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Wie is ITANNEX?
uw Autodesk partner!

Itannex is een landelijk opererend adviesbureau voor teken- en ontwerp- 

oplossingen in de bouw en infra. Vanaf de start in 1996 heeft Itannex zich 

in deze oplossingen gespecialiseerd. Bij onze organisatie zijn ruim 40 

medewerkers in dienst, met een bouwkundige, civiele, constructieve of 

installatietechnische achtergrond.

Onze klantenkring bestaat onder andere uit ingenieurs- en architectenbu-

reaus, 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 Infra-

structure Design Suite (met onder andere AutoCAD Civil3D en AutoCAD 

Map3D), de Building Design Suite (met onder andere AutoCAD Architec-

ture, 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 Autodesk 

software, het inzetten van kennis van de bouw- en infrabranche en de 

techniek. Onze consultants kunnen u ondersteunen 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 tech-

nische consultancy en implementatiebegeleiding. Wij kunnen dit op een 

uiterst competitieve wijze invullen; niet alleen met scherpe, marktconfor-

me prijsstellingen, maar vooral met een zeer hoog kennisniveau. Hiermee 

zorgen wij ervoor dat uw investering zich zo snel mogelijk terugverdiend.

BIM oplossingen

Of het nu gaat om een traditioneel of geïntegreerd ontwerpproces, 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, woningconfiguratoren, 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 oplossingen 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 

Ieder kwartaal kiezen we bij Itannex een inhoudelijk thema, dat we 

gebruiken als de basis voor onze communicatie. BIM is en blijft een 

ontzettend belangrijk onderwerp in de huidige markt. De grotere bedrijven 

binnen de bouw zijn al overtuigd van het nut van BIM en we zien nu ook 

dat veel middelgrote en kleinere bedrijven het concept gaan omarmen.

Daarom hebben we dit kwartaal gekozen voor het thema “Scoor meer 

projecten met BIM”. We laten u graag zien hoe u als bouwgerelateerd 

bedrijf BIM in kan zetten om uw interne processen beter en sneller te 

laten verlopen en daarnaast hoe u BIM dan slim in kan zetten in uw com-

municatie naar klanten en potentiële klanten. Dat zorgt ervoor dat u meer 

omzet zal genereren bij de inzet van BIM. 

In deze Itannova kunt u verschillende succesverhalen lezen van grote én 

kleinere klanten van Itannex die succesvol zijn gestart met BIM. 

Met deze cases willen we u graag overtuigen van de meerwaarde van 

BIM. Wacht niet te lang, maar probeer ook een concurrentievoordeel te 

creëren met BIM! Itannex helpt u graag met uw keuzes voor onder andere 

software en implementatie binnen uw organisatie. Immers, naast het 

kiezen van de juiste tools is het juiste gebruik en draagvlak binnen de or-

ganisatie minstens zo belangrijk. Itannex staat voor u klaar om te zorgen 

dat u met BIM meer omzet kan genereren!

Wim Bremmer  
info@itannex.com
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Het gebruik van BIM is geen toekomst meer, maar het moet toegepast worden in concrete opdrachten en is 

tegenwoordig in veel gevallen een doorslaggevende factor bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten. BIM biedt 

daadwerkelijk business!

Scoor projecten met BIM!
BIM oplossingen die uw werkproces ondersteunen

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen 
om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoorde-
lijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is 
continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen 
een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten 
groot is.

BIM is de oplossing die er voor zorgt dat alle relevante informatie gedu-
rende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in 
een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces be-
trokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er 
gebeurt. De informatie is dan ook continue beschikbaar en altijd actueel.

BIM in de ontwerpfase
Al bij het schetsontwerp kan het interessant zijn om BIM software en 
een BIM werkwijze in te zetten. Op een vrij simpele manier kan je met 
de BIM software van Autodesk een snel schetsontwerp maken. Dit biedt 
de mogelijkheid om ontwerpvarianten snel inzichtelijk te maken en hier 
ook mooie 3D visualisaties van te maken. Een goede visualisatie kan een 
goede indruk geven van hoe een bouwwerk straks gaat worden.

Door vroeg te beginnen met het opzetten van een BIM model, kunnen 
samenwerkende partijen gebruik maken van elkaars informatie. Op die 

manier voorkom je dat er binnen een project heel veel informatie dubbel 
wordt ingevoerd.

Naast het direct opzetten van een ontwerp in modelleersoftware zoals 
Revit, biedt Autodesk met FormIt een simpele app voor de tablet, waarin 
je snel en gemakkelijk vormen kunt tekenen. Deze vormen kunnen vervol-
gens weer ingelezen worden in Revit, waardoor je ook hier nooit dubbel 
werk uitvoert. 
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BIM showcase: Omega towers 

Hierboven ziet u een BIM showcase van Autodesk waarin mooi schematisch wordt getoond hoe de BIM software Revit kan worden ingezet in de 
ontwerpfase, maar ook zeker richting de uitvoering. Rechts in beeld zie je bijvoorbeeld hoe energieschema’s, draagconstructie, werktekeningen 
maar ook interieur in het model kunnen worden opgenomen. 
Chronos Studeos heeft voor de Omega towers in Lagos Revit gebruikt als tool om het ontwerp van de architect te vertalen van concept naar daad-
werkelijk ‘design’. 

BIM in de uitvoeringsfase
Richting de uitvoeringsfase is het procesmatig inzetten van BIM en BIM 
software steeds interessanter. Omdat er meer partijen deelnemen aan het 
bouwproces is het managen van alle informatie steeds belangrijker. 

Hiervoor biedt Itannex de ideale cloudoplossing, namelijk BIM 360. 
Met BIM 360 Glue heeft u altijd centraal toegang tot ontwerpdata. De 
software ondersteunt meer dan 50 native bestandsformaten, waardoor 
er gekoppeld kan worden met allerlei typen software. Hieronder zie je 
de interface van BIM 360 Glue op de iPad, waarbij je snel door diverse 
modellen kan navigeren. 

Naast het managen van alle modellen en informatie, is het richting de 
uitvoeringsfase ook van groot belang om de faalkosten naar beneden te 
krijgen. Dit kan binnen de BIM werkwijze vrij gemakkelijk met clashcon-
trole software. Itannex biedt met NavisWorks hiervoor de oplossing. In 
NavisWorks kunnen de verschillende aspectmodellen (van bijvoorbeeld 
architect, installateur en constructeur) worden ingelezen en met elkaar 
‘geclasht’. Op deze manier kun je een volledig geautomatiseerde controle 
laten uitvoeren om te kijken of er geen knelpunten of fouten in het model 
zitten. 

Ook BIM?
Itannex helpt organisaties op automatiseringsgebied door infrastructuur, 
applicaties en systemen op elkaar af te stemmen. Itannex levert al jaren-
lang BIM oplossingen. Ons producten- en dienstenportfolio varieert van 
CAD tot BIM, maar ook specialistische maatwerk applicaties en onder-
steuning. Deze worden zodanig geconfigureerd dat deze optimaal zijn 
afgestemd op uw bedrijfsvoering.
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Al een aantal jaren is Anacon-Infra bezig om 
stappen te zetten op gebied van 3D en BIM. 
Dit doen ze bijvoorbeeld door op een beslismo-
ment voor de opdrachtgever het ontwerp in 3D 
te presenteren. Ronald Mengerink: “We maken 
nu 3D animaties of visualisaties in 3ds Max, 
die we bij informatiesessies tonen aan onze 
opdrachtgevers en belanghebbenden. Dat praat 
veel gemakkelijker, we hoeven nu niet op basis 
van technische tekeningen een ontwerp uit te 
leggen.”

