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Met 3D haal je 
eruit wat erin zit
Van scanmodel tot ontwerp

Visualiseren = overtuigen

De extra dimensies van EMVI



Dit is een Revitmodel van het appartementencomplex Amerbos in Amsterdam. Hierin zijn 
kozijnen, deuren en andere elementen nauwkeurig gespecificeerd. Hiervoor is het gebouw 
eerst volledig ingescand (zie voorzijde). In twee dagen tijd is vanaf 240 standplaatsen gescand, 
met een statische scanner die 500.000 punten per seconde registreert. Iedere scan genereert 
10 miljoen punten. Advin en EversPartners hebben een samenwerking op het gebied van 
scannen en modelleren van gebouwen voor beheer- en onderhoudsplannen. 



voorwoord

inhoud

Al een paar jaar zat het eraan te komen, maar nu 
staan we er, met dank aan snelle computers, 
middenin: 3D! 3D-films, 3D-spelletjes, 3D-printen 
zijn gemeengoed aan het worden, en ook in de 
technische wereld is de opmars niet meer te stuiten.

Dat is niet verwonderlijk. Want wist u dat uw 
renovatie, beheer of nieuwbouw met behulp van 3D 
vele malen beter en slimmer uit kan pakken dan u 
gewend was? Daar hoeft u geen 3D-bril voor op te 
zetten; het is namelijk best eenvoudig. Ontwerp kan 
nauwkeuriger en sneller, beheer betrouwbaarder en 
communicatie effectiever als uw basisinformatie 
ruimtelijk en intelligent is verzameld. Met uiteinde-
lijk resultaat dat faalkosten omlaag en kwaliteit 
omhoog gaan.

Deze Advision neemt u mee in die derde dimensie 
vol oplossingen waar u nooit van durfde dromen. 

Meten is namelijk weten. Bij Advin is dat volgens 
het devies nauwkeurig scannen, efficiënt model-
leren en op maat engineeren en aansluiten op uw 
beheersystemen. Met scannen hebben we inmiddels 
10 jaar ervaring. Het modelleren doen we met 
collega´s in India. En met onze specifieke civiele, 
bouwkundige en werktuigbouwkundige engineering-
kennis kunnen we die modellen gebruiken voor het 
oplossen van uw probleem. Wat het ook is.

Een one-stop-shop voor uw oplossing op maat. 
Zo complex en tegelijkertijd zo simpel. Hetzelfde 
geldt in feite voor mijn ad interim opdracht als 
directeur van dit mooie bedrijf. 3D heeft de toekomst, 
net zoals Advin de toekomst heeft. We begroeten u 
graag in de derde dimensie.

Evert Jan Sibinga Mulder 
Ad Interim Directeur Advin

extra dimensies 

06 10 16 21 22
Eerste hulp 
bij EMVI 

Overheden die inkopen, 
moeten dat sinds 1 april 
doen volgens de nieuwe 
aanbestedingswet. 
Maar hoe doe je dat, 
gunnen op toegevoegde 
waarde met EMVI? 
Gemeenten delen hun 
ervaringen.

En ook nog:    Do’s en don’ts bij BREEAM >> Pilot laserscannen Gasunie >> Ranking the Roads 2.0 >> Historisch ontwerpen in 3D 
 >> Minder faalkosten door 3D wegontwerp >> Modelleerkunst >> 3D-revolutie in verkeer >> Win een 3D-print 

10 jaar scannen

Op 17 april was het 
precies 10 jaar geleden 
dat Advin haar eerste 3D 
scanopdracht uitvoerde. 
Scannen en dataverwer-
king heeft sindsdien een 
vogelvlucht genomen en 
we zijn hard onderweg 
van 3D naar 4D en 5D. 
Een korte geschiedenis. 

Ontwerprevolutie 

Een primeur in de wereld 
van de grote infrapro-
jecten. Bij Ruimte voor 
de Waal gebeurt het 
infra-ontwerp, de 
maatvoering en zelfs de 
verkeersinpassing in 3D. 
Drie Advinners vormen 
het 3D-geweten van het 
project.

Het waarom

Het ‘wat’ van ons 
product, dat kennen we 
inmiddels wel. Bruggen, 
ontwerpen, plannen. 
Maar waarom doen we 
wat we doen? Een 
pleidooi voor meer 
persoonlijk waarom-
denken in onze sector.

Winnen door 
visualiseren

Wie wil scoren op EMVI, 
moet een goed doordacht 
plan indienen. 3D-visuali-
saties maken dat plan 
vele malen inzichtelijker 
en bovendien heb je er ook 
na de gunning wat aan, 
aldus de winnaar van de 
tender voor de recon-
structie in Panningen.
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nieuws

3d laserscannen  
viert verjaardag

Advin heeft een jarige in haar midden. Op 17 april, 
tijdens de onderhoudsbeurs Maintenance Next, was 
het precies 10 jaar geleden dat Advin haar eerste 3D 
scanopdracht uitvoerde. 

Op de beurs positioneerde Advin zich als dé partner op het gebied van het 
in kaart brengen van onderhoudsvragen en ontwerpen van oplossingen. 
De scan-expertise speelt daar een centrale rol in. In haar tien levensjaren 
heeft 3D laserscannen zich bij Advin constant vernieuwd en verbeterd 
(zie pagina 10), en dat werd gevierd. We deelden taart uit en standbezoekers 
kregen een verjaardagsportret, gemaakt met de 3D laserscanner. Ook 
tijdens de rest van het jubileumjaar blijven we klanten en overige relaties 
trakteren op leuke 3D scanverrassingen. Kijk bijvoorbeeld op de achterzijde 
van dit magazine om een 3D-prijs te winnen.

Weten hoe we uw object in beeld kunnen brengen? www.advin.nl/3D 

Vijfentwintig jaar geleden was de uitbreiding van het vliegveld 
Schiphol de indirecte aanleiding tot het oprichten van een 
zelfstandig Advin. Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot 
een zeer diverse speler voor de engineering van vliegvelden. 
We verzorgen de civiele kant van inmeten tot verhardingen, 
ecologie en verlichtingsontwerp, maar ook projectmanage-
ment en toezicht voor tunnelveiligheid, bagagecontrole en 

bouw. Advin werkt via twee raamcontracten voor de project-
organisatie van Schiphol (PLuS), en deed nagenoeg alle 
engineering voor de uitbreiding van het inmiddels opgeleverde 
Groningen Airport Eelde. 

