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ITANNEX: 
haalt meer uit uw model



SmartRevit MagiCAD

SMARTRevit MagiCAD is de aanvul-

ling bovenop het standaard Autodesk

Revit MEP platform.SMARTRevit 

MagiCAD bestaat uit een door ITAN-

NEX in eigen beheer ontwikkelde

werkmethodiek, tools en object-

ge ba seerde ontwerpsoftware van de

Finse ontwikkelaar Progman. 

Met SMARTRevit MagiCAD kunnen

installateurs en installatie adviesbu-

reaus op een eenvoudige en efficiënte

wijze alle gebouwinstallaties ontwer-

pen, berekenen en tekenen. Dankzij

functionele kenmerken en eigen-

schappen die aan alle installatieonder-

delen zijn gekoppeld, is SMART Revit

MagiCAD een praktijkgerichte aanvul-

ling op AutoCAD en de ‘Building In-

formation Modelling’ (BIM) software

Autodesk Revit MEP.  Inmiddels zijn er

binnen SmartRevit MagiCAD ruim

250.000 BIM componen-

ten beschikbaar gesteld

door de leidende Euro-

pese fabrikanten zoals

Trox, Philips, Waterloo,

Flamco, Vicotolic, Upo-

nor, FläktWoods, Grohe,

Geberit, Wilo, Tour & 

Andersson, Grundfoss

en vele meer. De be-

schikbare informatie

binnen deze bibliotheek

wordt beheerd door de fabrikant en is

altijd up to date. Deze  web-based pa-

rametrische componentendatabase is

multiplatform en versie onafhankelijk.

MagiCAD BuildingSmart IFC ( Open BIM)

MagiCAD is sinds 2007 IFC gecertifi-

ceerd volgens BuildingSMART. Dit

houdt in dat de International Alliance

for Interoperability (I.A.I.)  technisch

onderzoek heeft uitgevoerd op de

broncode van MagiCAD.  MagiCAD

voldoet aan de eisen die gesteld wor-

den binnen het IFC BuildingSMART

protocol. Conform deze afspraak zijn

de componenten bruikbaar, met 

behoud van technische gegevens,

binnen een IFC model.  Ook de Rijks-

gebouwendienst stelt in haar norm

als eis IFC volgens BuildingSMART.
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Autodesk Building Design Suite
De Autodesk Building Design Suite is een uitgebreide softwareoplossing  waarin Building Information Modeling (BIM)

en CAD tools worden gecombineerd om u te helpen bij het ontwerpen, visualiseren, simuleren en bouwen van betere

gebouwen.  Binnen de Autodesk Building Design Suite Premium en Ultimate-edities zijn voor de installatietechniek

o.a. de producten Autodesk Revit (MEP), Navisworks en AutoCAD (MEP) geïntegreerd.

Wie is ITANNEX?
ITANNEX is een landelijk opererend adviesbureau voor teken- en ontwerpoplossingen in de bouw, installatietech-

niek, infra en voor fabrikanten. Vanaf de start, in 1996, heeft ITANNEX zich in dit soort oplossingen gespecialiseerd.

Speciaal voor de installatiebranche biedt ITANNEX de oplossing SMARTRevit MagiCAD.
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Itannova is het nieuwsblad van ITANNEX.

Itannova wordt 4 keer per jaar uitgebracht 

in een oplage van ruim 15.000 stuks en 

gratis verspreid onder de klanten en relaties

van ITANNEX. Voor aanmeldingen, het 

bestellen van extra exemplaren, adres -

wijzigingen, suggesties en opzeggingen

kunt u telefonisch contact opnemen met

ITANNEX op telefoonnummer 088 872 00 00

of een e-mail sturen naar info@itannex.com.

Vormgeving en opmaak, CMedia B.V.

www.cmedia.nl.

Inhoudsopgave

Voorwoord Michel van Eersel

BIM biedt business

Juist in deze economisch uitdagende tijden is het van

groot belang om kostenefficiënt te ontwerpen. Tijdens het

bouwproces is er een grote onderlinge afhankelijkheid

tussen de verschillende werkgebieden. Ontwerpen, teke-

nen, rekenen, plannen, documenteren en onderhouden

zijn activiteiten die van directe invloed zijn op elkaar. Om

informatie- en afstemverliezen te reduceren, en dus kos-

ten te besparen, is het zeer wenselijk om de verschillende

disciplines met elkaar te integreren. Omdat er met behulp

van BIM op een intelligente wijze wordt samengewerkt,

zullen projecten op tijd, binnen het gestelde budget en

met een hogere kwaliteit opgeleverd kunnen worden. Be-

drijven die gebruik maken van BIM zijn nog altijd succes-

vol en vergroten hun voorsprong op deze manier ten

opzichte van de concurrentie.