BIM ontwikkelingen
De echte BIM ontwikkelingen gaan bij Ana-
con-Infra echter nog wel met kleine stapjes. 
Dat komt omdat Anacon-Infra het zelf moet 
initiëren, opdrachtgevers vragen er nog niet om. 
Na het volgen van enkele workshops over BIM 
bij Itannex was voor Mengerink wel duidelijk 
dat hier de toekomst ligt. “Wij zien echt wel 
kansen in BIM, maar het grote probleem is dat 
het échte BIMmen waarbij we beginnen met 
het opzetten van een rijk 3D model, een flinke 
investering kost voor ons bedrijf. Omdat onze 
opdrachtgevers er nog niet om vragen, past 
de extra tijdsinvestering niet in het huidige 
voorbereidingsproces.” Dat zorgt ervoor dat de 

BIM ontwikkeling trager verloopt dan ze graag 
zouden willen. “Dat neemt niet weg dat we 
kansen zien en er ook absoluut wel tijd en geld 
in investeren!” aldus Mengerink. 
Het voordeel voor Anacon-Infra is wel dat ze 
zich de BIM werkmethodiek intern gemakkelijk 
eigen kunnen maken. Doordat het bedrijf diver-
se disciplines in huis heeft, vindt ook veel com-
municatie en overdracht voornamelijk intern 
plaats. Dat zorgt ervoor dat het uitwisselen van 
informatie tussen de verschillende disciplines 
al vrij vlekkeloos verloopt. Mengerink: “Het zal 
echter nog interessanter worden wanneer ook 
leveranciers en aannemers meer in ons proces 
betrokken worden, dan gaat BIM echt meer-
waarde bieden!”

Een ‘rijk’ 3D model
Sinds enige tijd werkt Anacon-Infra met Civil 
3D als ontwerppakket. “Laatst hebben we 
weer een workshop over Civil 3D gevolgd bij 
Han Loermans van Itannex en ook hier werd 
ons weer duidelijk dat er echt kansen liggen 
wanneer we het 3D/BIM model vanaf het begin 
af aan op kunnen bouwen. Daar moet dan na-
tuurlijk veel input in, maar de output is ook veel 
groter, veel meer dan visualisatie alleen. We 

kunnen dan echt automatiseren richting bestek 
en uitvoering, bijvoorbeeld door het automa-
tisch doorvoeren van dwarsprofielen, riole-
ringshoogtes en rioolberekeningen. Daarnaast 
kunnen we variantenstudies van ontwerpen 
maken en hoeveelheden uit het model halen.” 
Kortom, we kunnen concluderen dat als je 
informatie en informatiestroom aan de voorkant 
goed regelt, je er aan het eind heel veel uit kunt 
halen. Voor Anacon-Infra liggen er met BIM, 
zoals Ronald Mengerink aangeeft, voornamelijk 
heel veel voordelen in het ontwerpstadium. 

Afbeelding boven: een wegontwerp in Civil3D
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Civieltechnisch projectbureau Anacon-Infra verzorgt voor opdrachtgevers de gehele werkvoor-

bereiding. Dit doen zij voor middelgrote overheden, waarbij zij het volledige projectmanagement 

vanaf het bestemmingsplan tot en met de uitvoering verzorgen. Itannex sprak met directeur Ronald 

Mengerink over de rol van BIM binnen Anacon-Infra, maar ook richting hun opdrachtgevers.

BIM: vooruit met kleine stapjes
Anacon-Infra

Afbeelding rechts:
een 3D grondbalans kan inmiddels gemakkelijk 
uit Civil 3D worden gehaald.
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In veel gevallen werkt Schindler rechtstreeks in 
opdracht van de aannemer, maar bij sommige 
grote of bijzondere projecten worden de pro-
ducten ook wel rechtstreeks verkocht aan de 
eigenaar. Aangezien aannemers meer en meer 
bezig zijn met 3D modelleren en BIM, kwam 
Jue op deze manier ook in aanraking met het 
‘fenomeen’. “En toen kwam er de klantvraag 
‘kunnen jullie BIM tekeningen aanleveren?’. 
Voor mezelf heb ik dit vertaald in de vraag of wij 
3D tekenwerk aan konden leveren. Ik ben toen 
gaan onderzoeken en kwam al snel bij Itannex 
terecht. Na een van de BIM workshops kwam 
ik in contact met Simone van Loon. Zij was heel 
erg gericht op mijn vragen en probleemstelling, 
waardoor ik me goed kon oriënteren op gebied 
van BIM,” aldus Jue.
Uiteindelijk ging het project, waardoor Schind-
ler in aanraking kwam met BIM, niet door. Dit 
betekende dat Jue zich rustig kon oriënteren en 
op basis daarvan een beslissing kon nemen. 

Leren van Itannex
Na de oriëntatie met ondersteuning van Itannex, 
heeft Schindler gekozen voor Revit. Jue: “Wij 
hebben ook rondgevraagd in de markt en we 
merkten dat Revit gewoon de standaard was. 
Ook onze collega’s in Amerika werken met deze 
software. Vervolgens hebben we de implemen-
tatie Itannex laten verzorgen.” Namens Itannex 
verzorgde Laurens Oude Lashof als consultant 
de trainingen voor de medewerkers van Schind-
ler, die met Revit gingen werken. “Er was een 
goede klik tussen onze mensen en de con-

sultant van Itannex. We zijn erg tevreden over 
onze samenwerking en hebben ook al weer 
een opfriscursus gevolgd. Dit is wel belangrijk, 
omdat de vraag uit de markt nog niet zo groot 
is, waardoor we nog niet echt routine kunnen 
ontwikkelen. We moeten er dus zelf voor zorgen 
dat we ‘up to date’ blijven.”

Rol van Schindler binnen BIM
Voor Schindler is BIM op dit moment eigenlijk 
alleen maar interessant bij hun nieuwbouw-
projecten. “80 Procent van de producten die 
wij leveren zijn in grote mate standaard. Dat 
betekent dat we altijd met een basis beginnen. 
Dit zijn tekeningen die standaard uit onze pro-
ductconfigurator komen. De nieuwste content 
is in 3D beschikbaar, wij importeren dit zelf dan 
weer in Revit.”

In de praktijk krijgt Schindler vaak het nulpunt 
van het ontwerp. Vervolgens maken zij het 
model, op basis van dit nulpunt, in Revit en 
leveren dit bij de aannemer aan. Deze kan dit 
direct inladen in zijn eigen totale uitvoeringsmo-
del en kan er clash detectie plaatsvinden. Voor 
Schindler betekent BIM op dit moment eigenlijk 
vooral het faciliteren van een 3D Revit model 
aan de modellerende partij. Rob Jue: “Liften zijn 
maar een heel klein onderdeel van het gebouw. 
De liftschacht is eigenlijk het enige raakvlak 
met het gebouw. Wij hebben tot nu toe slechts 
een aantal keer écht meegedraaid in een BIM 
traject. Dit kunnen we in de praktijk beperken 
tot een aantal keer aanwezig zijn in de BIM ses-

sies, omdat onze producten dus niet heel veel 
raakvlakken hebben met het totale model.”

