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1 Identiteiten 

1.1 Bouwheer opdrachtgever: 

 

 

 

 

Organisatie: Rijkwaterstaat GPO 
Griffioenlaan 2  
3526 LA Utrecht 
Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 
Nederland 

 

Naam: Stroeve  

Voornaam: Roy  

Functie: RWS Project Manager  

Email: roy.stroeve@rws.nl  
 

 

1.2 Bouwheer opdrachtnemer: 

 

 

 

 

 

Organisatie: Sas van Vreeswijk 
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3433 KL Nieuwegein 
Nederland 

 

Naam: Nieuwenhuizen  

Voornaam: Leo  

Functie: Integraal Technisch Manager  

Email: lnieuwenhuizen@besix.com  
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Naam: Bbartholomeeusen  
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2 Situering van het project 

Het project aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal heeft als doel het oplossen van een 

nautisch knelpunt op de druk bevaren scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en Amsterdam.  

 

Figuur 1 Situering Beatrixsluizen in Nieuwegein nabij het Schippersdorp Vreeswijk. 

 

De Beatrixsluis in het Lekkanaal (figuur 2) is de enige sluis op deze vaarroute. Door de steeds groter 

wordende schepen en de te verwachte toename van het scheepvaartverkeer op deze route dreigt een 

nautisch knelpunt te ontstaan. Dit project voorziet in een capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex, 

waarmee het nautische knelpunt wordt voorkomen.  

 

Figuur 2 De bestaande Beatrixsluizen en het Lekkanaal hebben onvoldoende capaciteit. 

Beatrixsluizen

en 
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3 Beschrijving van het project 

De scope van het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen (figuur 3):  

• Het ontwerpen en realiseren van de derde sluiskolk (CEMT-klasse VIa) ten oosten van de 

bestaande 2 kolken, met een lengte van 270 meter, een breedte van 25 meter en een 

drempeldiepte van NAP -5,8 meter, inclusief voorhavens; 

• Het verbreden van het Lekkanaal en de aanleg van 1200 meter extra ligplaatslengte in het 

kanaal. De aanleg van een Kegelwachtplaats voor schepen met gevaarlijk lading; 

• Het verleggen van de primaire waterkering aan de oostkant van het Lekkanaal;  

• De aanleg van een nieuwe brug en een onderdoorgang. 

• Het aanpassen van de weginfrastructuur;  

• Het amoveren van vier woningen en de deurenbergplaats op de oostelijke oever van het 

Lekkanaal; Het aanleggen van een uitzichtpunt en andere recreatieve objecten; 

• Het verplaatsen van objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in aanmerkingen komen 

voor een UNESCO status. Dit betreft drie bunkers een schutsluisje en een betonpalengroep; 

• De aanleg van een landschapszone in bedrijventerrein het Klooster voor recreatie, waterberging 

en de plaatsing van de Hollandse waterlinie objecten. 

• Aanpassing van watergangen en de aaleg van een syfon voor de aangepaste 

waterhuishouding. 

• Het renoveren van de monumentale tweelingsluis inclusief het vervangen van de mechanische 

en elektrotechnische installaties; 

• De bestaande sluiswachterwoningen transformeren tot een klimaatneutraal bedieningsgebouw; 

• Het onderhouden van het complex Prinses Beatrixsluis (3 kolken) en het gehele Lekkanaal in 

Realisatie- en Exploitatiefase gedurende een periode van 27 jaar;  

• Het financieren van de Werkzaamheden.  

 

 

Figuur 3. Plankaart Beatrixsluis met impressies.  
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4 Datum uitvoering & oplevering van het project 

Milestones Prinses Beatrixsluis: 

Contractdatum 15-01-2016 DBFM Contract getekend 

Aanvangsdatum 01-09-2016 Voorbereidende werken gestart 

Start aanleg derde kolk 02-01-2017 Fundering derde kolk gestart 

Beschikbaarheidsdatum 14-06-2019 Project opleveren aan het onderhoudsbedrijf. 

Voltooiingsdatum 14-08-2019 Project start in volledige exploitatie 

Einddatum 14-08-2046 Overdracht areaal aan Rijkswaterstaat 

 

Figuur 4 Schematische Planning DBFM contract Prinses Beatrixsluizen. 