ITANNEX heeft  de laatste jaren intensief gewerkt aan

softwareontwikkeling voor BIM.  Met name in de installa-

tietechnische branche is er een enorme behoefte, en zelfs

noodzaak, om gebruik te kunnen maken van de juiste

ontwerpgereedschappen. Met deze gereedschappen bent

u in staat ontwerpkosten te verlagen en de kwaliteit te

verhogen. En daarom zeggen wij: ITANNEX haalt meer uit

uw model. 

Michel van Eersel

michel.vaneersel@ITANNEX.com
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dusdanig gedetailleerd dat we er eigenlijk

meteen werktekeningen achteraan kun-

nen maken’, aldus Peter.

Eerder integraal overleg

‘Als je gaat bimmen, dan kom je al vrij snel uit

bij Revit. We merken dat door te bimmen de

dingen eerder gebeuren. We wisselen met de

architect en constructeur de gegevens van

het gebouw uit en hebben in een veel eerder

stadium dan voorheen integraal overleg. 

Via Navisworks doen we een clashcontrol en

vervolgens bespreken we samen de lijst met

aandachtspunten die hieruit voort komt. 

De communicatie is hierdoor veel eendui-

diger en het verkort over het algemeen de

doorlooptijd van het project. Belangrijk 

voordeel is ook dat je telkens kunt laten zien

hoe het gebouw er van binnen en buiten uit

komt te zien’, geeft Peter aan.

Arcadis voorziet klanten uit de private en publieke sector van een

breed programma design-, advies- en ingenieursdiensten. 

Peter Loggere is hoofd van de adviesgroep gebouw gebonden 

installaties. De adviesgroep maakt gebruik van Revit MEP en 

SMARTRevit MagiCAD. 

35.000 m2 BVO

‘Sommige van onze projecten zijn

dusdanig groot, dat de hardware

moeite heeft met het maken van 

de berekeningen. Dat is nog een

punt van aandacht, zeker voor de

toekomst’, geeft Peter aan. ‘Om je

een indruk te geven van de omvang

van een project waaraan we momen-

teel werken: dan gaat het om 

35.000 m2 BVO aan laboratoria in

één gebouw. Door de grote variatie

in families bij instal-laties zien we

het model veel harder groeien dan

we op grond van onze constructieve

ervaringen verwacht hadden.

ITANNEX

‘Itannex kan ons voorzien van Revit

MEP en SMARTRevit MagiCAD, dat

maakt het voor ons een interessante

partij en het biedt ons de nodige 

zekerheid’, aldus Peter Loggere van 

Arcadis.

Sneller en beter resultaat door 

inzet van SMARTRevit MagiCAD

‘Hoe complexer het gebouw, hoe

beter het is als we vroeg in het 

traject aanschuiven’, vertelt Peter.

‘Bij een complex gebouw kun je

denken aan laboratoria en zorg -

gebouwen met veel installaties die

navenant meer ruimte innemen.

Het gebruik van Revit MEP en

SMARTRevit MagiCAD is een uit-

stekend hulpmiddel om al in een

vroeg stadium te laten zien wat de

diverse installaties gaan beteke-

nen in een gebouw. Daarnaast

merken we dat we sneller kunnen

werken sinds we SMARTRevit 

MagiCAD gebruiken. Eerlijk 

gezegd hadden we dat niet direct

verwacht, we zijn gewoon begon-

nen. Het is een behoorlijk com-

plete bibliotheek klaar voor

gebruik’, aldus Peter. 

‘Als adviseur maken we ontwer-

pen die we in een bestek vastleg-

gen, dat gaat naar de installateur.

Door de inzet van SMARTRevit

MagiCAD zijn we in feite in staat

om de instal lateur te ontlasten, de

informatie over de installaties is al

Arcadis
Gewoon beginnen!
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Bastiaan Lankhoorn, Schouten Techniek

Installatiemodel project Zevenhoven

Schouten Techniek is een totaalinstallateur (W en E) en is actief in

zowel de woning als utiliteitsbouw. Met name op het gebied van

duurzame energie en innovaties is Schouten Techniek een voor-

loper in Noord Holland.