Ontwikkelingen en visie
Schindler kreeg eind vorig jaar een aantal BIM 
en 3D-opdrachten achter elkaar. “Het is bo-
vendien eigenlijk nog heel bijzonder om te con-
stateren dat opdrachtgevers die vragen om 3D 
modellen, ook nog traditionele 2D tekeningen 
willen hebben. Om bijvoorbeeld maatvoering 
goed te kunnen keuren op de 2D tekening. In 
mijn ogen hinken we nu nog op twee gedach-
ten, wat totaal niet efficiënt is! Want je bent dan 
twee aparte dingen aan het doen, dus wijzigin-
gen moeten ook dubbel doorgevoerd worden. 
Waardoor in dit geval de kans op fouten juist 
weer worden vergroot!” aldus Jue. 

Jue verwacht wel dat er steeds meer vraag 
komt, omdat opdrachtgevers er echt mee 
bezig zijn. “Ik hoop en verwacht wel dat er 
professionaliseringsslag wordt gemaakt, zodat 
we niet meer werken met 2D tekeningen. BIM 
moet echt de methode worden om het proces 
efficiënter te maken. Voor Schindler zie ik 
slechts een bescheiden rol weggelegd, omdat 
onze producten niet zo’n grote impact hebben 
op een gebouw. In de toekomst zal voor ons 
BIM binnen beheer en onderhoud nog wel een 
grotere rol gaan spelen, maar hier liggen nog 
geen concrete vragen.”

Het ontwerpen van een lift of roltrap begint nooit vanaf nul. “We beginnen altijd met een basis, een standaard  

ontwerp dat wij aangeleverd krijgen uit onze productconfigurator,” legt Rob Jue van het internationale Schindler uit. 

Schindler houdt zich bezig met het verkopen, installeren, onderhouden en moderniseren van roltrappen en liften. Bij 

het bedrijf werken wereldwijd ongeveer 45.000 mensen en daarmee is het bedrijf het één-na-grootste in de wereld op 

gebied van mobiliteitsoplossingen binnen gebouwen. 

3D modelleren, maar ook (nog) 2D tekenen
Schindler
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Het siert een bedrijf als Wilo dat de Manager Customer Support zich  
bezig houdt met ontwikkeling op gebied van BIM en het delen van 
informatie. Dat betekent dat Wilo de wensen van hun klanten erg serieus 
neemt. Hans Klopper legt uit: “In onze ogen is het BIM ready zijn als 
fabrikant een must. Wij moeten als Wilo anticiperen op de wens van de 
markt om succesvol te zijn en succesvol te blijven. Daarom is het investe-
ren in goede werkbare Revit families van onze pompen heel belangrijk.”
 

Vroeg begonnen
Sinds 2009 heeft Wilo een uitgebreide productdatabase in MagiCAD. De 
vraag voor het beschikbaar stellen van de productcontent in MagiCAD 
kwam destijds uit de Scandinavische landen. Sindsdien komt de vraag 
voor Wilo’s productcontent in veel landen steeds frequenter voor en is 
dus een up-to-date productdatabase in MagiCAD onmisbaar. Om die 
reden heeft Wilo eind 2013 haar volledige database in MagiCAD laten 
updaten door Itannex. Met deze update zijn alle vervallen pompenseries 
verwijderd en zijn nieuwe (en duurzame) pompenseries zijn toegevoegd. 
Dat betekent voor een modelleur dat de gewenste pomp direct te selec-
teren is als DWG bestand of als Revit familiy voor de toepassing binnen 
een BIM project. 

Toepassing in BIM
Voor een BIM project dat met (Smart)Revit wordt gemodelleerd levert het 
direct betrekken van de Wilo pompen als Revit Families uit MagiCAD een 
snelle en efficiënte manier van werken op. De modelleur hoeft immers 
niet zelf een family op te bouwen, hij heeft nu direct toegang tot de juiste 
family die hij wilt toepassen. Hans Klopper licht toe: “Bovendien zijn de 
Revit families van Wilo écht BIM ready. Dat betekent dat naast de juiste 
pompgeometrie ook de juiste connector data en Wilo productinformatie 
is gekoppeld. Hiermee zijn de pompen in Revit direct gespecificeerd op 
de materiaallijst van het project te genereren. De standaard detaillering 
van de pompobjecten is op het LOD400 niveau. Extra productinformatie 
is inzichtelijk middels een deeplink naar de Wilo online productcatalo-
gus. ” Wilo zorgt dus dat partijen op een 4D BIM niveau goed kunnen 
modelleren! 

Hierboven staan screenshots uit Revit pompen van Wilo die worden toe-
gepast bij het project ICC strafhof, waarover u hiernaast kan lezen. Instal-
lateur HOMIJ heeft bij het ICC diverse typen pompen van Wilo toegepast 
en deze pompen dus ook in het BIM model gebruikt als 3D content. 

Wilo is een internationaal opererende fabrikant van pompen en pompsystemen met haar 

hoofdkantoor in Dortmund. Al sinds 2009 is het bedrijf bezig met ontwikkelingen op gebied 

van 3D BIM content. Inmiddels is de Wilo database in MagiCAD (voor AutoCAD en Revit) 

helemaal up to date. Dit betekent dat Wilo al hun pompen gratis beschikbaar stelt als Revit 

family. Itannex sprak met Manager Customer Support Hans Klopper over de BIM ontwik-

kelingen bij Wilo.

BIM-ready is een must!
Wilo
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Alle partijen in de bouwcombinatie hebben zich 
gecommitteerd aan het werken volgens BIM. 
Met regelmatige BIM- en clash sessies één keer 
in de twee weken wordt het model up-to-date 
gehouden. Korthof: “Courtys Bouw heeft als 
penvoerder van de bouwcombinatie ook de 
lead als BIM manager. Zij verzorgen dus de 
coördinatie, clash sessies en clash controles. 
Doordat het volledige team dat aan het project 
werkt bij elkaar in de bouwkeet zit op locatie in 
Den Haag, kan er ontzettend snel geschakeld 
worden. Dat komt het project en het BIM traject 
absoluut ten goede.”

In de bouwkeet is een ‘BIM room’ ingericht met 
smart boards. Daarop kunnen de BIM sessies 
gehouden worden en ook externe partijen 
kunnen dan meekijken. Zeker bij een project 
van deze grootte zijn dit randvoorwaarden die 
gefaciliteerd moeten worden wanneer gekozen 
wordt voor de BIM werkmethode.  

Installaties in BIM
HOMIJ werkt als onderdeel van de combinatie 
alle installaties uit in het BIM model, dus ook de 
componenten en producten van hun leveran-
ciers. Korthof: “Wat je op dit moment ziet is 
dat wij ons model extern beschikbaar kunnen 
stellen, maar dat niet iedereen er nu al wat mee 
kan. Bij dit project zijn wij altijd in de lead met 
het uitwerken van de verschillende onderdelen.”