 

 

Figuur 5 Schematische Financieringsplanning Planning DBFM contract Prinses Beatrixsluizen. 
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5 Voorziene aanpassing van de digitale maquette met het 
oog op de exploitatie van het bouwwerk 

Vanuit BIM voorziet Sas van Vreeswijk in de volgende functies voor het vereenvoudigen van exploitatie, 

beheer en onderhoud: 

• Virtual Reality model voor het trainen van het bedieningspersoneel in een realistische omgeving 

zonderverstoring van de normale bedrijfsvoering. Zie de simulator filmpje:  

• Virtual Reality model voor de scheepvaart waarin de schippers het passeren van de sluis 

kunnen ervaren zodat de kans oip aanvaaringen verminderd. 

• Koppeling van alle tekeningen aan de bijbehorende 3D aspect modellen zodat een integrale 

informatiebron bestaat voor beheer en onderhoud; 

• Koppeling van het integraal model aan de configuratie Management Database. Alle objecten 

zijn gelijnkt aan de metadata met daaraan gekoppeld de eisen, documenten, werkpakketten, 

risico’s afwijkingen; 

• Koppeling van alle conditioneringsdata aan de GIS database zodat alle data rond geotechniek, 

ecologie, archeologie, Kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven direct opvraagbaar 

zijn bij toekomstige werkzaamheden. 

• Visualiseren van het volledige onderhoudsbedrijf vanuit het integraal 3D model; 

• Machineveiligheidskeuring (CE Keur) vanuit het integraal model. 

• Werksinstructie bedienaar en monteur op basis BIM; 

• Koppeling Conditie Meet Systeem CMS met BIM en GIS voor monitoring van zettingen en 

belasting van elektrotechnische componenten in het systeem.  

• Registratie van inspectie en keuringsdata aan de hand van het BIM model in de centrale 

configuratie management database. 

• Modellen voor het monitoren van vaarwegprofielen en profiel van vrije ruimte bij wegen aan de 

hand van actuele inpeilingen en deformatiemetingen. 

 

 

Figuur 6 Deur in onderhoudstoestand gesimuleerd voor instructies, handleiding en CE keur.  

https://www.youtube.com/watch?v=yWW8GgVz5SE
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6 Voornaamste gebruikte software 

Binnen het project onderscheiden we software voor het inwinnen (collect), modelleren, analyseren en 

visualiseren van informatie vanuit diverse datasets (Figuur 7). Opgewerkte data en documenten worden 

opgeslagen in de Relatics database (BESIX BPM template). 

 

Figuur 7 Gebruikte software, daarnaast wordt het A360 platform sinds kort ook ingezet.  

Bij aanvang van het project is alle contractinformatie geidentificeerd en gedeeld vanuit Relatics. Vanuit 

de contract data en areaaltekeningen zijn de modellen voor het project opgezet. De Relatics data van 

de opdrachtgever is overgezet naar de relatics configuratie database van het project (figuur 8). Het 

opleverdossier wordt middels COINS vanuit Relatics weer terug geleverd aan de opdrachtgever. 

 

Figuur 8 De bestaande Beatrixsluizen en het Lekkanaal hebben onvoldoende capaciteit. 
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Alle data wordt beheerd vanuit Relatics. Zo beschikt iedere discipline altijd en overal over de meest 

actuele versies (Figuur 9). 

 

Figuur 9 Ontwerp wordt geshared en gepublished in Relatics. Vanuit de modellen wordt data in 
aspectmodellen verwerkt tot baselinemodellen in Navisworks voor raakvalkcontrole. 

Regelmatig worden nieuwe tools getest omdat de software sneller ontwikkeld als de doorlooptijd van 

het project. Zo ook het Autodesk A380 platform en de forge viewer (Figuur 10) 

 

Figuur 10 Online integraalmodel gedeeld met A360. 
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Ongeacht het software pakket, uitwisselformaat, het gebruik van de cloud. Afspraken over naamgeving, 

codering, opslaglocatie, werkpakketen vormen de basis voor goed configuratiebeheer (Figuur 11). Diit 

voorkomt onnodig zoeken en het gebruik van verkeerde verouderde of incomplete informatie!  