Kunt u iets vertellen over de om-

vang van het project, hoe dit tot

stand is gekomen en in welke fase

dit zich nu bevindt?

Het project Zevenhoven is een pro-

ject van onze ketenpartner Thunis-

sen. Samen met de anderebetrok-

ken partijen is gekozen voor een

Revit model om efficiënt te werken,

beter te communiceren en de prefab

mogelijkheden te vergroten. Dit pro-

ject wordt begin 2013 gebouwd en

moet in ca. 5 weken worden gereali-

seerd. Om deze snelheid te halen is

BIM een zeer belangrijk hulpmiddel

om zoveel mogelijk al in de fabriek

en werkplaats te kunnen prefabben.

Welk doel heeft dit project, 3D ontwerp voor

werktekeningen of gaat dit verder in beheer

en onderhoud?

Op dit moment wordt het model gebruikt

tot LOD 400 en is met name bedoeld om

optimaal te ontwerpen en zeer snel te 

bouwen (volledig prefab). 

Waarom heeft u gekozen voor ITANNEX 

als partner. 

Wij hebben gekozen voor ITANNEX omdat

ITANNEX software en begeleiding over de

hele bouwkolom geeft. BIM gaat over 

samenwerking tussen de verschillende 

partijen. ITANNEX kan hierin goed advise-

ren en zeer bruikbare werkmethodieken

aanreiken.

Waarom heeft u gekozen voor 

Revit MEP in combinatie met 

SMARTRevit MagiCAD?

Ons doel is om alle berekeningen

binnen Revit te maken. SMARTRe-

vit MagiCAD biedt ons uitstekende

modules om o.a. geluid- en lei-

dingberekeningen te maken. Het

aanbieden van een database in de

cloud en het laten beheren door

fabrikanten is iets wat ons enorm

aansprak.

Hoe ziet u de toekomst omtrent

BIM in algemeenheid?

Hier is een zeer grote toekomst

voor weggelegd. In de afgelopen 8

maanden hebben wij al zeer veel

interesse gehad welke ertoe heeft

geleid dat wij nu al met 9 projecten

in een VO-stadium (LOD200) bezig

zijn en na de kerst het eerste project

al gaan uitvoeren. Schouten Tech-

niek gelooft volledig in de BIM toe-

komst. Daarnaast hebben wij zelf

met Nederlandse leveranciers con-

tact gezocht om op een zeer korte

termijn hun producten in de Magi-

CAD database toe te voegen. De

ontwikkeling van een goede en

complete content database is 

essentieel om nog verdere stappen

in de toekomst te gaan zetten.

Schouten Techniek
Project Zevenhoven
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nieuwe software en er zoveel en zo snel 

mogelijk ervaring mee op te doen.’

Waarom ITANNEX als partner?

Van Ravenhorst: ‘We hebben een lijst opge-

steld met criteria die voor ons belangrijk

waren, onderverdeeld in markt, financieel,

technische specificaties en algemeen (ser-

vice en impressie).  We hebben de meetlat

langs de presentaties gelegd en de verschil-

lende aanbiedingen aan onze criteria ge-

toetst. Uiteindelijk had ITANNEX de beste

score op bovengenoemde criteria.’  

Revit MEP in combinatie met SmartRevit 

MagiCAD

‘De keuze voor Revit MEP was voor ons niet

moeilijk. De meeste bouw gelieerde bedrij-

ven in Nederland werken met de Revit pro-

ductlijn. Hierdoor is uitwisseling op basis

van Revit bestanden mogelijk tussen de ver-

schillende disciplines in de bouw. In de loop

van de selectie procedure is ons duidelijk ge-

worden dat de combinatie van Revit MEP

met MagiCAD het beste aansluit op de wen-

sen van Lomans.’ 

