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Alleen ga je sneller, samen kom je verder
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Groot denken, maar kleine stappen
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Zoals altijd staat dit nummer van CAD-Magazine weer boordevol nuttige informatie over allerlei
uiteenlopende onderwerpen, maar een goed verstaander zal toch ook snel een rode draad
ontdekken. Dit nummer bevat namelijk niet alleen het laatste deel van de serie Smart of
niet zo smart, dat is de vraag (pagina 36 en 37), maar ook een evenementverslag van
het Pro.file User Event 2016 (pagina 12 en 13) waar CAD-Magazine sprak met
Hugo Botter van PLM Xpert over Simplexity en Industry 4.0. Ook Bas Kuper van
Siemens PLM Software spreekt in zijn interview over de 4.0-beweging (op pagina
20 en 21). Ten slotte is er in dit nummer ook nog een groot interview terug te vinden
met Ton Derksen, directeur van Radan, die uiteenzet waarom hij denkt dat dit voor bedrijven in de
maakindustrie het juiste moment is om de handen ineen te slaan en Nederland toekomstbestendig te
maken op het gebied van Smart Industry (pagina 6, 7 en 8). 

De rode draad zal met de bovenstaande artikelen duidelijk zijn. Want of je het nu Smart Industry noemt,
Industrie 4.0 of Industry 4.0, het komt allemaal op hetzelfde neer: maakbedrijven dienen hun organisatie
verder te ontwikkelen met behulp van ICT en hun productielijn om te werken tot intelligente fabrieken. Dat
zal niet voor alle partijen even makkelijk zijn, want het integreren van alle digitale systemen en het opzetten
van real-time feedbacklussen vanaf de werkvloer kost nu eenmaal tijd en moeite. Maar net als bij eerdere
ontwikkelingen, zoals de overstap van de tekenplank naar het CAD-systeem en de overstap van 2D-teke-
nen naar 3D-ontwerpen, is het zo dat tegenspartelen niet helpt. Want als u Industrie 4.0 niet omarmt, doet
uw concurrent het wel en we weten allemaal wat dat betekent. Wie Industrie 4.0 denkt te kunnen nege-
ren, zal er niet meer bij zijn als Industrie 5.0 verschijnt. 

Lambert-Jan Koops
Hoofdredacteur CAD-Magazine

Foto © www.bestpictures.nl
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Voorplaat:

Op de voorkant, The United States Air Force Academy Cadet Chapel. 
Het model kwam tot stand met behulp van Autodesk Revit, de rendering
is gemaakt door Jean-Pierre van Gastel met behulp van 3ds Max.
Voor meer informatie, zie pagina 44 en 45 van dit nummer.
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6Het zijn roerige tijden volgens Ton Derksen, 
managing director van Radan. CAD-Magazine

ging daarom in gesprek met Derksen over 
veranderingen, Smart Industry en de kracht 

van het Nederlandse bedrijfsleven. 

12
Op dinsdag 20 september vond in Rotterdam het
Pro.file User Event 2016 plaats in de Euromast.

De organisatie van het evenement had niet 
toevallig de derde dinsdag in september 

uitgekozen, want net als de troonrede stond ook
dit evenement in het teken van vooruit kijken.
CAD-Magazine sprak met Hugo Botter van het 

organiserende PLM Xpert over de nieuwe 
softwarereleases en de toekomst van PLM. 

32
Bij automatisering draait het vaak om de vraag
hoe de meeste arbeid kan worden verricht met
zo weinig mogelijk inspanning. En in het geval
van engineeringarbeid komt automatisering dan
ook vaak neer op de vraag of er een configura-
tor kan worden ingezet en hoe die dan moet

worden ingericht. Een vraag die Packo Inox voor
elke productlijn weer anders beantwoordt. 

18Tijdens de Kennisdag van het BIM Loket op 
7 oktober 2016 werd bekendgemaakt dat het 
Nationaal BIM Uitvoeringsplan gereed is. 

Het Nationaal BIM Protocol komt later dit jaar.
Daarin staan ook richtlijnen voor Informatie

Leverings Specificaties (ILS).

40Bob Dylan zei ooit: “Er is niets zo stabiel als 
verandering”, en dit geldt zeker ook voor

SolidWorks. Want ieder jaar kunnen we de klok 
erop gelijk zetten dat in de maand oktober de 

nieuwe versie wordt gereleased. Met versie 2017
staat er een release klaar die bol staat van 

veranderingen. 
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Het zijn roerige tijden volgens Ton Derksen, managing director van Radan. We
zitten in het midden van de vierde industriële revolutie en dat stelt bedrijven
voor een serieuze uitdaging als ze mee willen in de vaart der volkeren. Zeker
ook omdat de ontwikkelingen in een stroomversnelling lijken te zijn gekomen.
CAD-Magazine ging daarom in gesprek met Derksen over veranderingen, Smart
Industry en de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Door Lambert-Jan Koops

Grote lijnen en gezond verstand het    

E
r zijn veel definities in omloop van
het begrip Smart Industry en één
daarvan luidt dat bij Smart
Industry gebruik wordt gemaakt
van slimme ICT-oplossingen waar-

mee het hele proces van ontwikkeling tot
productie binnen een bedrijf wordt geopti-
maliseerd. “Effectief produceren is het doel
van Smart Industry en voor bedrijven bete-
kent dit dat ze zich onder andere moeten
richten op de manier waarop ze CAD en
CAM gebruiken in hun organisatie, iets
waar wij als leverancier van CAD/CAM-sys-
temen natuurlijk direct mee te maken heb-
ben. Daarbij is het ons opgevallen dat veel
bedrijven Smart Industry vooral zien als een
manier om goedkoper te kunnen produce-
ren, ze zien een lagere prijs als het ultieme
doel en zijn nauwelijks geïnteresseerd in iets

anders. Ik denk echter dat dit een denkfout
is. De waarde van een product bestaat
immers uit vier onderdelen: de prijs, de kwa-
liteit, de levertijd en de logistieke en techni-
sche flexibiliteit. Met Smart Industry zijn
deze onderdelen positief te beïnvloeden,
maar de mate waarin dat gebeurt kan sterk
verschillen. Dat hangt af van de doelstellin-
gen die een bedrijf heeft en welke rol je als
bedrijf wil vervullen in de supply chain. En
dat is dan misschien ook wel de belangrijk-
ste stap bij Smart Industry, namelijk goed
nadenken over wat je wil bereiken en ver-
volgens pas de stappen nemen die dat doel
dichterbij brengen.”

Totale workflow in kaart
Bij Smart Industry draait het dus om de
grote lijnen. En dat heeft weer tot gevolg

dat CAD en CAM steeds belangrijker wor-
den, aldus Derksen. “In het verleden was
het vaak zo dat er pas naar CAD/CAM
werd gekeken als de keuze voor een nieu-
we productiemachine al was gemaakt.
Afhankelijk van de machine werd er vervol-
gens bijpassende software gezocht. De
laatste jaren zie ik echter steeds vaker dat
eerst de totale workflow van een bedrijf in
kaart wordt gebracht en dat die workflow
vervolgens leidend is voor de investerings-
beslissingen. Daarbij is CAD een essentieel
onderdeel van de workflow omdat het CAD-
systeem de bron is van de technische infor-
matiestroom binnen het bedrijf, een stroom
die gebruikt wordt vanaf het ontwerp tot
aan de productie-aansturing. En voor dat
laatste geldt binnen Smart Industry niet
alleen dat de CAM-machines worden aan-
gestuurd met de ontwerpdata, maar ook
dat er terugkoppeling plaatsvindt vanaf de
productiemachines. Door de gegevens van
de machines te combineren met de gege-
vens van gecontroleerde producten is het
vervolgens weer mogelijk om kleine aan-
passingen door te voeren in het maakpro-
ces. Zo kan er bijvoorbeeld worden gecor-
rigeerd voor slijtage van de tools zodat het
mogelijk is om nog nauwkeuriger te produ-
ceren. Maar dat is niet het enige voordeel
van een goed opgezette feedbackloop, er
komt bijvoorbeeld ook informatie beschik-
baar over de status van de machines,
belangrijk voor het onderhoud, of over de
status van de voorraad, belangrijk voor de
inkoop. Kortom: door de software leidend
te maken en niet de machines, is het met
Smart Industry mogelijk om de proceskwali-
teit te verbeteren, nauwkeuriger te produ-
ceren en ook op logistiek gebied een
bedrijf beter in te richten.”

Ton Derksen wil dat belanghebbenden zelf het voortouw nemen
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Ton Derksen: “Partijen die Smart Industry willen omarmen, zouden moeten samenwerken en de resultaten van die samenwerking 
beschikbaar moeten stellen voor derden.” 
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Procesparameters vaststellen
Omdat het soms niet duidelijk is hoe de
gegevens dan precies kunnen worden inge-
zet, geeft Derksen een concreet voorbeeld
van de manier waarop het productieproces
kan worden aangepakt. “Bij het kanten is
onder andere de treksterkte een materiaal-
eigenschap die de procesparameters in de
kantbank beïnvloedt. De materiaalleveran-
cier geeft echter alleen een minimale waar-
de op, terwijl exact bekend is welke trek-
sterkte elke batch materiaal heeft. Op elke
batch worden namelijk trekproeven uitge-
voerd. Door bij elke levering deze exacte
waardes (digitaal) mee te leveren, kan de
plaatverwerker zijn buigproces nog beter
voorspellen.”
Een ander voorbeeld betreft het gebruik van
de productieparameters in het ontwerppro-
ces. 
“Door het toepassen van buigsimulatie in
het ontwerptraject kunnen veel fouten en
productieverstoring worden voorkomen.
Hiermee kan al op de tekenkamer ontdekt
worden of een plaatwerkproduct maakbaar
is en wat de goedkoopste optie is. Nu wordt

aan de kantbank pas ontdekt dat het niet
maakbaar is, terwijl de gesneden onderde-
len al liggen te wachten.”
Wie als ontwerper nadenkt over het pro-
ductieproces, moet niet alleen nadenken
over de soorten bewerkingen, maar zich
ook bewust zijn van het feit dat een CAD-
model niet alle informatie levert die nodig

is voor een optimaal productieproces, zo
merkt Derksen op. “Het 3D-model is vaak te
weinig voor de werkvloer. Die modellen
worden namelijk uitgewisseld met behulp
van STEP-bestanden en dat formaat bevat
bijvoorbeeld wel alle afmetingen, maar niet
alle functionele maten en toleranties. Als die
niet zijn aangegeven, mogen de mensen

Oktober/November 2016

      belangrijkst bij Smart Industry
        

Met extra informatie over de batch materiaal die hij gebruikt, kan een plaatverwerker zijn buigproces nog beter voorspellen.
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achter de kantbank zelf bedenken wat bij-
voorbeeld de buigvolgorde moet zijn bij het
maken van een onderdeel. Dat lijkt mis-
schien niet zo belangrijk, maar kan het ver-
schil maken of de toleranties wél of niet
gehaald worden. Als dit van tevoren is door-
gedacht en er al op ontwerpniveau rekening
mee is gehouden, wordt het maakproces
weer verder geoptimaliseerd.”

Wie neemt de leiding?
Zoals Derksen aangeeft valt er nog het een
en ander te winnen op het gebied van gege-
vensuitwisseling tussen de verschillende afde-
lingen binnen een productiebedrijf. De
vraag is alleen wie de taak op zich moet
nemen om de uitwisseling in goede banen
te leiden. De brancheverenigingen lijken
Derksen niet de juiste kandidaten, omdat ze
slechts voor één branche werken en de uit-
wisseling juist zo breed mogelijk geregeld
moet worden. Ook de software- en hardwa-
releveranciers zijn in zijn ogen niet de ideale
partijen: “Op het moment dat de ontwikke-
laar van een CAD-pakket of een machine-
bouwer een standaard introduceert, wordt
het al snel een politieke kwestie en dat is niet
gewenst. Het moet denk ik dan ook komen
van de eigen initiatieven van partijen die
Smart Industry willen omarmen. Partijen

afkomstig uit alle lagen van de industrie die
bijvoorbeeld gedurende een langere tijd, bij-
voorbeeld een jaar, met elkaar samenwer-
ken en dan hun resultaten ook beschikbaar
stellen voor anderen, waarna vervolgens
iedereen naar eigen inzicht de ideeën kan
gebruiken. En nu weet ik wel dat het dan
klinkt alsof die groep dan een investering
moet doen waar andere partijen van mee-
profiteren, maar dat moet op te lossen zijn,
want het gaat hier om het algemene belang
van de Nederlandse industrie.”
Derksen is daarmee nogal positief over de
samenwerkingszin van het Nederlandse
bedrijfsleven, maar kan ook onderbouwen
waarom hij denkt dat een brede aanpak
een succes kan worden. “Nederland is een
klein land, bijna iedereen kent elkaar en er
is vertrouwen. Bovendien kennen we ook
een open innovatiecultuur, waarbij het
delen van kennis heel goed mogelijk is. Wat
dat betreft zijn de omstandigheden om het
op nationaal niveau aan te pakken veel
beter dan in bijvoorbeeld Duitsland, waar
bedrijven meer gesloten zijn, of bijvoor-
beeld de VS of Japan, waar de angst wel
lijkt te regeren als het op samenwerking
aankomt. En daarmee zeg ik niet dat het
hier dan allemaal wel vanzelf zal gaan,
maar er is echt veel mogelijk.”

Vertrouwen in de toekomst
Veel bedrijven moeten nog investeren in de
optimalisatie van hun productieproces,
maar op een ander vlak is al wel veel
gebeurd. Zo hebben veel ondernemingen
geïnvesteerd in een softwareoplossing die
de tijd tussen offerte en bestelling minimali-
seert, zoals bijvoorbeeld een online offerte-
portaal. Derksen ziet dat steeds meer bedrij-
ven deze manier van werken oppikken en
dat sterkt hem in de gedachte dat er in
Nederland genoeg animo is om concurre-
rend te blijven. “Sinds de crisis zijn bedrij-
ven steeds meer gaan nadenken over de
manier waarop ze materiaal-, energie- en
tijdverspilling kunnen tegengaan en dit is
een goed voorbeeld van een manier waar-
op dat gebeurt. Door het offertetraject te
automatiseren kan er op de achtergrond
sneller worden geschakeld en is een bedrijf
flexibeler dan voorheen. Ik zie situaties
waarbij de productie van enkelstuks al bijna
net zo efficiënt en goedkoop kan als series
terwijl de snelheid ook nog eens enorm is
toegenomen, volgens het principe: vandaag
besteld is morgen in huis. Bedrijven zien zelf
dat ze moderne softwaretools nodig hebben
om concurrerend te blijven en daarom ben
ik er ook van overtuigd dat de beoogde
resultaten met Smart Industry gehaald zul-
len worden. Het belangrijkste is daarbij
alleen wel dat we niet op de verkeerde
afkorting inzetten. Want we kunnen ons
druk maken over IoT, over CAM, over ERP,
over CTQ of over CAD, maar waar het om
gaat is uiteindelijk GBV, ofwel Gezond
BoerenVerstand. En daar hebben we
genoeg van in Nederland. Het enige wat
we eraan toe moeten voegen, is een beetje
samenwerkingszin en als dat gebeurt, zie
ik de toekomst voor de Neder landse maak-
industrie met vertrouwen tegemoet.”

www.radan.nl
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Door het offertetraject te automatiseren kan er op de achtergrond sneller worden geschakeld en is een bedrijf flexibeler dan voorheen.





Voor wie iedere keer bij het aanschouwen van de term PLM alleen maar vraagtekens
ziet, probeert dit artikel ‘voor dummies’ een basis te zijn voor begripsvorming. Zij die
gepokt en gemazeld zijn op dit gebied kunnen het met een heel gerust hart overslaan.Door Rob Sman

Een introductie in Product Lifecycle  

W
ie behoort tot de groep mensen die niet is inge-
wijd in de wereld van PLM, hoeft zich nergens
voor te schamen. In een recent onderzoek door
het Engelse bureau Business Advantage bleek
iets minder dan de helft van de respondenten,

voor circa tachtig procent bestaande uit managers, designers en
engineers, weleens van PLM gehoord te hebben. Bij slechts 21 pro-
cent is PLM ook daadwerkelijk ingevoerd. Opvallend genoeg waren
de percentages voor BIM, dat andere toverwoord, nagenoeg gelijk.
Hoewel ieder onderzoek ook iets zegt over zichzelf (opzet, doel-
groep) en het gevaarlijk is algemene conclusies te trekken, zitten de
woorden rook en vuur niet voor niets samen in een spreekwoord.

Ruggengraat
De betekenis van de term PLM is mijns inziens al verwarrend: Product
Lifecycle Management. Dat zal toch iedere leek in eerste instantie
vertalen naar zoiets als ‘het beheren van de levensduur van een pro-
duct’, het gaat echter over alle zaken die een product gedurende
zijn levensduur omringen, van vroegste idee tot buitengebruikstel-
ling. Dit behelst niet alleen het beheren van data, maar ook van pro-
cessen en middelen. Grofweg is het een methode om allerlei afzon-
derlijke aspecten van de bedrijfsvoering te integreren, om zodoende
de ruggengraat van het bedrijf te vormen, dat alle data beschikbaar
heeft en workflows en communicatie stroomlijnt. Het moge duidelijk
zijn wat de doelen zijn: kostenbesparing, efficiency verhogen, ver-
korten van ontwikkeltrajecten en ga zo maar door. De terreinen die
onder PLM geïntegreerd kunnen worden, zijn vele, en sommige leve-
ranciers van PLM-systemen hanteren hun eigen criteria. Belangrijke

delen zijn in alle gevallen Product Data Management (PDM), ont-
werp (CAD), engineering (CAE), productie (CAM), productieproces
(MPM). Onderscheid is soms moeilijk te maken, of er is een over-
lap: de ontwerpen die uit een CAD-systeem komen, zijn natuurlijk
ook productdata.

Combinatie van tools
Lezers van dit blad zijn wellicht het meest vertrouwd met CAD, waar-
schijnlijk ook met CAM en mogelijk zelf met CAE. Een ‘PLM-systeem’ is
een combinatie van tools die in staat zijn de verschillende data, data-
bronnen, en processen met elkaar te combineren. Voor veel gegevens
zoals e-mail en spreadsheets is vaak al bedrijfsbreed een toepassing
aanwezig, en zijn de gegevens mogelijk zelfs in een ‘openbaar’ for-
maat beschikbaar. Dit maakt het integreren in een PLM-oplossing alvast
iets eenvoudiger. Met name voor CAD geldt dat de bestandsformaten
gesloten zijn, en dat CAD-data nu juist de meest essentiële gegevens
van een (maakbaar) product bevatten. Het is dan ook geen wonder
dat enkele van de meest gebruikte PLM-oplossingen afkomstig zijn van
grote CAD-leveranciers. Enkele van die leveranciers hebben zich zelfs
primair als PLM-leverancier geprofileerd. Wanneer zowel PLM als CAD
door dezelfde partij worden geproduceerd, mag je verwachten dat dit
een ideale combinatie is. In een grote organisatie is het echter niet
ongebruikelijk dat voor uiteenlopende toepassingen verschillende CAD-
systemen in gebruik zijn. Uiteraard spannen de producenten van totaal-
oplossingen zich in om ook andere CAD-formaten te ondersteunen,
maar dat vergt toch vaak conversies van de bestanden; niet echt ide-
aal. Ondanks dat wordt in presentaties vaak geclaimd dat in de PLM-
oplossing meer ‘vreemde’ dan natieve CAD-data zijn opgeslagen.

Wat  i s  P LM  en  wa t  kun  j e  e rmee?
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Een ‘PLM-systeem’ is een combinatie van
tools die in staat zijn verschillende data,
databronnen en processen met elkaar te

combineren.