 

Figuur 11 Configuratiebeheer als basis voor een betrouwbaar baseline model. 
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7 Beschrijving van het collaboratieve proces 

Gedurende het project wordt er intensief samengewerkt tussen de verschillende disciplines en de 

onderaannemers. Een integraal ontwerpproces waar iedereen aan meewerkt staat centraal. Om dit tot 

realisatie te brengen wordt er gebruik gemaakt van twee systemen, de online Relationele DataBase 

Relatics en een centrale project server.  

Relatics wordt gebruikt voor communicatie, informatieopslag en documentopslag. De 

communicatiedoeleinden bestaan uit een KANBAN, de mogelijkheid tot het aanmaken van 

verzendbrieven en het plaatsen van reviews op aangeleverde informatie. Mits goed gebruikt elimineert 

het platform de noodzaak tot het gebruik van e-mails. In dit platform wordt alle projectinformatie expliciet 

weergegeven inclusief relaties tussen verschillende informatie. Zo kunnen eisen gekoppeld worden aan 

risico’s en beheersmaatregelen. Door al deze informatie aan elkaar te koppelen en in één online 

systeem te stoppen is alle informatie integraal beschikbaar voor iedere medewerker (figuur 12) en 

worden connecties tussen verschillende disciplines gemaakt en onderhouden. Relatics wordt ook 

gebruikt als Document Management System (DMS) voor het beschikbaar stellen en uitwisselen van 

documenten. In combinatie met de communicatie en informatieopslag borgt dit een integrale werkwijze 

van het project in één systeem. 

 

Figuur 12 Dankzij Relatics kunnen disciplines vanuit hun eigen kantoor locatie bij alle data. 

De centrale server is toegankelijk via het netwerk in de bouwkeet of via VPN. Hier is voor alle disciplines 

ruimte voor het opslaan van bestanden. Voor de ontwerpdisciplines is de schijf opgedeeld in de secties 

WIP (Work in Progress) en SHARED (bestanden die zijn afgerond). De WIP map bied gelegenheid tot 

het opslaan van modellen die nog in bewerking zijn. In de map Shared staan alle modellen die gereed 

zijn voor gebruik. Elke ontwerpdiscipline levert iedere twee weken de meest up to date versie van het 
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ontwerp aan welke in de Shared map beschikbaar zal worden gemaakt voor het gehele project in een 

format te bekijken met gratis software (Navisworks Freedom). Op deze wijze kunnen alle disciplines 

elkaars ontwerpen bekijken. 

Alle verschillende ontwerpen worden ook iedere twee weken samengevoegd en als integrale modellen 

beschikbaar gesteld. Deze modellen geven een beeld van het project als geheel of een deel ervan. Elke 

discipline kan hierin zien hoe de samenhang tussen alle modellen is evenals de mogelijke clashes en 

risico’s die er nog komen. 

Om alle actie rond de data te managen is het KANBAN Platform Trello Geintroduceerd (Figuur 13). 

Tijdens de dailystand en de weekly stand houdt het team haar voortgang bij aan de hand van de Kanban. 

Dankzij dit systeem kan een voorspelling worden gedaan over de verwachtte werkdruk. 

 

Figuur 13 Altijd toegang tot alle acties vanuit Trello. 
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8 Vernieuwend karakter en winst 

Voor het project zijn vernieuwende processen, technieken en software toegepast om een integraal 

proces te borgen. De hoofdstukken zijn samengevoegd om duidelijk per toegepaste BIM methodiek de 

voordelen hiervan toe te lichten.  

8.1 Relatics 

Op het project wordt gebruikt gemaakt van Relatics, een online Relational DataBase Management 

Systeem (RDBMS). Relatics wordt gebruikt voor communicatie, informatieopslag en documentopslag. 

De communicatiedoeleinden bestaan uit een KANBAN, de mogelijkheid tot het aanmaken van 

verzendbrieven en het plaatsen van reviews op aangeleverde informatie. Mits goed gebruikt elimineert 

het platform de noodzaak tot het gebruik van e-mails. In dit platform wordt alle projectinformatie expliciet 

weergegeven inclusief relaties tussen verschillende informatie. Zo kunnen eisen gekoppeld worden aan 

risico’s en beheersmaatregelen. Door al deze informatie aan elkaar te koppelen en in één online 

systeem te stoppen is alle informatie integraal beschikbaar voor iedere medewerker. Relatics wordt ook 

gebruikt als Document Management System (DMS) voor het beschikbaar stellen en uitwisselen van 

documenten. In combinatie met de communicatie en informatieopslag borgt dit een integrale werkwijze 

van het project in één systeem.  