BIM is de toekomst

‘Klanten worden kritischer en verwachten

meer voor minder geld. Lomans heeft zich

Als totaalinstallateur heeft de Lomans Groep ruime ervaring in het

uitvoeren van grote tot kleinschalige installaties in alle installatie-

disciplines. Als bedrijf hebben wij altijd voorop gelopen in nieuwe

ontwikkelingen, waardoor wij ons een modern kennisbedrijf kun-

nen noemen. Samen met onze bouwpartners richten wij ons op 

het ontwikkelen van innovatieve, energiezuinige, kosteneffectieve

installatieoplossingen. 

de afgelopen jaren steeds meer ge-

focust op integraal ontwerpen en

bouwen, waarmee faalkosten sterk

gereduceerd worden. De BIM me-

thode sluit daar naadloos op aan’

legt De Groot uit. ‘Uiteindelijk stre-

ven alle betrokken partijen in het

bouwproces hetzelfde na: kostenef-

fectief bouwen en installeren, geza-

menlijk het beste resultaat

neerzetten. Daar wordt iedereen

beter van. Wij geloven dat BIM de

standaard zal gaan worden in de

bouw en willen er klaar voor zijn’

sluit Van Ravenhorst af.

Lomans en PostNL

Het feit dat de architect, constructeur

en installateur in één model het ge-

bouw ontwerpen, leidt tot een goede

samenwerking, vermindering van

faalkosten en een snellere doorloop-

tijd. De opdrachtgever komt hierdoor

in de realisatie niet voor verrassin-

gen te staan en voor de toekomst 

bestaat er een model waarmee het

onderhoud op een efficiënte en 

eenvoudige wijze beheerd kan wor-

den. Dit zijn voor PostNL belangrijke

waarden. Lomans heeft in 2012 vijf

PostNL distributiecentra opgeleverd

en voor het jaar 2013 nog eens vijf

vestigingen in opdracht gekregen.

Waarom BIM

´Lomans zag dit project in eerste 

instantie als een mooie case om het

3D modelleren onder de knie te krij-

gen´, vertelt André de Groot, Senior

Engineer bij Lomans. ´Voor PostNL

Eindhoven zijn wij het ontwerp tot

en met werktekeningen (LOD300)

nu aan het uitwerken. Wij willen 

zoveel mogelijk projecten met Revit

tekenen, het zogenaamde little BIM,

om ons volledig te focussen op deze

Lomans BIM groep

BIM in actie

3D visualisatie Post NL Eindhoven 

Lomans Groep Totaalinstallateurs
Project Post NL



itannova

Pagina 7

gelijk om alle knelpunten vooraf inzichtelijk te

maken en op elkaar af te stemmen tijdens in-

tegrale overleggen. 

Hoe bent u in aanraking gekomen met de

organisatie ITANNEX  als partner?

In 2008 heeft installatiebedrijf G. van Dam B.V.

de vraag gekregen van een relatie of zij een 

bijdrage konden leveren m.b.t. het realiseren

van installaties binnen een nieuw woning-

bouwconcept. Om de keuzemogelijkheden

voor kopers duidelijk te kunnen maken en 

een optimale afstemming te vinden gedu-

rende de voorbereidingsfase om daarmee het

aantal fouten en daarmee de kosten te reduce-

ren, werden deze woningen volledig 3D uitge-

tekend in Revit. Om hier op in te kunnen

spelen heeft installatiebedrijf G. van Dam B.V.

destijds Revit aangeschaft via ITANNEX. In het

gebruik bleek echter dat standaard Revit voor

ons nog niet alle elementen bevatte. Begin

2012 is opnieuw een aantal applicaties en leve-

ranciers beoordeeld. Na een zorgvuldige over-

weging is besloten SMARTRevit MagiCAD aan

te schaffen via  ITANNEX. Ook is hierbij het

aantal licenties Revit uitgebreid.

Hoe ziet u de toekomst omtrent BIM in 

algemeenheid?

Op dit moment zien we dat het aantal projec-

ten dat in Revit gemodelleerd wordt sterk is

Installatiebedrijf G. van Dam B.V. is binnen Nederland een toonaan-

gevende instal latiegroep op het gebied van service en onderhoud die

haar wortels heeft in het Twentse Rijssen. Wij stellen onze klanten

centraal om aan hun wensen en behoeften te voldoen. Door openheid

en deskundigheid willen wij een betrouwbare partner zijn bij de voor-

bereiding en uitvoering van de projecten in heel Nederland.

toegenomen. Bovendien zien we

ook dat  de kwaliteit van de model-

len sterk is  verbeterd. Doordat elke

partij in het bouwproces steeds

meer relevante informatie aan het

model toevoegt is steeds meer actu-

ele informatie aanwezig. Omdat

deze actuele informatie continu be-

schikbaar is  voor iedere partner in

het bouwproces verloopt het proces

sneller en worden faalkosten gere-

duceerd. Dit zijn positieve effecten

waardoor wij van mening zijn dat

BIM projecten steeds meer een stan-

daard worden. Om op deze ontwik-

kelingen te kunnen blijven

anticiperen heeft  installatiebedrijf

G. van Dam B.V. ook geïnvesteerd in

het opleiden van medewerkers en

het uitbreiden van het aantal Revit

en SMARTRevit MagiCAD licenties.