Configuratie
Voor grote ‘manufacturing’ bedrijven is PLM al heel lang een vereis-
te. Daar, bijvoorbeeld in de automotive-industrie, is PLM ook uit
noodzaak ontstaan. Typerend voor de oudere PLM-systemen is dat
ze heel veel maatwerk vergden om aan de specifieke eisen en wen-
sen van een bedrijf te worden aangepast. Maatwerk betekent hier
programmeren. Uiteraard een kostbare zaak. Nadeel is tevens de
grote afhankelijkheid van de leverancier, en de investering die de
IT-afdeling moet doen in het kunnen ondersteunen van de systemen
en de eindgebruikers. Bij recentere PLM-systemen wordt getracht alle
mogelijke eisen en wensen het hoofd te bieden door configuratie-
mogelijkheden in te bouwen. In het ideale geval werkt het systeem
met het instellen van een aantal opties zoals gewenst.
Inmiddels zijn er een flink aantal PLM-systemen op de markt. Naast
de grote, gecombineerde PLM-CAD-leveranciers zijn er ook de nodi-
ge onafhankelijke spelers die zeer uitgebreide systemen leveren.
Ondanks de hoge kosten die implementatie en onderhoud van PLM-
systemen vragen, is die investering normaliter gerechtvaardigd.
Inmiddels is er echter ook een keur aan lichtere systemen beschik-
baar. Lichter kan betekenen dat niet alle ‘deelgebieden’ van PLM
worden ondersteund, of dat de mogelijkheden op een bepaald ter-
rein minder vergaand zijn. Daar staat dan over het algemeen wel
een aantrekkelijker investeringsplaatje tegenover. Dat maakt derge-
lijk oplossingen aantrekkelijk voor kleinere organisaties, zeker als
de mogelijkheid aanwezig is om het systeem naar verloop van tijd
verder uit te breiden met extra functionaliteit. Voor de goede orde;
die lichtere systemen maken inmiddels ook deel uit van het product-
portfolio van de grotere spelers in deze markt. 
Onvermijdelijk is het tenslotte dat de inmiddels alomtegenwoordige
cloud opduikt bij de bespreking van PLM. PLM-oplossingen die
geheel in de cloud draaien, besparen de gebruiker investeringen in

hardware en vereenvoudigen het samenwerken tussen diverse vesti-
gingen of met andere belanghebbenden. Daarmee komt een PLM-
implementatie op een niet al te complex niveau al gauw binnen
bereik van vrijwel ieder bedrijf.

Conclusie
In dit artikel is getracht een zo algemeen en eenvoudig mogelijk
beeld te schetsen. Bewust is vermeden leveranciers en hun produc-
ten bij naam te noemen, of om zelfs maar een poging te doen PLM-
oplossingen met elkaar te vergelijken. Wie tot de conclusie komt dat
er winst geboekt kan worden door de processen en data in zijn
bedrijf beter te benutten, heeft de keuze uit vele PLM-oplossingen.
Zeer waarschijnlijk is door de producenten van de in gebruik zijnde
CAD-systemen al aandacht gevraagd voor de door hen te leveren
PLM-systemen. Om tot een keuze te komen is het nodig te inventari-
seren welke behoefte er feitelijk bestaat, en die dan af te zetten
tegen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse oplos-
singen in de markt. Voor kleinere organisaties is wellicht het raad-
plegen van een onafhankelijke PLM-consultant de beste manier om
objectief de bedrijfsprocessen tegen het licht te houden, en daar-
mee doelstellingen en behoeften te formuleren. Nadat volgend op
het gebruik van tekenen met 2D CAD het gebruik van 3D CAD
gemeengoed werd, hetgeen vervolgens eigenlijk Product Data
Managent (in de praktijk vaak de CAD-bestanden) noodzakelijk
maakte, is PLM de volgende logische stap. Op zich niets nieuws;
de grote bedrijven gingen u voor, net als bij 3D CAD en PDM. En
wat goed was voor hen, zal uiteindelijk goed zijn voor u.
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Op dinsdag 20 september vond in Rotterdam het Pro.file User Event 2016 plaats in
de Euromast. De organisatie van het evenement had niet toevallig de derde dinsdag
in september uitgekozen, want net als de troonrede stond ook dit evenement in het
teken van vooruit kijken. CAD-Magazine sprak met Hugo Botter van het organise-
rende PLM Xpert over de nieuwe softwarereleases en de toekomst van PLM. Door Lambert-Jan Koops

Weg met de lappendeken, ruim baan   

E
en veel gehoorde term tijdens het
Pro.file User Event 2016 was
Simplexity. Botter legt uit wat dit
woord precies betekent: “De ont-
wikkeling van veel producten is

momenteel vaak tweeledig. Aan de ene kant
wordt er gedacht aan de gebruiker en aan
de andere kant aan het uitbreiden van de
mogelijkheden die het product biedt. Deze
ontwikkelingen zijn terug te vinden in dage-
lijkse gebruiksvoorwerpen als auto’s en con-
sumentenelektronica, waar de mogelijkhe-
den en functies toenemen en tegelijk de
bediening eenvoudiger wordt. Complex en
simpel gaan daarmee hand in hand, van-

daar de term Simplexity.”
Met de opkomst van Industry 4.0, waarbij
data en processen met elkaar zijn verbonden,
wordt het beheergedeelte steeds belangrijker
voor producenten, zo stelt Botter. Dat geldt
niet alleen voor fabrikanten van fysieke pro-
ducten, maar ook voor de leveranciers van
bedrijfssoftware als PDM, PLM en ERP. “Wij
denken dat de belangrijkste uitdaging voor
de ontwikkelaars van PLM-software bestaat uit
het beheersbaar en gebruiksvriendelijk hou-
den van hun programmatuur. Een PLM-oplos-
sing moet complexiteit kunnen beheren zon-
der dat de software zelf complex wordt, dat
is de ware betekenis van Simplexity.”

Product - Data - Backbone 
Het belangrijkste kenmerk van een goed PLM-
systeem is volgens Botter de mogelijkheid om
alle informatie binnen een bedrijf te kunnen
beheren en inzien via een centrale bron. Dat
betekent niet dat alle informatie in één enkel
systeem moet worden ondergebracht. “Als
elke informatiebron zijn eigen applicatie
nodig heeft, is het lastig om het bedrijfspro-
ces te verbeteren, omdat het lastig is om infor-
matie bij elkaar te brengen. Wanneer alle
data echter in één systeem worden onderge-
bracht, wordt het systeem te complex, omdat
alle werknemers hun eigen bewerkingen moe-
ten kunnen uitvoeren met de eigen toepassing.

PLM Xpe r t  z e t  z i c h  i n  voo r  voo r l i c h t i ng  ove r  P LM
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Tijdens het Pro.file User Event 2016 was er ook ruimte voor demonstraties van de nieuwe generatie PLM-software; Pro.file next. 



Het beste is dus een open systeem van waar-
uit de data van alle systemen wel te benade-
ren zijn en waarbij de medewerkers in hun
eigen omgeving werken. Wij noemen dat de
Product - Data - Backbone. Zo zien wij veel
toegevoegde waarde bij hoogwaardige inte-
gratie tussen PLM en ERP, mits deze systemen
op gebruiksniveau wel gescheiden blijven,
met het oog op Simplexity.”
Het zal geen verbazing wekken dat de soft-
ware die besproken werd op het Pro.file User
Event ook voldoet aan de omschrijving die
Botter geeft. Raimund Schlotmann, CEO van
Pro.file-ontwikkelaar Procad, presenteerde
Pro.file next, een volledig nieuw ontwikkelde
Pro.file-software-generatie met de filosofie
van Simplexity als leidraad. Deze software
is gebouwd op de modernste en toekomstge-
richte ICT-technieken en is bijvoorbeeld open
voor het werken met verschillende (eigen)
apps. Boven dien is deze generatie program-
matuur IT-matig niet alleen goed te koppelen
aan ERP, maar is het ook open voor het uit-
wisselen van allerlei andere data-genereren-
de bedrijfsapplicaties. Daarnaast werd ook
aandacht besteed aan de op handen zijnde
nieuwe release van Pro.file, versie 8.7, en
de mogelijkheden van het geïntegreerde uit-
wisselingsplatform voor projectdata: Proom
3.0. Ook werd er stilgestaan bij de moge-
lijkheden van Pro.ceed als Pro.file-module
voor het beheersen van kritische processen. 

Luchtledige 
Op het Pro.file User Event waren zo’n vijftig
genodigden aanwezig, voornamelijk klanten
van PLM Xpert, zoals Nijhuis Water Tech -
nology, Mokveld Valves, IAI industrial sys-
tems, Demaco en Marvu, verder enkele seri-
eus geïnteresseerden die zich oriënteren op
de PLM-markt en de voorkeur voor Pro.file al
hebben laten blijken. Hoewel er steeds meer
bedrijven kijken naar de mogelijkheden van
PLM, is die groep in de ogen van Botter nog
veel te klein. “Te veel bedrijven lijken een
beetje in het luchtledige te zweven als het
aankomt op datamanagement. Een stukje
visie laat staan een strategie ontbreekt. Om
te beginnen zijn er nog steeds ondernemin-
gen die helemaal geen ondersteunende soft-
ware gebruiken, wat natuurlijk een bedenke-
lijke zaak is. Daarnaast is er ook nog een
grote groep bedrijven die wel hebben geïn-

vesteerd in software, maar dat alleen op
afdelingsniveau hebben gedaan. Wie met
een ICT-bril naar zo’n bedrijf kijkt, ziet een
lappendeken van oplossingen die weliswaar
allemaal deelproblemen aanpakken, maar
waar geen samenhang in zit en overdracht
van gegevens nog steeds houtje-touwtje
plaatsvindt. Dat is een gemiste kans en die
kans kan alleen worden benut als er geke-
ken wordt naar een bedrijfsbrede oplossing.
Dat betekent dus dat het management van
een bedrijf dit op moet pakken en ik denk
dan ook dat het van groot belang is dat de
bewustwording op directieniveau groter
wordt. Als ik het vergelijk met Duitse bedrij-
ven liggen de Nederlandse ondernemers
echt flink achter. In een land dat zich beroept
op zijn kenniseconomie zou de maakindus-
trie het beheersen van kennis beter geregeld
moeten hebben. Daarbij is het geen ‘nice to
have’ maar een ‘must have’ wanneer je het
bekijkt vanuit een concurrentiepositie.”

Beveiliging
Botter ziet het als zijn taak om bedrijven voor
te lichten over de kansen die een goed data-
managementsysteem biedt. Dat doet hij niet
alleen door te wijzen op de voor de hand
liggende voordelen van een PLM-systeem,
zoals het beheer en stroomlijnen van data,
maar door ook de minder bekende voorde-
len te benoemen, zoals de digitale bedrijfs-
beveiliging. “Uiteraard heb ik het dan niet
over bescherming tegen virussen en malwa-
re,” zo legt Botter uit, “maar over het bescher-
men van intellectueel eigendom. Het is bij-
voorbeeld heel goed mogelijk om met behulp
van een PLM-systeem te voorkomen dat niet-
geautoriseerde individuen toegang krijgen
tot bedrijfskritische data. Dat betekent dus
weer een zorg minder en dat is eigenlijk
waar een PLM-systeem voor staat: het ver-
minderen van het aantal zorgen. Ik hoop dan
ook echt dat het onderwerp geen onderge-
schoven kindje blijft, en dat het Nederlandse
bedrijfsleven zich écht bewust wordt van de
strategische voordelen die een bewuste inves-
tering in datamanagement kan bieden.”

www.plmxpert.nl
www.procad.de/en

      voor de totaaloplossing!
CO L UMN

CAD’en met 
gevoel

Donderdagmiddag 15.07 uur. Na het zetten van
de laatste lijnen van de laatste tekening besprong
mij het gevoel van volslagen verwarring. Ik weet
het nog goed. Het klamme zweet brak mij uit. Wat
moest ik nu? Hoe het verdere leven eruitziet was
geheel onduidelijk. Opnieuw bekroop mij het
gevoel van lichte paniek. Hoe moest het nu ver-
der? Ik keek, maar staarde in de leegte. Het pro-
ject waaraan ik maandenlang had gewerkt, was
ten einde. Een levenswerk was het niet, maar ik
had wel mijn hele ziel en zaligheid gegeven.

“Pling plong. You’ve got mail”, sprak de compu-
ter. Hoewel het volume niet hard was, werd de
stilte wel wreed verstoord. Enigszins uit balans
gebracht door het bericht bleek dat ik weer in de
realiteit was beland. Ik werd mij weer bewust van
mijn omgeving. 
Enigszins ontgoocheld zag ik dat de mail afkom-
stig was van Hugo, mijn teamleider. Kennelijk had
hij op het moment gewacht dat ik de status van
het projectdossier had veranderd naar final/clo-
sed en daarmee het project had afgesloten. Tijd
om te recupereren van het complexe maar mooie
project werd mij niet gegund. Morgenochtend
8.30 uur kickoff met het projectteam van mijn nieu-
we klus. Zucht. “Live is a bitch.” 

Elke keer als een project is afgesloten, komt bij mij
dezelfde vraag op: is dit wat ik wil? De vraag stel-
len is hem beantwoorden... Een werkgever die zo
omgaat met mijn gevoel is niet de ware voor mij.
Uurtje factuurtje. Het is niet persoonlijk, het is werk.
Voor mij ligt het anders. Ik wil verzorgen, verbete-
ren, onderhouden, koesteren. Ik wil ergens bijho-
ren. Ik wil wat betekenen voor de maatschappij.
Ik besluit de Outlook-uitnodiging voor de kickoff
nog niet te accepteren. Eerst kijken of de grote
beheerders van infrastructuur, zoals Rijkswaterstaat
of de provincie, nog vacatures hebben. 

Aangeboden: CAD’er met gevoel 
voor de zaak. Uw reacties naar 
redactie@cadmag.nl

ing. met gevoel W. Barendsz



BIM is een manier van samenwerken die is gebaseerd op transparantie en vertrou-
wen. De kunst is om dat ook in de praktijk te brengen. Een schoolvoorbeeld van zo’n
succesvolle ketensamenwerking is de nieuwbouw en verbouw van winkelcentrum
Makado in het Limburgse Beek. Voor N Architecten uit Maastricht is dit een van de
eerste grootschalige projecten die volledig in BIM worden uitgevoerd.Door Jean van Pol

“Inzicht in elkaars werk is essentieel” 

M
akado in Beek, al meer dan veertig jaar het groot-
ste overdekte winkelcentrum van Limburg, was hard
toe aan een opknapbeurt. Daarom besloot opdracht-
gever Syntrus Achmea Vastgoed tot een grondige
nieuwbouw en verbouwing. Er komt circa 7.500

vierkante meter aan winkels en horeca bij en daarnaast wordt de
winkelpassage intern verbouwd. De uitbreiding, die in 2015 is
gestart en in 2017 helemaal klaar zal zijn, wordt volledig uitge-
voerd in BIM. “Om te leren werken met Revit, hebben wij cursussen
gevolgd bij ICN Solutions”, zeggen projectleider Arnold Riga en
modelleur Ralph Stevens van N Architecten. “Ook hebben wij diver-
se Autodesk Building Design Suites aangeschaft, dit in combinatie
met de Autodesk Revit-applicatie 3B.”

BIM-manager
Om de betrokken bouwpartners te begeleiden bij het werken met
Revit en het opzetten van een BIM-model, schakelde de opdrachtge-
ver in de aanbestedingsfase een BIM-manager in, in de vorm van
Root uit Amersfoort. “Daarbij werden de afzonderlijke modellen van
de constructeur, de installateur en die van ons als architect samen-
gevoegd tot één BIM-model. Door het samenvoegen van 3D-model-
len kunnen we clashes in het bouwproces vroegtijdig opsporen. Op
deze manier verminderen de faalkosten in de uitvoering.”

Randvoorwaarden
Gaandeweg het bouwproces werden steeds meer partijen bij het
BIM-model betrokken. In opdracht van aannemer Smeets Bouw werd

het model verder uitgewerkt tot uitvoeringsniveau. “Dankzij de
inbreng van de diverse bouwpartners werd het BIM-model steeds
gedetailleerder”, verduidelijken Riga en Stevens. “Als wij bijvoor-
beeld een trap modelleren, hebben wij daarbij een bepaald beeld
voor ogen. Wij modelleren de esthetische randvoorwaarden waar-
binnen de aannemer en trappenleverancier het model verder tech-
nisch uitwerken. Vervolgens wordt de nieuwe productietekening van
de onderaannemer in het totale BIM-model geplaatst, dat op die
manier steeds concreter gestalte krijgt. Door in één gezamenlijk BIM-
model te werken, beschikken alle partners in de bouwkolom altijd
over dezelfde informatie en kan gemakkelijk en duidelijke terugkop-
peling plaatsvinden. Inzicht in elkaars werk is essentieel.” 

Praktijkervaring telt
Bij het werken met Autodesk Revit lopen volgens Riga en Stevens
theorie en praktijk soms uiteen. “Zo leer je bij een Revit-training om
een spouwmuur als één geheel te modelleren. Maar een aannemer
kan daar in de praktijk niet zo veel mee, omdat hij uit zo’n stan-
daard getekende spouwwand zijn hoeveelheden niet kan halen.
Daarom is het beter om een spouwmuur op te knippen in losse ele-
menten (namelijk binnen- en buitenspouwblad en isolatie), zodat de
aannemer ‘as built’ de situatie kan vastleggen. Dit specifieke voor-
beeld toont aan hoe belangrijk praktijkervaring is voor een soepel
BIM-proces.” 

Jean van Pol is bedrijfsjournalist bij ICN Solutions. 
Voor meer informatie over de in dit artikel genoemde onderwerpen, 

zie www.n-architecten.nl en www.icn-solutions.nl.

U i t b re i d i ng  w inke l c en t rum vo l l ed i g  u i t gevoe rd  i n  B IM
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Schrijf u snel in:

www.business-software-event.nl

• Software voor productie-, engineering- en handelsbedrijven
• Alles over het digitaliseren van bedrijfsprocessen voor de industrie 
• Uitgebreide expositie met 100 specialistische bedrijven
• Congres programma met lezingen & workshops
• Kennis over optimalisatie, implementatie en integratie
• U ontmoet 1.500 vakgenoten & experts
• Gratis entree voor gebruikers business software

Thema: “Hoe maak je Smart Industry concreet?”

Vakbeurs & Congres
Dinsdag 29 en woensdag 30 november 2016, 9.00 tot 17.30 uur
1931 Congrescentrum Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch

gratis
toegang



Vereniging Stumico organiseerde onlangs een bijeenkomst over ‘Data
Driven Industry’ in de bouw. Tijdens presentaties van Google, TBI,
Lone Rooftop, ROOT en Schiphol Group bleek dat beter hergebruik
van informatie in de bouw kan leiden tot nieuwe inzichten en interes-
sante besparingen. 

Door de redactie

Bouw- en vastgoedwereld  

D
e aftrap was voor gastheer Bas
Rookhuijzen van Google Ne -
der land, die inzicht gaf in de
cultuur van het internet-bedrijf
door een samenvatting te geven

van het boek ‘Google For Works’. Wat
opviel was het feit dat Google alles meet
en op basis van real-time data-analyses
bijstuurt. Terwijl veel bedrijven uit complian-
ce- en kostenoverwegingen mogelijke risi-
co’s proberen te minimaliseren en te beheer-
sen, stimuleert Google initiatieven van alle
medewerkers en het leren van fouten. Het
management van Google gelooft meer in
experimenteren in de praktijk, dan in theo-
rie en businessplannen. Hierdoor ontstaan
projecten als de zelfrijdende Google-auto,
Google Glass en Project Loon. Hoewel de
Google-cultuur niet zonder meer te kopië-
ren is naar bouwbedrijven en -projecten,
zetten de pijlers daaronder wel tot naden-
ken, namelijk: groot denken, schaalbare
ideeën en niet het zoveelste wiel opnieuw
uitvinden. Praktisch gezien maakt Google
alle beschikbare informatie in de bouw voor
iedereen toegankelijk en faciliteert het effi-
ciënt online samenwerken.  

Slimmer samenwerken 
Jeroen Pat, innovator & inspirator van TBI
KennisLAB, vertelde zijn visie over de beno-
digde toolset, skilset en mindset voor succes-
vol innoveren. Volgens hem zijn er nog veel
efficiencyverbeteringen te realiseren door
informatie uit de exploitatiefase van gebou-
wen meer te hergebruiken in de ontwerp- en
bouwfasen van nieuwe projecten en renova-
ties. Maar wat ook helpt is proactief de inter-
actie met klanten opzoeken, om zo beter en
sneller in te spelen op veranderende wen-
sen. TBI doet dit onder andere vanuit het TBI
WOONlab. Voor het slimmer-samenwerken-
gedeelte gaf Pat het woord aan Rob Oud,
inspirator bij CAD & Company.

Die introduceerde tijdens de Stumico-bijeen-
komst het nieuwe platform Collaborae.
Samengevat is dit een slim online logboek
voor de bouw, waarbij in één workflow alle
communicatie, het uitvoeren van taken en
de verwerking van wijzigingen in projecten
te coördineren is. Collaborae is ontwikkeld
in samenwerking met een aantal Ne -
derlandse bouwbedrijven (waaronder TBI-
bedrijven) en kanshebber voor de Accen -
ture Innovation Award 2016.

