terug op het eerste halfjaar van 2010. Klanten zijn op dit moment op zoek 

naar partijen die hen helpen bij de implementatie van BIM gebaseerde ontwerp- en calculatieprocessen en 

weten de weg naar ITANNEX kennelijk goed te vinden.

VAN DE DIRECTIETAFEL

De omzet van het eerste halfjaar steeg met bijna 30 procent 

ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Met name de 

stijging van de BIM consultancy- en trainingsomzet is opvallend: 

respectievelijk 54 procent en 67 procent! Het personeelsbestand 

is uitgebreid met 4 extra Revit-consultants en 3 commercieel en 

administratieve krachten.

We kunnen snel schalen

“We hebben ons het afgelopen jaar wat meer op organisato-

rische aspecten gericht en zijn nu in staat om heel snel op te 

schalen waar het nodig blijkt” aldus Wim Bremmer. De order-

portefeuille is goed gevuld en we verwachten over het laatste 

halfjaar nog eens een vijftal extra werknemers nodig te hebben 

om aan de forse verwachte groei invulling te kunnen geven.

Revit had al een uiterst krachtige positie bij aannemers en con-

structeurs. Wat met name 

nu op begint te vallen is 

dat veel architecten na de 

recessie een nieuwe balans 

tussen omzet en kosten 

hebben gevonden en nu 

hun verouderde, op CAD 

gebaseerde, omgeving inruilen 

voor een BIM oplossing op basis van Revit.

Revit MEP is sterk in opkomst

Daarnaast ontvangen we veel orders van installatiebedrijven die 

massaal overstappen op Revit MEP. Het samenwerkingscontract 

wat we gesloten hebben MagiCAD (van het Finse Progman) zal 

de adoptie van Revit MEP bij laatstgenoemde doelgroep nog 

verder doen versnellen. 

Na de architecten, aannemers en constructeurs ontdekken ook 

steeds meer installateurs de voordelen van BIMmen. Logisch 

gezien de mogelijke efficiencyvoordelen en kansen om de totale 

faalkosten in projecten te reduceren. In onze vorige itannova 

heeft u al de ervaringen van Unica Installatiegroep kunnen 

lezen, een landelijk opererende totaalinstallateur. In de volgende itannova komt Van Heeswijk Installatietechniek 

uit Schijndel aan het woord. Dit middelgrote installatiebedrijf,

dat onderdeel uitmaakt van Breijer Bouw & Installatie en 

Facilicom, is met een toekomstgerichte visie op het BIMmen

zo’n twee jaar geleden gestart met Autodesk Revit Architecture. 

Onlangs is Van Heeswijk gemigreerd naar Revit MEP en als aan-

vulling daarop gaan zij binnenkort ook de toegevoegde waarde 

van SMARTRevit MagiCAD onderzoeken. Meer hierover leest u in 

onze volgende itannova editie!  

Installateurs ontdekken voordelen BIMmen

Directie ITANNEX: Wim Bremmer, 
Nico Ruikes en Harrie Moleman
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BIM kun je niet kopen!
VolkerWessels ontwikkelt momenteel een eigen BIM-werkmethodiek, gebaseerd op Autodesk Revit 

Architecture en SMARTRevit. Jurgen Meijerink van VolkerWessels Bouw & Vast-goedontwikkeling en 

Patrick Schemkes van Aveco de Bondt vertellen waarom en hoe.

TOEGEVOEGDE WAARDE

VolkerWessels is een internationaal opererend bouwconcern dat 

zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, 

beheren en exploiteren van de gebouwde omgeving. De circa 

125 werkmaatschappijen, met in totaal zo’n 16.500 mede-

werkers, functioneren als zelfstandige ondernemingen met een 

eigen winst- en marktverantwoordelijkheid. Al deze bedrijven 

maken deel uit van een hecht intern netwerk, waarin onder-

steunende faciliteiten worden gedeeld, o.a. op het gebied van 

product- en conceptontwikkeling.  Procesgerelateerde ont-

wikkelingen zoals Bouw Informatie Management, zoals Volker

Wessels BIM definieert, vallen hier ook onder.

Onderscheidende toegevoegde waarde

“Door optimalisatie en strakkere aansturing van het volledige 

bouwproces willen wij meer toegevoegde waarde leveren aan 

onze opdrachtgevers en ketenintegratie bewerkstelligen om de 

faalkosten in projecten verder terug te brengen”, zegt Meijerink. 