Kunt u iets vertellen over de omvang

van het project, hoe dit tot stand is

gekomen en in welke fase dit zich nu

bevindt?

De toegang tot de wijk Luijendijk-

Zuid wordt vanaf eerste kwartaal

2014 gemarkeerd door twee bijzon-

dere woongebouwen. Midden 2012 is

Heijmans gestart met de uitwerking

van het project. Door een nieuwe

manier van samenwerken in BIM

heeft Heijmans in 11 weken tijd beide

gebouwen uitgewerkt van bouwaan-

vraag naar productie gereed. Installa-

tiebedrijf G. van Dam B.V. is hierbij de

partner voor de gebouwinstallaties.

Door elke partner zijn discipline uit te

laten werken in BIM en deze digitaal

aan elkaar te koppelen werd het mo-

Erik Kalter, projectleider en Jonny Lammertink,

tekenaar/modelleur 

Installatieonderdeel project de Poort

3D visualisatie project de Poort

Van Dam Groep
Project luijendijk Zuid
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het Hart- en Vaatcentrum en het tweede deel

van de renovatie van het bestaande zieken-

huis. Tot slot zal VolkerWesselsHaga het tech-

nisch onderhoud van het gehele ziekenhuis

uitvoeren voor de aankomende twintig jaar.

Homij, Imtech en Boele & Eesteren zijn de

partijen die het onderhoud gaan uitvoeren.

Samenwerking

De nieuwbouw is ontworpen door Meyer en

Van Schooten Architecten (MVSA). Om dit

project uit te voeren is onder de naam Volker-

WesselsHaga een team samengesteld met

werkmaatschappijen uit eigen concern aan-

gevuld met partijen die hun sporen binnen en

buiten de ziekenhuiszorg hebben verdiend.

Huffmeijer: "Deze samenwerkingsvorm

spreekt aan. Het HagaZiekenhuis heeft ervoor

gekozen zowel het ontwerp als de bouw en

het technisch beheer voor twintig jaar aan te

besteden. Zeker in de gezondheidszorg een

HOMIJ Technische Installaties (werkmaatschappij van Volker-

Wessels) is opgericht in 1882. Het bedrijf is uitgegroeid tot een 

gerenommeerd technisch dienstverlener met landelijke dekking.

Voor elektrotechnische, werktuigbouwkundige en ICT-installaties

speelt HOMIJ een rol vanaf advies en selectie tot en met ontwerp,

installatie en technisch beheer. 

zeer vernieuwende manier. Ik heb er

alle vertrouwen in dat we een vrucht -

bare samenwerking tegemoet gaan." 

BIM project

VolkerWesselsHaga heeft voor wat

betreft BIM opdracht om het gehele

gebouw in een BIM model te zetten,

inclusief de momenteel in afron-

dingsfase verkerende fase 1. Achter-

grond bij deze keuze is dat  Volker-

WesselsHaga niet alleen opdracht

heeft voor het ontwerp en de realisa-

tie van fase 2, maar tevens om het

gehele gebouw voor 20 jaar te onder-

houden. Voor het onderhoud gaan

we gebruik maken van het BIM

model.

ITANNEX

HOMIJ koos Itannex als partner bij

de realisatie van het VolkerWessels

huis in Amersfoort. HOMIJ had toen

behoefte aan een goede modellen 

bibliotheek en vond die in de vorm

van de SMARTRevit MagiCAD biblio-

theek. Deze bibliotheek wordt naar

tevredenheid gebruikt.

Toekomst BIM

BIM zal een grote impact gaan heb-

ben op de uitvoeringsbegeleiding

van bouwprojecten en zal drager

gaan worden van de informatie-

behoefte rondom beheer en onder-

houd. Daarnaast is het uitwerken van

een gebouw in een BIM een groot

hulpmiddel bij ontwerp en het 

bepalen van de clashes in het 

ontwerp.

HagaZiekenhuis vindt bouwpartner

in VolkerWessels

‘Verfrissend, vernieuwend, ver-

trouwd'; onder die noemer heeft

VolkerWesselsHaga de aanbesteding

van het HagaZiekenhuis gewonnen.