Real-time meten en optimaliseren
Marcel Lamers, CEO en medeoprichter van
Lone Rooftop, presenteerde bij Stumico het
PIE building intelligence-platform, dat vast-
goedeigenaren real-time inzicht geeft in hun
assetsbezetting. Afkomstig van Hyves ver-
baasde Lamers zich over het gebrekkige
inzicht dat vastgoedeigenaren hebben in de
leegstand en het energieverbruik van alle
gebouwen in hun portefeuille. Als oplossing
daarvoor heeft Lone Rooftop een cloudgeba-
seerde ‘Position Intelligence Engine’ (PIE) ont-
wikkeld, waarmee op basis van verschillen-
de databronnen de posities van mensen en
apparatuur in gebouwen te berekenen zijn.
Als primaire bron wordt wifi gebruikt, wat
zowel voor- als nadelen met zich meebrengt.
Verder zijn er diverse sensoren met PIE te inte-
greren, zoals bewegingssensoren, beacons,
of sensoren in mobiele apparatuur om de
meetnauwkeurigheid te verhogen. Samen -
gevat is PIE een soort Google Analytics voor
gebouwen, want data-inzicht is de primaire
behoefte die Lone Rooftop invult. Via een
open API zijn apps aan het platform toe te
voegen, zoals het al beschikbare Building
Intelligence Dashboard en Wally voor het
optimaliseren van de werkplekbezetting. 

Informatie toegankelijk maken
Ronald van Aggelen van ROOT deelt de
visie van Google over het real-time ontslui-

B i j eenkoms t  S tumi co  ‘Da ta  Dr iven  Indus t ry ’
CO LUMN

To Cloud or not to Cloud
Ik heb een vraag voor de lezers van CAD-
Magazine: zou jij jouw engineeringdata in de
Cloud opslaan? Dat is wellicht een rare vraag
in een column, maar ik doe het toch. 
Zou jij jouw engineering- en PLM-data opslaan
in de Cloud als dat het samenwerken met ande-
re partijen veel makkelijker maakt. Of zou je
vanwege privacy en IP, wat staat voor
Intellectual Property, dat juist niet doen?
We delen al heel veel op het internet.
Facebook, Twitter, Office365 en Google wor-
den zonder problemen ingezet door personen
én door bedrijven. Zeker als er met groepen
mensen moet worden samengewerkt, biedt het
internet heel veel mogelijkheden om dat makke-
lijker, sneller en beter te doen. FaceTime en
Skype worden massaal gebruikt en hele groe-
pen mensen delen complete video’s van hun 
leven.
Wat gaan we dan doen met engineeringdata?
Wat gaan we dan doen in het Industrie 4.0-tijd-
perk? Hoe gaan we de datastromen binnen or-
ganisaties en tussen organisaties organiseren?
Gaat elk bedrijf zijn eigen data zelf beheren en
de verbindingen met hun partners stuk voor stuk
opzetten? Gaan we e-mail en Excel gebruiken
als uitwisselformaten?
Ik weet het antwoord niet. Ik weet wel dat de in-
formatie in PLM-systemen niet ophoudt bij de
grens van een bedrijf. Zeker in een Industrie
4.0-scenario waarin informatie uitgewisseld
dient te worden met partners, leverancier en op-
drachtgevers, vraag ik mij oprecht af: hoe gaan
we dat organiseren?
Wellicht goed om de vraag eens te stellen tij-
dens de volgende PLM-discussie. 

Rob Oud
CAD & Company

@RobOud



ten en gebruikersvriendelijker toegankelijk
maken van beschikbare informatie. Hij doet
dit onder andere door een Bouw Informatie
Model (BIM) te koppelen aan externe data-
bronnen, zoals sensoren. Daarmee zijn
bouwprocessen te versnellen en is het
inzicht van alle betrokkenen te verbeteren.
ROOT levert diensten gerelateerd aan BIM
en innovatie. 
Als laatste spreker gaf Alexander Worp,
strategic advisor BIM en assetmanagement
van Schiphol Group, inzicht in de beheer-
uitdagingen en daarvoor gebruikte oplos-
sing bij Nederlands grootste luchthaven. Hij
is bezig om op basis van real-time data het
vastgoedbeheer te transformeren van reac-
tief onderhoud, via planmatig onderhoud
naar voorspelbaar onderhoud. Gezien de
vele wijzigingen van gemiddeld zo’n drie-

tot vierhonderd projecten per jaar en het feit
dat zestig procent van alle kosten assetge-
relateerd zijn, is correcte en actuele infor-
matie van cruciaal belang voor de bedrijfs-
voering. Daarom gebruikt Schiphol Group
één uniforme datastructuur tijdens de gehe-
le levenscyclus van alle assets, voor het toe-
gankelijk maken en delen van beschikbare
informatie met alle betrokkenen. 

www.stumico.nl

  worden datagedreven
    

BIM na realisatie

Rare titel? Nou, ik vind van niet, want er mag wel
wat meer aandacht zijn voor BIM na de realisatiefa-
se. Wij zijn weliswaar druk bezig met het implemen-
teren van het BIM-concept door bouwpartijen die de
realisatie van objecten uitvoeren. We kunnen dus
wel stellen dat de meesten in ieder geval weten wat
het BIM-concept inhoudt. Toegegeven, niet elke partij
binnen de bouwkolom is ermee bezig, maar men
weet zeker wel dat men het moet implementeren bin-
nen de eigen organisatie, wil men bijblijven. Niet al-
leen in de samenwerking met andere partijen, maar
ook voor eigen voordeel!
De toeleverende industrie oriënteert zich ook al 
volop. Het nieuwe STABU Bouwbreed krijgt schoor-
voetend aandacht, weliswaar nog steeds te weinig,
maar langzaamaan steeds meer. Nog te weinig er-
kent men dat STABU Bouwbreed veel meer inhoudt
dan ‘slechts’ het bestek. Ik ben er echter van over-
tuigd dat het ook hier slechts een kwestie van tijd is.
Wat ook bekend is, is dat er met name bij opdracht-
gevers onderling sprake is van een enorm verschil in
de manier waarop ze omgaan met BIM. Vreemd
keek ik op toen ik in aanraking kwam met woning-
bouwcorporaties. Uiteraard zijn er de ‘happy few’
die het BIM-concept omarmd hebben, maar het is bij-
na ongelofelijk hoe de meesten nauwelijks interesse
hebben. Ongelofelijk ook als je ziet hoeveel hun vak-
vereniging Aedes al geïnvesteerd heeft in theoreti-
sche begeleiding. Juist van deze doelgroep, die zo
onder druk staat in verband met allerlei bezuinigin-
gen en nieuwe regelgeving, verwacht je omarming
van het BIM-concept. 
De hand in eigen boezem stekende, moeten we ons-
zelf de volgende kritische vragen stellen: geven we
eigenlijk wel voldoende aandacht aan het feit dat het
BIM-concept onafhankelijk werkt van modelleersoft-
ware? En dat het BIM-model een bron van informatie
is die ook verwerkbaar is door niet modelleersoft-
ware? Dat men gegevens vanuit het BIM-model per-
fect binnen het BIM-concept kan gebruiken binnen
de eigen bestaande softwareoplossingen? Dat het
BIM-concept meer is dan uitsluitend geometrie?
Moeten we ook eens niet leren dat BIM niet uitslui-
tend IFC is, maar ook IFD? In jip-en-janneketaal: dus
niet alleen geometrie maar ook eigenschappen, en
dus veel meer informatie bevat die de basis vormt
voor werkzaamheden van objecteigenaren?
Overigens zorgt BIM in de onderhouds-, beheer- en
exploitatiefase voor veel meer kostenbesparing dan
in de realisatiefase van een object. BIM na realisatie
verdient hoe dan ook de nodige aandacht.

Met vriendelijke groet,
Ad de Jongh
ICN Solutions
www.icn-solutions.nl

CO L UMN

De bijeenkomst Data Driven Industry vond plaats bij Google, een bedrijf dat alle beschikbare informatie 
in de bouw voor iedereen toegankelijk maakt. 



Tijdens de Kennisdag van het BIM Loket op 7 oktober 2016 werd bekendgemaakt dat
het Nationaal BIM Uitvoeringsplan gereed is. Het Nationaal BIM Protocol komt later
dit jaar. Daarin staan ook richtlijnen voor Informatie Leverings Specificaties (ILS).Door Remco Takken

Nationaal BIM Uitvoeringsplan gereed

V
oor een succesvol BIM-project
moeten bouwpartners goede
afspraken maken. Die worden
vastgelegd in BIM Protocollen en
-Uitvoeringsplannen. Iedereen

doet dat weer een beetje anders. Vanuit de
markt kwam, wegens wildgroei, de roep om
meer eenheid in de BIM-afspraken op een
project. De Bouw Informatie Raad (BIR) heeft
de handschoen opgepakt en onder meer
een ‘Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan’
ontwikkeld. Na afronding wordt het in
beheer overgedragen aan het BIM Loket.
Het model werd gepresenteerd tijdens de
Kennisdag van het BIM Loket op 7 oktober
2016 in het Schipholgebouw. 

Wat is wat?
Niet alleen de term ‘BIM’ kan tot verwarring
leiden. Ook de inhoud van de nationale
modellen is niet voor iedereen even duidelijk.
Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan is een

template voor BIM-samenwerkingsafspraken
tussen projectpartners. Het Nationaal Model
BIM Protocol is een template voor contractu-
eel vast te leggen eisen, voorwaarden en
afspraken met betrekking tot BIM in overeen-
komsten tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer(s). Een Informatie Leverings Spe cifi -
catie (ILS) is een specificatie van digitale
(BIM-)informatie die de opdrachtnemer bij
oplevering van nieuwe of gerenoveerde
woningen dient te leveren ter ondersteuning
van het beheer en onderhoud.

Het Uitvoeringsplan
Voorafgaand aan een BIM-project moet voor
de gezamenlijke werkwijze een aantal onder-
werpen worden besproken, die tevens de
opzet van een BIM-uitvoeringsplan bepalen.
Denk hierbij aan projectinformatie: de ken-
merken van het bouwwerk die relevant zijn
voor BIM. De projectorganisatie van het
bouwproject: de betrokken partijen, rollen,

taken en verantwoordelijkheden in het bouw  -
project die relevant kunnen zijn voor de BIM-
toepassing. De projectdoelen met betrekking
tot BIM: de projectdoelstellingen die in het
bouwproject bereikt moeten worden door het
inzetten van BIM. De BIM-functies die in dit
bouwwerk zullen worden toegepast. BIM-deli-
verables per bouwfase: de BIM-gegevens die
in de verschillende fasen van het bouwproces
moeten worden geleverd voor uitwisseling met
andere betrokkenen. BIM-proces, -rollen en -
bevoegdheden per bouwfase: de werkwijze
op het gebied van de BIM-toepassing bij dit
bouwwerk. BIM-modelafspraken en -model-
structuur (BIM-infrastructuur): de samenstelling
van de verschillende aspectmodellen die teza-
men het integrale 3D BIM-model vormen.
Bijvoorbeeld bouwkundig, constructief en
E&W-installaties. BIM-modelcontrole en be -
heersing: de manier waarop in de gaten
wordt gehouden of het BIM-model voldoet aan
de gestelde kwaliteitseisen.

Na t i onaa l  B IM  P ro t o co l  komt  e raan
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Tijdens de Kennisdag van het BIM Loket werden de ontwikkelingen rond open BIM-standaarden in de praktijk besproken. 



4. HOE BORGEN WE ANDERE/TOEKOMSTIGE OBJECTINFORMATIE?
Objectinformatie wordt geborgd in de juiste property’s en propertysets  

zoals die in IFC zijn gedefinieerd.

3.1 BESTANDSNAAM
  Zorg altijd voor een uniforme en consistente 

benaming van (aspect)modellen binnen het 
project. 
voorbeeld: <Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel> 

3.7 OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT MATERIAAL
  Voorzie objecten van een materiaalbeschrijving 

(ifcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN
  In basis zijn doorsnijdingen en doublures in  

een aspectmodel niet toegestaan.  
Controleer hierop.

 IfcProject

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING
 Objecten consistent structureren en aanduiden.
  In basis altijd TYPE (ifcType, ifcObjectType  

of ifcObjectTypeOverride) van elementen  
correct invullen. 

  Waar van toepassing ook Name  
(ifcName of NameOverride) correct invullen.
voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol

ifcObjectType

3.3 BOUWLAAGINDELING EN -NAAMGEVING
  Alleen bouwlagen benoemen als  

ifcBuildingStorey-Name.
 Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.
  Zorg er binnen een project voor dat alle partijen 

exact dezelfde consistente naamgeving aanhouden, 
numeriek te sorteren met een tekstuele omschrijving.
voorbeeld 1:  00 begane grond
voorbeeld 2:  01  eerste verdieping

ifcBuildingStorey-Name

ifcMaterial

3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN
  Gebruik het meest geëigende type BIM-entiteit,  

zowel in de bronapplicatie als de IFC-entiteit.
voorbeeld: vloer = ifcSlab, wand = ifcWall,  
balk = ifcBeam, kolom = ifcColumn, trap = ifcStair,  
deur = ifcDoor etc.

ifcStair

3.6 INFORMATIEINDELING CLASSIFICATIE NL-SFB
  Voorzie objecten in basis van een viercijferige 

NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

0 00 0
NL-SFB

3.2 LOKALE POSITIE EN ORIËNTATIE - NULPUNT
  De lokale positie van het bouwwerk is onderling 

gecoördineerd en ligt vlak bij het nulpunt.
tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object, 
gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee  
naar IFC.

BIM 
BASIS INFORMATIELEVERINGSSPECIFICATIE

1. WAAROM GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Om informatie e�ciënter en e�ectiever te borgen en hergebruiken.

2. HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk is naar voren gekomen dat er een grote 

gemeenschappelijke deler is. Er wordt niets nieuws ontwikkeld, maar er wordt gebruik gemaakt van 
bestaande structuren, gebaseerd op openBIM IFC. 

ifc
nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw

Uitbannen van 
verspillende takendezelfde taal

spreken

Checklist basis informatieleveringsspecificatie

3. WELKE STRUCTUUR GAAN WE HANTEREN?
Onderstaande afspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd 
     de juiste informatie op de juiste plek kan vinden en zelf kan aanleveren.

0.0.0

DEZELFDE TAAL LEREN SPREKEN, DOEN WE SAMEN. 
Bedenk bij het benoemen van objecten of de naam voldoet aan de volgende criteria.  
Controleer hier op, weet welke informatie je overdraagt.

  Betekenisvol
  Begrijpelijk
  Logisch

  Inzichtelijk
  Consistent
  Herkenbaar

Pset##Common; LoadBearing

Pset##Common; IsExternal

Pset##Common; FireRating

....

ifc Property Sets

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

tip: zowel binnenblad als buitenblad van de gevel 
behoren tot IsExternalTrue.

4.4  PROJECTSPECIFIEK 
  Bepaal projectspecifiek welke IFC properties 

je gebruikt.

4.1 DRAGEND / NIET DRAGEND - LOADBEARING
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van 

de eigenschap LoadBearing [True/False].

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  
FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel uit 
van de Pset_BeamCommon.

4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap FireRating.
voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in minuten in 
bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

Pset_BeamCommon

IsExternal

FireRating

xx min.

LoadBearing

Pset_##Common

SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN DOORBRAAK. SLUIT OOK AAN!

Wanneer staat  

uw logo hier?

De plek van de ILS
Op dit moment geven een aantal opdracht-
gevers in hun contracten al aan welke infor-
matie geleverd dient te worden. Dit leggen
deze opdrachtgevers vast in een ILS. De
inhoud van een ILS is voor een groot deel
afhankelijk van de informatiebehoefte van
de opdrachtgevers. De praktijk laat een
grote variatie zien in de inhoud van ILS’en,
terwijl verwacht mag worden dat de infor-
matiebehoefte van op drachtgevers ten
behoeve van hun assetmanagement in grote
mate overeen zal komen. Inventarisatie van
een ‘nationale informatiebehoefte’ was het
uitgangspunt voor een zekere standaardisa-
tie van ILS. In het Nationaal Model BIM
Protocol zullen richtlijnen worden opgeno-
men voor het opstellen van een ILS. Eerder
dit jaar kwamen veertien partijen in de bouw
een basis BIM-ILS overeen, waarbij de open
BIM-standaarden IFC en NL-SfB worden toe-
gepast. De afspraken hebben betrekking op
het uitwisselformaat, de te hanteren basis-
structuur en het borgen van objectinforma-
tie. Er is ook een Engel stalige versie van het
informatieblad beschikbaar. De initiatiefne-
mers (buil ding  Smart Benelux, Dura Vermeer,
Volker Wes sels, De Nijs, Heijmans, Klok -
Groep, Hurks, Waal, Trebbe, J.P. van
Eesteren, TBI, Van Wijnen, Hendriks Bouw
en Ont wikkeling, Smit’s Bouwbedrijf en
BAM) nodigen alle partijen in de Neder -
landse bouwsector uit om zich aan te slui-
ten. 
Het BIM Loket ondersteunt dit praktische ini-
tiatief, als een belangrijke stap in de goede
richting. Consistente uitwisseling van infor-
matie in de keten leidt tot meer kwaliteit in
de bouw, tegen lagere kosten.

Nationale informatiebehoefte
Wat betreft de inhoud van ILS’en wordt goed
gekeken naar buitenlandse voorbeelden, met
name de systematiek ‘Construction Ope ra -
tions Building Information Exchange’ (COBie)
die breed wordt toegepast in de Verenigde
Staten en in de UK deel uitmaakt van het
nationale BIM-programma. Waarom in
Nederland iets nieuws verzinnen, wanneer er
vanuit het buitenland al een bruikbaar sys-
teem voorhanden is? Een veel gehoorde kri-
tiek op COBie is, dat het veel te uitgebreid
en te gedetailleerd is. De achterliggende
gedachtegang en methodiek zijn echter rela-
tief eenvoudig en ook in ons land goed toe-
pasbaar. Alleen moet er goed worden nage-
dacht over de content die we wel en niet
overnemen.

Protocol voor woningcorporaties
Vereniging van woningcorporaties Aedes
heeft niet aangehaakt bij het BIM Protocol.
“We hebben ervoor gekozen om niet te par-
ticiperen in de werkgroep BIM Protocol van
de BIR, maar om eerst te bedenken wat de
corporaties zélf willen. Dat is al lastig
genoeg!", aldus Maarten Georgius van
Aedes. In een gesprek tussen vertegenwoor-
digers van BIM Loket, BIR en Aedes is afge-
sproken om na de lancering van de Aedes-
publicaties toe te werken naar onderlinge
afstemming van de modeldocumenten en har-
monisatie van gebruikte terminologie. Aedes
onderschrijft het belang van open standaar-
den. BIR en BIM Loket vinden het zeer posi-
tief dat Aedes een duidelijke impuls geeft aan
de ontwikkeling van BIM bij de woningcorpo-
raties en mét het BIM Loket wil bijdragen aan
een eenduidige benadering van BIM in de
Nederlandse bouwpraktijk. De markt en
opdrachtgevers zijn tenslotte gebaat bij een-
duidigheid en optimaal gebruik van beschik-
bare kennis. De ambitie van Aedes is om alle
woningcorporaties op een eenduidige manier
met BIM te laten werken. De leidraad belicht
de organisatorische kant van BIM en is
bedoeld om corporaties te helpen bij de
implementatie van een BIM-werkwijze. Het
model BIM Protocol beschrijft onder meer de
principes van een ILS voor woningcorpora-
ties. De publicaties worden overgedragen
aan CORA, de werkgroep die sinds 2009
werkt aan een gemeenschappelijke informa-
tie-architectuur voor woningcorporaties. 

Klaar of bijna klaar
Het Nationaal BIM Uitvoeringsplan is vanaf
nu te downloaden van de website van het BIM
Loket. Tijdens de Kennisdag van het BIM Loket
ontlokte een van de bezoekers aan ingenieur
Dik Spekkink, geestelijk vader van het toe-
komstige Nationaal BIM Protocol, de belofte
dat dit nog vóór het einde van 2016 gereed
zal zijn. Daarin zijn ook de richtlijnen voor
ILS te vinden.

www.bimloket.nl
www.bimloket.nl/NationaalModel-BIM-Uitvoeringsplan

De BIM Basis Informatie Leverings Specificatie (ILS) maakt deel uit van
het Nationaal BIM Protocol dat binnenkort verschijnt.
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Op 25 mei 2016 hield Siemens PLM Software het Digital Manufacturing Event in
het Airborne Siemens Digital Factory FieldLab in Den Haag. Bezoekers van het
evenement konden kennismaken met de digitale fabriek, die een spiegel is van de
fysieke fabriek en volgens Siemens PLM Software een speerpunt is bij de ont-
wikkelingen rondom Industrie 4.0. CAD-Magazine sprak na het evenement met
Bas Kuper, vice president en managing director Benelux bij Siemens PLM Software
over deze twee onderwerpen. Door Lambert-Jan Koops

“Je moet groot denken, maar je moet   

“I
ndustrie 4.0 is een bijzonder onderwerp omdat er ener-
zijds veel interesse voor is vanuit de maakindustrie, maar
er anderzijds ook veel vragen over zijn. Veel producen-
ten hebben wel gehoord van de term en weten globaal
wat het inhoudt, maar weten nog niet wat het voor hen

kan betekenen. Wat moeten ze doen voor Industrie 4.0 en wat heb-
ben ze eraan? Om dat inzichtelijk te maken, hebben we ons Digital
Manufacturing Event georganiseerd”, zo vertelt Kuper. 
Bij het evenement in Den Haag kregen belangstellenden het comple-
te ontwerp- en maakproces van een bonenmaler van een koffie-
machine te zien. Hierbij kwamen vijfentwintig processtappen aan
bod, van Idea Capturing en CAD tot CAM, inspectie en executie op
de werkvloer. “Bij elke stap werd getoond wat het nut van de digi-
tale fabriek was voor die desbetreffende stap, maar nog belangrij-
ker was dat door het doorlopen van alle vijfentwintig stappen dui-
delijk werd hoe belangrijk het is om alle informatie goed te beheren
en het totale plaatje te blijven zien. Want dat is de kern van Industrie
4.0: het monitoren van het complete productieproces en het gebruik
van die data om het proces verder te verbeteren.”