Winst (Organisatorisch): 

De winst wordt behaald op organisatorisch vlak door medewerkers de beschikking te geven tot alle 

informatie van het project in één online systeem. Dit versimpeld de communicatie en distributie van 

informatie en documenten. 

8.2 Scan to BIM 

Sas van Vreeswijk heeft de bestaande objecten waaronder de monumentale tweelingsluis met 3D 

laserscanners ingescand. De verkregen puntenwolk vormt de basis voor een accuraat 3D model van 

het interieur en het exterieur van de bestaande bebouwing. Daarnaast kunnen alle projectteamleden de 

ingescande objecten online bekijken vanuit een websharecloud die fungeert als een google streetview 

applicatie. 

Het renovatie ontwerp voor de sluis en het nieuwe dienstgebouw dat ondergebracht wordt in de 

bestaande sluiswachterswoningen is volledig uitgewerkt op basis van dit model. Dankzij 3D scanning 

heeft Sas van Vreesweek: 

• Een nulmeting van het bestaande areaal; 

• Inzicht in de aanpassingen aan het araal die niet gedocumenteerd zijn in As-Built tekeningen. 

• Accurate tekeningen voor de renovatiewerkzaamheden; 

• Een model voor risicoanalye; 

• Een centraal model waar iedereen op verder kan werken voor zijn ontwerp (figuur 14). 
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Figuur 14 3D model op basis van 3D scanning met daarin het nieuwe werktuigbouwontwerp 

8.3 Centrale toegang tot 3D modellen 

Alle 3D modellen binnen het project worden omgezet naar Navisworks bestanden welke bekeken 

kunnen worden middels gratis software (Navisworks Freedom). Elke twee weken leveren alle 

ontwerpdisciplines een up-to-date versie aan van het ontwerp waarna deze op een centrale server en 

in het RDBMS (Zie Relatics) komen. Hiermee hebben alle medewerkers toegang tot de meest recente 

modellen voor analyses en beslissingen. 

Winst (Organisatorisch): 

De winst wordt behaald op organisatorisch vlak. Door medewerkers te voorzien van de meest up-to-

date 3D geometrie kunnen zij betere keuzes maken wat bijdraagt aan een betere prestatie 

8.4 Integraal model 

Alle meest recente versie van het ontwerp worden met de twee wekelijkse informatielevering 

samengevoegd tot meerdere integrale modellen per deel gebied (figuur 15) of fase. Deze modellen 

geven de eindsituatie of bouwfases van het project weer. Vanuit dit model kunnen discipline 

overstijgende analyses gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld clash identificatie tussen verschillende 
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ontwerpen en inpassing van ontwerpen in de omgeving. Ook dient dit model als uitgangspunt voor 4D 

plannen en virtueel voorbereiden. 

Door te werken met gepublishte aspectmodellen zonder versienummer in de naam maar met een 

versienummer in de publish metadata kunnen alle integrale automatisch geupdate worden en blijft de 

versiehistorie behouden. 

 

Figuur 15 Integraal model voor een specifiek werkgebied met een doelgroep die werkt aan het kanaal 

en de verplaatsing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie objecten. 

Winst (organisatorisch) 

Het integraal model bied vooral voordelen als communicatiemiddel bij discipline overstijgende 

discussies. Het maakt hiaten en clashes inzichtelijk en geeft een beeld van de inpassing van het ontwerp 

als geheel. Tevens geeft het inzicht in het project voor actoren als opdrachtgever, onderaannemers en 

omgeving met weinig project kennis. De visualisatie verduidelijkt alle communicatie. 