Meer inforMatie over vliegvelden? 
Hendrik van Westen, Harry Nienhuis of Jack Koster

25 jaar 
vliegveld- 
ervaring 
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Het werk ging gewoon door, dus voor onze ontwerpers en geodeten was het 
nauwelijks nieuws, maar voor de omgeving was het dat wel: minister Schultz 
opende in mei de splinternieuwe Tweede Coentunnel. Hiermee sloot meteen de 
bestaande Coentunnel tot 2014 voor renovatie. “Het gaat goed met de bereikbaar-
heid van Nederland. De files nemen af en met dit project zetten we wederom een 
enorme stap voorwaarts. We nemen binnen afzienbare tijd afscheid van een van de 
meest hardnekkige files van Nederland. Dat is goed voor de mensen die hier wonen 
en werken, goed voor de bedrijvigheid in deze belangrijke regio en goed voor de 
economie,” aldus de minister. Advin blijft betrokken bij het opleverdossier en het 
geodetische werk. 

Hans Valk 

do’s en don’ts 
bij hoogste 
BreeAM-
certificering 
De nieuwe fabriekshal van Lely Groep in 
Maassluis is het eerste industriegebouw 
op het Europese vasteland dat het aller- 
hoogste BREEAM-certificaat (‘Outstan-
ding’) toegewezen zal krijgen. De hal 
wordt in juli opgeleverd en naar verwach-
ting volgen de BREEAM-certificaten in 
september. Advin adviseerde bouwer 
Dura Vermeer over de BREEAM-certifice-
ring. Al doende leerde onze BREEAM-
expert een aantal lessen over hoe je dit 
hoogste niveau bereikt. 
De kern van het verhaal? Of je nu 
opdrachtgever, architect of bouwer bent: 
je doet het samen. Lees meer op 
www.advin.nl/bouwenmetbreeam 

ContaCt Met één van onze experts? Via ons centrale telefoonnummer 
bent u snel in contact met één van onze collega’s: 088 023 8460

tweede Coentunnel is open! 

pilot lasersCannen brengt 
CoMpressorstation gasunie in beeld 
Om te onderzoeken of 3D laserscannen ook een uitgangspunt kan 
zijn voor slim beheer van installaties in het energienet, hebben 
Gasunie en Advin een pilot uitgevoerd. Het vermoeden bestaat 
namelijk dat bestaande as built informatie in 2D niet altijd even 
nauwkeurig is. In de pilot werd dit vermoeden bevestigd. Door 
assets -zoals compressorstations- in te scannen en die data te 
combineren met hoge resolutie luchtfoto’s, is het mogelijk 
gebleken om boven- en ondergrondse infrastructuur foutloos 
vast te leggen. Dit brengt nauwkeuriger en slimmer beheer, 
onderhoud en ontwerp binnen handbereik. 

Joost Assendelft 

In het kader van de 
samenwerking met 
technasia (technisch 
georiënteerde 
gymnasia) gaf Advin 
een groep VWO-scho-
lieren uit Amstelveen 
begin juni een kijkje in 
de keuken van een technisch bedrijf. Een geodeet, bouwkun-
dige, civieltechnicus en human technology-afgestudeerde 
lieten de leerlingen een middag meekijken met hun werk. 
Daar kregen de vierdejaars antwoord op vragen als ‘wat kun 
je allemaal worden als je civiele techniek studeert?’ en ‘wat is 
het verschil tussen een technische HBO en WO-opleiding?’. 
Met dit soort bezoeken levert Advin een bijdrage aan 
inhoudelijke kwaliteit van onze collega’s van de toekomst. 

Advin helpt vwo’ers 
bij studiekeuze
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interview

eerste hulp Bij OvErhEdEn diE inkOpEn, mOEtEn dat  
sinds 1 april dOEn vOlgEns dE niEuwE 
aanbEstEdingswEt. daarin staat OndEr 
andErE dat zE mOEtEn gunnEn Op 
tOEgEvOEgdE waardE, Emvi-critEria*, En 
niEt mEEr allEEn Op prijs. EEn grOtE 
vErandEring, zOwEl vOOr inkOpEr als 
aanbiEdEr. want hOE Omschrijf jE waardE? 
advisiOn vrOEg EEn aantal gEmEEntEn 
naar hun lEssOns lEarnt mEt hEt niEuwE 
aanbEstEdEn. ”dE intEractiE mEt dE markt, 
diE is hEEl bElangrijk.”

*  EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving . Door gunningscriteria te omschrijven die verder gaan dan alleen prijs, daagt EMVI de  
 markt uit tot vernieuwing, innovatie en meer kwaliteit, zo is de algemene opinie. Het doorbreekt de negatieve effecten van de laagsteprijsspiraal,  
 mits er transparante en objectieve criteria worden toegepast. De nieuwe aanbestedingswet maakt gunnen op basis van EMVI-criteria verplicht.  
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start tijdig 
Martijn: ”EMVI hoort bij inkoop. Je merkt 
nog weleens dat we al in de besteksfase 
zitten en dat er dan pas gedacht wordt 
aan EMVI. Dan ben je te laat! Al in het 
begin van je inkoopproces moet EMVI in je 
systeem zitten.” 

wees sMart 
Martijn: ”Het klinkt simpel, en dat is het 
ook. Het is alleen wel een van de lastigste 
onderdelen van EMVI: alles zo SMART 
mogelijk formuleren. Als je dat niet doet, 
kom je aan het eind in de problemen: wat 
je wazig formuleert, komt er ook wazig 
uit. Bovendien wordt het dan tijdens de 
uitvoering heel moeilijk controleerbaar.” 

wat siMpel kan, Moet siMpel 
Ramon: ”EMVI ontslaat je niet van de 
plicht na te denken over andere manieren 
van aanbesteden. Als het simpel kan, 
moet het simpel. De toevoeging ´tenzij´ 
betekent dat je zelf mag beslissen om een 
eenvoudig project op eenvoudige wijze 
aan te besteden, en de markt niet te 
overvragen. Daar moeten we ons heel 
bewust van zijn.”

de ene eMvi is de andere niet 
Ramon: ”Juist in complexe projecten biedt 
EMVI prachtige mogelijkheden om kwaliteit te 
krijgen: hoe ga je om met risico’s, hoe ontlast 
je de omgeving door middel van bewoners-
communicatie, hoe kun je een complexe 
planning realiseren? Dat moet je project-
specifiek invullen en vergt iedere keer een 
kritisch denkproces vooraf. Dat kun je soms 
zelf, maar niet altijd. Het is echt maatwerk. 

