
Fotografie: 

• Klik op het icoon in het centrum van het grijze vlak. 

• Kies een bestand uit je folders. 

• Klik ‘Open’ om een foto in te voegen. 

• De afbeelding zal automatisch in het vlak geplaatst worden. 

• Om de afbeelding te wijzigen of bij te snijden: ga naar Format> Crop. 

• Foto veranderen: rechtermuistoets en klik op ‘Afbeelding wijzigen’ 

• Om een afbeelding weg te gooien, klik het aan en druk op  

back space op je toetsenbord. 

Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

Verander Font  / kleur logo:  

• Selecteer de tekst en kies wit 

(voorkeur) of groene tekst. 

Bekijk welke kleur beter 

leesbaar is op de foto. 

 

• Je kunt de kleur van het logo  

ook aanpassen, maar alleen 

wit en groen zijn 

toegestaan. 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 

Parametrisch ontwerpen  

fundering geluidswallen 

 
Gino Koolman – BIM services 

Tom Laumen – Geotechniek  

Hier kan uw voettekst  

staan, over 2 regels 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 

2 

Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Voorstellen 

 

Gino Koolman Tom Laumen Roland Oldenkamp 

(BESIX) 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 

3 

Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Wat is parametrisch ontwerpen? 

 

Parameters 

Ontwerpproces 
(scripts) 

Output 

hoogte wal, phi 
aanvulling, … 

#Omvormen dictionary naar 
string dan naar list 

 output_soil = ','.join('='.join(_) 
for _ in dict_soil.items()) 

ontwerp, €, 
bouwtijd 

Abstract Hoevelaken 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Product (scripts) 

 

• Drie funderingsvarianten (funderingsstrook) 

• Parametrisch aanvulmateriaal 

• Geautomatiseerde maaiveldgeometrie 

• Variërende ondergrond 

• Itereren minimale fundering 

• Parametrisch modelleren 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

• Grond gevulde wal (gewapende grond) 

 

• Gefundeerd op staal 

 

• 15 km  

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

 

2 à 6,5 m 

1,5 à 4 m 

gebiedseigen grond 

cement gebonden materiaal 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

• Wisselende geometrie weg (talud/sloot) 

 

• Variërende ondergrond 

 

• Veranderende belasting 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 

11 

Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

• Uitwerking tot 3 funderingsvarianten 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

punt kruin 

punt teen 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

Geluidslijn Schermlijn GBC 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

 

Constructief 

Geotechniek Modelleren 

Modelleren 

automatisch 

Geotechniek 

automatisch 

Output voor geo: 

• Doorsneden wegmodel 

• GWS 

• Afmetingen scherm 

Output voor modelleur: 

• Afmetingen fundering 

Constructief 

automatisch 

Geotechniek 

automatisch 

Geautomatiseerd 

Input voor geo: 

• Windbelasting 

• Verticale belasting 

Input voor constr.: 

• UCgeo = ? 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geotechniek 

• Draagkracht: python script 

 

• Iteraties dimensies tot UC<1 

 

• Selectie sondering door geo 

 

• Semi-automatische interpretatie grondonderzoek 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 

dfundering 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 

dfundering 

bfundering 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 

dfundering 

bplaat 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 Fd , Rd 

U.C. 

<1 

>1 

Nieuwe parameters 

Fd : Gfundering   , e 

Rd : d   , (B  ,) β , (σ’v;z;d   ,) φ, c, γ 

1 script 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Input uit 3D 
model 

Input controle 
geo 

Automatische 
berekening 

Controle 
uitkomst 

geotechnisch 

Automatisch 
modelleren 

Controle 
uitkomst 

modeltechnisch 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

Input uit 3D model 

 

Dynamo graph 
Input uit 3D model 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

Input uit 3D model 

 
Coördinaten talud 

GWS 

Dikte aanvulling 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Input uit 3D 
model 

Input controle 
geo 

Automatische 
berekening 

Controle 
uitkomst 

geotechnisch 

Automatisch 
modelleren 

Controle 
uitkomst 

modeltechnisch 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 

24 

Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

Input uit 3D model 

 