Wilo is een van de leveranciers voor de nieuw-
bouw van ICC, met hun pompen. Zij leveren 
hun pompen direct aan als 3D BIM content, 
die HOMIJ weer in kan lezen in hun model. 
“Wilo levert hun producten in 3D aan in Revit, 
dat werkt prima. Maar zij leveren een op zich 
staand component aan, wanneer we echter 
kijken naar bijvoorbeeld luchtkanalen dan wordt 
het al een veel complexer verhaal. Voor dit 
project tekenen wij de volledige luchtbehan-
delingsinstallatie uit en leveren dat als IFC aan 
de beoogde leverancier. Doordat zij vervolgens 
in hun eigen productiesoftware verder werken, 
komen deze werktekeningen niet direct in ons 
model te hangen, maar worden als aspect 
model toegevoegd. Daar ligt nog een uitdaging 
voor de gehele bouwkolom,” aldus Korthof. 
HOMIJ zelf werkt al een tijd met Itannex soft-
ware om te BIMmen en dit bevalt goed. 
Korthof: “Op dit moment loopt onze uitvoerder 
al over de bouw met een tablet, waarop hij 
bijvoorbeeld het model heeft staan van een 
technische ruimte. Hij kan al precies zien hoe 
het straks wordt. Dat zijn natuurlijk prachtige 
ontwikkelingen waar we echt plezier aan gaan 
beleven!”

De verwachtingen
Het probleem is vaak dat het verwachtingspa-
troon van BIM bij iedere partij anders is. “Maar 
toch,” zegt Korthof, “loopt eigenlijk iedereen 

tegen dezelfde problemen aan. Bij ICC bijvoor-
beeld dat de modellen veel te groot worden 
en dat iedereen daarom het gebouwmodel in 
stukken moet ‘knippen’. Omdat iedere partij het 
model wil knippen in relatie tot zijn productie-
proces, kan dit nog wel eens lastig zijn met de 
uitwisseling. Wij zijn bijvoorbeeld gebaat dat 
alle leidingen en luchtkanalen aan elkaar zitten. 
Maar een aannemer bouwt van beneden naar 
boven en knipt zijn gebouw liever per toren of 
bouwdeel op. We moeten er echter naar toe dat 
het knippen niet meer nodig is, daar heeft een 
partij als Autodesk nog wel wat te doen.”

Wanneer we vragen naar de voordelen van BIM 
geeft Korthof aan dat dit nu nog lastig is om in 
te schatten. “Ik merk dat het voor mensen nu 
nog vooral een leerproces is. Het is allemaal 
nieuw, er worden nog iedere dag nieuwe dingen 
ontwikkeld. En iedereen heeft een investering 
moeten doen om te komen waar we nu staan. 
Maar zoals ik het nu zie verwachten we hiermee 
onze faalkosten te beperken. Voorkomen kan 
nooit helemaal, je kunt niet alles voorzien en het 
blijft natuurlijk mensenwerk. Maar ondanks dat 
we wat tegenslagen hebben moeten overwin-
nen, staan we wel heel positief tegenover BIM! 
Dat is ook het beeld van de mensen op de 
bouwplaats.”

BIM blijft een investering
Homij - ICC strafhof
Op dit moment beginnen de eerste contouren zichtbaar te worden van de nieuwbouw van het 

Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. HOMIJ is in combinatie met Imtech verantwoordelijk 

voor de technische installaties binnen bouwcombinatie Courtys. Het imposante gebouw, ont-

worpen door de Deense architect Schmidt Hammer Lassen, krijgt met haar 56.000 m2 opper-

vlak straks 1200 werkplekken en drie rechtszalen. Itannex sprak met Paul Korthof van HOMIJ 

over de rol van de installateur binnen BIM en over de rol van leveranciers hierin. 
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Itannex sprak met alle partijen in het bouwteam 
over de rol van BIM, de valkuilen, maar vooral 
de voordelen. Als Autodesk partner en BIM 
specialist heeft Itannex bij bijna alle deelnemen-
de partijen bij Het Weggeler de implementatie 
van Revit en BIM verzorgd. 

BIM, gewoon doen!
Toen IAA architecten de opdracht voor het 
ontwerp kreeg van TMZ, zagen zij direct dat dit 
project zeer geschikt zou zijn om te gaan BIM-
men. Henk Gersen, architect-directeur van IAA 
Architecten uit Enschede vertelt: “Wij hebben 
TMZ met de voordelen van BIM snel kunnen 
overtuigen. Bovendien zat aannemer Dura Ver-
meer al vroeg aan tafel, waardoor er ook direct 
een koppeling met de uitvoeringsfase gemaakt 
kon worden.  Deze stap ontbreekt nu nog vaak 
in BIM projecten, terwijl juist hier de voordelen 
te halen zijn.”

TMZ koos bewust voor BIM en de unieke sa-
menwerking binnen dit project. Mark Kranen-
barg, hoofd Gebouwbeheer bij TMZ: “Vanaf het 
allereerste begin gingen we met elkaar om tafel. 

Ook wij als opdrachtgever dus. Wij hebben heel 
bewust voor deze werkwijze gekozen, zodat we 
optimaal de kwaliteiten van alle partijen konden 
benutten. Alles maakt daar deel van uit, het 
werken volgens BIM, de overlegstructuur en 
het proces. Door de wekelijkse sessies word je 
constant gestimuleerd om na te denken over 
het gebouw. Dat is echt het grote pluspunt van 
deze samenwerkingen.” 

Bovendien bood BIM TMZ de unieke mogelijk-
heid om mensen virtueel mee ‘op reis te nemen’ 
in het gebouw. Dus medewerkers maar ook 
potentiele bewoners konden vooraf al zien hoe 
het gebouw eruit zou gaan zien. Het BIM model 
werd echt gebruikt als communicatiemiddel 
naar de gebruikers en naar de medewerkers 
van de opdrachtgever. Gersen: “Met name 
bij de aankleding van het atrium was dit een 
perfecte methode. De gebruikers konden zich 
maar moeilijk een voorstelling maken van de 
ruimte. Ook tijdens de bouw was het nog be-
oordelen, omdat er tot op het laatst een steiger 
in heeft gestaan. Materialisering, kleurgebruik, 
verlichting en meubilair kon op prachtige wijze 

gevisualiseerd worden. Ook hebben we gebruik 
gemaakt van een 3D bril waardoor je echt vir-
tueel rond kunt kijken in de ruimte. De beleving 
is hierdoor zeer realistisch. Veel beter dan met 
plaatjes of de weergave op een beeldscherm.”

Voor Dura Vermeer was Het Weggeler een 
van de eerste echte BIM projecten en het 
eerste project verantwoordelijk waren als BIM 
coördinator, in de persoon van Bernard Jonker. 
“Voordat de bouwaanvraag is opgezet, zaten 
wij al aan tafel om het BIM model op te tuigen. 
Toen was het ontwerp van de architect voor 
ongeveer 90 % definitief. Omdat wij in dit geval 
de regie over het project hadden en niet de 
architect,  hebben wij IAA architecten eerst het 
ontwerp laten toelichten. Vaak zie je toch dat 
een aannemer op zoek gaat naar de goedkoop-
ste of snelste oplossing en hierbij gaat soms 
de ziel van het ontwerp verloren. Dat wilden 
we voorkomen en op deze manier is dat goed 
gelukt.”