"VolkerWessels heeft in zijn aanbie-

ding laten zien het gedachtegoed

van het HagaZiekenhuis goed te

kunnen vertalen in zowel het ont-

werp als in de voorgestelde samen-

werkingsvorm voor de uitvoering,"

aldus Chiel Huffmeijer, voorzitter

Raad van Bestuur van het HagaZie-

kenhuis. 

Design, Build & Maintain

Het project omvat de Design & Build

van onder andere het nieuwe Juli-

ana Kinderziekenhuis/ Moeder- en

Kindcentrum, het OK-complex en

HagaZiekenhuis

HOMIJ Technische Installaties
Project HagaZiekenhuis
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gekozen. Wij hebben zelf al veel ervaring met

3D tekenen binnen diverse programma’s 

echter gaat SMARTRevit een stap dieper.

Hierdoor ligt de behoefte vooral in het 

opleiden en ondersteunen gedurende het

project. Hierin is gebleken dat zij aan deze

verwachting voldoen. Ze hebben medewer-

kers die de theorie en de praktijk kennen en

vanuit dat oogpunt ons kunnen ondersteu-

nen. Een pre is in onze optiek een cursus die

aansluit bij het niveau van de cursisten en in

het bijzonder als dit in een kleine groep in

company gehouden wordt. 

Hoe ziet u de toekomst omtrent BIM in 

algemeenheid?

Je merkt dat steeds binnen ons vakgebied

steeds meer gesproken wordt over BIM. Dit is

heel goed en geeft ook steeds meer draagvlak

en mogelijkheden om er goed mee te kunnen

werken. Wij als A. de Jong installatietechniek

zijn aan het begin van het BIMmen. Wij zijn

er van overtuigd dat als alle bouwpartners 

inclusief opdrachtgever en adviseur er voor

gaan en voldoende tijd nemen in het voor-

traject, we uiteindelijk er met zijn allen beter

van worden. De eerste projecten zijn naast de 

investering echter wel erg kostbaar door het

De A. de Jong Groep is een familiebedrijf en bestaat uit technische

bedrijven die een vooraanstaande rol dienen te vervullen op hun 

respectievelijke marktgebieden. Een van deze technische bedrijven

is A. de Jong installatietechniek gevestigd in Schiedam. Vincent de

Gier, adjunctdirecteur: “Wij zijn werkzaam in de utiliteitsbouw als 

installateur van klimaatinstallaties. Als werktuigbouwkundig bedrijf

ontwerpen wij warmte-, lucht- en koeltechnische installaties voor de

meest uiteenlopende projecten.”

leerproces, uiteindelijk geloven we

in de meerwaarde hiervan. Hierdoor 

investeren wij in dit soort processen.

Op termijn zal er door steeds meer

organisaties gevraagd worden naar

installateurs die middels BIM de 

projecten uit kunnen voeren. Het

mag vanzelf spreken dat wij daarbij

betrokken willen raken.

Zou u iets kunnen vertellen over de

omvang van het project, hoe dit tot

stand is gekomen en in welke fase dit

zich nu bevindt?

Het project waaraan wij nu bezig

zijn is het theater te Spijkenisse. Het

gebouw heeft een heel bijzondere

vorm waardoor het project uitvoe-

ren middels de BIM methodiek veel

voordeel heeft. Hiernaast heeft ook

onze opdrachtgever van al zijn 

onderaannemers geëist dat deze

middels de BIM methodiek het 

project zouden uitvoeren. Op dit

moment zijn wij met alle disciplines

het model geheel aan het opbouwen.

Je merkt dat in deze fase al snel 

diverse knelpunten samen worden

opgelost in het tekenprogramma

Revit. 

Hoe bent u in aaraking gekomen 

met ITANNEX als partner?

In dit specifieke project hebben wij

uitgebreid onderzoek gedaan welke

partner het beste aan onze wensen

gehoor kon geven. Na diverse ge-

sprekken hebben wij voor ITANNEX

Theater Spijkenisse

A. de Jong Groep
Project Theater Spijkenisse

3D Lucht en sanitaire installatie
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De BIM werkmethodiek was voor ons als

team dan ook een logische stap in het 

verder intensiveren en verbeteren van de

samenwerking. 