Input uit 3D model 

.csv tabel 

Bestaande mv Diepte aanvulling 

β 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Input uit 3D 
model 

Input controle 
geo 

Automatische 
berekening 

Controle 
uitkomst 

geotechnisch 

Automatisch 
modelleren 

Controle 
uitkomst 

modeltechnisch 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 

dfundering 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 

dfundering 

bfundering 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-constructief 

 

dfundering 

bplaat 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Input uit 3D 
model 

Input controle 
geo 

Automatische 
berekening 

Controle 
uitkomst 

geotechnisch 

Automatisch 
modelleren 

Controle 
uitkomst 

modeltechnisch 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

 

samenvattend excel bestand 

uitgebreide resultaten 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Input uit 3D 
model 

Input controle 
geo 

Automatische 
berekening 

Controle 
uitkomst 

geotechnisch 

Automatisch 
modelleren 

Controle 
uitkomst 

modeltechnisch 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Dynamo graph 
output 

geotechnische 

berekeningen 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

 

Input uit 3D 
model 

Input controle 
geo 

Automatische 
berekening 

Controle 
uitkomst 

geotechnisch 

Automatisch 
modelleren 

Controle 
uitkomst 

modeltechnisch 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geo-modelleur 

Visuele controle 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Keuze fundering: raakvlakken 

• Water, K&L, DVM, … 

• kabels of leidingen verleggen? 

• andere funderingsvariant kiezen? 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Keuze fundering: uitvoering 

• dfundering vs Bfundering : bemaling nodig? 

• dfundering vs Bfundering : sleufkist nodig?  

• fasering: waar, wanneer, tijd en plek? 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Keuze fundering: uitvoering 

 

• sterkte aanvul materiaal 

 

• γvulmateriaal 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Waarom parametrisch ontwerpen? 

 

Sneller 
ontwerpen 

Varianten 
toetsen 

Interdisciplinaire 
afstemming 

Gedetailleerd 
ontwerpen 

= OPTIMALISEREN 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Fotografie: 

• Klik op het icoon in het centrum van het grijze vlak. 

• Kies een bestand uit je folders. 

• Klik ‘Open’ om een foto in te voegen. 

• De afbeelding zal automatisch in het vlak geplaatst worden. 

• Om de afbeelding te wijzigen of bij te snijden: ga naar Format> Crop. 

• Foto veranderen: rechtermuistoets en klik op ‘Afbeelding wijzigen’ 

• Om een afbeelding weg te gooien, klik het aan en druk op  

back space op je toetsenbord. 

Contact 
 
Gino Koolman (BIM)  

Tom Laumen (GEO) 

Roland Oldenkamp (BIM) 

BAM Infraconsult 

 

 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geotechniek 

Grondonderzoek 

• Semi-automatisch 

• Locatie t.o.v. snede 

• Grondopbouw 

• Bestaand vs toekomstig maaiveld 

 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geotechniek 

Automatische selectie grondonderzoek 

 

1. 

DS 
cpt1  

cpt2  

d1 

d2 
d1< 1/3 * d2 

cpt1 = maatgevend  



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geotechniek 

Automatische selectie grondonderzoek 

 

DS 

cpt3  

cpt4 

d3 

d4 

2. 
d3 > d4 

cpt4 = maatgevend  



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geotechniek 

Handmatige selectie grondonderzoek 

 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Geluidswallen A1A28 

Proces geotechniek 

 

Geen 

ondiepe 

boringen 

beschikbaar 



Heb je een andere layout nodig? 

Klik op Home tab > Indeling. 

Hier kun je alle dia’s vinden die  

zich in deze template bevinden. 

 

Volgt je dia niet meer de template of 

staan bullets en titels scheef t.o.v. de  

vorige of volgende slide: 

• Ga naar de mini’s aan de linkerkant.  

Klik op de slide die je wilt herstellen. 

• Rechtermuis klik: dia herstellen. 

 

Gebruik alleen dit lettertype:  

• Arial 

 

Deze variaties van het Arial font  

zijn toegestaan: 

• Arial Regular 

• Arial Bold 

• Arial Italic 
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Verander van Stijl:  

• Selecteer de tekst en druk Tab 

op je toetsenbord om te  

wisselen van stijl.  

Gino Koolman en Tom Laumen 

05-11-2019 

 

Parametrisch ontwerpen 

 

• Informatie gecentraliseerd 

 

• Input & output afstemmen 

 

• Automatisering 

 

• Controle mechanismen 

 