Dura Vermeer voerde de regie over het BIM pro-
ject, maar de opdrachtgever zat altijd aan tafel. 

Medio 2014 opent zorgcentrum Het Weggeler zijn deuren en wordt er zorg en huisvesting geboden aan 80 bewoners. Het 

sfeervolle duurzame woonzorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) in Almelo biedt 28 tweekamerappartementen voor 

mensen met een lichamelijke beperking en 52 éénkamerappartementen voor dementerende mensen. Met verschillende 

voorzieningen voor mensen uit de wijk krijgt Het Weggeler ook een belangrijke ontmoetingsfunctie. Vanaf de ontwerpfase is 

dit project uitgewerkt in BIM, door alle partijen. Bovendien is het vlekkeloos over gegaan naar de uitvoeringsfase. 

Super BIM bij ‘Het Weggeler’ in Almelo
“Je bent zo sterk als je zwakste schakel”



Jonker: “Bijna iedere vrijdagmorgen hadden we 
met het complete BIM team, inclusief opdracht-
gever TMZ, een clash sessie, wat soms ook 
deels een ontwerpsessie werd, omdat er in die 
sessie ook steeds vanuit de gebruiker naar het 
gebouw werd gekeken. TMZ kon direct input 
leveren, wat voor de voortgang en het eindre-
sultaat van dit project natuurlijk fantastisch is. 
Lang niet alle opdrachtgevers kunnen dit én 
willen dit ook. TMZ was vanaf het begin ook 
heel duidelijk: iedereen zit aan tafel met zijn/
haar eigen specialisme, maar wel op basis van 
gelijkheid!”

Voor bijna alle deelnemende partijen was de 
samenstelling van het projectteam niet nieuw, 
wat veel voordelen voor de samenwerking 
opleverde. Gersen: “Met constructeur Bartels 
hebben wij een goede relatie en BIMmen wij 
al op regelmatige basis. Dit leverde dus geen 
problemen op. Installaties zijn uit ervaring altijd 
lastiger, vaak zijn installateurs nog niet op dit ni-
veau. Maar Dijkoraad-Wiecherink heeft dit heel 
goed opgepakt en zij konden goed meekomen 
binnen het project.”

Robert Olde Scholtenhuis van Dijkoraad 
Wiecherink legt uit dat het bedrijf al enkele BIM 
projecten had gedaan, alvorens het aan Het 
Weggeler begon. Olde Scholtenhuis: “Dit was 
wel het eerste project waarop we het model 
hebben uitgewerkt tot LOD 400 niveau, werk-
tekeningen dus. Dat betekent dat alles bekend 
moet zijn, tot op het laatste schroefje. Dus alle 
leidingsberekeningen en dergelijke waren al 
door ons gemaakt, voordat er een installateur 
aan tafel kwam. Overigens hebben we de vier 
potentiele installateurs tijdens het ontwerp-
proces al meengenomen in het BIM proces, zij 
konden dus al input geven. En dat is essentieel 
als je richting LOD400 gaat. Uit deze vier instal-
lateurs is vervolgens Löwik gekozen en niet op 
basis van de laagste prijs. Dat getuigt echt van 

goed opdrachtgeverschap!”

De verschillen tussen BIM en traditioneel zijn 
er niet veel in aantal, maar ze zijn wel groot 
volgens Olde Scholtenhuis: “Het grote voordeel 
voor onszelf is dat je de mensen in een hele 
andere mindset krijgt. Je hebt niet meer de 
‘ouderwetse’ adviseur die wijst. Het is een  
coöperatief proces, door de gedeelde verant-
woordelijkheid van alle partijen. En door BIM 
worden in ons geval de installaties gewoon veel 
beter uitgevoerd. Want alles past perfect zoals 
het op de tekening staat. Voor de toekomst-
bestendigheid van een gebouw biedt dit veel 
kansen.”

Constructeur Bartels was een relatief ervaren 
partij binnen de samenwerking. Al in 2008 
maakte het ingenieursbureau Bartels de keuze 
om te gaan werken met Autodesk Revit. 
Itannex heeft bij Bartels de volledige imple-
mentatie verzorgd, inclusief trainingen en 
consultancy op maat. Sindsdien heeft Bartels 
flinke stappen gezet op gebied van 3D en BIM 
en wordt er nagenoeg alleen nog maar gewerkt 
in 3D en BIM. Ook de infra-afdeling van het 
bedrijf is inmiddels volledig over naar Revit en 
dankzij Itannex nu ook ervaren met clashcon-
trole software NavisWorks. 

Werkwijze
De BIM samenwerking werd bij dit project 
uitgevoerd met zogenaamde ‘linked-modellen’, 
waarbij iedere partij in zijn eigen model werkte, 
maar de modellen de andere partijen kon 
downloaden en linken. Arnoud Meertens, BIM 
modelleur bij Bartels, legt uit: “Doordat ik het 
model van bijvoorbeeld architect IAA onder mijn 
eigen model kon hangen, was het voor mij een 
koud kunstje om mijn sparingen af te stemmen 
op de plek waar de architect een raam had 
bedacht. Op deze manier maak je dus perfect 
gebruik van elkaars model, om dubbel werk te 

voorkomen en dus veel tijd te besparen!”
Er wordt vaak geroepen dat een BIM werkwijze 
vele meer tijd kost. “Misschien ben je aan de 
voorkant, in de ontwerpfase wel wat meer tijd 
kwijt, omdat je veel meer aan het afstemmen 
bent met de andere partijen. Maar BIM levert 
zoveel op als je eenmaal richting de uitvoe-
ringsfase gaat! Dan ga je de snelheid van wer-
ken pas merken,” aldus Meertens. “Bovendien,” 
vult Gersen van IAA aan, “merk je de grote 
voordelen pas wanneer je echt gaat bouwen. 
Als het naadloos op elkaar aansluit, weet je dat 
je samen een goede prestatie hebt neergezet!”
Meertens: “Het is wel van groot belang voor 
een goede samenwerking om vooraf goede 
afspraken te maken, anders blijf je wijzigin-
gen. Als voorbeeld: ik heb mijn sparingen voor 
de deuren pas vlak voor de uitvoeringsfase 
definitief gemaakt, omdat de architect toen pas 
groen licht had voor het type deur. Als ik de 
sparingen iedere keer had gewijzigd wanneer 
IAA iets wijzigde, dan had ik wel bezig kunnen 
blijven. Dus wees duidelijk en praktisch, spreek 
vooraf goed af wat je wel en niet doet en vooral 
ook wanneer.”