8.5 4D plannen 

4D plannen bestaat uit het koppelen van de planning en het 3D ontwerp in Navisworks. Middels een 

koppelingsparameter toegevoegd aan de planning en de modellen kan Navisworks een connectie 

leggen. Aan de hand van deze connectie kan middels de TimeLiner tool de planning ‘afgespeeld’ worden 

waarbij het 3D ontwerp laat zien hoe het project verloopt. Met deze tool kunnen tijdsgebonden clashes 

en risico’s geïdentificeerd en verholpen worden (Figuur 16).  
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Figuur 16 Bouwfasering afgespeeld in 4D planning simulatie. 

Winst (Organisatorisch): 

De winst wordt behaald op organisatorisch vlak. Vanuit een platte planning kan het lastig zijn om te zien 

welke disciplines op welk moment waar bezig zijn. Door de 4D Planning wordt in 3D inzicht gegeven 

hoe de uitvoering in de tijd verloopt. Disciplines kunnen hiermee zien of zij tegelijk aanspraak maken op 

ruimte voor het uitvoeren van werkzaamheden en deze tijdsgebonden clashes verhelpen voordat zij 

elkaar buiten in de weg lopen. 

8.6 iBIM connectie 

De iBIM connectie is een connectie tussen Relatics (RDBMS) en het 3D ontwerp (Ontwerpsoftware). 

Objecten in de ontwerpsoftware kunnen middels een softwaretool gekoppeld worden aan objecten uit 

de System Breakdown Structure (SBS). Middels deze connectie kan data tussen beide platformen 

uitgewisseld worden. Voorbeelden zijn materiaal opgegeven in de ontwerpsoftware overbrengen naar 

Relatics. 
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Winst (Organisatorisch & Technisch): 

De winst wordt gehaald met het delen van informatie vanuit de bron (Figuur 17)  naar alle relevante 

toepassingen. Dit is op technisch vlak door automatiseren van informatie-uitwisselingen, voorkomen 

van verschillende informatie in verschillende projectsystemen en een correcte hiërarchie in 

informatiedistributie. Op organisatorisch vlak door bevorderen van informatie-uitwisseling tussen 

verschillende disciplines. 

  

Figuur 17 iBIM connectie bidirectionele uitwisseling data relatics CAD model. 

8.7 Integratie tekeningen/3D model 

Alle medewerkers van Sas van Vreeswijk hebben toegang middels gratis software tot de meest recente 

versies van het 3D ontwerp (Zie Centrale toegang tot 3D modellen). Voor medewerkers die belang 

hebben bij tekeningen van een object zijn deze tekeningen toegevoegd aan de 3D modellen in 

Navisworks. Middels de Sheet Browser kunnen alle tekeningen omtrent het model bekeken worden, de 

software borgt hierbij alle onderlinge relaties. Op de tekening kan een object aangeklikt worden, 

Navisworks laat vervolgens de liggen van het object in het 3D model zien en alle tekeningen waar het 

object nog meer op voorkomt. 

Winst (Organisatorisch & Technisch): 

De organisatie behaald hiermee winst door het 3D model en de tekeningen te integreren in één bestand, 

en daarmee de toegang tot informatie betreffende één object te centraliseren. Uit dit centrale bestand 

wordt technische winst behaald doordat de medewerker in één opzicht de context van objecten in 3D 

en op de verschillende tekeningen kan zien. Dit levert optimale inzichten in raakvlakken en risico’s om 

derhalve de beste projectkeuze te maken. 
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8.8 Virtueel voorbereiden 

Virtueel voorbereiden (Figuur 18) houdt in het uitvoeringsproces virtueel te doorlopen voor het 

daadwerkelijk uit te voeren. Dit is een iteratief proces waarbij nieuw geïdentificeerd informatie na iedere 

stap eerst digitaal verwerkt wordt om alle implicaties voor de uitvoering te analyseren. Praktijkvoorbeeld 

zijnde het verplaatsen van drie kazematten uit de jaren 1930 naar een nieuwe locatie. Hierbij zijn alle 

constructies ingemeten, verwerkt in de theoretische modellen voor een accurate representatie van de 

werkelijkheid, om vervolgens de verplaatsing en het plaatsen van de kazemat op de nieuwe locatie 

virtueel te testen. Voor de verplaatsing of het hijsportaal de gehele route af kan leggen zonder 

omgevingsobjecten te raken. Het plaatsen door te controleren welke aanpassingen er aan de kazemat 

gemaakt moet worden om te passen op de nieuwe oplegging.  