Stap voor stap
Alhoewel Industrie 4.0 een overkoepelend concept betreft waarin
alle onderdelen van een moderne productiefaciliteit zijn opgeno-
men, betekent het volgens Kuper niet dat bedrijven in één keer alles
moeten veranderen. “Dat zou onmogelijk zijn”, stelt de managing
director. “Het volledig implementeren van een digitale fabriek is mis-
schien mogelijk als een compleet nieuwe locatie in gebruik wordt
genomen, zoals dat in China of India momenteel nog wel eens
gebeurt, maar niet bij een bestaande situatie waarin elke verande-
ring ook invloed kan hebben op de andere processen binnen een
bedrijf. Stap voor stap toegroeien naar een digitale fabriek is dus
prima. Het is echter wel extreem belangrijk dat er een goede totaal-
visie is ontwikkeld voordat de eerste stappen worden gezet. Als die
visie ontbreekt, ontstaan er alleen maar puntoplossingen en dat is
nu juist het tegenovergestelde van wat Industrie 4.0 moet zijn.”
Voor het formuleren van een goede visie hoeven volgens Kuper
slechts twee vragen te worden beantwoord. Wat wil een bedrijf over
vijf jaar zijn en wat zijn de stappen die nodig zijn om dit te berei-
ken? Vervolgens dient er natuurlijk wel elk jaar een evaluatie plaats
te vinden en dient ook het vijfjarendoel opnieuw te worden vastge-
steld. En zo kan een bedrijf stukje bij beetje steeds dichter toegroei-

en naar de ideale organisatie. Of, in de woorden van Kuper: 
“Je moet groot denken, maar je moet kleine stapjes nemen.”

Prioriteiten
Kuper heeft met Siemens PLM Software inmiddels de nodige erva-
ring opgedaan met Industrie 4.0-trajecten en het implementeren van

Bas  Kuper  van  S i emens  PLM So f tware  ove r  de  d ig i t a l e  fab r i ek
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“Het is extreem belangrijk dat er een goede totaalvisie is ontwikkeld voordat de eerste stappen worden
gezet. Als die ontbreekt, komen er alleen maar puntoplossingen en dat is nu juist het tegenovergestelde 

van wat Industrie 4.0 moet zijn.”



de digitale fabriek. Een belangrijke taak die het bedrijf daarbij voor
zijn rekening neemt, is het interviewen van betrokkenen en het in
kaart brengen van de bottlenecks bij alle deelprocessen. Op basis
van deze informatie wordt vervolgens een advies geformuleerd,
waarin onder andere de prioriteit van de door te voeren verande-
ringen wordt aangegeven. 
Een van de onderdelen waar volgens Kuper vaak nog veel te win-
nen valt, en wat dus een hoge prioriteit zou moeten krijgen, blijkt
PLM te zijn. “Dat is toch vaak nog een ondergeschoven kindje wat
niet goed begrepen wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ERP. Dat
laatste is in bijna elk bedrijf wel aanwezig, terwijl een investering in
PLM juist lang achterwege blijft. Natuurlijk, de grote bedrijven heb-
ben allemaal een PLM-systeem geïmplementeerd, maar het MKB blijft
op dat gebied achter. En dat terwijl PLM, of anders PDM, eigenlijk
altijd een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van
het bedrijfsproces, ook al heeft een bedrijf slechts twee CAD-seats.”

Extra evenement 
Om PLM en andere onderdelen van de digitale fabriek meer
gemeengoed te maken, hebben partijen als Siemens PLM Software
de schone taak om potentiële eindgebruikers op de hoogte te bren-
gen van de mogelijkheden van verdere automatisering. Daarom
steekt Kuper ook veel energie in het bekender maken van de visie
van Siemens PLM Software op dit gebied. Kuper en zijn collega’s
zijn daarom ook al bezig met de voorbereiding van een tweede
Digital Manufacturing Event, dat dit keer in België zal moeten plaats-
vinden. 

www.plm.automation.siemens.com/nl_nl
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       kleine stapjes nemen”

advertentie



Bij het twintigjarig jubileum van TMC Nederland zien we dat traditie en vernieuwing
hand in hand gaan. Er is de afgelopen jaren dan ook flink nagedacht over de toe-
komst van deze gebruikersvereniging.Door Remco Takken

T
MC Nederland is een platform waar iedereen terecht kan
die meer wil weten over MicroStation, tools en andere aan-
vullende producten van Bentley, opleidingen, maar bijvoor-
beeld ook digitale links naar partners. Bestuursleden en
andere betrokkenen herkennen zich in de omschrijving

‘eigenwijs, onafhankelijk en verbindend’. “Wat de leden met elkaar
gemeen hebben is dat ze software gebruiken van Bentley”, aldus
Paul Haffmans, voorzitter van TMC Nederland en in het dagelijks
leven projectmanager bij Drie Linden en docent bij The People
Group. “Waar we als gebruikersvereniging stevig over nadenken is
de vraag of TMC puur gericht moet blijven op de Bentley-producten.
Zijn andere professionals die dezelfde vragen en wensen hebben
niet net zo welkom? Zouden we ons niet kunnen richten op álle soft-
waregebruikers in de civiele hoek bijvoorbeeld, ongeacht de tools
die zij inzetten?” De conclusie was echter unaniem: “We zijn en blij-
ven een Bentley-gebruikersvereniging, met alles erop en eraan.”

Professionalisering
Dat de voorzitter van een jubilerende gebruikersvereniging zelf zo’n
fundamentele vraag stelt, verraadt dat er veel is nagedacht en gespro-
ken over de toekomst. En inderdaad. Bij een van de bijeenkomsten
waarin de ‘Missie en Visie’ werd geformuleerd, werd voorzichtig de
mogelijkheid geopperd dat een gebruikersvereniging als zodanig wel-
licht geen bestaansrecht meer heeft. Nico van Caspel, secretaris van
TMC Nederland en technisch medewerker geo-informatie bij de
gemeente Hoorn kijkt niet op van de kritische toon. “Het is natuurlijk
leuk en sympathiek dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn, maar we
denken serieus na over professionalisering. De administratie kan anno
2016 geen sigarendoosjesfeer meer ademen. Onze aankondigingen
en berichten bestaan niet meer uit zaken die toevallig langskomen en
ook de website wordt niet meer bij iemand op zolder gemaakt.” Ook
het bestuur, dat verder bestaat uit Dolf de Rooij van gemeente
Amstelveen en Erwin van Leiden van Syntrophos, werkt op een andere
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Twintig jaar TMC Nederland

“Hoe zien we TMC over twintig jaar?
Jongeren hebben het drukker en druk-
ker, maar niet noodzakelijkerwijs als

vrijwilliger in een gebruikersvereniging.
Daar moeten we dus iets mee.”



manier. Bepaalde taken kunnen gemakkelijker worden overgepakt
dankzij een betere ‘achtervang’. Van Caspel is al sinds enkele jaren
na de oprichting actief bestuurslid. “We hebben alweer twintig jaar
achter ons. Hoe zien we TMC over twintig jaar? Jongeren hebben het
drukker en drukker, maar niet noodzakelijkerwijs als vrijwilliger in een
gebruikersvereniging. Daar moeten we dus iets mee.” 

NLCS
Een van de successen van TMC betreft de inrichting van de
Nederlandse CAD Standaard NLCS. Vanaf het eerste begin waren er
leden actief in een projectgroep die zich sterk maakte voor platformon-
afhankelijke standaarden. Toen de standaard er eenmaal was, ging
het in de communicatie over de NLCS al snel om de productie met
tools van onder andere NedGraphics, Fugro, Antea Group en
Scanopy, en veel minder over de brede toepasbaarheid die mede tot
stand was gebracht door TMC. De gebruikersvereniging draait echter
nog steeds mee in de ontwikkeling van de standaard, die, zo luidde
de kritiek al snel, te veel gericht was op 2D. Nico van Caspel vat de
situatie samen: “Het is zaak om het groeimoment op tijd te onderken-
nen: niet te vroeg willen zijn met 3D, maar ook niet te laat.” 

Onderwijs en jongeren
Een van de recente vernieuwingsslagen betreft de focus op onderwijs.
In navolging van de Deense gebruikersvereniging zijn de bijeenkom-
sten sinds vorig jaar omgebogen naar echte ‘learn events’. Van Caspel:
“Voorheen gaven we veel presentaties. Natuurlijk was er ook een leslo-
kaal met laptops beschikbaar, maar eigenlijk voelden we toen al aan:
drie kwartier achter de knoppen is eigenlijk te kort. We hebben het nu
omgekeerd: er zijn drie leslokalen en één presentatieruimte.
Ondersteund door Bentley zorgen we voor voldoende laptops en
docenten.” De eerste ‘Summerschool’ op het GeoFort was een groot
succes, aldus Haffmans en Van Caspel. Ook zal TMC zich meer rich-
ten op onderwijsinstellingen. Dat is een belangrijk speerpunt voor de
toekomst: de Bentley-producten onder de aandacht brengen van het
onderwijs en zijn studenten. “Bijvoorbeeld om te laten zien wat een
mooie mogelijkheden er zijn met MicroStation.” Er is nóg een reden
om jongeren te willen omarmen: TMC wil zelf verjongen. Haffmans
legt uit: “De vonken spatten ervan af wanneer je kijkt naar de wissel-
werking tussen jong en oud op de werkvloer. Wanneer verschillende
generaties ‘simultaan tekenen’ ontstaan er hele mooie dingen. Die kleur-
rijke community willen wij faciliteren. Jongeren zijn sneller, handiger,
maar worden soms tegengehouden door hun oudere collega’s. Aan

de andere kant is het voor ouderen ook goed om te beseffen dat ieder-
een op zijn of haar beurt weer aan de basis begint. Niet meteen BIM
of Bentley Map: dat zijn vervolgstappen. De basis, dat is voor ieder-
een MicroStation.”

Winterschool
Een specifiek specialisme binnen het MicroStation-portfolio is Open -
Roads/MX. TMC besteedt hier veel aandacht aan, onder andere in de
samen met de Vereniging voor Nederlandstalige MX Gebruikers
(VNMG) georganiseerde Winterschool. Paul Haffmans: “In het gebruik
van OpenRoads zijn Templates van groot belang. Dat is een vrij nieuw
fenomeen, wat je heel goed kunt oppakken door er samen in een groep
of klas mee aan de slag te gaan. Dat is wat we doen tijdens onze
Winterschool. De echte meerwaarde zit daarbij nog niet eens in het
‘kennen en kunnen maken’ van de templates: je moet ze delen en
beschikbaar stellen voor collega’s.” Op 1 december 2016 vindt de
volgende TMC Winterschool plaats in IJsbaan De Vechtsebanen/KNSB
Business Center in Utrecht. Het programma van deze dag, vol met
workshops en presentaties, wordt binnenkort bekendgemaakt. 

Geen ‘preferred partners’
Het enthousiasme over het Bentley-portfolio is groot. Op de vraag of
de onafhankelijke gebruikersvereniging met het faciliteren van onder-
wijs niet verwordt tot een verkapte marketingafdeling van het Bentley-
concern, antwoordt voorzitter Paul Haffmans: “We hebben geen com-
mercieel belang en ook geen ‘preferred partners’. TMC linkt net zo
gemakkelijk met Bentley als met Crotec, Scanopy, The People Group,
NedGraphics, Repromat, Cad2reality of een andere partij die kennis
en kunde kan inbrengen. Dat geldt ook voor een ogenschijnlijk niet-
verwante technologie, zoals het opensource-product QGIS of de teken-
tool. We zijn gewoon oprecht enthousiast. Iedereen ziet dat AutoCAD
9 niet compatibel is met AutoCAD 16. MicroStation is dat wél.
Momenteel stappen AutoCAD-gebruikers naar de MicroStation-colle-
ga’s met vragen hierover. MicroStation leest alles in: BricsCAD,
AutoCAD. TMC organiseert hier dan ook informatie over.” Van Caspel
vult aan: “Het is natuurlijk een enorm interessante vraag: hoe werkt
zoiets in combinatie met MicroStation? Wij zien wat de markt doet en
leven ergens ook in het besef van ‘if you can’t beat them, join them’.
Uiteindelijk is MicroStation net als TMC een geweldig aansluitplat-
form.”

www.tmc-nederland.nl
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Leren in zomerse sferen, waarbij de zon
gelukkig ook af en toe meedeed. De
afsluitende BBQ van de TMC
Summerschool werd opgeluisterd 
door de Berkley Brothers.



Al twintig jaar neemt Autodesk het voortouw met de ontwikkeling van open BIM.
Tijdens het Nationaal BIM Congres op 31 mei in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch,
georganiseerd door ICN Solutions, deed business development manager Emmanuel Di
Giacomo van Autodesk hierover een boekje open. “Interoperabiliteit en open BIM zijn
heel belangrijk voor de toekomst van BIM en de bouwkundige markt.” Door Jean van Pol

“Open BIM-standaarden zijn belangrijk
voor optimale uitwisseling”

V
oor Autodesk zijn inter-
operabiliteit en open BIM
bepaald geen nieuwe
begrippen. In 1996
stond het softwarebedrijf

mede aan de wieg van de Inter -
national Alliance for Inter ope rability
(IAI) dat in 2008 zou worden omge-
doopt tot buildingSmart Inter national.
“Inter operabiliteit en een open data-
uitwisseling tussen diverse software-
oplossingen zitten als het ware in het
DNA van Autodesk”, zegt Emmanuel
Di Giacomo. “De opkomst van BIM
heeft de manier waarop projectpart-
ners met elkaar samenwerken ingrij-
pend gewijzigd. In multidisciplinaire
projectteams worden steeds meer
verschillende typen van data ge -
bruikt. Voor een eenduidige commu-
nicatie is het essentieel dat die data
uitwisselbaar zijn met andere softe-
ware-oplossingen. IFC maakt deze
data-uitwisseling tussen diverse BIM-
applicaties mogelijk en vereenvou-
digt ook het delen van informatie tus-
sen alle projectpartners, gedurende
alle fasen van een project en gedu-
rende de gehele levenscyclus van
een ge bouw. Inmiddels wordt IFC
ondersteund door veertien verschil-
lende Autodesk-producten, waar on-
der Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP en Navisworks. Sinds
2016 zijn ook Autodesk Inventor − evenals het online platform A360
− IFC-gecertificeerd, zodat voortaan ook werktuigbouwkundige ont-
werpprofessionals deel kunnen nemen aan het BIM-proces.”

Communicatie 
Behalve dat je met IFC probleemloos projectgegevens tussen diverse
Autodesk-producten kunt importeren en exporteren, is deze open BIM-
standaard ook bij uitstek geschikt voor informatie-uitwisseling met

andersoortige software. Di Gia co -
mo: “Daardoor is het bijvoorbeeld
ook mogelijk om informatie te delen
met BIM-partners die zelf niet over
Autodesk-software beschikken.
Dankzij IFC is een uitwisseling van
BIM-data tussen bijvoorbeeld Auto -
desk Revit en andersoortige soft-
ware geen probleem. Dit bevordert
de communicatie tussen bouwpart-
ners waardoor alle bij een project
betrokken stakeholders in staat zijn
om snellere en meer weloverwogen
besluiten te nemen. Dit voorkomt
fouten en vertragingen en zorgt der-
halve voor een snellere en efficiën-
tere projectoplevering.”

Verbetering IFC
Hoewel er al veel is bereikt op het
gebied van open BIM, benadrukt
Di Giacomo dat het eind van deze
ontwikkeling nog lang niet in zicht
is: “Om aan de behoeften van on -
ze klanten te voldoen, werken wij
in nauwe samenwerking met buil -
ding Smart continu aan de verbete-
ring van open BIM-standaarden
zoals IFC. Interoperabiliteit is heel
belangrijk voor de toekomst van
BIM en de bouwkundige markt.
Daarom doen wij als Autodesk er

alles aan om open BIM te faciliteren en wij ondersteunen daarin
ook building Smart. Wij zijn op de goede weg, maar er is nog veel
werk aan de winkel.” 

Jean van Pol is bedrijfsjournalist bij ICN Solutions. 
Voor meer informatie over de in dit artikel genoemde onderwerpen, 

zie www.autodesk.nl/campaigns/interoperability, www.buildingsmart.org en www.icn-solutions.nl.

Emmanue l  D i  G i a como  ove r  open  B IM
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Hoewel er al veel is bereikt op het gebied van open BIM, benadrukt Di Giacomo dat het 
eind van deze ontwikkeling nog lang niet in zicht is. 



www.3B-Werkmethodiek.nl

+31 (0)88 3977 377

BENELUX’ GROOTSTE

Eenvoudige 
data-uitwisseling

Snelle 
terugverdientijd

3B Bouwbesluit 
Module

2    NOV 3B voor Autodesk Revit, nieuwe tools; 3B Palenplan, 3B Betonstempel, 
3B Bouwlaag, 3B Navisworks clashes, 3B Reference manager en 3B Sheets print.

10  NOV Nederland BIMt: Hoe groeit uw organisatie naar BIM-volwassenheid? (Apeldoorn).
23  NOV Autodesk Revit: Ask The Expert (‘s-Hertogenbosch).

Gratis 3B/Autodesk Revit webinars

3B Sheets Print 
voor Autodesk Revit
Biedt de mogelijkheid om meerdere Views en Sheets 
af te drukken, naar vooraf ingestelde papierformaten, 
aantallen en printers.

Bekijk nu wat 3B 
ook voor u kan betekenen 
op www.3B-Werkmethodiek.nl

16x 7x 11x

►

Kijk op de website voor meer informatie of om u in te schrijven!

        



Creëer een vrijwel randloos Quad HD-pano-
rama over meerdere schermen1 met de HP
Z27n Narrow Bezel IPS-monitor, met een
scherm van rand tot rand voor een maximaal
Quad HD-e�ect, kleurkalibratie uit de fabriek
die direct gebruiksklaar is en �exibele aan-
sluitmogelijkheden voor al uw devices.

Een scherm van rand tot rand voor 
een maximaal Quad HD-e�ect, kleur-
kalibratie uit de fabriek die direct 
gebruiksklaar is. Met �exibele aansluit-
mogelijkheden voor al uw devices.

VAN € 361
NÚ € 280 € 314

BENELUX’ GROOTSTE

+31 (0)88 3977 377

www.CADexpress.eu

HP Z27n 
Monitor

Met de 3D muis kunt u snel een intuïtief
navigeren door uw 3D model: zoomen,
draaien en pannen kan gelijktijdig met één
knop waardoor u het model direct in de
juiste positie draait om vervolgens met 
de ‘normale’ muis commando’s te kunnen
geven in uw CAD interface.

ABONNEMENTEN | HARDWARE

3Dconnexion 
SpaceMouse Pro

v.a. € 545

Speciaal voor  CAD professionals
en 3D ontwerpers.

HP Z24n 
IPS Monitor

KOOP EEN 
AUTODESK AUTOCAD (LT)
COLLABORATION KIT

BEL 088 3977 377

EN SLUIT JE AAN BIJ HET
AUTODESK 360 TEAM!