Coördinatie
De coördinatie van het BIM model lag in han-
den van Dura Vermeer, in de persoon van Ber-
nard Jonker. De tweewekelijkse clash controles 
werden uitgevoerd met NavisWorks software. 
Voor Dura Vermeer en Bernard Jonker de eerste 
keer dat zij de coördinerende rol binnen een 
BIM project vervulden. Jonker: “Bij Itannex heb 
ik een Revit en NavisWorks training gevolgd, 
waarbij ik in acht dagen ben ‘klaargestoomd’ 
om dit te kunnen doen. In het begin ging het 
wel een beetje met vallen en opstaan, maar 
dat is ook niet erg. Je merkte dat alle partijen 
binnen deze nieuwe manier van samenwerken 
op zoek waren naar hun eigen rol in het geheel. 
Vanaf het begin hebben we ons geconformeerd 
aan het project, het was niet ieder op zich.  

Afbeelding: het totale BIM model van Het Weggeler
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Dat heeft geleidt tot een meer dan uitstekend 
resultaat. En voor ons was het echt een meer-
waarde om de regie te hebben bij dit project, 
omdat wij het werk uiteindelijk buiten ook 
moeten doen.”

De goed lopende samenwerking uit zich in 
allerlei dingen. Zo laat Jonker weten dat de 
mensen van Dura Vermeer op de bouw nu 
rondlopen met de werktekeningen van de archi-
tect, waarin ook de constructieve onderdelen 
van Bartels zijn verwerkt. Deze tekeningen zijn 
zeer uitgebreid en van hoog niveau. Zo stonden 
bijvoorbeeld alle merken van de prefab betonle-
verancier al verwerk op de tekening en dit was 
ook gemaatvoerd.  

Ook op de werkvloer had de samenwerking 
een positieve invloed. Olde Scholtenhuis van 
Dijkoraad-Wiecherink: “Tijdens de clash-ses-
sies merkte je gewoon dat het begrip voor 
elkaars werk wel vertienvoudigd werd. Er kwam 
echt een teamgevoel los. Normaal gesproken 
ondervind je veel meer strijd tussen de discipli-
nes. Een architect denkt aan de esthetica, wij 
aan de techniek. Het wordt dan vaak een soort 
touwtrekken, maar dat was hier echt geenszins 
het geval. De clash-sessies draaiden om geza-
menlijk het probleem oplossen. Daar wordt het 
werken zo veel makkelijker en leuker van!”

Alles past naadloos
Doordat Bernard Jonker van Dura Vermeer in 
het voortraject de regie verzorgde van het BIM 
traject en vervolgens de werkvoorbereiding 
heeft verzorgd, kon het ontwerpmodel in BIM 
vlekkeloos overgaan in het uitvoeringsmodel. 
Jonker: “Voor de bouwaanvraag hebben we 
zelfs nog een detailsessie gedaan, met alle 
partijen aan tafel en ook onze uitvoerder, die het 

op de bouw moest gaan doen. Alle details zijn 
hier besproken, om ervoor te zorgen dat het in 
de praktijk paste, werkte en logisch was. Door 
de ervaring van alle partijen bij elkaar te zetten 
en iedereen een gelijkwaardige stem te geven, 
hebben we dit resultaat neer kunnen zetten!” 
Een enthousiaste Gersen van IAA vult aan: “We 
krijgen nu foto’s van de bouw en kunnen con-
cluderen dat alles past! Dat betekent dus dat 
we met alle partijen een perfect model hebben 
afgeleverd.”

Binnen het BIM traject hebben ook een aantal 
leveranciers meegedaan, zoals kozijnfabrikant 
Hebo. Gersen: “In de komende tijd zal er een 
slag moeten worden gemaakt door de fabrikan-
ten en leveranciers om mee te kunnen in BIM. 
Dat gaat heel veel fouten in de maatvoering en 
dus in de uitvoering voorkomen!”

Doortrekken naar beheerfase
Er wordt nu gewerkt aan een model voor de 
beheer- en onderhoudsfase. Omdat de partijen 
zo’n goed BIM model hebben opgeleverd, zou 
het zonde zijn om hier niets mee te kunnen 
doen. VDNDP, dochterbedrijf van IAA architec-
ten, bezig met de uitwerking van de ‘as built’ 
tekeningen voor de beheerfase. 

Kranenbarg: “We hebben een eigen technische 
dienst, die werkzaamheden verrichten binnen 
onze gebouwen. Door het BIM model hebben 
we ontzettend veel informatie digitaal, dit wil-
den we graag gaan inzetten in de beheerfase.”
Alle informatie uit het BIM model wordt ge-
exporteerd naar 2D tekeningen, waarin alle 
informatie komt te staan, zoals materialen, 
oppervlakte, etc. “Onze technische dienst kan 
straks met een tablet op pad, met daarop de 
tekeningen. Itannex heeft ons bij dit vraagstuk 

geadviseerd, over de mogelijkheden van BIM in 
de beheerfase. We hebben nog gekeken naar 
BIM 360 Field, waarbij je op een tablet echt 
alles kan zien, bijvoorbeeld virtueel door de 
muren heen kijken. Toch hebben we bewust ge-
kozen voor platte 2D tekeningen met informatie. 
Dit sluit op dit moment het beste aan bij onze 
manier van werken.” 

Goed opdrachtgeverschap
Alle partijen zijn het er roerend over eens dat 
goed opdrachtgeverschap bij dit project de 
verbindende schakel was. Zonder een betrok-
ken opdrachtgever, die zich wil inzetten voor 
een gebouw, was dit resultaat nooit behaald. 
Kranenbarg van TMZ beaamt dit: “In alle poriën 
was het project doorgedrongen. Iedereen 
kreeg van ons ook een helm en hesje met het 
logo van TMZ. Deze manier van werken heeft 
volgens ons de toekomst en past binnen de 
coöperatieve werkwijze van TMZ. Door gebruik 
te maken van elkaars kracht kun je een dergelijk 
resultaat neerzetten.”

Eind mei gaan alle partijen met elkaar om tafel 
om het project en het proces te evalueren. 
Kranenbarg: “Alle verbeterpunten komen dan 
op tafel, want we willen van elkaar leren voor 
een volgend project. Ondanks dat er altijd 
verbeterpunten zijn, zijn we ontzettend trots op 
deze prestatie. In een jaar tijd hebben we Het 
Weggeler neergezet, voor een project van deze 
omvang en kwaliteit is dat uniek!”

Al met al wordt door alle partijen geconcludeerd 
dat de samenwerking super is verlopen. Dit was 
vooraf ook zo ‘afgesproken’. Want, zo geeft 
Gersen terecht aan: “Je bent binnen een team 
zo sterk als je zwakste schakel. Durven delen 
was hier echt het motto!”

Links: 2D tekening en 3D model van de atriumtrap in het gebouw.
Rechts: de atriumtrap zoals deze gerealiseerd is door Dura Vermeer



Timboco uit Drachten is een middelgrote kozijnfabri-

kant, waar begin vorig jaar bewust is gekozen om te 

starten met BIM. Rick van Houten van Timboco vertelt: 

“Ondanks dat onze opdrachtgevers er nog niet echt 

om vroegen, zagen wij toch de noodzaak om te star-

ten. In onze ogen gaat dit de toekomst worden, dus 

om die reden zijn wij bewust vroeg gestart. Wij zien de 

omschakeling naar BIM als een uitdaging en niet als 

een probleem!” 

