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Introductie Cadvisual Benelux B.V.

• Bentley Channel Partner voor SYNCHRO software

• Reseller SYNCHRO 4D planning software www.synchro4d.nl

• Training en advies inzet 4D

• Oadis BIM proces adviseurs

• Adviseert (vooral opdrachtgevers) over inzet BIM

• Specialist open (BIM) standaarden

• Leverancier BIM server oplossing www.modelserver.nl

http://www.synchro4d.nl/
http://www.modelserver.nl/


De jonge generatie brengt Citymodelling in de praktijk



2D Toepassingen binnen de gemeente

• Openbare ruimte
• Wegbeheer

• Rioolbeheer

• Groenbeheer

• Speeltoestellen

• Begraafplaatsen

• Openbare verlichting

• Planologie

• BAG/WOZ/BOR/BGT

• ……

• Huisvesting
• Gemeentelijke gebouwen

• Gemeentelijke vastgoed

• ……



Kenmerken van 2D (CAD/GIS)

• Gebaseerd op bestanden en documenten 

• Verschillende bestandsformaten

• Beperkte standaarden (vergeleken met 3D ;-)

• Versiebeheer op bestandsnivo

• Aanzichten zijn (vaak) niet gekoppeld

• Decentraal opgeslagen 

• Elk bestand handmatig openen en bekijken

• Te veel om te kunnen interpreteren

Uitdaging: samenhangende objecten registratie



Kenmerken van 3D (BIM)

• Vaak bestanden, steeds meer online

• Trend richting open standaarden

• 2D aanzichten zijn vaak gekoppeld aan 3D

• Disciplines vaker geïntegreerd

• Van gebied, bouwwerk tot element

• Rijke data output

• (Semi) automatische data koppelingen

• Interactieve 3D visualisatie



Kenmerken van 4D (planning)

• Datagestuurd projectmanagement

• Toevoeging tijd, status, kosten

• Meerdere rapportagevormen

• Disciplines vaker geïntegreerd

• Van gebied, bouwwerk tot element niveau

• Elk moment rijke data output van proces

• Data koppelingen/online

• Dynamische 4D visualisatie, ook mobiel



Iedereen wil 
betere informatie    of een tijdsmachine ;-)

• Zekerheid

• Budget

• Veiligheid

• Voorspelbaarheid

• Uitvoerbaarheid (risico’s)

• Planning

• Communicatie

• Beschikbaarheid

• Van actuele gegevens



“ 2D/3D is het plan,

4D is de planning”

• 4D geeft doorlopend inzicht 

in uitvoering en aansturing

• Vooraf (scenario’s vergelijken en communiceren)

• Voortgangsbewaking (status, bijsturen)

• Achteraf (logboek, analyse)



“ 3D is het plan, 4D is de planning”



“ 3D is het plan, 4D is de planning”



Iedereen wil betere informatie

• Zekerheid

• Voorspelbaarheid

• Beschikbaarheid

Cobouw – dinsdag 14 mei 2019



“Routekaart BIM en Gemeenten”



https://www.bimloket.nl/upload/documents/Rotterdam%20BIMt.pdf

https://www.bimloket.nl/upload/documents/Rotterdam%20BIMt.pdf


Voorbeeld 4D toepassing
Rotterdam Cooltoren

Aanleiding:

- Bouwlogistiek op de bouwplaats

- Bouwlogistiek aanvoer beton



https://youtu.be/m6AwteeUMC0

https://youtu.be/m6AwteeUMC0


BAM gebruikt 4D als project communicatie tool

• Promovideo 4D: https://vimeo.com/207152446

https://vimeo.com/207152446
https://vimeo.com/207152446


timelamps webcam + online Synchro4D 
= live voortgangsbewaking

http://www.lobsterpictures.tv/building-information-modelling

http://www.lobsterpictures.tv/building-information-modelling
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Nieuwste innovatie: Hololens 2
Amsterdam Beursplein



Waar zien jullie voordelen voor 
4D plannen en communiceren 
bij Gemeenten?  

• Mogelijke rollen voor 4D
• Informeren

• Communiceren

• Analyseren/afstemmen

• Besturen

• …

• Mogelijke scope voor 4D
• Stedenbouwkundig (GIS/CAD) – communiceren naar omgeving

• Openbare ruimte (GIS) – afstemmen raakvlakken

• Huisvesting (2D CAD en/of 3D BIM) – renovatie/nieuwbouw

• Projecten van aannemers (3D BIM) – renovatie/nieuwbouw

• Infra/civiele bouw – verkeersdoorstroming, bouwlogistiek

• Gebouwen – bouwlogistiek, statussen, opleverdossier

• ...



Onze VRAAG/VOORSTEL:

Wij willen graag met één 
gemeente een vrijblijvende 
verkenning doen naar de 
inzetbaarheid van 4D.

Samen:

• Doel vaststellen

• Stakeholders vaststellen

• Verzamelen 2D, 3D, BIM, GIS, Citymodels

• 4D planningsmodel inrichten

• Overleg sessie met presentatie

• Evaluatie

Denk je een 4D uitdaging te herkennen, 

mail dan naar info@synchro4d.nl

mailto:info@synchro4d.nl


BEDANKT VOOR UW AANDACHT