  

Figuur 18 Virtueel voorbereiden: Geen verassingen meer tijdens de uitvoering! 

Winst (Organisatorisch & Economisch): 

Winst wordt behaald op economisch vlak middels het First Time Right principe. Door alles virtueel te 

testen en daarmee alle problemen van tevoren identificeren en op te lossen voorkomt dit grote koste 

posten voor als dit fout gaat bij de daadwerkelijke uitvoering. Op technisch vlak wordt het maken van 

de juiste keuzes gemaakt aan de hand van allerlei tools in de ontwerpsoftware, waarmee de oplossing 

geoptimaliseerd wordt. Vanuit organisatorisch vlak wordt met behulp van deze werkwijze de bouwplaats 

belasting geminimaliseerd. Handelingen worden in één keer juist uitgevoerd met zo min mogelijk 

activiteit buiten. Hiermee worden risico’s op ongelukken geminimaliseerd. 

8.9 GPS machinebesturing vanuit 3D model  

Alle machinebesturing op het project komt voor uit het 3D ontwerp. Deze wordt geschikt gemaakt voor 

GPS machinebesturing. Het is een kleine translatieslag om het 3D ontwerp geschikt te maken voor 

machinebesturing, en het investeren in deze translatieslag bespaart buiten veel werk. De bestanden 

geven de juiste lijnen, hoogtes en coördinaten aan, uitvoerders zien precies waar zij zijn en wat de 
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positie van de bak is ten opzichte van het 3D ontwerp. Dit maakt het uitvoeren van complexe ontwerpen 

of met slecht zicht (onder water) een stuk makkelijker. 

Winst (Organisatorisch, Technisch & Ecologisch): 

Winst wordt behaald op technisch vlak door een hogere ontwerpvrijheid. Complexe ontwerpen kunnen 

hiermee relatief makkelijk gerealiseerd worden. Op ecologisch vlak wordt winst behaald met de precisie 

waarmee grondwerk uitgevoerd kan worden. De grotere precisie minimaliseert het risico van schade 

aan de omgeving buiten het ontwerp toebrengen. De hogere realisatiesnelheid door middel van deze 

technologie levert voordelen op op het organisatorisch vlak. 

8.10 GIS; 

GIS zelf is ook een breed werkveld, om duidelijk te maken op welke innovatieve wijze wij GIS gebruiken 

hebben wij dit opgesplitst in 4 subcategorieën, welteverstaan: Graafvergunning, ecologie, condities en 

conditiemeetsysteem (CMS) 

- Graafvergunning 

Met behulp van actuele GIS informatie voeren wij intern een controle voor graafwerkzaamheden uit. Uit 

het verleden is gebleken dat als men buiten gaat graven niet alles bekend is en dat er dan regelmatig 

kabels en leidingen werden geraakt. Maar naar kabels en leidingen zijn er andere zaken waar rekening 

mee gehouden wordt wanneer men gaat graven. Denk daarbij aan ‘niet gesprongen explosieven’, 

archeologie, milieu maar ook ecologie. Door intern deze controle te doen voorkomen we dat er buiten 

fouten gemaakt worden. Door deze informatie in GIS bij te houden is dit voor iedereen bereikbaar en 

kan iedereen zien wat de actuele status is. Er is één iemand verantwoordelijk voor het geven van een 

graafvergunning. 

 

Figuur 19 Graafvergunning in GIS. 
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Winst (Technisch & Ecologisch): 

De winst is een beter inzicht in onze grondgebonden condities, waardoor hier beter opgestuurd kan 

worden. En met uiteindelijke de winst dat er minder faalkosten zijn. We laten hiermee ook aan onze 

klant zien hoe wij omgaan met onze grondgebonden condities.  

8.11 Ecologie 

Rondom ecologie hebben we in GIS alles opgenomen. Van vrijgegeven locaties tot te verwijdere bomen, 

maar ook vliegroutes van vleermuizen. Met deze kaart willen we iedereen in de keer bewust maken van 

de ecologie op ons project en wat wij daar allemaal in te doen hebben. Maar ook welke locaties er 

geschikt zijn gemaakt voor verplaatsing van dieren.  