de ene eMvi lijkt soMs op de 
andere
Sabine: ”Op deze manier aanbesteden is  
meer werk. Vooral in het voortraject. 
Maar iedere keer het wiel helemaal 
opnieuw uitvinden is niet nodig. Wij 
zoeken nu naar een modus waarin we 
onze EMVI-uitvragen zoveel mogelijk 
kunnen standaardiseren. Je moet dan 
de balans vinden tussen maatwerk en 
standaard manieren van specificeren. 
Zo ver zijn we nog niet, maar al doende 
leren we. Je krijgt met deze manier van 
aanbesteden wel een betere prijs-kwali-
teitverhouding.”

eMvi helpt tegen prijsduiken 
Ramon: ”De markt voor infradiensten en 
-werken is overspannen. Er zijn teveel 
aanbieders die elkaar bevechten, waardoor 
wij soms geen idee meer hebben wat iets 
werkelijk kost. Door met EMVI aan te 
besteden, kun je de prijsvechters eruit filte-
ren. Nog mooier is de aanpak waarbij geld 
helemaal geen rol meer speelt bij het 
aanbesteden: met een vaste aanneemsom, 
zoals we voor het recreatief knooppunt 
deden, laat je partijen specificeren hoe ze 
voor een vast bedrag zoveel mogelijk 
kwaliteit leveren. Een verademing, in een 
markt waar wij soms door de bomen ook 
het bos niet meer zien.” 

eMvi vergroot je bewustzijn in het voortrajeCt
Martijn: ”Hiervoor deed je je werk vaak onbewust en op routine. Dan ga je soms voorbij aan 
wensen en behoeften van alle stakeholders. Het voordeel van EMVI is dat het je dwingt 
vooraf beter naar de opdracht te kijken, en in gesprek te gaan met mensen. Dat is in principe 
heel goed.” 
Sabine: ”Door meer werk bij de markt te leggen, moet je vooraf niet alleen nadenken over 
wat je eigenlijk wilt, maar ook hoe je dat wilt. En soms zelfs waarom je dat wilt. Vooral bij 
complexere aanbestedingen is het een uitdaging om je wensen en eisen zo goed mogelijk 
op papier te zetten en over te brengen. Externe ondersteuning kan dan prettig zijn.”

laat je een spiegel voorhouden 
Ramon: ”Een werk als het recreatief knooppunt had ik in mijn hele carrière bij verschil-
lende gemeentes nog niet voorbij zien komen. Daar zijn er niet veel van in Nederland. 
Toen ik dat moest gaan aanbesteden, hoefde ik Eric (Bosman, red.) maar te bellen en er 
zat een expert van Advin aan mijn bureau. De woorden ‘snel’ en ‘vraagspecificatie’ waren 
voor hem genoeg om de juiste persoon (Krispijn de Jonge, red.) naar voren te schuiven. 
Hij wist de juiste vragen te stellen: als je die planning nastreeft, realiseer je je wel wat 
dat betekent voor de vergunningen? En voor de uitvoering? Soms denk je dat je ergens 
over nagedacht hebt, maar je hebt echt iemand nodig die je een spiegel voorhoudt. 
Daarop moet met koeienletters geschreven staan: ‘Weet je wel goed genoeg wat je 
wilt hebben?”

iederéén is nog zoekende, niet alleen jij 
Sabine: ”We hadden wel eerder een EMVI-uitvraag opgesteld, maar 1 april 
kwam toch sneller dan we dachten. Zowel voor ons als voor de markt is het 
soms nog zoeken. Van de vier inschrijvers op ons bruggenproject hadden er 
twee moeite met hoe ze de gevraagde kwaliteit konden omschrijven.” 
Ramon: ”Zowel grote als kleine partijen in de markt moeten er nog aan 
wennen. De een heeft meer ervaring dan de ander. Die ervaring moet je 
opdoen. We wisten dat Advin ervaring had met UAV-GC en EMVI en dat 
advies bij het opstellen van een vraagspecificatie voor EMVI dus ook geen 
probleem zou zijn. Bij andere, vergelijkbare bureaus, is die ervaring er vaak 
nog onvoldoende.”

eMvi stopt niet na de aanbesteding
Martijn: ”De techniek van het aanbesteden krijgt nu 
veel aandacht, maar het is belangrijk die aandacht niet 
te verliezen ná de aanbesteding. Hoe borg je plannen? 
Hoe houd je de EMVI-aanpak ook tijdens de uitvoering 
levend? Bouw je controlemechanismes of rapportages 
in? Maak je het een standaardonderdeel van je 
bouwvergadering? Wij geven dat in de aanbesteding 
mee als voorwaarde. Wie iets aanbiedt, moet ook 
aangeven hoe het te controleren is. En dat zonder 
papieren tijger…” 

eerste hulp Bij eMvi
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geef inliChtingen aan tafel, 
niet op papier 
Sabine: ”Het mooie aan EMVI is, dat het 
dingen kan meten die bij een traditionele 
aanbesteding moeilijk meetbaar waren. 
Maar dat roept ook vragen en onduidelijk-
heden op. Onze ervaring is dat die vragen 
er bij een traditionele aanpak met brieven 
en antwoordbrieven in een inlichtingen-
ronde niet uitkomen. Dat kun je beter ‘live’ 
te doen, met iedereen aan tafel, zodat er 
interactie op gang komt. Dan inspireert en 
stimuleert men elkaar na te denken over 
de beste invulling van een criterium. Zo 
hoort het ook.”

ga zorgvuldig oM Met de extra 
druk in de Markt 
Ramon: ”Voorheen ontwierpen we zelf en 
zeiden dan tegen de markt: succes met 
bouwen. Als je het ontwerp, en soms zelfs 
de hele vraag daarvoor, bij de markt legt, 
vraag je veel. In tijd, energie en ideeën.  
Je loopt dan het risico dat je de markt over-
vraagt. Ik ben me daar heel bewust van en 
probeer de last daar zoveel mogelijk te 
beperken door bijvoorbeeld niet altijd 5 
partijen te vragen, maar slechts een paar, 
om hun scoringskans te verhogen.”

hoe Meer suCCess stories,  
hoe Meer draagvlak
Martijn: ”Collega’s die het nog nooit gedaan 
hebben, zijn vanzelfsprekend nog wat 
huiverig. Maar een aantal van onze 
collega’s heeft het al goed in de vingers, en 
deelt nu hun ervaring met anderen. Ook 
voorlichting over successen en kansen is 
heel belangrijk, want het neemt vooroor-
delen over extra risico’s en kostenverho-
gingen weg, en laat zien hoeveel kansen 
EMVI biedt: minder bestekwijzigingen, 
minder claims, minder faalkosten, minder 
risico’s. Dan zien zelfs de sceptici dat EMVI 
de markt eindelijk de kans geeft om meer 
te bieden dan prijs.” Ook hulp nodig bij EMVI? 