“De sleutel daartoe is het verbeteren van communicatie en het 

integreren en beheren van informatie. BIM is een vernieuwende 

manier voor ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren en is 

dus meer een procesverandering dan het toepassen van soft-

ware. Daarom zeggen wij ook: BIM kun je niet kopen! Om BIM 

effectief toe te kunnen passen is het noodzakelijk afspraken vast 

te leggen in een werkmethodiek. Wij hebben als basis gekozen 

voor Autodesk Revit software, uitgebreid met SMARTRevit van 

ITANNEX. Deze methodiek wordt door onszelf aangevuld met 

eigen wensen en werkwijzen.” 

BIM is samenwerken

VolkerWessels heeft mede voor Autodesk Revit gekozen omdat 

die software het grootste marktaandeel heeft en al door veel 

architecten, constructeurs, bouwbedrijven en installateurs in 

Nederland wordt toegepast. “Hoewel er ook onafhankelijke 

uitwisselingsformaten bestaan, is de uitwisseling van gebouw-

informatie het eenvoudigst en meest betrouwbaar als iedereen 

met dezelfde software werkt”, vertelt Schemkes. “Voor Volker-

Wessels is BIM een strategische innovatie om eerder en op een 

andere manier bij projecten betrokken te worden en te blijven. 

Verder helpt het 3D-model (als onderdeel van BIM) onze mede 

werkers en de opdrachtgever beter inzicht te verschaffen in 

planoptimalisaties, esthetica en technische oplossingen. De 

komende tijd gaan wij samen met ITANNEX de integratie van 

het 3D-model met onze calculatie- en planningprogramma’s 

verder vormgeven”. 

Autodesk Revit is al bij een aantal VolkerWessels werk-

maatschappijen geïmplementeerd, waaronder de ontwikkelende 

bouwers Systabo, Ufkes Apeldoorn, Veluwezoom Verkerk, Te Pas 

Bouw, Koenen Bouw, Visser & Smit Bouw en Wessels Rijssen. 

Verder werken ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en prefab-

betonleverancier Westo met Revit Structure en HOMIJ 

Technische Installaties met Revit MEP.

Model nieuwbouw Reggefiber
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Seminar ter introductie van SMARTRevit MagiCAD
Op donderdag 30 september aanstaande organiseert ITANNEX in het Van 

der Valk Hotel Houten een seminar ter introductie van SMARTRevit Magi-

CAD. Hiermee kunnen installateurs op een eenvoudige en efficiënte wijze 

alle gebouwinstallaties ontwerpen, berekenen en tekenen. SMARTRevit 

MagiCAD bestaat uit een door ITANNEX ontwikkelde werkmethodiek aan-

gevuld met een zeer uitgebreide bibliotheek met componenten voor alle

       installatiedisciplines en gelokaliseerd voor de 

       Nederlandse markt. Voor meer informatie of om 

       u aan te melden voor dit seminar kijkt u op onze

       website itannex.com.

Soeters ontwerpt Wuhan New Energy Center met Revit
Grontmij heeft in samenwerking met Soeters 

Van Eldonk architecten een internationale

ontwerpwedstrijd gewonnen en wordt lead 

designer van het Wuhan New Energy Center,

een onderzoeksinstituut op het gebied van nieuwe energiebronnen en 

duurzaamheid in het Chinese Wuhan. Het innovatieve gebouw, de Wuhan 

Energy Flower, is na voltooiing verzekerd van de hoogste onderscheiding 

met drie sterren in het China Green Building beoordelingssysteem en 

wordt tevens het eerste kantoorgebouw ter wereld dat voldoet aan de 

normen voor de hoogste duurzaamheidsklasse ‘Outstanding’ in het 

internationale classificatiesysteem BREEAM. De bouw gaat in november

2010 van start. Het gebouw is ontworpen voor de opdrachtgever, Hubei 

Science & Technology Investment Company. Soeters Van Eldonk 

architecten heeft het winnende ontwerp gemaakt met Autodesk Revit. 

ITANNEX feliciteert Soeters Van Eldonk en Grontmij met de behaalde 

overwinning!

NIEUWS

23 september 2010 - ITANNEX Almelo
BIM Themadag voor architecten en  
constructeurs

28 september 2010 - ITANNEX Almelo
BIM Themadag voor aannemers

30 september 2010 - Van der Valk Hotel Houten
Seminar BIM in de installatiebranche 
(introductie SMARTRevit MagiCAD)

12-14 oktober 2010 - Evenementenhal Hardenberg
Bouwrelatiedagen 2010

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