• Een jaar-abonnement op AutoCAD (LT) 2017
• Een jaar-abonnement op het Autodesk samenwerkings-\platform BIM 360 Team (AEC) 

of Fusion 360 Team (MFG) voor één gebruiker
• Toegang tot de Collaboration tool AutoCAD 360 Pro voor één gebruiker

v.a.
€ 455,-

        



• Intel® Xeon® E3 processor-
1245 v5 (3.5 Ghz tot 3.9 GHz)

• Intel® HD Graphics P530
• 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-2133 nECC
• NVIDIA Quadro K420 2GB
• HP Z Turbo Drive 256 GB PCIe 1st SSD
• 1 TB 7200 RPM SATA 8GB SSHD 1st Drive

HP Z240
Workstation voor 
Autocad, Revit en 
Inventor

v.a. € 2.299

• Intel Xeon E5-1620v4 3.50GHz 
• 32GB DDR4-2400 (4x8GB)
• NVIDIA Quadro M2000 4GB
• HP Z Turbo Drive G2 256GB PCIe
• 1TB 7200 RPM
• Windows 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64 

• Intel Xeon E3-1535M v5 (2.9GHZ)
• 32 GB (2 x 16GB) DDR4
• 256 GB HP Z Turbo PCIe Solid State Drive
• 1 TB 7200RPM 
• NVIDIA Quadro M3000M 4GB
• Windows 7 Pro/ Windows 10 Pro

*Bel voor de actievoorwaarden

BENELUX’ GROOTSTE

+31 (0)88 3977 377

BENELUX’ GROOTSTE

www.CADexpress.eu

ABONNEMENTEN | HARDWARE

Alle prijzen zijn excl. btw, drukfouten 
en prijswijzigingen voorbehouden.

v.a. € 2.320

HP Zbook 17 G3 HP Z440 SFF
Workstation voor 
Revit en Inventor

€ 1.450

KIES VOOR EEN 
AUTODESK ABONNEMENT

BEL 088 3977 377
Vraag naar de scherpste prijs!

KLEINE
INVESTERING

ALTIJD 
DE NIEUWSTE

SOFTWARE

ABONNEMENT
OP MAAT

ÉÉN OF MEER
GEBRUIKERS

KIES ZELF HET
GESCHIKTE MOMENT

VOOR UPDATES

U KUNT PROFESSIONELE C AD -SYSTEMEN OOK HUREN!

        



BENELUX’ GROOTSTE

+31 (0)88 3977 377

De trainingen worden u aangeboden bij ICN (Autodesk) Training Center in ‘s-Hertogenbosch, 
Rotterdam en Apeldoorn. Tevens is een training bij u op locatie ook een mogelijkheid.

€ 325,-*(p.d.)

CADEXPRESS TRAININGEN

AutoCAD Civil 3D Basis Autodesk Inventor Basis
Autodesk Inventor Gevorderden 
Autodesk Inventor LT 
Autodesk Vault

AUTOCAD

WERKTUIGBOUWINFRASTRUCTUUR

AutoCAD LT Basis 
AutoCAD Gevorderden
AutoCAD Update

BOUW
Revit Architecture/Structure/MEP
Revit Architecture Modellen in 3ds Max
Revit Family Basis
Revit Family Gevorderden

CADAGENDA
28 oktober webinar: 10.00-10.30 uur
Maak kennis met de basisbeginselen van Dynamo, 
de open source- programmeertaal van de conceptuele 
modeller van Autodesk Revit.

2 november webinar: 10.00-10.30 uur
3B voor Autodesk Revit; 3B Palenplan, 3B Betonstempel, 
3B Bouwlaag, 3B Navisworks clashes, 3B Reference manager, 
3B Sheets print.

2 november seminar: 14.00-17.00 uur
Vinden en Verbinden: Project Informatie Management,
Newforma voor informatiemanagers (‘s-Hertogenbosch).

8 november webinar: 16.00-16.30 uur
Nieuw Autodesk Industry Collections

10 november seminar: 14.00-16.00 uur
Nederland BIMt; Hoe groeit uw organisatie naar BIM-volwassenheid? (Apeldoorn).

€ 325,-*(p.d.)

€ 325,-*(p.d.)
€ 325,-*(p.d.)

INCLUSIEF:
- AUTODESK-CERTIFICAAT
- LESMATERIAAL
- LUNCH
- KOFFIE & THEE

*

www.CADexpress.eu

webinars

gratis

seminars

UPDATE 2017

UPDATE 2017

UPDATE 2017

UPDATE 2017

C         

  



Uit handen van Ronald Boeklagen heeft TEC/CAD College zijn nieuwste jaargang 2017
van de serie ‘Inventor, Computer Ondersteund Ontwerpen’ uitgegeven. De auteur
maakt net als in eerdere uitgaven veel gebruik van voorbeelden en illustraties. De
teksten zijn bovendien van Nederlandse oorsprong en het boek hanteert Nederlandse
tekennormen. Daarnaast is gekozen bij de indeling van het boek voor een tweedeling:
de Nederlandse functies en begrippen zijn terug te vinden in de inhoudsopgave, de
Engelse commandonamen in de index.Door de redactie

Leerboek en naslagwerk Inventor 2017
‘ I nven to r ,  Compu te r  Onde r s t eund  On twe rpen ’

V
oor de beginnende ge -
bruiker van Inventor bevat
het boek een combinatie
van theorie, geleide in -
structie en oefeningen.

Alle basisfuncties die een werktuig-
bouwkundig ontwerper ge bruikt, wor-
den uitgebreid behandeld, zoals 
frames, plaatwerk, lassen en schroef  -
verbindingen. Er zijn ook speciale
hoofdstukken over kunststoffen en vrij-
vorm mo del leren. 
Voor werktuigbouwkundig experts
bevat het boek gevorderde onder-
werpen, waaronder styles en templa-
tes, Vault, skeletmodelleren, iLogic en
adaptiviteit. Ook plaats-, maat- en
vormvarianten worden onder de loep
genomen, evenals specialistische
zaken als sterkteberekeningen, para-
meterstudies en optimalisatie.

Topdown
Het bijzondere van Inventor is, dat
het gericht is op de functie van het
ontwerp en niet, zoals bij de Solid
Modelers van de eerste generatie, op
het modelleren alleen. Zo schetst de
gebruiker met Inventor een aantal
hartlijnen en verandert hij deze schets
met een druk op de knop naar een frame, een stangenmechaniek
of een constructie van plaatwerk. De uitwerking naar uitslagen,
zaag- of snijtekeningen wordt door het programma gedaan. Deze
Topdown-ontwerpmethodiek van Inventor is door het hele boek ver-
werkt. De verschillende modelleringstechnieken zijn terug te vinden
bij hoofdstukken over kunststoffen, frames, plaatwerk en in de meer
algemene hoofdstukken.

Modellerings- en ontwerptechnieken
Inventor ondersteunt niet alleen de modelleringstechnieken van het
variantenontwerpen en het skeletontwerpen, maar ook hulpmidde-
len die gebruikt kunnen worden om methodisch het beste ontwerp
te vinden. Zo kan de gebruiker met de Design Accelerator snel een

mechaniek van tandwielen, lagers en
assen opzetten en deze daarna weer
omzetten naar een stangenmechaniek.
Ook is het mogelijk om een ontwerp
door te rekenen en deze via een para-
meterstudie of generatief ontwerp te
optimaliseren. Het methodisch ontwer-
pen, de Design Accelerator, Content
Center, de eindige elementenmethode
en optimalisatietechnieken zoals het
generatief ontwerpen worden alle-
maal in het boek behandeld.
TEC/CAD College biedt online sup-
port voor het boek in de vorm van tien-
tallen instructiefilmpjes die oefeningen
uit het boek demonstreren. Daarnaast
kan de lezer de opgedane kennis toet-
sen via de CADCollege Tools.

Scholen
Inventor 2017, Computer Onder -
steund Ontwerpen’ van R. Boeklagen
heeft ISBN 978-94-92250-10-0 en is
opgebouwd uit negen delen die in
totaal 1824 pagina’s beslaan. Volle -
dig nieuw ten opzichte van voorgaan-
de Inventor-uitgaven, is het deel Uitwis -
se ling. Daarin wordt beschreven hoe
de Inventor-gebruiker met 3D-PDF,
SolidWorks- en Step-bestanden om

dient te gaan. Alle andere hoofdstukken zijn aangepast aan de laat-
ste versie van Inventor. 
Op verzoek van het middelbaar en technisch onderwijs is er ook
een verkorte uitgave leverbaar: Basisboek Inventor 2017 van R.
Boeklagen met ISBN 978-94-92250-09-4. Dit boek bevat de grond-
beginselen van het 3D-ontwerpen in de werktuigbouwkunde en
beslaat 528 pagina’s. 

www.cadcollege.nl/boeken
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Van het Leerboek en naslagwerk Inventor 2017 is ook een verkorte versie verkrijgbaar voor het
middelbaar en technisch onderwijs. 



  

Wat 24 jaar geleden begon als de NedGraphicsdag voor overheid en infra, later gecom-
bineerd met het BIM Congres voor de bouwsector, is nu uitgegroeid tot de Cadac Summit.
Door toevoeging van de maak- en procesindustrie is de Summit een multidisciplinair
congres geworden over het creëren, beheren en delen van digitale ontwerp- en gebieds-
informatie. Het evenement trok achthonderd bezoekers, die luisterden naar zestig spre-
kers en op de bedrijvenmarkt op bezoek gingen bij meer dan dertig partners. Door de redactie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

T
raditiegetrouw had Richard Goos -
sens, algemeen directeur van Ned -
Graphics en Cadac Group AEC, de
eer om de aftrap te verzorgen. “De
wereld gaat de komende jaren fun-

damenteel veranderen”, waarschuwde hij de
bezoekers. “Zo snel en op zoveel verschil-
lende terreinen tegelijkertijd, dat we nu niet
meer leven in een tijdperk van grote veran-
deringen, maar veranderen van tijdperk. Een
tijdperk, met nieuwe mogelijkheden, nieuwe
kansen, maar ook met nieuwe spelregels.
Steeds meer mensen, diensten en dingen zul-
len door het ‘Internet of Things and Services’
met elkaar verbonden worden en met elkaar
gaan samenwerken. Het thema van de dag
is dan ook: Alleen ga je sneller, samen kom
je verder. Want alleen met multidisciplinai-
re- en sectoroverstijgende verbinding komen
we verder en blijven we onze concurrentie
een stap voor.”

Bart Roeffen, creatief architect bij Delta Sync,
liet zien hoe het concept van ‘drijvend bou-
wen’ dé oplossing is voor de grote uitdagin-
gen die de wereld binnen een paar jaar te
wachten staan: een sterk groeiende wereld-
bevolking die zich in stedelijke agglomera-
ties concentreert, voedselvoorziening voor
deze gebieden en omschakeling van fossie-
le brandstoffen op schone energie.
De duurzame deltastad van de toekomst is
een stad met een grote positieve impact op
deze uitdagingen. Mensen moeten anders
gaan bouwen en water biedt hiervoor onge-
kende mogelijkheden. Onze planeet bestaat
immers voor zeventig procent uit water en
de meeste groeisteden liggen aan de kust.
Slechts één procent van de oceaan bebou-
wen met drijvende steden zou al voldoende
zijn. Water biedt ruimte aan klimaatbesten-
dige stadsuitbreidingen die CO2 en afval-
water opvangen. Hiermee kunnen we bio-

brandstoffen en voedsel produceren in drij-
vende algenplantages en aquacultuur. Zo
kunnen drijvende steden een échte circular
en biobased economy aanjagen en een
positieve impact hebben op de planeet.

Breakout sessies
In dertig breakout sessies lieten (gast)spre-
kers de belangrijkste ontwikkelingen in de
overheid, infra, bouw, machinebouw en
procesindustrie zien. Dit waren inzichten
van toonaangevende organisaties en bedrij-
ven, zoals diverse gemeenten, de Antea
Group, Autodesk, BAM, het BIM Loket,
Krop man Installatietechniek, Radan, TFH
technical services, Uneto-VNI, Van der Sluis
Technische Bedrijven en Vicoma.
Tussen de sessies was er voldoende gele-
genheid om te netwerken en ervaringen te
delen. Daarnaast waren er live demonstra-
ties van nieuwe technologieën bij meer dan
dertig partners op de bedrijvenmarkt. Naast
hardware zoals 3D-printers, 3D-scanners en
een laser cutter, waren het vooral de virtu-
al- en augmented-reality-oplossingen die de
aandacht trokken.
Bezoekers konden zich onderdompelen in
de virtuele wereld met een Oculus Rift of
HTC Vive. Ook konden ze de virtuele wereld
ervaren in de fysieke wereld met de HP
Sprout (3D-scanning en direct bewerken),
HP Zvr (holografische 3D-monitor) en de
spectaculaire HoloLens van Microsoft.

Een videosamenvatting van de Cadac Summit is te vinden op
http://tinyurl.com/hcyxskd

www.cadac.com

De  ee r s t e  Cada c  Summi t  
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Richard Goossens: “Er verandert zo snel zo veel, dat we niet meer leven in een tijdperk van grote veranderingen, maar veranderen van tijdperk.”
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Het Business Software Event van Mikrocentrum belooft wederom een flinke groei. De
organisatie mikt in 2016 op ruim honderd exposanten en duizend bezoekers en breidt uit
naar twee dagen. Met de sterk groeiende rol van software binnen de industrie leven er
veel vragen. Alles de cloud in of toch lokaal? All-in-one of Best-of Breed? Hoe integreer
ik de boel? En hoe ga ik concreet met Smart Industry aan de slag? Op 29 en 30 novem-
ber worden al deze vragen in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch beantwoord. Door de redactie

Business Software Event 2016 
Smar t  I ndu s t r y  op  tweedaag s  kenn i s evenemen t

H
oewel pas
de derde edi-
tie, kan het
Business Soft -
ware Event

putten uit een rijke histo-
rie. Tweeëntwintig jaar
geleden was het dat Mi -
kro  centrum voor het eerst
het unieke KOG organi-
seerde, dat volledig in het
teken stond van klantor-
dergestuurd produceren.
In middels is de digitalise-
ring van productie flink
doorgezet en is het soft-
warelandschap drastisch
veranderd.
Hetzelfde geldt voor de
naam, de inhoud en de
gezichten van het evene-
ment. 

Digitale revolutie 
Eén van die nieuwe gezichten van het Business Software Event is
eventmanager Moniek Groot van Mikrocentrum. Zij legt uit waarom
het evenement zo relevant is: “Feitelijk is er binnen de industrie geen
proces meer waar software geen hoofdrol speelt. Of het nu gaat
om ontwerp en engineering, productie, logistiek, onderhoud of sales
& marketing, achter al deze processen is software de drijvende
kracht. Daarnaast is tegenwoordig alles via het internet verbonden
en wordt steeds meer software naar de cloud gebracht. In theorie is
het daarmee mogelijk alles binnen het bedrijf én de keten te inte-
greren, waarbij real-time gestuurd wordt op klantenvragen en op
informatie die uit de Big Data in het veld wordt gedestilleerd. In de
praktijk is dit echter niet een-twee-drie gedaan en staan bedrijven
voor lastige keuzes. Moet ik standaard software gebruiken of iets
op maat laten maken? Hoe integreer ik mijn systemen en is het über-
haupt wel verstandig om alles naar de cloud te brengen en onder-
ling te verbinden? Dit met het oog op cybersecurity en intellectueel
eigendom.”

Concrete handvatten
Een beursvloer met ruim
honderd exposanten, een
stevig en inspirerend con-
gresprogramma en diver-
se workshops waar in klei-
ne groepjes concrete
praktijksituaties worden
behandeld. Het zijn be -
proefde ingrediënten waar    -
 mee Mikrocentrum al
menig bezoeker uit menig
vakgebied op weg heeft
geholpen met concrete
antwoorden op zijn vra-
gen. Ook zijn het de
ingrediënten waaruit heel
wat duurzame zakenrela-
ties zijn ontstaan.
“Business Software Event is
in korte tijd uitgegroeid tot
het belangrijkste software-
event voor de Ne der   -

landse industrie, waar alles van CAD, PDM en PLM tot en met MES,
ERP WMS en CRM in onderling verband onder één dak te vinden
is. Maar ook overkoepelende processen zoals finance, human
resources, kwaliteit, datamanagement en service & maintenance
komen aan bod. Wie aan de slag wil met Smart Industry, maar niet
weet waar te beginnen, een specifieke softwarevraag heeft, of op
zoek is naar inspiratie moet zeker langskomen!”

www.business-software-event.nl

Ev
en
em
en
t

Oktober/November 2016

31

Na het succes van de vorige editie is het Business Software Event uitgebreid naar twee dagen. 



Bij automatisering draait het vaak om de vraag hoe de meeste arbeid kan wor-
den verricht met zo weinig mogelijk inspanning. En in het geval van engineering-
arbeid komt automatisering dan ook vaak neer op de vraag of er een configura-
tor kan worden ingezet en hoe die dan moet worden ingericht. Een vraag die
Packo Inox voor elke productlijn weer anders beantwoordt. Door Lambert-Jan Koops

Configureren en automatiseren bij  

H
et in België gevestigde Packo
Inox is een producent van roest-
vaststalen componenten en 
in stallaties voor hygiënegevoe-
lige toepassingen en pro  ductie  -

processen, met meer dan vijftig jaar erva-
ring in de voedings- en zuivelindustrie en de
farmaceutische sector. Het bedrijf is geor-
ganiseerd in vijf gespecialiseerde Business
Units: Pumps, Electropolish, Industry,
Cooling en ten slotte melkmachinecompo-
nenten. De producten van Packo Inox voor
de melkkoeling zijn relatief standaard: een
enkele keer worden ze voorzien van een
andere koppeling en voor de rest verschil-
len ze met name van elkaar op het gebied
van capaciteit, waarbij het volume uiteen-
loopt van duizend tot vijfendertigduizend
liter. Voor de procesinstallaties die de onder-
neming produceert, geldt dat ze juist altijd
anders zijn, aangezien het maatwerkpro-
ducten betreft die worden ontworpen vol-
gens de specificaties van de klant. 

Reiniging
De engineering van zowel de melkkoeling-
producten als de procesinstallaties vindt

plaats in het Vlaamse Zedelgem. Hier is ook
Ove De Backer werkzaam, business unit
manager bij Packo Inox, en hij vertelt over
de producten die het bedrijf levert. “De pro-
cesinstallaties die we ontwerpen zijn met
name bedoeld voor de farmaceutische
industrie en voedingsmiddelenproducenten.
Dat betekent dat ze ook zonder uitzonde-
ring worden uitgevoerd in roestvrijstaal,
aangezien hygiënegevoeligheid een zwaar-
wegend onderwerp is op de eisenlijst van
onze klanten. Daarnaast leveren we uiteen-
lopende producten voor zeer diverse bewer-
kingen, zoals het koelen, verwarmen, men-
gen, pompen, opslaan en doseren van
vloeistoffen. Hiervoor worden de complete
systemen ontworpen, met inbegrip van de
bijbehorende onderdelen, zoals pompen,
kleppen en meetinstrumenten. Bijzonder zijn
de reinigingssystemen van Packo Inox, één
van de focusproducten van ons bedrijf.” 
De reinigingsinstallaties van Packo reinigen
een volledige productielijn volgens de prin-
cipes van Cleaning-In-Place (CIP): automa-
tisch en zonder opening of ontmanteling van
procesinstallaties zoals tanks, leidingen,
warmtewisselaars, en vul- en mengmachi-

nes. Het vaste CIP-systeem omvat meerdere
tanks waarin de reinigingsvloeistoffen op de
juiste temperatuur en concentratie worden
gebracht. Het systeem staat vast aangeslo-
ten op de proceslijn en kan dus meerdere
installaties reinigen. “Dit laatste is ook de
reden dat er bijna altijd op maat gemaakte
reinigingssystemen worden verkocht, aan-
gezien elke klant de proceslijn op zijn eigen
manier heeft ingericht. Uiteraard proberen
we bij de engineering van de systemen wel
onderdelen te hergebruiken, maar omdat er
zo veel variabelen zijn die van invloed zijn
op het reinigen, is het hergebruik van een
complete installatie feitelijk onmogelijk.
Gemiddeld kunnen we zo´n tachtig procent
van het ontwerp van de vaste installaties her-
gebruiken en moeten we de rest klantspeci-
fiek ontwerpen. Daarbij gaat het met name
om de piping, aangezien die elke keer weer
afhankelijk is van de aansluitpunten van de
klant”, aldus De Backer. 

Mobiele systemen
Naast de grote reinigingsinstallaties die een
vaste plaats krijgen binnen de muren van
een fabriek en geïntegreerd worden in de
totale fabrieksopzet, levert Packo Inox ook
mobiele reinigingssystemen. Deze units, die
ook volgens CIP werken, zijn eenvoudig te
verplaatsen en daarmee voor verschillende
procesinstallaties te gebruiken. Bovendien
kunnen de mobiele installaties als flexibele
uitbreiding dienen op een vast reinigings-
systeem voor specifieke of minder courante
reinigingen. Voor deze mobiele installatie
geldt dat de engineers van Packo een kap-
stokstructuur hebben ontwikkeld waarin alle
opties in feite al zijn opgenomen. De Backer
legt dit uit: “We hebben hiervoor eerst geïn-
ventariseerd wat onze klanten allemaal
nodig zouden kunnen hebben en vervolgens
een basisstructuur ontworpen die al die
opties kan bevatten. Dat model wordt nu

E lke  p rodu c t l i j n  z i j n  e i gen  op t ima l e  op l o s s i ng
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Een voorbeeld van een vaste Cleaning-In-Place (CIP-)installatie van Packo Inox. 



gebruikt door onze sales-mensen die met
behulp van een configurator in Excel direct
de wensen van de klant kunnen doorvoeren
en meteen een prijsopgaaf kunnen doen.
Een werkwijze die inmiddels heel efficiënt
is gebleken omdat onze verkopers hierdoor
geen vragen meer hoeven te stellen aan
onze engineers, waardoor deze laatste hun
tijd volledig kunnen besteden aan het ont-
werpen van de custom made installaties.”