Bel Krispijn de Jonge 088 0238460

Ramon Kraaijeveld is projectleider van de 
afdeling Projectmanagement en Advies bij 
de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Vanuit zijn werk bij andere gemeenten 
heeft hij Advin ”voor bijna alles in de infra” 
weleens ingeschakeld. Vorig jaar had hij 
met spoed advies nodig over het aanbe-
steden van het ontwerp en de bouw van 
een recreatief knooppunt. ”Dat advies 
leverde Advin binnen een week.”

Sabine Terwindt is projectleider van de 
afdeling Projectmanagement en Advies bij 
de gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Ze heeft voordat de nieuwe aanbeste-
dingswet in werking trad, een aantal 
cursussen EMVI gehad, en een keer een 
EMVI-aanbesteding verzorgd voor het 
ontwerp, de bouw en plaatsing van 7 
bruggen. ”Het is voor iedereen nog 
zoeken.” 

Martijn Vos is adviseur contractvormen 
en aanbestedingen bij de gemeente 
Almere. Hij werkte al jaren met Advin voor 
engineeringsprojecten. In maart verzorgde 
Advin er een workshop EMVI. Daarin leerde 
een grote groep werkvoorbereiders, die 
voorheen RAW-bestekken opstelden en nu 
ook moeten aanbesteden met EMVI, de 
basisbeginselen van EMVI. ”Iedereen vond 
dat heel nuttig en praktisch.”

wie deed wat Met eMvi? 
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1997 
Joost Assendelft is een jonge geodeet met ambitie. ”Weet je wat 
gaaf zou zijn? Rijdend, en dus zonder verkeersmaatregelen, asfalt 
kunnen inmeten voor ons overlagingswerk. Dat is veel sneller en 
goedkoper dan bestaande methoden. Jammer dat mijn business-
plan voor een zelfbouwsysteem nu niet wordt uitgevoerd, maar ik 
blijf dromen.” 

2003 
Nu begint ook de markt te vragen naar slimmere manieren van 
inmeten. Advin bouwt zelf een Suzuki-auto vol met meetapparatuur 
waarmee we kunnen stoppen, meten en weer doorrijden. Dit 
verhoogt de productie van 10 naar 40 kunstwerken per nacht. 
Supernauwkeurig en foutloos. 



2009 
De droom van Joost komt uit. ”Eindelijk is er technologie 
beschikbaar die echt rijdend scannen, zonder stoppen 
en handmatige bediening mogelijk maakt!” Veilig, snel 
en heel nauwkeurig. Advin bouwt alles op maat in een 
busje en M3DM is geboren. 

2013
Advin is monopolist geworden voor het inscannen op deze hoge nauwkeurigheid. Vliegvelden, 
maar ook booreilanden, kerken, fabrieken, installaties: alles wordt ingescand. Inmiddels gaan 
we toe naar nog meer intelligentie in 4D en 5D om het probleem van de klant op te lossen. 
Verkeersveiligheid, onderhoudsplannen, BIMmen: alles kan! 

De VolleDige HiSToRie VAN 10 jAAR 3D lASeRSCANNeN 
bij ADViN TeRuglezeN? KijK op WWW.ADViN.Nl/3D



kloosterboer klaar voor 
‘very good’ label 
De nieuw gebouwde expeditiehal van 
logistiek bedrijf Kloosterboer is klaar 
voor BREEAM-score ‘Very Good’. Dat 
weet Kloosterboer al, op basis van 
alle verzamelde data tijdens de bouw. 
Advin deed het BREEAM-advies en 
begon met een quickscan. Tijdens de 
uitvoering was Advin toezichthouder. 
De certificering van de uitvoerings-
fase is naar verwachting in augustus. 

Guido Slokkers 

opgeleverd en in uitvoering

beheerkaart ziekenhuis aMC 
van 2d naar 3d 
Beheerkaarten van particuliere 
terreinen zijn vaak nog in 2D, en niet 
altijd up to date. Voor het AMC in 
Amsterdam doet Advin een test met 
rijdend inmeten en omzetten van hun 
beheerkaart naar 3D. Dit gebeurt door 
de bestaande 2D beheerkaart over 
de 3D puntenwolk te leggen. Als de 
nieuwe beheerkaart aan de verwach-
tingen voldoet, bestaat de mogelijk-
heid dat Advin ook de overige 64 
hectare omzet naar 3D.    

Joost Assendelft 

faalkosten reduCeren 
Met wegontwerp n421  
Advin doet het 3D wegontwerp van 
de N421 voor Dura Vermeer. Om 
faalkosten te reduceren, wordt dat 
zodanig uitgewerkt dat uitvoerders 
het kunnen gebruiken voor automati-
sche aansturing van grondwerkma-
chines. Naast MX ontwerp doet Advin 
ook waterhuishouding, openbare 
verlichting, ecologie en inpassing. 
“Advin is voor ons dé partij voor alle 
disciplines binnen wegontwerp,” 
aldus René Houdijk, ontwerpmanager 
Dura Vermeer. 

Sjef van Heeswijk   

elektriCiteitsverdeelstation vervangen   
Advin en Tebulo werken aan de vervanging van een groot verdeelstation van Stedin. 
Het station Oranjelaan in Dordrecht is aan het einde van de technische levensduur, 
en kampt met capaciteitsknelpunten. Daarom wordt het vervangen en komt er een 
nieuw 13 kV station in Noordendijk.    