Welk doel heeft dit BIM project, 3D ontwerp

voor werktekeningen of gaat dit verder in 

beheer en onderhoud?

Het BIM model wordt voorbereid op een

verdere uitwerking in de werkvoorberei-

dingsfase. Tijdens de komende fase wordt

besloten of dit ook als eis voor de uitvoe-

rende partijen in de aanbesteding zal 

worden genoemd. 

Kunt u iets vertellen over uw ervaringen met

de organisatie ITANNEX?

Valstar Simonis is aangesloten bij diverse

Design & Build projecten welke via de BIM

systematiek worden uitgewerkt. Wij willen

met dezelfde software ontwerpen als 

waarmee de installateur de uitwerking zal

gaan doen. Daarom moeten wij met de 

diverse pakketten kunnen omgaan. 

In dat kader hebben wij contact met 

ITANNEX om ook het SMARTRevit 

MagiCAD pakket onder de knie te krijgen.

Verder heeft ITANNEX een cursus BIM voor

kaderper soneel voor ons beleidsteam 

verzorgd. Dit is als leerzaam en nuttig 

ervaren. 

Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbureau op

het gebied van duurzaamheid, comfort en veiligheid in gebouwen. 

De ruim tachtig medewerkers adviseren bedrijven, overheden en 

ontwikkelaars bij alle aspecten van installatietechniek. Wij hebben 

een vestiging in Rijswijk, Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven en 

Groningen.

Integraalontwerpen doen wij al 65

jaar, BIMmen doen wij sinds 2010.

Onze landelijke “Revit Taskforce”,

aangestuurd door ing. Eric Steine-

bach (vestigingsdirecteur Apel-

doorn), heeft het in drie jaar voor

elkaar gekregen dat het BIMmen bij

Valstar Simonis volledig is veran-

kerd in alle vestigingen en op elk

niveau van de organisatie. Er zijn al

17 utiliteitsprojecten uitgevoerd in

het tekenpakket Revit-MEP. 

Kunt u iets vertellen over een lopend

BIM project, hoe deze tot stand is

gekomen en in welke fase dit project

zich nu bevindt?

Het project Onderwijscentrum

Noordwestcluster Universiteit

Utrecht is een universiteitsgebouw

van ca. 14.000 m2 bruto vloeropper-

vlakte. Het bevat onder andere 

collegezalen, algemene onderwijs-

ruimten en diverse natte practica.

Dit project ontwerpen wij samen

met Pieters Bouwtechniek als 

constructeur en Ector Hoogstad 

Architecten als architect. Deze 

partijen zijn, net zoals Valstar 

Simonis, van huis uit al echte 

integrale ontwerpers. 

Eric Steinebach, vestigingsdirecteur Valstar 

Simonis Apeldoorn

Installatietechniek

Valstar Simonis
Onderwijscentrum Noordwestcluster Universiteit Utrecht

Hoe ziet u de toekomst omtrent BIM

in algemeenheid?

Dat de BIM-systematiek zeer succes-

vol is, heeft zich inmiddels bewezen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit stan-

daard wordt. Op dit moment hebben

wij 10 Revit modelleurs in dienst. Al

onze technici die deze ervaring nog

niet hebben en die voldoen aan het

profiel, worden momenteel intern

opgeleid om met Revit te kunnen

werken. Revit Server zorgt voor een

perfecte samenwerking wanneer er

vanuit verschillende vestigingen

binnen een model gewerkt wordt.

Ook projectleiders en adviseurs zijn

opgeleid om BIM processen beter te

kunnen aansturen.
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voering gaat beginnen, maar ook tijdens de

uitvoering kunnen de uitvoerende partijen

samen met de ontwerpende partijen constant

in 3D bekijken wat er gebeurt op het project.

Dit alles resultaat in een beter ontwerpproces

zodat de faal- en meerwerkkosten voor de 

opdrachtgever tot een minimum beperkt

worden. Tevens kunnen de opdrachtgever,

gebruiker en overige betrokkenen het resul-

taat al zien voordat de uitvoering is begon-

nen.

Waarom heeft u gekozen voor SMARTRevit

MagiCAD als componenten bibliotheek?

