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Introductie 
 
• Wie zijn wij? 
• Leidingnet van de toekomst 
• BIM pilot project 
• Uitwerking in de praktijk 

 



Doel BIM Pilot project 
 
Het gebruik van 3D visualisatie en analysetechnieken om bestaande en geplande liggingen van het leidingnet te onderzoeken.  
De beoogde vervolgstap is om te kijken hoe BIM ingezet kan worden tijdens engineering en uitwerking van projecten. 
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Wat hebben wij gedaan… 
 
Middels het (3D) scannen van de bestaande omgeving hebben wij, door deze informatie te combineren met klic-data, een beeld gevormd van het 
ondergrondse leidingnet. 
 
De inzet van algoritmes heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.  
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Stap 1; scannen Stap 2; klic-data Stap 3; visualiseren 

leidingnetwerk 



Resultaat 
 
• Leidingen in 3D gevisualiseerd in relatie tot omgeving 
• Zicht krijgt op beschikbare klic-data/proefsleuven en betrouwbaarheid daarvan 
• Visualiseren van potentiële legionella risico’s bij warmwaterleidingnet 
• Diepteligging analyse 
• Gebruik van beschikbare informatie voor toekomstige behoeftes zoals 

ondergrondse containers of glasvezel netwerken 
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De toekomstbestendige oplossing 
 
Waarom heb je die nodig? 
• Leidingnet van de toekomst 
 
Wat moeten we daarvoor doen? 
• Scan techniek verbeteren 
• Gebruik van AI / beeldherkenning 
• Ontwikkelen tooling 
• Uitbreiden analyse technieken 

leidingnetwerk 
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En nu in de praktijk… 
 
• Gebruik van algoritmes 
• Warmteleiding projecteren 
• Hololens visualisatie 
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En nu in de praktijk… 
 
• Hololens 



Vragen? 
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