Harry Nienhuis 

sCan en ontwerpen MeChanisChe brillen  
Voor het energiebedrijf (ENB) van Tata Steel verzorgt Advin de ontwerpopstelling van 
twee mechanische brillen in Kooksfabriek 1. Mechanische brillen sluiten leidingen met 
zeer grote diameters af voor bijvoorbeeld groot onderhoud. Advin scande de bestaan-
de situatie in en maakte een 3D model. Hierin is het complete ontwerp van de 
mechanische brillen, staalconstructies, bordessen, trappen en fundaties vervaardigd. 

Frank Binkhorst 

    Object             >               Scan               >              Model               >              Design
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projecten

opgeleverd en in uitvoering

historisChe bruggen ontwerpen in 3d  
In het Noordhollandse Schermer is een bruggetje uit 1920 
aan het verzakken. De gemeente koos ervoor niet te 
renoveren, maar een nieuwe brug in de stijl van de oude 
ophaalbrug te bouwen. Advin ontwerpt de nieuwe brug 
in 3D. De look & feel zijn bijna een eeuw oud, maar de 
techniek is top of the bill. 

Paul Snel

leidingwerk in 3d sCannen en ontwerpen  
Aardgas is duur en vervuilend, terwijl kooksovengas ruim 
aanwezig is als restproduct van de staalproductie bij Tata Steel. 
Daarom werden de doorschuifovens geschikt gemaakt voor dit 
gas. Advin deed de engineering van het verbindend leidingwerk 
naar de ovens. De bestaande situatie werd in 3D ingescand en 
daarna is het leidingwerk inclusief bordessen in 3D ontworpen en 
uitgewerkt naar een 2D tekeningenpakket met berekeningen. 
Huisaannemer Bobach verzorgde de gehele montage. 

Rengert Koster 

ranking the roads  
Landelijk zijn er criteria voor de 
veiligheid van wegen. Om sneller en 
nauwkeuriger inzicht te hebben in de 
veiligheid van haar wegennet, doet de 
Provincie Zuid-Holland een pilot met 
3D inscannen van de weg. Dit maakt 
wegkenmerken en onderhoudsniveau 
inzichtelijk voor het voorstellen van 
maatregelen. Lees op pagina 21 meer 
over de 3D revolutie voor verkeers-
toepassingen. 

Martin van Oosten 

ContaCt Met één 
van onze experts?
Via ons centrale telefoonnummer  
bent u snel in contact met één van 
onze collega’s: 088 023 8460
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iS HeT eeN foTo? eeN TeKeNiNg? Nee, HeT iS eeN 3D-MoDel. 
dankzij de nauwkeurigheid van de 3d laserscanner en de efficiëntie van de modelleurs van advin is ieder 
stofje, deukje of scheve leiding in deze staalrecycling-fabriek te achterhalen. de opdrachtgever in duitsland 
wil het leidingwerk van de fabriek renoveren. daarom werd een scan gemaakt van de bestaande situatie. 
de opdrachtgever had binnen een week een 3d-model van de uitgangssituatie. alle informatie over flenzen, 
kleppen of andere elementen is opgeslagen in de scan. met één druk op de knop is dat op te vragen.  

MODELLEERKUNST 
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ontwerprevolutie 
aan de waal 

biM
Ruimte voor de Waal is één van 

de eerste grote infraprojecten waarin 
alle bouwinformatie op 1 centrale plek 

samenkomt: BIM. Deze manier van 
informatie delen in een complex project 

komt oorspronkelijk uit de bouw. Het 
vraagt niet alleen veel van de aanneem-

combinatie i-Lent (Dura Vermeer 
en Ploegam), maar ook van de 

toeleverende partijen.

VeRKeeR 
Uitvoeringscombinatie i-Lent 

won de tender vooral dankzij het 
goed uitgedachte verkeersplan van de 

verkeerskundigen van Advin. Zij maakten 
een schets van de ‘fasering’: hoe kan 

de uitvoerder de werkzaamheden 
zo inplannen, dat het verkeer er 

nagenoeg geen hinder van 
ondervindt?
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ontwerprevolutie 
aan de waal 

RuiMTe VooR De WAAl 
DE RIVIER WORDt VERPLAAtSt, ER KOMt EEn ExtRA DIJK, En DE StAD WORDt BEtER 
OntSLOtEn. EEn IngEWIKKELD PROJEct, WAARIn VEEL DIScIPLInES SAMEnWERKEn 
In EEn KLEIn StUKJE nIJMEgEn. DAAROM IS BESLOtEn ALLES In 3D tE OntWERPEn 
En VAnUIt BIM (BUILDIng InfORMAtIOn MODEL) AAn tE StUREn. OOK StELDE DE 
OPDRAcHtgEVER ALS EIS DAt HEt VERKEER tE ALLEn tIJDE MOEt DOORStROMEn. 
DRIE ADVInnERS VORMEn HEt 3D-gEWEtEn VAn DIt PROJEct.

MAATVoeRiNg 
Ook de maatvoering is in 

samenwerking met Infranea 
opgenomen in het BIM-proces: 

Advin schreef een maatvoeringsplan 
voor goede afstemming tussen de 

verschillende ontwerpende en 
maatvoerende partijen.

3D oNTWeRp 
Advin verzorgt het 3D- 

ontwerp voor de infrastructuur: 
kades, dijken en wegen. 

Dat wordt middels BIM gecoördineerd 
met andere ontwerpende partijen 

(Witteveen + Bos, fugro en 
ney en Poulissen).
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andere vaardigheden 
Tom: ”Het gaat niet meer over tekenen. 
Je bent echt aan het modelleren. In 
plaats van pen en papier pak je in feite 
een stuk klei, en gaat daar vorm in 
aanbrengen. Het duurt iets langer om 
het stuk af te krijgen, maar je neemt er 
wel veel meer informatie in op. Werken 
in 3D vraagt echt hele andere vaardig-
heden van je mensen: je moet veel 
visueler ingesteld zijn.” 

in nijmEgEn zijn stEEds mEEr cOntOurEn zichtbaar van dE ‘niEuwE’ waal. maar wat aan dE 
kadEs nOg niEt tE ziEn is, is dE OntwErprEvOlutiE diE ErachtEr schuilgaat. allEs, van hEt 
wEgOntwErp tOt dE maatvOEring En zElfs dE vErkEErsinpassing, gEbEurt in 3d. dat is EEn 
primEur in dE wErEld van dE grOtE infraprOjEctEn. twEE OntwErpErs En EEn prOjEctlEidEr,  
Op lOcatiE in dE bOuwkEEt in lEnt, vErtEllEn wat hun wErk zO spannEnd maakt.

hEt plEziEr van 3d 
OntwErpEn in dE infra
Clashes opsporen 
Johan: ”In een complex project als dit krijg je zo met 20 tekeningen te maken: van 
bruggen, kades, wegen, etcetera. Als er dan in 1 tekening een hoekje staat omschre-
ven, en in een andere niet, op dezelfde plek, doe je er in 2D eindeloos over om uit te 
zoeken hoe het zit. Als alles in een Bouw Informatie Model samengevoegd wordt, 
haal je die ćlashes´ er meteen uit. Doordat je ook in de hoogte werkt, herken je 
problemen veel eerder.”

johan Thoonen (32) is ontwerper en 
studeerde aan Van Hall larenstein. 
Hij werkte hiervoor ook als ontwerper 
aan de A74, de verbindingsweg tussen 
de A73 en de Duitse bundesautobahn 6. 