 

Winst (Organisatorisch & Ecologisch): 

Bewustwording rond ecologie door het hele projectteam. Goed verloop rond ecologie waardoor er 

minder faalkosten optreden. Daarnaast is deze kaart ook gebruikt om de omgeving te laten zien wat wij 

voor maatregelen nemen rondom ecologie.  

- Condities (peilbuizen, sonderingen, boringen) 

Alle grondonderzoeken hebben we in GIS staan. Dit zijn dus boringen, sonderingen en peilbuizen. Naast 

dat we al ons eigen onderzoek er in hebben staan hebben we ook al het verkregen grondonderzoek 

van de opdrachtgever hierin verwerkt. Dit heeft als voordeel dat dit na een keer uitzoeken voor iedereen 

zichtbaar en beschikbaar is. Alle geboorde punten staan in GIS met de daarbij behorende documenten. 
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Winst (Organisatorisch): 

Dit wordt eenmalig door de GISser uitgezocht en toegevoegd in GIS i.p.v. alle collega’s die iets nodig hebben dit 

afzonderlijke gaan uitzoeken en daarbij in meerdere mappen moeten gaan zoeken welke data beschikbaar is op 

welke plek. GIS geeft in een oog opslag weer wat er op welke locatie aan onderzoeken aanwezig. 

8.12 Conditie Meetsysteem CMS 

Een onderdeel van het project de Beatrixsluis is de verbreding van het kanaal en daarbij het verleggen 

van de primaire waterkering aan de zuidelijke kant. Aan een primaire waterkering zijn veel eisen gesteld. 

Om hierin transparant naar onze klant te zijn hebben we een Conditie Meetsysteem opgezet. In dit 

systeem geven we ieder kwartaal door middel van een ‘stoplicht’ weer wat de condities van de dijk zijn. 
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Deze waardes zijn in overleg met de klant afgestemd. Aan de condities hangen ook de desbetreffende 

metingen. 

 

 

Winst (Economisch): 

In een overzicht je condities van de dijk. Geeft goed weer waar extra aandacht nodig is. Daarnaast bied 

je ook een transparant overzicht aan de klant aan om deze zo goed mogelijk mee te nemen. En om 

daarmee de overdacht/goedkeuring van de dijk soepeler te laten verlopen 
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8.13 Opleidingen intern 

Alle leden van het projectteam van de Beatrixsluis is een BIM training gegeven. In deze training is 

ingegaan op de toepassingen van BIM op het project, maar ook het gebruik van Navisworks waarin het 

integrale model geopend kan worden. Om deze cursus te geven is een speurtocht gemaakt. Hierin zijn 

met een 12 tal vragen alle deelnemers wijs geworden in het integrale model.  

  

 

Winst (Organisatorisch):  

Gebruikt van Navisworks wordt vergroot, hierdoor wordt het model meer gebruikt en zal dit leiden tot 

een beter kwaliteit van het model. Daarnaast vergroot het de kennis rond BIM en de toepassingen die 

op het project worden uitgevoerd.  
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8.14 Terreinstatus opnemen d.m.v. drone 

Doormiddel van drone wordt 1x per maand het project gebied ingevlogen. De data die hier uit volgt 

wordt gebruikt voor een actueel inzicht in het grondverzet. Daarnaast wordt de luchtfoto breed verspreid 

in het projectteam. Onder andere door deze op GIS te plaatsen waardoor er altijd een actuele 

ondergrond beschikbaar is. Maar ook doormiddel van grote praatplaten die verspreid door de keet 

hangen. Deze praatplaten waar ook het ontwerp op weergegeven is wordt veel gebruikt in overleggen.  

  

Winst (Organisatorisch & Technisch): 

Goed inzicht in ons grondverzet over heel het project. Altijd een actuele luchtfoto beschikbaar voor het 

projectteam. Dit geeft iedereen een duidelijk inzicht in de voortgang zonder dat men naar buiten hoeft 

te gaan. 
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8.15 Leanplanning 

De project werkzaamheden worden gepland vanuit een Lean planningsproces met daily stand en weekly 

stand op basis mvan de methodiek “Last Planner”. Voor een periode van 8 weken wordt een 4D 

planningsmodel opgemaakt in navisworks om de bouwlogistie voor te bereiden.  