Bewust vroeg gestart
Timboco
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Sinds begin 2013 werkt Timboco met de 
FABwindow tool van Itannex, waarmee zij 
gemakkelijk hun kozijnen aan kunnen leveren 
als 3D BIM object. Van Houten geeft aan dat 
de eerste projecten nu achter de rug zijn en dat 
ze bij Timboco merken dat het een goede keus 
is geweest om hiermee te starten. Van Houten: 
“Ondanks het feit dat onze opdrachtgevers 
het nog niet eisen, merk je wel dat het steeds 
meer gaat leven en dat de aannemer het een 
pre vindt dat wij onze kozijnen 3D aan kunnen 
leveren.”

Ondanks het feit dat de markt het nog niet 
eist, ligt er voor bedrijven als Timboco op dit 
moment wel een heel interessant concurrentie-
voordeel te behalen. 

Geen tijdsbesparing, wel concur-

rentievoordeel
“We halen nu gewoon voordeel uit het feit 
dat wij als leverancier mee kunnen in een 
BIM samenwerking. Op die manier maken we 
meer kans op het scoren van een order. Zelf 
merken we dat we nog geen tijd besparen door 
met BIM en FABwindow te werken. Het heeft 
een hoop tijd en energie gekost om onszelf 

de nieuwe werkwijze aan te leren en op dit 
moment levert het ook nog geen tijdsbesparing 
op. Maar het concurrentievoordeel dat we nu 
hebben maakt een hoop goed. En we zijn goed 
voorbereid wanneer er in de toekomst alleen 
nog maar via BIM gewerkt gaat worden,” aldus 
Van Houten. 

Dat de nieuwe manier van werken nog geen 
tijdsbesparing oplevert komt onder ande-
re door het feit dat andere partijen binnen 
de bouwkolom nog op een andere manier 
tekenen. Zo modelleert de architect kozijnen 
op een bepaalde manier, wat niet strookt met 
de FABwindow methode. Timboco moet in dat 
geval de kozijnen opnieuw gaan modelleren. In 
een ‘ideale wereld’ gebruikt de architect ook de 
kozijnen uit de FABwindow package (deze is 
gratis te downloaden vanaf de Itannex website, 
www.itannex.com/content/fab_software.html), 
waardoor het detailleerwerk in Revit voor Tim-
boco veel simpeler wordt. 

Werkwijze van Timboco
Timboco heeft gekozen om te werken met Revit 
als 3D modelleersoftware omdat een aantal be-
langrijke klanten al met deze software werkten. 

Van Houten: “Met dank aan Itannex hebben wij 
een eigen FABwindow template ontwikkeld voor 
onze kozijnen. Modellerende partijen (architect 
of aannemer) krijgen onze template, daarmee 
kunnen ze gaan modelleren. Dit krijgen we te-
rug en lezen we via XML in Matrix in, vervolgens 
brengen we het kozijn naar een LOD400 niveau. 
De definitieve versie van het bestand sturen we 
altijd terug als IFC bestand naar de opdracht-
gever, zodat zij ook de definitieve versie tot hun 
beschikking hebben.” Het definitieve kozijnont-
werp wordt direct gebruikt om de machines in 
de timmerfabriek aan te sturen. 

Van Houten: “In Itannex hebben wij een partij 
gevonden die ons op de juiste manier kan 
ondersteunen. Bij Timboco zijn we zeer enthou-
siast over hun rol en hun ontwikkelingen op ge-
bied van de FABwindow package. Wij hebben 
echt een voorsprong veroverd ten opzichte van 
onze concurrenten. Als wij het niet aan kunnen 
leveren in 3D, dan kan een ander het ook niet.”

Foto: Rick van Houten van Timboco werkt 
actief met de FAB window tool in Revit.
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Herman Legtenberg, bestuurslid van de Luka, 
vertelt: “Uiteindelijk was het belangrijkste 
punt op gebied van BIM, dat we niet op het 
verkeerde paard wilden gaan wedden. Dus als 
we iets zouden gaan doen, moest het in onze 
ogen direct de goede keuze zijn. Vandaar ook 
dat we een werkgroep hebben opgericht, die 
verantwoordelijk was voor de inventarisatie.” 
Uiteindelijk is eind april 2014 de Luka biblio-
theek opgeleverd door Itannex.

Binnen de luchtkanalenbranche was er in 2013 
nog weinig ontwikkeling op gebied van BIM. 
Volgens Legtenberg waren er al wel wat grote 
Europese spelers met content bibliotheken, in 
Nederland was de ontwikkeling eigenlijk nog 
nihil. Legtenberg was een jaar bestuurslid toen 
hij aankaartte bij de Luka leden om het BIM 
vraagstuk op te pakken. “Een aantal leden was 
zich al aan het oriënteren. Ik heb toen geopperd 
om dit namens de branchevereniging te gaan 
doen. We hadden hier budget voor beschikbaar 
en bovendien is het zonde als iedere partij zelf 
het wiel gaat uitvinden. Daar is een branchever-
eniging bij uitstek geschikt voor!”

Tijdens de selectie van de partijen om de Luka 
bibliotheek te gaan bouwen, werd gevraagd 
aan de leveranciers om te conformeren aan de 
ETIM standaard. Deze internationale standaard 
voor de installatiesector zorgt voor nog meer 
uniformiteit voor de BIM bibliotheek.  De ETIM 
standaard is in overleg met Luka en Itannex 
uitgebreid met aanvullende parameters voor de 
3D modelering en Luka content.

Bibliotheek als basis
Eind april werd de bibliotheek door Itannex 
opgeleverd. Volgens Legtenberg zit er ontzet-
tend veel content in de modellen. In principe 
is het nagenoeg een digitale vertaling van het 
kwaliteitshandboek van de Luka. “De auto-
matiseringsgraad van de modellen is enorm 
hoog. Dat is echt een uniek aspect van 
onze bibliotheek. En echt alles zit erin, van 
lekdichtheid tot maatvoering tot flensafmetin-
gen (LOD 350). Uiteraard is er ook nog ruimte 
voor informatie van de fabrikanten zelf, de LOD 
400 informatie, zoals insteeklengtes, werkende 
lengtes en buigradii van hun eigen producten. 
Ze kunnen dit zelf toevoegen waardoor fabri-

kant specifieke bibliotheken wordt gemaakt, die 
allemaal dezelfde basis hebben.”

Maar wat echt uniek is, is dat er een gezamen-
lijke bibliotheek is gebouwd, waar straks ieder-
een mee gaat werken. Alle partijen, concurren-
ten van elkaar, hebben dus samengewerkt om 
dit mogelijk te maken. Legtenberg: “Dit sluit 
perfect aan op de gedachte van samenwerking 
binnen BIM!” 

Doorpakken was het devies
In mei 2013 is de werkgroep BIM opgericht 
binnen de Luka, nog geen jaar later is de BIM 
bibliotheek opgeleverd. Iets wat voor vele 
partijen relatief ingewikkeld is, is in korte tijd op-
geleverd. Legtenberg: “Het devies was om niet 
te veel te overleggen, maar door te pakken. We 
hebben het traject met de BIM werkgroep op 
die manier ingestoken, waardoor het allemaal 
vrij snel is gegaan. Dit hadden de Luka leden 
nooit zelf zo voor elkaar gekregen. Het is aan 
de ene kant een flinke investering en daarnaast 
is het technisch vrij diepgaand.”