Sander van der lucht (34) is ontwerper 
en studeerde Civiele Techniek aan de 
Hogeschool Rotterdam. Hij werkte bij 
Advin onder andere aan de tender N261, 
het fietspad Rodenrijs-Kasteel en 
het bouw- en woonrijp maken van 
het campusterrein van de erasmus 
universiteit Rotterdam. 

snel en flexibel 
Johan: ”Snel op vragen kunnen inspelen is een groot voordeel. Het modelleren zelf 
kost meer tijd, maar als het model eenmaal staat, is een aanpassing zo gemaakt. 
Vragen van de klant zijn ook heel snel beantwoord. Met 1 druk op de knop reken je 
iets door.” Terwijl Johan dit vertelt, loopt projectleider Jochem van de Hoef binnen: 
”Hoeveel kuub zand moeten we uit het kribvak weghalen om bij laag water geen 
problemen te krijgen met de waterdiepte bij het ponton?” Johan gaat het uitrekenen, 
zegt hij. ”Dat heb ik morgen klaar. Deze berekening zou anders een dag kosten, en is 
nu in 2 uurtjes gepiept.” 
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Tom van buël (33) is projectleider ontwerp 
en studeerde Civiele Techniek aan de 
Hogeschool ’s Hertogenbosch en de 
universiteit Twente. Vóór het project Ruimte 
voor de Waal werkte hij als projectleider 
aan de Rijksweg A74 en de Tender N261. 

voordelen voor uitvoering 
Johan: ”We zijn een bedrijf dat van oudsher dichtbij de 
uitvoering staat. Een ontwerp in 3D heeft ook daadwerkelijk 
voordelen voor de mensen die buiten werken. Alles is veel 
nauwkeuriger gespecificeerd, en bovendien is een BIM model 
ook te gebruiken voor machinebesturing. Misschien lopen 
uitvoerders straks wel met een iPad rond op de bouw, om te 
controleren of de weg inderdaad 5 meter breed is geworden. 
Ik zie het wel voor me.” 

iedereen begrijpt het 
Sander: ”Je kunt veel beter inzichtelijk maken wat je maakt. 
Dat brengt efficiëntievoordelen en maakt communicatie met 
de omgeving makkelijker. Waar een tekening in 2D vaak een 
ingewikkeld lijnenspel is, heeft een 3D model kleur, en je kunt 
erdoorheen wandelen. Ineens zie je wat er gaat gebeuren, het is 
beleefbaar. Je krijgt gevoel bij een ontwerp. Voor de opdrachtgever 
die rekening wil houden met zijn omgeving biedt dit enorme 
voordelen. En ook thuis is het natuurlijk leuk om te kunnen laten 
zien wat je maakt.”

doelMatigheid 
Tom: ”Je moet je per project blijven afvragen of ontwerpen in 3D gerechtvaardigd is. 
De extra tijd die je er aan de voorkant instopt, moet doelmatig zijn. Alleen bij projecten 
van een bepaalde complexiteit loont het. Vijf meter simpele weg vervangen kan prima 
in 2D en daarom zullen pen en papier altijd blijven bestaan. De Amerikanen investeer-
den 1 miljoen dollar in de ontwikkeling van een pen waarmee je in de ruimte kon 
schrijven. De Russen gebruikten daarvoor gewoon een potlood. Zo zie ik het met 
3D ontwerpen ook. Het moet wel doelmatig zijn.” 

geen gooCheldoos 
Sander: ”Alles wat je eruit wilt halen, moet 
je er aan de voorkant wel op de juiste 
manier ingestopt hebben. Dat vergeten 
mensen weleens. Hoewel de mogelijk-
heden eindeloos zijn, levert deze manier 
van werken tegelijkertijd een ander 
probleem op: big data. Hoe ga je om met 
deze enorme hoeveelheden data? Hoe 
organiseer en beheer je ze?” 

vierde diMensie 
Johan: ”We praten steeds over drie 
dimensies, maar we kunnen de vierde 
dimensie ook al heel makkelijk meene-
men. Naast hoogte kun je je ontwerp ook 
inplannen in de tijd: je brengt in beeld hoe 
het grondlichaam afgegraven wordt, en 
wat dat betekent voor de logistiek 
eromheen. En dat maakt de vijfde ook 
binnen handbereik: geld.” 

interview
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het complete model, met op de voorgrond de tijdelijke omleiding 
gemodelleerd.

alle ontwerpdisciplines, in bim samengevoegd tot 1 model.



innovAtie 

In de civiele wereld zet Advin rijdend 
scannen al jarenlang in voor minder hinder 
en het verlagen van faalkosten. Een 
scanner die in het verkeer meerijdt, levert 
een zeer gedetailleerde puntenwolk met 
omgevingscoördinaten op. Hierin zit ook 
informatie voor het beantwoorden van 
verkeerskundige vragen.   

verkeersveiligheid 
Uit de puntenwolk kun je bijvoorbeeld 
informatie halen over precies die weg-
kenmerken, die voor verkeersveiligheid 
belangrijk zijn: wegbreedte, obstakelvrije 
ruimte of verkanting. Op basis daarvan 
kun je verkeersveiligheidsplannen 
samenstellen. ”Naast deze objectieve 
verkeersveiligheid, die je destilleert uit 
veiligheidsvoorschriften, kun je ook 
subjectieve factoren gaan meenemen. 
Met een wegbeeldonderzoek en onze 
kennis van het gedrag van de weggebrui-
ker kunnen we voorspellen hoeveel groter 
de kans op ongevallen wordt,” aldus 
collega-adviseur Martin van Oosten. 