De teams die werkzaam zijn op de bouwplaats kunnen hun werkzaamheden plannen in de Lean 

planningsvellen waarin zij in regels per te bouwen object hun activiteiten aanduiden met een gekleurde 

post-it. D 

 

Winst (Organisatorisch & Technisch): 

Minder kans op ongelukken. Kortere doorlooptijden. Minder schade aan materialen door onnodige 

verplaatsingen. 
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8.16 BIM voor Omgevingsmanagement 

BIM voor communicatie intern en extern overzicht: 

Demonstratie Weergave Gebruik 

Intern overleg en 

validatie 

  

Vreeswijk Volle Vaart 

 

  

Monumentendag: 

 

 

 

 

 

Ontwerppresentatie 

Schuttevaer 

  

Bijeenkomst  

Sas van Vreeswijk 
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Schuttevaer 

(binnenvaart 

vereniging) 

Vergadering 

  

Validatie Sessie 

bedienaars 

  

Verplaatsing Kazemat 

  

Resultaten BIM voor communicatie intern en extern overzicht: 

Demonstratie Reacties Resultaten 

Intern overleg en 

validatie 

Die Kolk is wel diep! 

Wat is die deur Groot! 

Kunnen we erbij voor onderhoud? 

Virtual reality geeft de interne 

organisatie inzicht in de werkelijke 

omvang en afmetingen. 

Vreeswijk Volle Vaart 

 

Die Sluis wordt wel groot? 

Waar komt de nieuwe fietsroute? 

Wat gebeurt er met de witte huisjes. 

Smartphones en google cardboard 

geven een goed beeld van de 

nieuwe situatie. 

Monumentendag: 

 

Ik val bijna in de kolk! 

Die deur is wel groot! 

Kan ik onder de deur! 

Virtual reality geeft het publiek 

inzicht in de werkelijke omvang en 

afmetingen. 

 

Ontwerppresentatie 

Schuttevaer 

Ik heb een goed beeld van de kolk! 

Wat is de bolderafstand? 

Wat is de drempelhoogte? 

Kan ik afmeren bij hoogwater? 

Hoe zijn de deuren beschermd 

tegen aanvaring? 

Oriëntatiestrepen aanbrengen op de 

deur. 

Bolders en afmeervoorzieningen 

Lekkanaal aangepast op basis van 

gebruikerswensen. 

Bestuursleden Schuttevaer hebben 

een goed beeld van de afmetingen 

en fauncties van de sluis en de 

afmeervoorzieningen. 

Bijeenkomst Sas van 

Vreeswijk 

Hoe snel sluiten de deuren? 

De deuren zijn groot! 

Hoe is het beeld vanaf de weg? 

Gemeenschappelijk beeld van het 

project na een jaar voorbereiding! 
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Schuttevaer 

(binnenvaart 

vereniging) 

Vergadering 

Hoe werken de dubbele deuren en 

stopstrepen? 

Sluis oogt robuust. 

Hoe gaan julliede deur beschermen 

tegen aanvaringen? 

Duidelijk beeld van de werking van 

een sluis met dubbele deuren en 

LED stopstrepen. 

Inzicht in de afmeervoorzieningen in 

de kolk en langs het kanaal. 

Sluis virtueel doorvaren op een 

duwbakken convooi klasse 6A. 

Validatie Sessie 

bedienaars 

Wat is het beeld vanuit de 

bedieningsruimte? 

Hoe werkt de deurkeuze bij schutten 

XL? 

Inzicht in het zicht vanuit de 

bedienruimte. 

Inzicht in de camera beelden. 

Beleving van de interactie van de 

bedieningssoftware met sluis 3. 

Verplaatsing Kazemat Hoe werkt het nivelleren van de 

sluis? 

Dat is wel een grote sluis? 

Waarom heeft de sluis dubbele 

deuren? 

Publiek heeft een beeld van de 

nieuwe situiatie. 

Publiek krijgt inzicht in de wijze 

waarop de sluis bediend wordt. 

 

Winst (Organisatorisch): 

Meer begrip vanuit de omgeving. Positieve sfeer op het project. Minder klachten en hinderbeleving. 

 

 

BONUS: Voorbeeld van een Educatieposter geleverd vanuit BIM. 
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