Bibliotheek
Om de sales input voor de mobiele reini-
gingsinstallaties te kunnen gebruiken, heb-
ben de engineers van Packo Inox in eerste
instantie een bibliotheek gevuld met alle
onderdelen die gebruikt kunnen worden in
de verschillende varianten van de installa-
ties. Ook de onderdelen van vaste partners
van het bedrijf zijn opgenomen in deze
bibliotheek, terwijl tegenwoordig ook STEP-
bestanden van leveranciers beschikbaar
zijn. Voor het beheer van al deze onderde-
len heeft Packo gekozen voor Windchill
PDMLink van PTC, waarbij de implementa-
tie en ondersteuning is uitgevoerd door PTC-
distributeur CadCorner. De keuze voor het
PLM-pakket sluit aan bij de ontwerpsoftware
van Packo, aangezien de engineers van het

bedrijf werken met PTC Creo. De Backer:
“In Windchill zijn alle artikelnummers één
op één gekoppeld aan de Creo-tekeningen,
maar er is nog geen directe koppeling tus-
sen Creo en de sales input, de verkopers
kunnen alleen de onderdelen uit de biblio-
theek kiezen en daar hun model op base-
ren. Voor de verkoop en het ontwerp van
koelinstallaties hebben we binnen Packo
Inox wel een echte Opties en Varianten con-
figurator, met een dynamische koppeling
tussen de Opties en Varianten configurator
en Windchill, maar dat is in het geval van
de reinigingsunits niet echt nodig op dit
moment. Het systeem dat we nu hebben en
dat feitelijk een soort digitaal mecanosys-
teem is, doet precies wat het moet doen,

namelijk de engineer de mogelijkheid bie-
den om snel een model samen te stellen op
basis van de sales input. Ter vergelijking:
voor de invoering van dit systeem duurde
het een week voor een opdracht verwerkt
was en tegenwoordig is het binnen een uur
geregeld.”

Koppeling met ERP
Het gebruik van Windchill is niet alleen
beperkt tot de engineering- en verkoopafde-
ling. Ook op de werkvloer wordt gebruik
gemaakt van de informatie uit het systeem.
“Op de werkplaats is met behulp van de
Creo-viewer alle informatie op te vragen die
nodig is voor het bouwen van de installa-
ties. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld
exploded views in te zien of extra informa-
tie over een onderdeel op te vragen.
Daarnaast maken ook de inkoopmedewer-
kers gebruik van de ontwerpinformatie, aan-
gezien Windchill direct is gekoppeld aan
het ERP-systeem. Doordat we samen met
CadCorner het PLM-systeem op de juiste
manier hebben ingericht, is dat nu geen ver-
eiste meer.” Al met al is De Backer tevreden
over de ICT-ontwikkelingen van de afgelo-
pen jaren. “De standaardisering en automa-
tisering hebben ons al met al veel opgele-
verd: iedereen binnen het bedrijf weet nu
zeker dat hij over de juiste informatie
beschikt en kan snel en efficiënt zijn werk
doen. Dat zorgt niet alleen voor een korte-
re doorlooptijd, maar ook voor gemoeds-
rust omdat we zeker zijn van onze zaken.
En dat is misschien wel net zo belangrijk.”

www.packo.com/nl/home
www.cadcorner.be

www.ptc.com
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De mobiele CIP-installaties zijn eenvoudig te verplaatsen
en daarmee voor verschillende procesinstallaties te
gebruiken. 

Een doseerinstallatie,
uitgewerkt in PTC Creo. 



Hoeveel inzichten kun je op één dag verzamelen over innovatie, simulatie en enginee-
ring? Dat was de vraag die de bezoekers van het Enginia Event vooraf al werd gesteld.
Er lagen er minimaal 25 voor het oprapen. In vier parallelle sessies werden presenta-
ties en workshops gegeven door medewerkers van Enginia en elf externe specialisten. Door de redactie

Innovatie, simulatie en engineering
op Enginia Event

“E
én dag per jaar willen we
onze klanten en hun colle-
ga’s uit de maakindustrie
inzichten bieden op het
gebied van innovatie,” stel-

de Paul Hörchner, directeur van Enginia.
“Door de dag te verdelen in drie streams –
directie, analisten en engineers – kunnen we
vanuit verschillende invalshoeken dagelijkse
vraagstukken met de bijbehorende oplossin-
gen belichten. De directie-stream richt zich
op visie, mensen en financiën, de analisten-
stream gaat over simulatie en eindige ele-
mentenanalyses en de engineering-stream
laat de concrete softwareoplossingen zien
die we hebben op het gebied van CAD,
CAM en PDM.” 

Directie-stream 
Vooral CTO’s en engineeringmanagers
waren aanwezig in de directie-stream. Door
de dag heen ontstonden er hier stevige dis-
cussies over de onderwerpen die gepresen-
teerd werden. De sprekers behandelden

onderwerpen die uiteenliepen van abstract
(visie) naar praktisch (financiering). Hoewel
de dag vooral was gericht op het waarom
van innovatie, gaven de presentaties vol-
doende inzichten over de manier waarop
deze innovaties kunnen worden geïmple-
menteerd. 
Roy van Enkhuyzen, business development
manager bij FME, was moderator in de
directie-stream. Zelf gaf hij in twintig minu-
ten zijn visie op innovatie door te stellen dat
bedrijven ‘zichzelf moeten opeten’. Van
Enkhuyzen gaf voorbeelden uit het exclusie-
ve innovatieprogramma Vaartmakers voor
leden van het FME. Hiermee werd duidelijk
dat bedrijven die een aparte groep opzet-
ten voor innovatie, vaak overleven doordat
ze met een innovatief product zichzelf
opnieuw uitvinden. 

Analisten-stream 
Ook de analisten-stream werd goed bezocht
dit jaar. “Het is een uitdagende doelgroep
om interessante presentaties voor te organi-

seren”, zei Bianca Kuipers, marketingma-
nager van Enginia. “Het zijn de high-level
engineers, dus we moeten voldoende tech-
nische inhoud bieden om ze nog iets te
leren.” 
Vooral het nieuwe simulatieportfolio van
Siemens, Simcenter, trok belangstelling.
Christophe Vandevelde van Siemens PLM
Software, legde uit waarom Siemens zoveel
nadruk legt op simulatie en wat Simcenter
daar op dit moment in kan betekenen.
Hoewel 1D-simulatie en live data-analyse
nog niet zijn ingeburgerd in de machine-
bouw, gaf zijn presentatie duidelijk aan dat
daar de toekomst ligt. 

Engineering-stream 
De engineers in de engineering-stream had-
den de keuze uit presentaties en workshops.
In de presentaties was duidelijk een trend te
herkennen: integratie. Integratie van ver-
schillende disciplines zoals werktuigbouw
en elektro, maar ook integratie van simula-
tie en eindige elementensoftware in de 3D
CAD-omgeving. Siemens ondersteunde
onder andere de workshop ‘ST11, wat wil
je zelf’. Herbert Piepiora leidde de ‘round
table’-discussie, waarbij de engineers hun
wensen konden aangeven voor functies die
ze graag in Solid Edge zouden zien. 
De vraag was natuurlijk of de deelnemers
aan dit event ook de inzichten hebben
gevonden die Enginia in de presentaties
had verwerkt. Tijdens de gezamenlijke over-
horing aan het eind van de dag door Paul
Hörchner, bleek dat meer dan de helft van
de deelnemers meer dan vijf inzichten had-
den genoteerd: voldoende om innovatie aan
te wakkeren. 

event.enginia.nl

The  pu rpo se  o f  smar t  i nnova t i on  
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Paul Hörchner, directeur van
Enginia, vertelde tijdens de 

directie-stream over het 
waarom van innovatie.





Dit derde en laatste artikel over Smart Industry behandelt de aandachtspun-
ten met betrekking tot PDM, het in-proces meten, de logistiek, kwaliteits-
controle en uiteindelijk ook MES. Wat zijn de valkuilen en hoe kan het beter? Door Maarten J.G. van Teeffelen

Smart of niet zo smart, dat is de vraag  

A
ls een product is
geprogrammeerd
en klaar is voor
productie, wor-
den vele discipli-

nes in de werkplaats gebruikt.
Om te borgen hoe een product
is gemaakt, is het van groot
belang dit onder een organisa-
torische schil onder te bren-
gen. Deze schil noemen we
Productie Data Management.
Om een product te maken is
een machine nodig, een op -
spanning, ruwmateriaal, ge -
reedschappen en houders en
NC-programma’s. Om deze
bedrijfsmiddelen te beheren en
vast te leggen, moet er een
centraal punt zijn waar op
terug gegrepen kan worden
om te zien hoe het product is
ge maakt. Op deze plaats kun-
nen ook de andere documenten zoals pdf-tekeningen, e-mails, CAD-
files, meetrapporten, machine-simulatie-files en dergelijke worden
beheerd. Ook NC-programmabeheer met vrijgavebeheer en bewer-
kingstijdinformatie wordt hier bijgehouden. Het gaat dus om een cen-
traal punt waar alle maakinformatie samenstroomt en het overzicht is
van alles wat met het maken van het product te maken heeft.

Aandachtspunten voor Productie Data Management:
• Is er binnen uw organisatie één centraal punt waar u op terug kunt
vallen om alles te zien hoe een product wordt gemaakt?

• Is het Productie Data Management (PDM-)systeem volledig geïnte-
greerd? Dus als u een gereedschap aanklikt in het PDM-systeem,
opent het gereedschapbeheersysteem zich en als u het CAM-bestand
aanklikt, opent het CAM-systeem zich dan?

• Is het beheer van NC-programma’s op orde oftewel, bent u er zeker
van dat er maar één versie van het NC-programma aanwezig is op
een geborgde plek op het netwerk?

• Is een ERP-integratiemogelijkheid aanwezig om productie-orders van-
uit ERP aan het PDM-systeem over te dragen?

CNC-machines/In-proces meten
Om het productieproces tijdens de verspaning onder controle te hou-
den, kunnen er tijdens het proces controlemetingen worden uitgevoerd.

Naast een breukcontrole van
het gereedschap na iedere
bewerking, kunnen er ook pro-
ductcontrolemetingen worden
ge daan. Dit wordt gedaan met
behulp van de meettasters die
in de CNC-machine aanwezig
zijn. De machinebesturing
dient de meetcycli wel te
ondersteunen en men dient
goed na te denken wat men
wil weten en vooral wat men
wil doen als een maat niet aan
de specificaties voldoet.
Men dient zich er namelijk op
voor te bereiden wat men wil
doen als de maten afwijken
van de specificaties. Als men
het productieproces zou willen
stoppen naar aanleiding van
de gemeten waardes, moet het
beladingssysteem de opdracht
krijgen de pallet of product

weg te halen en een nieuwe pallet of product in te voeren. Indien ervoor
wordt gekozen de bewerking te herhalen met een aangepaste radius-
compensatie, zal de te compenseren maat in de gereedschaptabel
moeten worden aangepast en moet de bewerking opnieuw worden
opgeroepen. Een andere optie is dat bij afwijking een compensatie-
bewerking wordt opgestart die van tevoren moet zijn aangemaakt en
in het NC-programma aanwezig moet zijn. 

Een tussentijdse meting van het ruwmateriaal kan ook belangrijk zijn.
Op dat moment gaat het freesresultaat van de machine af om het op
de meetkamer tussentijds te meten. Dit wordt geautomatiseerd, door
het virtueel machine-simulatieresultaat uit het CAM-systeem aan een
CAI-oplossing (Computer Aided Inspection) aan te bieden. Deze oplos-
sing genereert een meetprogramma dat de meetmachine aanstuurt.
Afhankelijk van het meetresultaat wordt de beslissing gemaakt hoe het
proces verder moet worden voortgezet.

Aandachtspunten bij het in-proces meten:
• Ondersteunen de CNC-machines meetcycli?
• Heeft uw CAM-oplossing de mogelijkheid meetcycli te program-
meren?

• Is tussentijds meten op de meetmachine voor uw producten van
belang?

Bed r i j f s p ro ce s s en  nade r  bekeken
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Wordt bij de aansturing van meetmachines hetzelfde 3D-model gebruikt als voor de CAM-programmeurs?
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Logistiek
De grote uitdaging in het logistieke proces is hoe je op het juiste
moment alle bouwstenen van het productieproces op de juiste plek
krijgt. Op het moment dat iets gepland staat om gemaakt te worden,
moeten de gereedschappen, het ruwmateriaal, het NC-programma,
de opspanning en de machine aanwezig en klaar zijn. Naast een
goede planning moeten de logistieke stromingen dus ook goed vastlig-
gen middels procedures en op elkaar worden afgestemd.

Kwaliteitscontrole
Als het om de meetkamer gaat, komen we soms taferelen tegen die
we twintig jaar geleden bij de verspaningsafdeling tegenkwamen. We
hebben 3D-data, er zijn 2D-tekeningen met bemating en toch begin-
nen we weer van scratch af aan, stap voor stap met de hand te pro-
grammeren. Soms zelfs op de meetmachine, waardoor deze op dat
moment niet met meten bezig is. We gebruiken het 3D-model, als we
het al gebruiken, af en toe als het niet anders kan. Misschien een beet-
je gechargeerd, maar ver van de gemiddelde waarheid is het niet.
We hebben de afgelopen jaren zoveel vooruitgang gezien bij bedrij-
ven als het om verspaning gaat, maar de meetkamer heeft dit proces
grotendeels aan zich voorbij laten gaan.
Omdat er steeds vaker meetrapporten worden gevraagd voor de gele-
verde producten, wordt de druk op de meetkamer steeds groter. Steeds
vaker zien we in de meetkamer een bottleneck voor de productie ont-
staan en dat mag natuurlijk niet. Als we over CAM voor meetmachines
spreken, praten we over Computer Aided Inspection (CAI). CAI heeft
een aantal vergelijkingen met CAM, maar heeft ook haar eigen speci-
fieke kenmerken. Overeenkomstig hebben ze dat ze allebei op basis
van een 3D-model moeten kunnen werken en de Feature- en Macro-
Technologie toepassen. Specifiek voor CAI is hoe er wordt omgegaan
met bemating, vorm- en plaatstoleranties. Als je bedenkt dat alle bema-
ting, vorm- en plaatstoleranties door de engineer in CAD al worden
ingegeven, is het niet logisch dat we dit proces weer van voren af aan

gaan invoeren en opbouwen in de meetkamer. Een CAI-oplossing werkt
het liefst met de brondata van bijvoorbeeld SolidWorks, Catia, ProE
(Creo) of NX, zodat de Product Maak Informatie (PMI, ook Product
Manufacturing Information genoemd) wordt meegenomen. Op basis
van deze PMI-informatie wordt de te gebruiken meetstrategie bepaald
omdat deze informatie precies vastlegt ten opzichte van welk referen-
tievlak of punt een bemating moet worden gecontroleerd. Een volledig
automatisch meetprogramma, inclusief een machinesimulatie kan hier-
mee in enkele minuten worden gegenereerd. Het meetprogramma en
de bijbehorende rapportage worden in het PDM-systeem beheerd.

Aandachtspunten voor de kwaliteitscontrole:
• Worden uw meetmachine(s) off-line geprogrammeerd?
• Wordt bij de aansturing van meetmachines hetzelfde 3D-model
gebruikt als voor de CAM-programmeurs?

• Wordt er op dit moment gebruikgemaakt van PMI?
• Genereert uw software ook de juiste rapportages zoals bijvoor-
beeld een First Article Inspection (FAI)?

MES
MES-software: Een compleet overzicht en analyse van het productie-
proces om de gaten in de informatie tussen de ERP-systemen en de pro-
ductiebewerkingen te dichten. Dit is wat MES eigenlijk doet. Het her-
kent de potentie voor technische en organisatorische verbeteringen en
implementeert rendabele, geoptimaliseerde logistieke processen. 
Het MES-systeem neemt de taak op zich om bediening- en machineda-
ta te verzamelen op de productie- of assembleerlocatie. Deze data
worden daarna overgedragen aan de cockpit van de productie en het
ERP/PPS-systeem. Online monitoring informeert u over alle relevante
situaties. Dit houdt u up-to-date zodat u direct kunt reageren. Snelle en
efficiënte identificatie van sleutelindicatoren zoals OEE (Overall
Equipment Effectiveness) garanderen niet alleen hoog effectieve bewer-
kingen en kostentransparantie, maar ook betrouwbaarheid van de
bewerkingen.
De MES-omgeving heeft de mogelijkheden van planning in zich waar-
door het systeem u tijdig informeert over de manier waarop de vertra-
ging in de orders of een bottleneck bij de machines, gereedschappen
of personeel de levertijden zal beïnvloeden. 

Maarten J.G. van Teeffelen is directeur van CNC-Consult & Automation. 
Meer informatie over de bovengenoemde onderwerpen is te vinden op www.cncconsult.nl. 
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Hoe kan ik mijn engineeringstijd met 15% reduceren?

Daar adviseren wij u graag over. 
Neem voor meer informatie contact
met ons op via 073 - 615 38 88 of 
kijk op www.isdgroup.com
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E v e n t s

31 oktober, SmartPlant Instrumentation Seminar
Hoofddorp
www.intergraph.nl

1 - 3 november, Metavak
Gorinchem
www.evenementenhal.nl/metavak

1 - 3 november, Bouw en Installatie Zuid-Nederland
Evenementenhal Venray
www.evenementenhal.nl/venray/beurzen

1 november, Lunch & Learn Ontwerp sneller en slimmer met NXTdim Inventor
Vianen
www.cadac.com/events

1 november, Lunch & Learn Product en flow analyse met Autodesk Simulation
Amsterdam
www.cadac.com/events

1 november, Cadmes Event Nederland
De Rijtuigenloods, Amersfoort
www.cadmes.com

1 november, Comsol Multiphysics Workshop
Enschede
www.comsol.nl/events

1 november, ArchiCAD Testdrive
Amsterdam
www.kubusinfo.nl

2 november, Lunch & Learn Product Data Management met Autodesk Vault
Heerlen
www.cadac.com/events

2 november, Solibri Testdrive
Eindhoven
www.kubusinfo.nl

2 november, Seminar Vinden en Verbinden: Project Informatie Management 
oplossing Newforma voor informatiemanagers
‘s-Hertogenbosch
www.newforma.nl, www.druchtman.nl

3 november, Lunch & Learn Cadac Organice TagHub
Meppel
www.cadac.com/events

3 november, Lunch & Learn Product Configuratie met Autodesk Inventor
Heerlen
www.cadac.com/events

4 november, Eplan Pro Panel Hands-on Workshop voor docenten
Reeuwijk
www.eplantrainingen.nl

8 november, Lunch & Learn BIM Essentials
Antwerpen (BE)
www.cadac.com/events

8 november, Lunch & Learn Product en flow analyse met Autodesk Simulation
Antwerpen (BE)
www.cadac.com/events

8 november, Lunch & Learn Ontwerp sneller en slimmer met NXTdim Inventor
Hasselt (BE)
www.cadac.com/events

8 november, Lunch & Learn Samenwerken in BIM
Antwerpen (BE)
www.cadac.com/events

8 november, Lunch & Learn Spuitgietsimulatie met Autodesk Moldflow
Amsterdam
www.cadac.com/events

8 november, Lunch&learn – HiCAD Constaints Manager
‘s-Hertogenbosch
www.isdgroup.com

8 november, ArchiCAD Testdrive
Erpe Mere (BE)
www.kubusinfo.nl

9 - 10 november Prototyping 2016
Kortrijk Xpo, Kortrijk (BE)
www.prototypingxpo.com

9 november, Lunch & Learn Product Data Management met Autodesk Vault
Vianen
www.cadac.com/events

9 november, Lunch & Learn Spuitgietsimulatie met Autodesk Moldflow
Gent (BE)
www.cadac.com/events

9 november, Workshop MAXX Machining
Teclab, Eindhoven
www.cncconsult.nl/maxxmachining

9 november, Comsol Multiphysics Workshop
Eindhoven
www.comsol.nl/events

9 november, Solibri Testdrive
Hasselt (BE)
www.kubusinfo.nl

10 november, Seminar Smart Industry  
Amersfoort
www.caap.nl/nieuwsberichten/seminar-smart-industry-10-november

10 november, Lunch & Learn BIM voor installatietechniek
Gent (BE)
www.cadac.com/events

10 november, Lunch & Learn Product Configuratie met Autodesk Inventor
Vianen
www.cadac.com/events

10 november, Kennissessie: BIM voor fabrikanten
Wormerveer
www.cadcompany.nl/evenementen
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Zie ook www.cadmagazine.nl voor het laatste overzicht.