wegonderhoud 
Ook bij de voorbereiding en uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden is een drie- 

dimensionaal beeld de oplossing. Martin: 
”Zo plaatsen wegbeheerders steeds vaker 
bermDRIPS voor het tonen van verkeers-
informatie. Daar zijn strikte regels voor. 
Iedere keer in je oranje hesje langs de kant 
van de weg toetsen met checklijsten, is 
inefficiënt en onveilig. Door één keer een 
driedimensionale scan te maken van de 
route en de bermDRIPS in te tekenen, kun 
je meteen zien of je aan de voorschriften 
voldoet.” 

databeheer 
Zijn de mogelijkheden eindeloos? ”Ja, maar 
ze vragen wel een andere benaderings-

wijze van de wegbeheerder. Je stelt een 
vraag niet meer vanuit één invalshoek, 
maar kijkt integraal naar de informatie die 
je nodig hebt over je weg. Wij leveren dat, 
in één keer. De kunst zit hem in slimme 
opbouw, beheer en gebruik van data. 
Sterker: nog vóórdat de klant zijn vraag 
kan stellen, hebben wij hem al beant-
woord.” 

Meer inforMatie: 
Mattieu Nuijten | Martin van Oosten 
088 023 8460.

Onveilig, tijdrovend en onnodig. dat is het 
oordeel van adviseur mobiliteit mattieu 
nuijten over handmatige inspectie van 
wegen voor verkeersdoeleinden. ”Of je nu 
verkeersveiligheid of de positie van weg-
meubilair in kaart wilt brengen: het kan veel 
slimmer dan het huidige handwerk met pen, 
papier en excellijst. informatie uit een 3d 
scan is sneller en slimmer te vertalen. met 
één druk op de knop weet een wegbeheerder 
of verkeerskundige wat er nodig is voor 
onderhoud of nieuwbouw.”

3d-revolutie in verkeer

om snel inzicht te hebben in verkeersveiligheid van het wegennet, doen Advin en 
de provincie zuid-Holland een pilot met 3D scannen en veiligheidscriteria. Dat 
werkt als volgt. De 3D scan van Advin maakt wegkenmerken en het huidige 
onderhoudsniveau van de weg inzichtelijk. Door het inmeetwerk dat voorheen 
met de hand gedaan moest worden, te automatiseren, en aan te vullen met data 
die voorheen niet ingewonnen konden worden, heeft de provincie in 1 keer alle 
informatie beschikbaar. “We weten straks waar de knelpunten van de weg zitten 
en kunnen aan de hand daarvan maatregelen voorstellen om de verkeersveilig-
heid verbeteren. Als het een succes is, kan de methodiek op meer plekken 
gebruikt gaan worden”, aldus Michel de jong van de provincie zuid-Holland.

ranking the roads 
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Ad vindt

”People don’t buy what you do, they buy why you do it. Dit is de 
reden dat Apple zo goed verkoopt”, aldus Simon Sinek in zijn Ted 
Talk in 2010. Niet het wat en hoe van hun product staat centraal, 
maar het waarom. De meeste bedrijven werken echter andersom 
en beginnen aan de buitenkant door het wat en hoe te verkopen. 
Ze vergeten het waarom. Ik pleit voor een 
why-revolutie in onze ingenieurswereld. 
Wij hebben immers het meest fantasti-
sche beroep dat er bestaat. 

Ik ben technicus, gericht op functionali-
teit. Ik ben ook Apple-fanaat: ik koop 
nooit meer wat anders dan een iPhone. 
Niet-Applegebruikers verklaren me voor 
gek, want ik betaal veel te veel voor een 
apparaat dat door anderen veel goed-
koper en beter op de markt wordt gebracht, vinden ze. Toch ben 
ik niet over te halen iets anders te kopen. Waarom is dat? Zou het 
kunnen dat de nerds van Apple hun liefde voor hun ontwerp aan 
mij hebben overgedragen? Zou het kunnen dat dat de reden is dat 
ik Apple blijf kopen? 

Ik sta elke dag op met een soortgelijk gevoel als die Apple-nerds, 
stel ik mij zo voor. Het ontwerp- en rekenwerk aan een brug, 
viaduct of keerwand is nooit hetzelfde, en het mooiste wat er is. 
Een kunstwerk berekenen met een model dat de werkelijkheid zo 
goed mogelijk benadert, vind ik fantastisch. Elke keer als ik een 

rapport inlever bij de opdrachtgever ga ik 
met een voldaan gevoel naar huis. En als 
zo’n brug, viaduct of keerwand uitgevoerd 
wordt in de echte wereld: dat is de kroon 
op mijn werk. Iedere keer als ik langs de 
Busbaanbrug in Almere rijd, juich ik van 
binnen. Ik weet namelijk met hoeveel 
precisie en overgave elke wapeningstaaf 
in de portalen berekend is. 

De volgende dag, achter mijn bureau, 
tijdens de berekeningen aan het Scheepsmakerskwartier in 
Haarlem, vraag ik me af: heeft de eindgebruiker van mijn ontwerp 
net zoveel plezier van mijn ontwerp als ik van mijn iPhone? Ik ga 
het de volgende keer bij de klant hebben over mijn enthousiasme 
voor het vak, neem ik me voor. Ons product, dat kent hij wel. 

Begin bij 
het waarom coluMn

Farisa Currie (39) is Projectleider Constructies en studeerde Civiele Techniek aan de HTS en TU. Ze werkte als constructeur bij Oranjewoud 
en Movares en sinds 2011 bij Advin. Een van haar leukste projecten was het berekenen van de portalen, fundering, hellingbaan en 
damwanden van de Busbaanbrug in Almere. Ook het herberekenen van 10 bestaande plaatviaducten voor Rijkswaterstaat maakte het 
‘waarom’.

Heeft de eindgebruiker van 

mijn ontwerp eigenlijk net zoveel 

plezier van mijn werk als ik 

van mijn iPhone?

21Advision juni 2013



waaroM zoveel nadruk op 
plaatjes bij de insChrijving?
Martijn: ”De opdrachtgever, de gemeente 
Peel & Maas, stelde als criterium: beperkte 
hinder tijdens de werkzaamheden. Daar 
hadden wij natuurlijk wel ideeën over, 
maar hoe breng je die over op de opdracht-
gever? Bovendien mocht ons plan 
maximaal twintig pagina’s tellen. We 
moesten het dus compact houden en 
konden niet aankomen met ellenlange 
teksten.”