De keuze van Waterloo voor SMARTRevit 

MagiCAD is genomen zodat adviseurs en 

installateurs met SMARTRevit en BIM op een

eenvoudige en efficiënte wijze alle gebouw-

Waterloo is één van Europa's meest gerespecteerde fabrikanten op het 

gebied van luchtverdeelapparatuur. Gedurende bijna een eeuw hebben

wij een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van innovatie,

kwaliteit van onze producten en klantenservice. Onze historie in 

combinatie met onze directe betrokkenheid in talloze aansprekende

projecten in binnen- en buitenland heeft geleid tot een solide basis 

om onze leidende rol in de ventilatiebranche voort te zetten.

installaties  kunnen ontwerpen, 

berekenen en tekenen.  Daarnaast

wordt niet alleen het product op de

tekening opgenomen maar wordt in

de bibliotheek ook de achterlig-

gende selectiegegevens zoals lucht-

hoeveelheid, geluidsdrukniveau en

drukverlies opgenomen.  Deze ge-

gevens zijn van grote waarde voor

overige installaties en het comfort in

de ruimte. Met andere woorden:  De

Waterloo producten zijn gericht te

gebruiken in het ‘Building Informa-

tion Modeling’.

Wat vind u van ITANNEX als partner?

Wij ervaren ITANNEX als een goede

en betrouwbare partner. Vanaf het

begin zijn wij duidelijk en goed 

begeleid wat SMARTRevit MagiCAD

voor Waterloo kan betekenen en wat

het ons kan opleveren.

Hoe ziet u de toekomst omtrent BIM

in algemeenheid?

Wij zien zeker toekomst in BIM en

denken dat er in de nabije toekomst

steeds meer via ketensamenwerking

projecten tot stand zullen komen.

BIM wordt steeds belangrijker want

in elk stadium van het proces kun-

nen knelpunten worden bekeken en

met behulp van 3D kunnen de op-

lossingen al worden bedacht voor-

dat het probleem zich voordoet.

Wij vanuit Waterloo zijn erg enthou-

siast over BIM en zien de toekomst

met vertrouwen tegemoet!

Kunt u iets vertellen in welke opzicht

BIM een kans kan bieden voor 

Waterloo.

Revit en BIM zijn de toekomst voor

de branche waar Waterloo zich in

begeeft. Doordat wij nu al de stap

hebben gezet om onze producten in

SMARTRevit MagiCAD te zetten

lopen wij hierin voorop.

Met Revit en BIM kunnen werktuig-

bouwkundige adviseurs en installa-

teurs makkelijker zien waar onze

componenten  worden toegepast

maar vooral of deze qua maatvoe-

ringen goed passen in de ruimte die

er is voor de technische installaties.

Er is veel duidelijk voordat de uit-

Productmodel SMARTRevit MagiCAD

   
Waterloo
Componenten Bibliotheek



SMARTRevit Plugins: 2ba en Rensa

Omdat juiste en actuele informatie binnen BIM een must is heeft

ITANNEX een 2-tal plug-ins ontwikkeld die u vanuit uw 3D BIM

model toegang geven tot de database van 2ba en Rensa. Hiermee

heeft u toegang tot actuele handels en productinformatie van 

miljoenen artikelen en de ETIM artikelclassificatie database. 

Door een koppeling te leggen met

SmartRevit MagiCAD en de 2ba

en/of Rensa artikelendatabase bent

u in staat technische data en com-

merciële data samen te voegen bin-

nen uw 3D BIM model. U kunt uw

3D BIM model voeden met infor-

matie zoals levertijden, prijzen,

montagetijden, artikelcodes en le-

veranciersgegevens. 

Met de ETIM classificatiefunctie

kunnen objecten in Revit worden

geclassificeerd volgens de Europese

ETIM standaard zodat de databases

makkelijker met elkaar kunnen communice-

ren en gegevens uitwisselen. 

Tot slot kunnen de montagetijden worden

gekoppeld aan objecten in het BIM model.

De montagetijden worden opgehaald uit de

digitale versie van het UNETO-VNI hand-

boek Calculatietijdnormen.

2ba is hét artikelbestand van en voor de In-

stallatiebranche en houdt zich bezig met het

onderhouden, beheren en exploiteren van

de uniforme artikelbestanden voor de instal-

latiebranche.  Eén loket voor een 

gecontroleerd & actueel artikelbestand, tech-

nische product en handelsgege-

vens.

Rensa is één van de grotere aanbie-

ders/groothandels op de Neder-

landse markt van producten op het

gebied van verwarming en ventila-

tie en heeft een keur aan A-merken

in het assortiment en doet zaken

met vooraanstaande leveranciers in

binnen- en buitenland.
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