Branchevereniging Luka, voor luchtkanalenfabrikanten, had halverwege vorig jaar het idee opgevat dat er echt 

wel iets moest gebeuren met BIM. De vraag van adviseurs om BIM content zwol steeds meer aan. Ad-hoc 

werd er een werkgroep BIM opgericht, die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden voor de Luka. De 

werkgroep selecteerde vijf CAD leveranciers, uiteindelijk ging men met drie partijen om tafel. De prijs-kwaliteit 

verhouding van het aanbod van Itannex gaf de doorslag om voor Itannex te kiezen. 

Door BIM meer tijd voor de klant
Branchevereniging Luka
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De content in de bibliotheek is uitvoerig getest 
voordat de bibliotheek officieel is gelanceerd. 
“Itannex heeft hier een hele belangrijke rol in 
gespeeld. De modellen zijn getest en getoetst 
door installateurs, onze klanten dus. Een on-
misbaar aspect, want als je iets opzet wat in de 
praktijk niet blijkt te werken, heb je er natuurlijk 
niets aan.” 

De content is inmiddels al te downloaden 
vanaf de website van de Luka (http://luka.nl/
luka-luchtkanalen-bim-bibliotheek) en Legten-
berg ziet dat er al dagelijks gebruik van wordt 
gemaakt door installateurs. Op 21 mei wordt 
de bibliotheek officieel gepresenteerd aan alle 
Luka leden. 

Bezig met de kern
Als we in de nabije toekomst kijken ziet Legten-
berg nog veel mooie ontwikkelingen die staan 
te gebeuren voor de Luka leden op het gebied 
van BIM. Diverse hoofdstukken uit het  huidige 
kwaliteitshandboek kunnen volgens hem gaan 
vervallen, immers veel productinformatie staat 
al in de BIM bibliotheek.

Ook het direct aansturen van machines vanuit 
het BIM model zal interessanter gaan worden 
in de toekomst. Een aantal fabrikanten die al 
bezig waren met little BIM, zal zich daar nu echt 
op gaan focussen volgens Legtenberg. 

Een volgende stap op gebied van BIM 
content zal de detaillering zijn, bij-
voorbeeld door het toevoegen van de 
ophanging van kanalen, in combinatie 
met de appendages (toebehoren van de 
kanalen, zoals geluiddempers, brand-
kleppen en volumeregelaars). Zo wordt 
de bibliotheek echt een meerwaarde 
voor adviseurs.

Legtenberg: “Wellicht zullen we in de 
toekomst zelfs weerstandsberekeningen 
kunnen uitvoeren in het model. Er kan 
steeds meer en hier moeten we gebruik 
van maken. Wat we bovendien merken 
is dat door de komst van BIM de markt 
veel simpeler wordt, transparanter. Zo is 
de oppervlakteberekening geïntegreerd 
in alle modellen. Daardoor kun je uit je 
model direct stuklijsten kunt halen en dit 
direct koppelen met de calculatieprijs. 
Dat betekent tijdswinst door minder te 
hoeven calculeren en het zorgt voor minder 
fouten. Bovendien is er geen discussie meer 
over het aantal meters en dus ook niet meer 
over de prijs van het materiaal. Dus klanten 
kunnen weer keuzes gaan maken op gebied 
van de kwaliteiten en waarden van een bedrijf 
en niet op de prijs! De kwaliteit wordt meer en 
meer geborgd en we kunnen meer tijd besteden 
aan ketenintegratie.”

BIM zorgt er dus voor dat de Luka leden weer 
bezig kunnen met de kern van hun dienstverle-
ning. Bedrijven kunnen zich weer gaan onder-
scheiden op basis van logistiek, flexibiliteit en 
projectondersteuning. 

Afbeelding: een overzicht van alle luchtkanalen en hulpstukken die Itannex 
voor de LOD350 bibliotheek voor de LUKA leden heeft gemaakt

Foto: Herman Legtenberg met de ‘BIM taart’ bij de overdracht 
van de BIM bibliotheek
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Autodesk design en creation suites bieden uitgebreide workflows voor specifieke behoeften - 

op het gebied van bouwontwerp, productontwerp, entertainmentcreatie en meer. Voor de  

diverse branches binnen de bouw en infra, maar ook product- en grafisch ontwerp, zijn er 

diverse suites beschikbaar.

Autodesk 2015 suites
nieuwe features en functionaliteiten

Eind maart zijn de nieuwe Autodesk 2015 
Design Suites gepresenteerd door Autodesk. 
De suites bieden weer volop nieuwe features 
en functionaliteiten, die we hieronder even kort 
zullen behandelen. 

Autodesk AutoCAD Design Suite: een betere 
visuele interface, betere support voor pun-
tenwolken en meer gebruikersgemak bij het 
werken met online kaarten en andere gegevens 
m.b.t. geografische locaties.

Autodesk Building Design Suite: een betere 
integratie met BIM 360 cloud services, betere 
functionaliteiten voor het werken met punten-
wolken en vele verbeteringen in Autodesk Revit 
die zijn gebaseerd op suggesties van gebrui-
kers. Hiertoe behoren onder andere de nieuwe 
feature voor schetslijnen, de mogelijkheid af-
beeldingen op te nemen in schema’s en nieuwe 
functionaliteiten m.b.t. verborgen lijnen.

Autodesk Factory Design Suite: maakt de 
overgang van 2D AutoCAD-ontwerpen naar 3D 
layouts van fabrieken eenvoudiger. De nieuwe 
Suite voorziet o.a. in een beter gebruik van 
Factory Design-data en een verbeterde Factory 
Design Mobile app.

Autodesk Infrastructure Design Suite: bevat 
de sterk verbeterde AutoCAD Civil 3D-software, 
die o.a. een betere user interface heeft, meer 
flexibiliteit biedt op het gebied van doorgang-
ontwerp, voorziet in betere productietekeningen 
en op profiel gebaseerde lay-outs en meer 
gebruikersgemak biedt bij het creëren van op 
maat gemaakte typedwarsprofielen.

Met de Autodesk Plant Design Suite krijgt de 
gebruiker de beschikking over de features van 
het sterk verbeterde AutoCAD Plant 3D-pakket, 
waaronder taken als center of gravity, bill of 
materials (BOM), het modelleren van leidingen 

met vaste lengte, piping and instrumentation 
drawing (P&ID), en isometrische verbeteringen.

Autodesk Product Design Suite biedt de 
gebruiker nieuwe modelleerfunctionaliteiten en 
verbeteringen op het gebied van workflows.
 

Cloud Services
Autodesk klanten die met de nieuwe suites 
werken, hebben voortaan nog gemakkelijker 
toegang tot de cloud. De AEC-pakketten bie-
den eenvoudig toegang tot BIM 360, de cloud- 
based building information modeling (BIM)- 
software van Autodesk, en laten de gebruiker 
profiteren van de verbeteringen in Autodesk  
InfraWorks 360 en Roadway Design for Infra-
Works 360, van de nieuwe applicatie Bridge 
Design for InfraWorks 360 en van de volledige 
integratie van de Autodesk 360 Rendering 
service.