Acht vrAgen AAn

Martijn Pijnenburg en JK Veldink (Dura Vermeer)

eMvi-punten sCoren 
Met 3d visualisaties

Prijsgunnen raakt steeds meer op de achtergrond, nu de 
aanbestedingswet dwingender is met gunnen op kwaliteit. 
Een plan moet scoren op EMVI, en dus meteen goed in elkaar 
zitten. 3D visualisaties leveren daar een substantiële bijdrage 
aan, betogen Tendermanager Martijn Pijnenburg en Project-
leider EMVI JK Veldink van Dura Vermeer. Zij schreven in op de 
herinrichting van de Kennedylaan in Panningen, en kwamen 
dankzij het beeldmateriaal van landschapsarchitect Ernst-Jan 
Nieland van Advin als winnaar uit de bus.

Martijn Pijnenburg met 3D visualisatie herinrichting van de Kennedylaan in Panningen.
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ingenieursbureau Advin en verschijnt 
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konden jullie dat niet zelf? 
JK: ”Een plaatje zegt meer dan duizend 
woorden. Dan kun je kiezen voor een 
schematische tekening. Maar dat zei naar 
ons idee ook nog te weinig. Bij een eerder 
project had ik al met Ernst-Jan gewerkt. 
Dus ik wist dat hij goede visualisaties kon 
maken.”

wat heeft hij voor jullie 
gedaan?
JK: ”Hij heeft bestaande foto’s met de 
computer bewerkt en zo een beeld 
gegeven van hoe de Kennedylaan er tijdens 
en na het werk uit zal zien. Je ziet 
bijvoorbeeld hoe één helft van de weg 
wordt afgesloten voor de werkzaamheden, 
en hoe het verkeer tijdens die fase op de 
andere weghelft wordt afgewikkeld.”

Moesten jullie zelf  
nog veel doen?
JK: ”Wij hebben Ernst-Jan voorzien van 
foto’s van de bestaande situatie en daar 
met een dikke stift op ingetekend hoe wij 
het voor ons zagen. Daarnaast hebben wij 
hem ook wat schetsjes overhandigd, en de 
technische tekeningen.” Martijn: “Op basis 
van zijn eerste visualisaties hebben we 
nog wat op- en aanmerkingen gemaakt. 
Die heeft hij verwerkt tot het eindresul-
taat. Vervolgens hebben wij dat opgeno-
men in onze inschrijving.”

hoe reageerde de opdraCht-
gever op jullie plan?
Martijn: ”Positief. Eén concurrent was iets 
goedkoper, maar ons plan werd beter 
bevonden. ‘Helder’ en ‘duidelijk’, noemde de 
gemeente het. De visualisaties hebben aan 
die uitstraling zeker bijgedragen.”

wat bedoelden ze Met ‘helder’ 
en ‘duidelijk’? 
JK: ”Als je visualisaties gebruikt, heb je veel 
minder tekst nodig. Dat is welkom, omdat 
het beschrijven van plannen best lastig is. 
En het lezen ervan valt ook niet mee. Je 
moet maar hopen dat de lezer er het juiste 
beeld bij krijgt. Met 3D visualisaties los je 
dergelijke problemen in één keer op. Je ziet 
wat je krijgt.”

hoe valt de kosten/baten-
balans voor jullie uit?
Martijn: ”Absoluut positief. Visualiseren 
verhoogt de kwaliteit van de inschrijving. 
En ook na de gunning heb je er wat aan. 

Wij zetten het in voor de communicatie. 
Laatst heb ik het gebruikt bij een presen-
tatie voor een stuurgroep. En binnenkort 
neem ik de visualisaties mee naar een 
voorlichtingsavond voor bewoners. Ook 
voor hen maakt dat de plannen duidelijker. 
De beelden beantwoorden misschien 
vragen van bewoners voordat ze gesteld 
worden.”

ga je bij de volgende 
insChrijving weer visualiseren?
JK: ”Dat zou zeker kunnen. Het hangt wel 
af van de complexiteit, de omvang en de 
aard van het project. Bij een grote klus is 
het de investering al snel waard. Maar als 
een opdrachtgever alleen op prijs gunt, is 
het misschien minder opportuun. Aan de 
andere kant; door de wetswijziging 
verwacht ik dat steeds meer partijen gaan 
gunnen op EMVI. Kwaliteit speelt daardoor 
een grotere rol, en dat geldt daarmee ook 
voor het gebruik van 3D visualisaties. Wij 
denken dat het een groeimarkt is.”

Advin verzorgde in April ook het definitief en uitvoeringsontwerp 
voor durA verMeer. Meer visuAlisAties en de stAnd vAn de werkzAAM-
heden is te zien op www.faCebook.CoM/kennedylaanpanningen. 

Meer weten over 3d visuAliseren? 
Ernst-Jan Nieland - 088 0238460
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Ontdek de voordelen van 3D laserscannen

Win een 3D-print 
van úw object 
Uw beheer, onderhoud of nieuwbouw kan slimmer en nauwkeuriger. 
Ontdek het zelf! Win een 3D print van uw object: gebouw, kunst-
werk, installatie, etc. Ieder object is mogelijk*.

Vraag: uit hoeveel punten bestaat deze puntenwolk? 

Mail uw antwoord voor 1 september 2013 naar 3D@advin.nl. 
Degene die er het dichtst bij zit wint en ontvangt voor 15 september 
een reactie van ons. 

* Specificaties, maximumafmetingen en overige randvoorwaarden voor 
 het inmeten van het object worden in overleg met Advin bepaald.  

Medewerkers van Advin zijn uitgesloten van deelname.

puntenwolk appartementencomplex amerbos

contAct
algeMeen 

telefoonnuMMer

(088) 023 84 60

website

WWW.ADVIN.NL

Advin BV is een hoog-
waardig, overzichtelijk en 
pragmatisch advies- en 
ingenieursbureau dat tot 
de top van Nederland 
behoort. Vanuit de 
marktteams Hoofdinfra-
structuur, Regionale 
infrastructuur, Infra- 
installaties, Ruimte en 
mobiliteit, Bouw, Industrie, 
Projectmanagement en 
Geo-informatie werken we 
van beleidsvorming tot 
realisatie aan projecten 
voor publieke en private 
opdrachtgevers.
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