Bob Dylan zei ooit: “Er is niets zo stabiel als verandering”, en dit geldt zeker ook
voor SolidWorks. Want ieder jaar kunnen we de klok erop gelijk zetten dat in de
maand oktober de nieuwe versie wordt gereleased. Een mooi zekerheidje voor de
veranderingsgezinde engineer die alles uit zijn CAD-applicatie wil halen. Want met
versie 2017 staat er een release klaar die bol staat van veranderingen. Door Renso Kuster

What’s new 2017 – deel 1

V
oor iedere nieuwe versie van SolidWorks geldt dat er teveel
verbeteringen zijn om één artikel uit de doeken te doen.
Vandaar dat ik mijn verhaal over de nieuwe versie opdeel
in twee verschillende artikelen. In dit eerste deel zal ik met
name ingaan op de mogelijkheden van 3D Interconnect.

Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om samen te werken met
derden die niet van SolidWorks gebruikmaken. Daarnaast zijn er ook
nog belangrijke wijzigingen voor diegene die layouts maken in
SolidWorks. 

3D Interconnect
Een bekend probleem. De SolidWorks-gebruiker importeert een bestand
uit een andere CAD-applicatie, maar zit dan met de vraag hoe hij de
wijzigingen beheert die zijn collega-engineer op deze bestanden uit-
voert. Hier komt de nieuwe SolidWorks 3D Interconnect om de hoek
kijken. Kort gezegd biedt deze functionaliteit de mogelijkheid om niet-
natieve bestanden te gebruiken zonder dat deze geconverteerd wor-
den naar SolidWorks-bestanden. Er ontstaat een link naar het bestand

en zodra er wijzigingen optreden in het origineel, zullen deze doorge-
voerd worden in SolidWorks. Ideaal in het geval van samenwerking
met derden voor een ontwerp, of wanneer er nog oude data zijn. 3D
Interconnect ondersteunt bestanden van Inventor, Solid Edge, Creo,
NX en Catia. Een drietal scenario’s zijn te bedenken voor het gebruik
van de functie. 
Scenario 1: De ontwerper wil een niet-natief SolidWorks-bestand ver-
werken in zijn ontwerp. Via het normale ‘insert component’-menu laadt
hij dit bestand alsof het een gewoon SolidWorks-bestand is. Het enige
wat na het laden eraan herinnert dat het geen SolidWorks-bestand
betreft, is het pijltje op het icoon in de tree. Het grote voordeel komt
wanneer in de andere applicatie het bestand wordt gewijzigd. De ont-
werper krijgt hiervan een notificatie door een verandering van het
icoon. Met een eenvoudige rechtermuisklik is nu het bestand te herla-
den, waarna de laatste versie verschijnt in de samenstelling. SolidWorks
begrijpt de structuur van de bestanden en weet zo ook de id’s van vlak-
ken, randen en aanverwante onderdelen gelijk te houden, zodat mates
en andere referenties updaten zonder foutmeldingen
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Invoegen van een Inventor assembly zonder te converteren. 



Scenario 2: De SolidWorks-engineer gebruikt een ontwerp uit een
ander CAD-systeem in zijn ontwerp. Het is echter nodig om hier bewer-
kingen aan toe te voegen. Zo moet hij wellicht materiaal wegnemen of
afrondingen toevoegen. Dit kan met 3D Interconnect. Wanneer echter
het originele bestand wijzigt, volgt er een melding en na het herladen
van het bestand zal deze worden geüpdatet en zullen de wijzigingen
die de SolidWorks-gebruiker heeft aangebracht automatisch worden
verwerkt in het aangepaste ontwerp. 
Scenario 3: De SolidWorks-ontwerper heeft het ontwerp uit het andere
CAD-systeem ingelezen middels 3D Interconnect. Iedere wijziging aan
de andere kant zal worden doorgevoerd in SolidWorks. Het blijkt dan
echter dat het externe onderdeel wezenlijk moet worden aangepast
voor het ontwerp, bijvoorbeeld omdat het groter moet worden. De
SolidWorks-gebruiker verbreekt hiervoor de link met het originele
bestand. Hiermee krijgt hij een gewoon SolidWorks-bestand dat hij
middels direct editing aanpast. Let op! Door de verbroken link zal het
bestand niet meer updaten wanneer er een wijziging aan het originele
bestand plaatsvindt.

Facility layout
Wie SolidWorks gebruikt om layouts te maken, zal de nieuwe magne-
tic mates zeer weten te waarderen. Deze bieden namelijk de mogelijk-
heid om ontwerpen heel eenvoudig middels drag & drop aan elkaar
te klikken en ook weer uit elkaar te halen. Per ontwerp zijn meerdere
van deze magnetic points te definiëren. Ook een grondvlak is te defi-
niëren, wat ervoor zorgt dat een model direct op de grond vastklikt
wanneer het in een samenstelling wordt geladen. Omdat layouts vaak
erg groot worden, is deze techniek te combineren met de Speedpak-
functionaliteit. Hiermee worden modellen zeer licht en eenvoudig te
laden en te handelen. Nieuw aan Speedpak is dat deze nu ook cur-
ves en referentiegeometrie kan bevatten, zoals assen, planes en pun-
ten.

Sketching
Een geheel nieuwe schetsfunctie is de ‘Offset on surface’. Deze functie
creëert op basis van een 3D-schets een offset contour van alle edges
van het vlak wat de gebruiker selecteert of van één of meerdere edges.
Met deze zeer krachtige functie is dus heel snel een schets te maken
door een stuk van het surface weg te trimmen of een extrusie te maken
met een complexe buitenvorm. Overigens is deze functie niet exclusief
voor surfaces maar werkt deze ook bij vlakken van solids.
Ook nieuw zijn de shaded contours in de schetsomgeving. Met deze
weergave is direct inzichtelijk hoe een eventuele 3D-bewerking van dit
vlak eruit zal zien. Maar ook voor selectie is dit erg makkelijk. Zo is
het voor verplaatsen niet nodig om direct één van de schetselementen
te selecteren. De gebruiker kan op de shaded contour klikken om ver-
volgens deze te selecteren en hiermee te schuiven. Ook is deze te
gebruiken voor het leggen van relaties. Zo zijn bijvoorbeeld de vier
zijden van een rechthoek gelijk te maken aan elkaar, met behulp van
één commando.

Conclusie
Met verbeteringen over de hele range van het SolidWorks-product-
gamma biedt SolidWorks 2017 engineers de kans om in hun dage-
lijkse werk een duidelijke efficiencyslag te slaan. 3D Interconnect zal
wezenlijk veranderen hoe er met bestanden van derden wordt omge-
gaan. Daarnaast zullen de magnetic mates een grote hulp zijn voor
diegenen die layouts maken.
Wie wil weten wat SolidWorks 2017 nog meer kan betekenen, kan
contact opnemen met zijn SolidWorks-reseller.

Renso Kuster renso@cadmes.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. 
Meer informatie over SolidWorks-functionaliteit is te verkrijgen bij uw SolidWorks-reseller.
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In dit artikel over tips & tricks in AutoCAD 2017 komen er uiteraard weer een
aantal handige zaken naar voren. Ondertussen is er ook een eerste service-
pack beschikbaar gekomen dat normaal gesproken via de Autodesk Desktop
App geïnstalleerd wordt.Door Jean-Pierre van Gastel

Dialoogvensters, centerlijnen en 

A
utodesk heeft in AutoCAD
2017 de nummer 3 van de
AUGI wishlist volledig inge-
willigd. Al geruime tijd
stoorde het een groot aan-

tal gebruikers dat sommige dialoogven-
sters niet groter werden weergegeven
en niet verschaalbaar waren. Dit kon
slechts bij een beperkt aantal dialoog-
vensters en dat was weinig consequent.
Inmiddels is onder andere het Select
File-dialoogvenster aangepast. De Pre -
view van de tekening wordt groter weer-
gegeven, maar ook de link naar
Buzzsaw is verwijderd uit de zoge-
naamde Places list aan de linkerkant
van het dialoogvenster, zie afbeelding
1. Verder heeft ook het Insert dialoog-
venster de nodige aanpassingen gekre-
gen. Naast een echt veel grotere Preview
van het geselecteerde blok worden er ook
veel meer karakters weergegeven in het
Name field, zie afbeelding 2.
De nieuw geïntroduceerde Auto Com -
plete voor de naam van een blok zal
door de gebruiker enorm worden
gewaardeerd. Het gedrag is hierbij ver-
gelijkbaar met een Dynamic Input van
AutoCAD-commando’s in de Drawing Editor. Zodra
de gebruiker begint met typen, wordt de tekst auto-
matisch aangevuld met beschikbare namen van
blokken. Dit scheelt scrollen door de lijst. 

Weergave attributes
Het Insert-dialoogvenster kan worden verschaald in
AutoCAD 2017, waardoor er een grotere Preview
zichtbaar wordt van een geselecteerd blok in de
tekening. In het dialoogvenster Page Setup
Manager zijn de hoogte en de breedte van het dia-
loogvenster aan te passen, zodat de gebruiker
meer page setups tegelijkertijd kan zien. 
Over het ooit in AutoCAD 13 geïntroduceerde
Object Grouping is ook nieuws te melden. Het
Object Grouping-dialoogvenster is te openen van-
uit het Group panel, dat deel uitmaakt van de

Home ribbon tab. Standaard staan er
nu 17 groepen weergegeven in dit dia-
loogvenster. In de vorige versie van
AutoCAD waren dit slechts 11 groepen.
De Layer States Manager kan in
AutoCAD 2017 direct worden geopend
vanuit het Layers panel in de Home rib-
bon tab en is ook verschaalbaar. Het
Edit-dialoogvenster Attributes geeft in
AutoCAD 2017 maar liefst 15 attribu-
tes weer, vergeleken met 8 attributes in
de vorige AutoCAD-versie. Het En -
hanced Attribute Editor-dialoogvenster
kan in AutoCAD 2017 verschaald wor-
den, waardoor er hier ook uiteraard
meer informatie zichtbaar is. Ditzelfde
geldt ook voor de dialoogvensters Move
or Copy layouts, Drawing Properties,
Load/Unload Applications en Open
VBA Project.

Beveiliging
De weergave van de zogenaamde
Trusted Paths in het Security Options-dia-
loogvenster is aangepast in Auto CAD
2017. AutoCAD 2017 vertrouwt nu
automatisch alle bestanden en folders
die zich in de Program Files bevinden

die door de User Account Control (UAC) worden
beheerd. Deze zogenaamde Trusted Paths worden
uitgegrijsd weergegeven in het dialoogvenster. In
de vorige versie van AutoCAD werden deze paden
niet weergegeven, zie afbeelding 3.

ToolTip en Delete Key
Een nieuwe instelling in de Display tab van het
Options-dialoogvenster met de naam Number of
seconds to delay bepaalt hoe snel tooltips tevoor-
schijn komen. Tooltips zijn natuurlijk erg praktisch
voor nieuwe gebruikers, maar een ervaren gebrui-
ker wil deze gewoon niet in beeld krijgen. Indien
de PICKFIRST-variabele op 0 staat en de gebruiker
probeert een selectie in een tekening te verwijde-
ren door middel van de Delete-toets, dan verschijnt
er automatisch een melding over de PICKFIRST-

T i p s  &  T r i c k s  Au toCAD

42

Ti
p
s 
&
 T
ri
ck
s

Oktober/November 2016

Afbeelding 1: Het dialoogvenster Select File is aangepast. 

Afbeelding 2: Het Insert-dialoogvenster geeft veel meer karakters weer in het Name
field. 

Afbeelding 3: Trusted Paths worden uitgegrijsd weer-
gegeven in het dialoogvenster Security Options. 



instelling. Deze melding is te onderdrukken door de optie Always
perform my current choice te selecteren. Door dit te doen wordt de
Delete Key-melding toegevoegd aan de Hidden Message Settings,
die terug te vinden zijn in de System tab van het Options-dialoog-
venster.

Centerlijnen en markeringen
AutoCAD 2017 bevat een groot aantal nieuwe mogelijkheden voor
het plaatsen van centerlijnen en markeringen. Deze functionaliteit is
natuurlijk al lang aanwezig in AutoCAD Mechanical en biedt daar
dan ook nog veel meer mogelijkheden, maar dit terzijde. De moge-
lijkheden voor de AutoCAD 2017-centerlijn zijn terug te vinden in
het Centerlines panel, dat deel uitmaakt van de Annotate ribbon
tab. Het Centerline-commando plaatst uiteraard centerlijnen op basis
van een gespecificeerd lijntype tussen bestaande lijnen en polylij-
nen. Het Center Mark-commando plaatst een associatieve center-
markering in een geselecteerde cirkel, boog of polygoonboog.
Zodra de gebruiker de geassocieerde objecten verplaatst, worden
ook de centerlijnen en centermarkeringen automatisch mee ver-
plaatst. Dit associatieve gedrag kan worden opgeheven door het
nieuwe commando CENTERDISASSOCIATE. Hiermee kan het asso-
ciatieve gedrag weer in ere worden hersteld. 
De weergave van centerlijnen en centermarkeringen worden
bepaald door een aantal nieuwe systeemvariabelen. De systeemva-
riabele CENTEREXE bepaalt hoeveel de centerlijnen en centermar-
keringen doorsteken. Met de systeemvariabele CENTERMARKEXE is
in te stellen of er centerlijnen getekend worden of alleen een klein
kruisje voor een centermarkering. Uiteraard behoort er ook een laag
actief te zijn waarop alle centerlijnen en centermarkeringen worden
geplaatst. Deze laag is in te stellen met de systeemvariabele CEN-
TERLAYER. De gebruiker kan het lijntype bepalen met de nieuwe
systeemvariabele CENTERLTYPE. Wat daar natuurlijk direct ook mee
te maken heeft, is de schaal van het lijntype. Deze is in te stellen

met CENTERLTSCALE. CENTERCROSSSIZE regelt de afmetingen van
de centermarkeringen. De nieuwe systeemvariabele CENTERCROSS-
GAP bepaalt wat de afstand van de openingen is in de centerlijnen
en markeringen. 
Het aanpassen van bestaande centerlijnen en centermarkeringen is
eenvoudig door het gebruik van grips. Een multifunctioneel grip-
menu toont automatisch instellingen die te maken hebben met cen-
terlijnen en centermarkeringen. Als alternatief kan de gebruiker uiter-
aard ook het vertrouwde Properties palette gebruiken, zie afbeelding
4. Hierin worden alle eigenschappen van geselecteerde centerlij-
nen en centermarkeringen weergegeven. Indien een bepaalde aan-
passing toch niet bevalt, kan deze ongedaan worden gemaakt met
het CENTERRESET-commando. In dat geval wordt de huidige instel-
ling van CENTEREXE teruggezet.
De nieuwe centerlijnen en centermarkeringen zijn erg nuttig voor
mechanisch gebaseerd tekenwerk. Toch is AutoCAD Mechanical
een betere totaaloplossing voor mechanisch gebaseerd 2D-teken-
werk, aangezien dit pakket een enorme hoeveelheid extra functio-
naliteit bevat.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Voor
meer informatie over dit onderwerp, zie ook: www.autodesk.nl.
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Afbeelding 4:  Het aanpassen van bestaande centerlijnen en centermarkeringen kan met grips en met het Properties palette.
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In dit artikel een berg tips en tricks rondom 3ds Max 2017. Ondertussen is er
een nieuwe versie beschikbaar gekomen van de in een vorig nummer toege-
lichte 3ds Max Asset Library. Daarnaast is Servicepack 3 inmiddels beschik-
baar gesteld voor 3ds Max 2017.Door Jean-Pierre van Gastel

Autodesk Raytracer

D
e nieuwe Asset Library biedt een
drietal interessante zaken. De
eerste is de nieuwe Object Paint-
optie in het Asset Library-dia-
loogvenster. Object Paint, ooit

geïntroduceerd in 3ds Max-versie 2010, is
nog steeds de beste tool voor het compleet
willekeurig en snel aanbrengen van vegeta-
tie met behulp van een penseel (Brush).
Vanuit het Asset Library-dialoogvenster sluit
dit perfect aan doordat de gebruiker een
kluit met gras of een struik of boom direct in
de bibliotheek kan selecteren en daarmee
vervolgens in 3D kan schilderen in de 3ds
Max scene. De tweede nieuwe en zeer inte-
ressante optie binnen Asset Library is de File
Summary. Hiermee is in één oogopslag zicht-
baar met welke versie van 3ds Max het
bestand is gemaakt. Daarnaast is ook direct
zichtbaar welke render engine er is gebruikt
en uit hoeveel objecten de scene bestaat.
Wat verder opvalt aan de nieuwe versie van
de Asset Library is dat de Creative Market,
een commerciële website met content voor
3ds Max, volledig is geïntegreerd in de
Asset Library, zie afbeelding 1.
Opmerking: helaas komt de update van de

Asset Library niet naar voren via de
Autodesk Desktop App. De gebruiker zal
deze zelf opnieuw moeten downloaden via
de Autodesk App Store. 

Autodesk Raytracer 
3ds Max 2017 heeft de beschikking gekre-
gen over de nieuwe render engine ART. ART
is eigenlijk een afkorting voor Autodesk
Raytracer, maar in feite worden er door deze
render engine geen ray tracing-technieken
gebruikt. De Autodesk Raytracer is een zoge-
naamde path tracer, waarbij er geen instellin-
gen hoeven te worden bepaald voor het ren-
deren zelf. Bij ray tracing worden er vanuit
alle aanwezige lichtbronnen lichtstralen de
scene ingeschoten, waarna deze vervolgens
weerkaatsen. Zodra een lichtstraal weerkaatst
op een object, bepaalt de vorm en het mate-
riaal van het object hoe de lichtstraal weer-
kaatst wordt en hoeveel energie er overblijft
van het licht. Of deze weerkaatsing dan bin-
nen het camerabeeld valt of niet, maakt hier-
bij niet uit. Elke lichtstraal wordt bij dit proces
volledig doorgerekend, waardoor het rende-
ren erg lang kan duren. Bij een path tracer
werkt dit eigenlijk precies andersom. Hierbij

worden er vanuit het actieve camerabeeld
rays de scene ingeschoten die alleen weer-
kaatsen op zichtbare objecten in het camera-
beeld. Vervolgens wordt hier ook weer op
basis van de vorm en materiaal beslist hoe de
lichtstraal zijn weg vervolgt en wordt weer-
kaatst. De laatste weerkaatsing is altijd terug
naar de lichtbron in de scene. Door deze
andere manier van werken is een path tracer
vele malen sneller dan een ray tracer. 

Extra Mogelijkheden
De Autodesk Raytracer is niet nieuw en maak-
te al langer deel uit van AutoCAD, Revit,
Inventor en Fusion 360. De ART render engi-
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ne heeft echter wel wat extra mogelijkheden
in 3ds Max 2017 in de vorm van het zoge-
naamde Noise filtering en Render Elements.
ART is een renderer die volledig op de pro-
cessor(s) van de computer (CPU) vertrouwt en
maakt dus geen gebruik van de grafische
kaart voor het renderproces. 
In het dialoogvenster 3ds Max Render Setup
staat ART ingesteld als de standaard render
engine. Indien dit niet het geval is, heeft de
gebruiker waarschijnlijk bij de allereerste keer
opstarten van 3ds Max 2017 niet gekozen
voor de zogenaamde Design VIZ-instellingen.
Dit kan alsnog in het dialoogvenster Custom
UI and Defaults Switcher. 
Het eerste tabblad van het Render Setup-dia-
loogvenster, genaamd Common, bevat altijd
alle instellingen met betrekking tot de resolu-
tie van het beeld of animatie en bijbehoren-
de zaken. De overige tabbladen zijn hele-
maal afhankelijk van de gekozen render
engine. Het middelste tabblad, met de naam
ART Renderer, bevat een minimaal aantal
instellingen die kunnen worden gekozen voor
ART, zie afbeelding 2. Onder de Rendering
Parameters is de renderkwaliteit terug te vin-
den. De kwaliteit is in te stellen met een een-
voudige schuifbalk. Gebaseerd op deze instel-
ling wordt de zogenaamde Target Quality
ingesteld, uitgedrukt in decibel (dB). Dit is in
decibel omdat de renderer aan zogenaamde
noise reduction doet. Concreet start de rende-
ring heel erg snel en heeft de gebruiker direct
beeld met zeer veel ruis (noise). Hoe hoger
de kwaliteit, hoe langer de renderer blijft reke-
nen om uiteindelijk alle ruis te verwijderen.
Het is echter af te raden om alléén de kwali-
teit maximaal te zetten. Het is handiger om
dit te doen in combinatie met een tijdinstel-
ling. Deze is terug te vinden onder de Render

quality. Door de tijd in te stellen weet de
gebruiker zeker dat de renderer stopt na de
ingestelde tijd, ook indien de gewenste
Render quality nog niet is bereikt. 

Noise Filtering
Voor animaties is het belangrijk om gebruik
te maken van Iterations. Hierbij wordt het
frame een aantal keer doorberekend op basis
van deze instelling. Het maakt hierbij niet uit
hoeveel objecten er plots zichtbaar zijn op
een later tijdstip in de animatie, het frame
wordt op basis van de ingestelde iterations
doorgerekend. 
De extra mogelijkheid die ART biedt ten
opzichte van de overige Autodesk-producten
is Noise Filtering, zie afbeelding 3. Noise
Filtering is een extra nabewerking als de ren-
dering klaar is. Door gebruik te maken van
Noise Filtering kan de ruis enorm afnemen in
een gerenderd beeld. Het is echter aan te
raden om de Noise Filtering niet maximaal te
zetten, aangezien er dan echt pixels zullen
ontbreken in de rendering. Noise Filtering
werkt op basis van een percentage en de

diverse percentages kunnen ingesteld worden
door gebruik te maken van het tabblad
Render Elements in het Render Setup-dialoog-
venster.
De ART render engine kan enorm snel zijn,
afhankelijk van het soort scene. Een interieur
met heel weinig licht zal beduidend meer tijd
vergen dan een exterieur met volop zonlicht.
Het aantal lichtbronnen in een scene is voor
de ART render engine niet heel erg van
belang. Hoe meer hoe liever. Dit is heel
anders dan het geval was met de oude Nvidia
Mental Ray engine. 
Het renderen van ART heeft vooral zin bij het
gebruik van High Dynamic Range Images die
eenvoudig te plaatsen zijn in de Environment.
Zodra de gebruiker dit doet, weet ART direct
dat dit een vorm van licht is en kan de engi-
ne hier direct mee renderen. Dit levert goede
resultaten op in een zeer kort tijdsbestek, zie
afbeelding 4. 
Aangezien ART een vrij nieuwe render en-
gine heeft, brengt dit helaas ook nog een aan-
tal tekortkomingen met zich mee. Zo onder-
steunt ART geen proxies en kan het niet
overweg met bijvoorbeeld Forest Pack van
Itoo-software. Ook op het gebied van mate-
rialen en textures heeft de engine een aantal
beperkingen. Deze beperkingen bevinden
zich gelukkig weer wel in hele oude materia-
len waar iedereen tegenwoordig eigenlijk
beter van af kan blijven. 
Naast ART maken ook altijd nog de Quick -
silver Hardware Renderer, Nvidia iray en
Nvidia mental ray deel uit van 3ds Max. De
vraag is echter voor hoelang nog, aangezien
Autodesk het bedrijf Solid Angle heeft ge -
kocht, dat de bekende Arnold-renderer heeft
ontwikkeld.

Jean-Pierre van Gastel jeanpierre.vangastel@tddatech.nl is freelance
redacteur voor CAD-Magazine. Voor meer informatie over dit 

onderwerp zie ook: www.autodesk.nl.
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Afbeelding 3: Een extra mogelijkheid van ART in 3ds Max is Noise Filtering.

Afbeelding 4: Het renderen van ART heeft vooral zin bij
het gebruik van High Dynamic Range Images. 



Panelen zijn entiteiten waar geen rekening mee wordt gehouden in de eindige elemen-
tenanalyse. De stijfheid wordt dus niet meegenomen in de berekening, maar ze zijn in
staat om de aanwezige vlaklast te herverdelen naar andere lastdragende entiteiten
die het paneel ondersteunen. Het paneel kan de aanwezige last transformeren naar
knopen (hoeken), randen (openingsranden) of balken die zich in het vlak van het paneel
bevinden (balken die het paneel ondersteunen). De aanwezige last kan worden her-
verdeeld in één of twee richtingen, afhankelijk van de gebruikersinstelling.Door Irca Schepers

Belastingspanelen

E
en paneel van het type belas-
ting naar knopen brengt de
aanwezige last over naar alle
of naar geselecteerde knopen
(hoeken) van het paneel. De

last wordt alleen in ondersteunde knopen
gegenereerd. Het totaal van de last
wordt overgebracht naar knopen volgens
de lengte van de randen die met elke
knoop zijn verbonden. De ontwerper kan
het gewicht van afzonderlijk knopen
instellen of sommige hiervan uitsluiten
van de belastingoverdracht. De paneel-
ondersteuningen kunnen worden weer-
gegeven. Alle typen belasting kunnen op
het paneel worden gebruikt. Het paneel
is beschikbaar in alle typen projecten,
zoals raamwerk, raster en algemeen. 

Belasting naar randen paneel
Een paneel van dit type brengt de aan-
wezige last over naar alle of naar gese-
lecteerde randen van het paneel. De last
wordt alleen gegenereerd langs onder-
steunde randen. De totale last wordt naar
de randen overgebracht volgens de leng-
te van de randen. U kunt het gewicht van
afzonderlijke randen aanpassen of som-
mige hiervan uitsluiten van de belasting-
overdracht.
Ondersteuningen kunnen bestaan uit balken of randen van 2D-ele-
menten. Het is niet mogelijk een direct steunpunt op het belastingspa-
neel te definiëren. Als een rand slechts gedeeltelijk wordt ondersteund,
wordt een puntlast gegenereerd aan het einde van de ondersteuning.
De paneelondersteuningen kunnen worden weergegeven. Alle typen
belasting kunnen op het paneel worden gebruikt. Het paneel is
beschikbaar in alle typen projecten.

Belasting naar randen opening
Dit type is analoog aan het vorige. Het verschil is dat voor dit type
een opening wordt gedefinieerd waarbij de last wordt afgedragen

naar de openingsranden. De eigen-
schappen van dergelijk belastingspa-
neel zijn beperkt.

Belasting naar paneelliggers
Een paneel van dit type brengt de aan-
wezige last over naar alle of naar gese-
lecteerde liggers die zich (met een
gedefinieerde tolerantie) bevinden in
het vlak van het paneel. Als het paneel
enkele ondersteunde randen heeft, wor-
den deze randen behandeld als liggers,
dat wil zeggen: de last wordt ook hier-
naar overgebracht. Het is niet mogelijk
een direct steunpunt op het belastings-
paneel te definiëren.
De gebruiker kan een methode kiezen
die de last naar de liggers overbrengt.
Er zijn twee methoden beschikbaar,
standaard en nauwkeurig. 
Bij standaard wordt het totaal van de
belasting overgedragen op de liggers
volgens de lengte van de afzonderlijke
liggers en ondersteunde randen. De
gebruiker kan de gewichtfactor voor
afzonderlijke liggers instellen of sommi-
ge hiervan uitsluiten van de belasting-
overdracht.
In het geval van nauwkeurig wordt ein-
dige-elementenmethode gebruikt om de

belasting op individuele liggers te herberekenen. Alle typen belas-
ting kunnen op het paneel worden gebruikt. Het paneel is beschik-
baar in alle typen projecten.

Irca Schepers is customer service engineer bij SCIA Nederland. 
Voor meer informatie: kijk op www.scia.net.
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Een belasting naar knopen paneel. 

Een belasting naar randen paneel. 
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Multi-body-modeling opende in Inventor de weg naar het aansturen van een samen-
stelling vanuit een enkel part, door de bodies naar parts om te zetten. Sommige featu-
res laten zich echter niet zo makkelijk vangen.Door Rob Sman

Een rib uit het lijf

B
ij het creëren van een Rib, of een
(solid) Extrude van een open pro-
fiel, ontbreekt de mogelijkheid om
als resultaat voor een New Solid te
kiezen. Daarmee is het onmogelijk

om die features door middel van Derive,
Make Part of Make Components als zelfstan-
dig onderdeel op te slaan. Een rib, of de eer-
der genoemde extrude-methode, kan ook
geen base-feature zijn, zodat het ook uitge-
sloten is een dergelijk part in een samenstel-
ling aan te maken. Via omwegen zijn er ech-
ter wel mogelijkheden om een resultaat te
verkrijgen. Twee methoden worden hier toe-
gelicht aan de hand van het voorbeeld in
afbeelding 1.
De meest basale wijze om de rib in het part
uit de afbeelding te isoleren, is door deze rib
te zien als het verschil tussen het part zónder
en mét rib. Het part zonder rib is dan het
eigenlijke onderdeel! Als het onderdeel is
opgeslagen (“A.ipt”), kan de solid ervan met
de Derive-feature worden gekoppeld aan een
nieuw aan te maken onderdeel. Nu kan daar-
op de Rib worden geconstrueerd. Ook dit

onderdeel moet worden opgeslagen (“B.ipt”).
Hierna moet opnieuw een part worden aan-
gemaakt, waarin achtereenvolgens de solids
van de twee eerdere bestanden met behulp
van Derive worden geplaatst. Vervolgens kan
met de functie Combine de solid zonder rib
worden afgetrokken van de solid met rib,
zodat de rib (“B-A=C.ipt”) overblijft. Deze
manier van werken heeft als voordeel dat C
geheel associatief is met A en B. Het nadeel
is de noodzaak een extra bestand (B) te moe-
ten aanmaken, en de ‘overhead’ die dat ople-
vert in het eindresultaat (C). Indien gewenst
kan de link, en daarmee de associativiteit, met
A en B worden verbroken, waarbij B kan wor-
den verwijderd en de bestandsgrootte van C
wordt gereduceerd. Indien in B meerdere ribs
zijn aangemaakt, kan in C met Delete Face
met de optie Select Lump Or Void telkens één
rib worden overgelaten, waarna het bestand
kan worden opgeslagen als D, E, et cetera.

Copy Object
Een tweede methode voor het isoleren van
een rib bestaat uit het gebruik van Copy

Object, dat verstopt zit in het uitklapgedeel-
te van het Modify-panel. De ribs kunnen in
dit geval gewoon in het part “A” worden
aangebracht. Met Copy Object kunnen de
faces (vlakken) van de Rib gekopieerd wor-
den naar surfaces. Let op dat Surfaces geko-
zen is als Output en Face als selectiemetho-
de. Door de rib met Suppress Feature
tijdelijk te verwijderen, kunnen met Copy
Object ook de vlakken waarop de rib aan-
sluit worden gekopieerd. (Merk op dat de
optie Associative niet beschikbaar is in Part-
mode.) In een nieuw part kan met Derive de
set oppervlakken worden geïmporteerd,
zodat met Sculpt de body van de rib kan
worden verkregen. Nu kan de link met A
worden verbroken en kunnen in A zowel de
Rib als de surfaces worden verwijderd.
Vergeleken met de hierboven besproken
methode is het voordeel dat er geen extra
bestanden hoeven worden aangemaakt en
dat het direct toepasbaar is. Het nadeel is
uiteraard dat associativiteit uitgesloten is.

www.autodesk.nl
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Afbeelding 1: een part met een rib die aansluit op cilindrische 
vlakken.

Afbeelding 2: de rib uit het part gehaald met een van de 
beschreven methoden.

Afbeelding 3: de verder bewerkte rib in samenstelling geplaatst.



In dit artikel uitleg over twee nieuwe ST9-methoden om montagegaten en sparin-
gen te maken. Beide zijn functies voor de werktuigbouwer om snel en met minder
kans op fouten tot een eindresultaat te komen.Door Jaap Dubbelaar

Multi-Body Features en Boolean schroefdraad
T i p s  &  T r i c k  So l i d  Edge

H
et werken met meerdere
solids in één part-file
wordt Multi Body Mo de -
ling (MBM) ge noemd.
Deze methode is geen

alternatief voor het werken met een
samenstelling, maar een speciale aan-
pak voor de wat complexere model-
len. Een methode waarbij de ontwer-
per bijvoorbeeld met de eindvorm start
en deze naderhand in onderdelen
opdeelt omdat vanuit het geheel veel
beter de deelvlakken kunnen worden
bepaald. Vervolgens worden de delen, de Bodies, in detail uitgewerkt
om uiteindelijk te worden weggeschreven als parts die weer worden
samengevoegd in een samenstelling. Een andere toepassing van MBM
betreft modellen die bestaan uit delen, waarbij de delen aan elkaar
worden gelast waarna het resultaat als één mono-onderdeel wordt
gezien. Ook kunnen verschillende bewerkingsstappen in verschillende
Bodies worden vastgelegd.

Multi-Body Features
Vanaf Solid Edge ST9 kunnen bij het werken met MBM de meeste
bewerkingen in één keer op meerder Bodies tegelijkertijd worden uit-
gevoerd. Dit betreft de features Cutout, Rounds, Chamfers, Holes en
Patterns. Bij het maken van bijvoorbeeld een uitsparing met een Cutout
is in de Extend-stap een keuze te maken tussen de Active Body of
Selected Bodies. De laatste is de default en alle Bodies die door de
bewerking worden bereikt, lichten op. Met Ctrl-select kunnen vervol-
gens meer of minder Bodies worden geselecteerd, waarna de sparing
in alle geselecteerde solids in één keer wordt aangebracht.
Bij de Round en Chamfer-features, die geen extend-stap hebben, kun-

nen ribben van meerdere Bodies in
één bewerking worden gekozen. Dit
in tegenstelling tot voorgaande Solid
Edge-versies waarin alleen de geacti-
veerde Body te bewerken was.

Boolean schroefdraad
Een hele mooie manier om montage-
gaten van onderdelen met de correcte
maat op de correcte plek te krijgen, is
het gebruik van de Boolean Subtract-
functie in de samenstelling. Zo kunnen
onderdelen binnen de samenstelling

(de Tool-parts) worden gebruikt om de uitsparingen en gaten te defi-
niëren in andere onderdelen (de Target-parts). De geometrie van het
ene model is hierbij het gereedschap om materiaal weg te nemen in
het andere. In ST9 is de Subtract uitgebreid met een aantal opties,
zoals het direct aanbrengen van inwendig schroefdraad indien het
Tool-part uitwendige draad heeft. Als resultaat ontstaan echt parametri-
sche Hole Features die dus ook gewijzigd kunnen worden door de
Hole-parameters te wijzigen, zoals gat-type en diepte. Ook de ontwer-
pers kiezen voor gaten zonder schroefdraad die één maat groter zijn
dan de bout die erdoorheen moet.
Zowel voor de Tools als voor de Targets kunnen meerdere modellen in
één bewerking worden gekozen. De nieuwe functionaliteit is zowel in
de Ordered als de Synchronous modelleermethode beschikbaar.
Werkend in Ordered is de optie Maintain Links beschikbaar voor asso-
ciativiteit tussen de Tools en de Targets.

Jaap Dubbelaar is freelance redacteur voor CAD-Magazine. Aanvullende informatie over Solid Edge 
is te vinden op www.solidedge.com en www.solidedge.nl.

Ti
p
s 
&
 T
ri
ck
s

Oktober/November 2016

49

Met een Cutout en een Round worden hier meerdere solids van een Multi Body-model in één
bewerking aangepast.

Met een Cutout en een Round worden hier meerdere solids van een 
Multi Body-model in één bewerking aangepast.



CADServer maakt
het mogelijk om
met meerdere par-
tijen overal ter we-
reld in de Cloud
samen te werken en het overzicht te bewaren. De applicatie stelt
de gebruiker in staat om project- en productdata centraal op te
slaan en te beheren. CAD-Magazine sprak met de makers van
CADServer in een gesprek dat ging over veiligheid, samenwerking
en databeheer. 

Op 11 oktober hield
Cards PLM Solutions
het NX 11 Launch
Event in het Con fe ren -
ce Center op de High
Tech Campus te Eind -
hoven. Dit in samenwerking met Siemens PLM Software en Red Bull
Racing. CAD-Magazine was erbij en sprak met Erik Burghoorn,
managing director van Cards PLM Solutions over NX11 en de laat-
ste ontwikkelingen in de maakindustrie.

NX11 Launch Event

In CAD-Magazine 8 – 2016

Centraal databeheer als samenwerkingstool

De doelgroep
CAD-Magazine wordt in Nederland en België verspreid onder (poten-
tiële) gebruikers van PC CAD, GIS, visuali satie en andere ontwerppro-
ducten, binnen industriële ondernemingen, productie-, bouw-, instal la-
tie- en civieltechnische bedrijven, inge nieurs-, technische advies-, 
ontwerp- en architecten bureaus, de centrale, lokale en provinciale over-
heden, nutsbedrijven, instel lingen voor middelbaar en hoger technisch
onderwijs, dealerorganisaties en leveranciers in de CAD-branche.

Abonnementen 2016
Een abonnement op CAD-Magazine vraagt u aan via de website
www.cadmagazine.nl. De prijs voor een jaarabonnement (acht opeen-
volgende nummers) op CAD-Magazine bedraagt 85,00 euro (exclusief
6% btw). Deze prijs geldt voor verzending binnen Nederland. Voor
verzending buiten Nederland bedraagt de prijs 98,00 euro. 
Abon nementen worden automatisch verlengd. Opzeggingen, schrifte-
lijk of via e-mail, dienen één maand voor het verstrijken van het abon-
nementsjaar in ons bezit te zijn. U ontvangt altijd een bevestiging van
de opzegging en de einddatum per e-mail of brief. Telefonische opzeg-
gingen worden niet in behandeling genomen. 
Voor informatie en aanvraag abonnementen: info@cadmagazine.nl.

Password
Profiteer van de voordelen van een abonnement op CAD-Magazine. U
heeft als abonnee met uw debiteurennummer toegang tot de digitale

bladerversie van CAD-Magazine alsmede het gehele archief op de
website.

CAD-Magazine op internet
Meer nieuws, de actuele agenda en een online archief vindt u op
www.cadmagazine.nl.

Informatieservice
Onder elk artikel staat de website van de producent of dealer 
vermeld. Geïnteres seer den kunnen hiermee zelf informatie opzoe-
ken over de besproken onderwerpen. 

Gegevens onjuist?
Indien uw adres- of persoonsgegevens op de adresdrager van CAD-
Ma gazine onjuist blijken te zijn, verzoeken wij u deze adres drager met
gecorrigeerde gegevens in een gesloten envelop te retourneren aan:

CMedia B.V.
Postbus 231
8300 AE Emmeloord

U kunt wijzigingen ook via e-mail verzenden naar info@cadmagazine.nl.
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UW ONTWERP STARTEN MET ACTUELE DATA (PDOK)

InfraCAD Map is een krachtige applicatie om geo-informatie uit meerdere 
bronnen te verwerken naar een AutoCAD® tekening zonder dat u hiervoor
een GIS-applicatie nodig heeft. Groot voordeel hierbij is dat InfraCAD Map 
de tekening opbouwt conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).

KRACHTIG EN ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK

• BGT/IMGeo importeren in AutoCAD

• Kadastrale kaart importeren in AutoCAD

• TOP10NL vector importeren in AutoCAD

• TOP-rasterkaarten als achtergrond in AutoCAD

• Conform Nederlandse CAD Standaard (NLCS)

• AutoCAD tekening exporteren naar Google Earth
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“Je bent geen Constructeur geworden
om elke keer opnieuw te beginnen”

Belangrijkste functies
    Ontwerpinformatie veilig en overzichtelijk
     Gelijktijdig samen aan ontwerpen werken
    Projectinformatie hergebruiken en delen
    Geavanceerd beheer en autorisatie
    BOM-beheer en koppeling naar uw ERP-systeem

CAD & Company
CAD & Company is specialist in beheeroplossingen voor 
(3D-)ontwerpinformatie. Wij hebben de afgelopen 20 jaar 
meer dan 400 organisaties geassisteerd met de inrichting 
en implementatie van professionele beheeromgevingen.
Meer weten? Kijk op www.cadcompany.nl

Datamanagement in projecten
Zie jij ook door de documentbomen jouw projectbos niet 
meer? Groeit de hoeveelheid ontwerpinformatie je boven 
het hoofd? Kost het vinden van de juiste ontwerpen en 
tekeningen steeds meer tijd? Zijn je projectdossiers wel op 
orde?

Autodesk Vault
Met Autodesk Vault vind je al jouw ontwerpinformatie in 
een oogwenk terug. Je deelt veilig en snel de juiste
informatie binnen je bedrijf, maar ook met toeleveranciers 
en klanten. Daarnaast weet je altijd wie er wanneer heeft
gewerkt aan documenten. 

“Je bent geen Werkvoorbereider
geworden om items in te vullen”


