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Virtueel bouwen met 3D ontwerpprogramma

RM Glas heeft het 3D ontwerpprogramma Autodesk Revit aangeschaft om te 

kunnen voldoen aan de eisen van aannemer BAM voor het leveren van het glas 

voor winkelcentrum Nieuw Hoog Catharijne. Met de investering van 15.000 euro 

is RM klaar voor BIM-projecten. In Utrecht leverde het bedrijf uit Nieuwegein 

onder meer winkelpuien, balustrades, schuifwanden en glaswanden.

RM Glas met Revit

Je moet het zien om het te geloven. 

Robbert Jan van der Sanden van RM 

scrolt over zijn computerscherm waarop 

alle glazen bouwdelen van Hoog Ca-

tharijne in 3D zijn afgebeeld. Hij zoomt 

in en haalt er een element uit. ‘Kijk dit 

is één van de balustraderuiten die we 

hebben geleverd. Ik kan hem hier ter 

plekke modelleren en terugplaatsen, 

maar al snel zal blijken dat de maatvoe-

ring niet klopt. Bleken fouten vroeger 

pas op de bouw, nu zijn ze al in het 

model zichtbaar.’ RM Glas is met Revit 

zijn tijd ver vooruit, zeker in de glaswe-

reld. In gesprek met directeur Harry van 

Moorsel, uitvoerder Bert Peek en inge-

nieur Van der Sanden blijkt wat met dit 

ontwerpprogramma mogelijk is en hoe 

RM het voor het eerst heeft ingezet bij 

de productie en montage van het glas 

voor Hoog Catharijne. ‘Met Revit zijn 

we klaar voor de toekomst.’

Virtueel bouwen

Revit is de ontwerpsoftware voor ar-

chitectuur, constructief en installatie-

techniek en is speciaal ontwikkeld voor 

Building Information Modelling (BIM). 

Het 3D BIM model is een belangrijk on-

derdeel voor het integraal samenwerken 

tussen alle partners in de bouwketen 

van opdracht tot ontwerp en van uitvoer 

tot beheer. Dat is een hele mond vol, 

maar Van der Sanden maakt de werking 

van Revit aan het scherm inzichtelijk. 

‘In de bouw en infra is het de nieuwe 

standaard voor het ontwerpen volgens 

de BIM werkmethodiek’, legt hij uit. ‘Het 

werken met Revit en BIM biedt vele 

voordelen. Dankzij het 3D BIM model 

kunnen we virtueel bouwen waardoor 

de uitkomst van een bouwproject 

beter te voorspellen is, risico’s worden 

beperkt en faalkosten worden gere-

duceerd. Betere communicatie en het 

virtueel kunnen bekijken van een project 

helpen ons om beter aan het verwach-

tingspatroon van de opdrachtgever te 

voldoen en om meer opdrachten te win-

nen. Sterker: bij Hoog Catharijne was 

het een eis om te kunnen inschrijven. 

We hebben het programma er speciaal 

voor aangeschaft en zetten het nu ook 

in bij andere projecten.’

Revit werkt met een database die be-

staat uit één enkel bestand. Dit bestand 

kan door verschillende gebruikers tege-

lijkertijd bekeken en bewerkt worden. 

klaar voor toekomst

De Stadskamer 

van Nieuw Hoog 

Catharijne. De 

Revit-versie 

komt exact 

overeen met het 

eindresultaat. 

Foto’s: Dennis 

van der Werf, 

Menace360 

Productions
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Het model is opgebouwd uit 3D-elemen-

ten met intelligente eigenschappen: ma-

teriaalkenmerken, relaties met andere 

objecten, de bouwfase en worksets. 

Indien gewenst is het ook mogelijk eigen 

elementen te maken. Van der Sanden: 

‘Plattegronden, doorsneden, niveaus, 

legenda en schema’s zijn allemaal gere-

lateerd: een wijziging heeft consequen-

ties op alle plaatsen waar die informatie 

gepresenteerd wordt. Werkte Autocad 

met lijntjes en vectoren, Revit is daar de 

3D ontwikkeling van. Je werkt dus echt 

met 3D blokjes. Het programma rekent 

het volume uit van het betreffende bou-

welement, in ons geval glazen onderde-

len, en geeft na invoering van de juiste 

samenstelling zelfs het gewicht. Ook het 

aantal benodigde hulpmiddelen, zoals 

rotules en beslag, rekent het programma 

uit. Kijk, dit telstaatje geeft 380 glas-

adapters aan. Voor iemand die er voor 

het eerst mee werkt is dat best eng. Het 

programma werkt voor jou en daar moet 

je op kunnen bouwen en vertrouwen.’ 

Van der Sanden doet dat, heeft zelfs zijn 

afstudeerproject aan de HU met Revit 

gedaan. RM heeft zo inmiddels behoor-

lijk wat ervaring opgedaan in het werken 

met het programma. Peek: ‘Het is een 

3D-trein waar we op gesprongen zijn en 

die ons qua opdrachtgevers en werk op 

het goede spoor heeft gezet.’

Ontzorgen

RM Glas levert en monteert op maat ge-

maakt glas, van balustrades, hardglazen 

binnendeuren en puien tot glas in interi-

eur en sanitair. Om de mogelijkheden 

van glas nog meer te kunnen tonen, is 

een showroom in de maak. Het bedrijf 

heeft zeven medewerkers waarvan er 

drie, Van Moorsel, Peek en Van der San-

den, binnen actief zijn. De vier anderen 

zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het werk. Van Moorsel richtte het 

bedrijf in 1996 op. Hij volgde de MTS 

Bouwkunde en Meubilering, werkte bij 

aannemers en in de scheepsbetimme-

ring en deed zijn eerste ervaringen in het >>

V.l.n.r. uitvoerder Bert Peek, ingenieur Robbert Jan van der 

Sanden en directeur Harry van Moorsel van RM Glas.

glas op bij Pieterman Hardglas. ‘We zijn 

specialist op het gebied van ontwerp, 

calculatie, productie en montage van alle 

denkbare glasproducten. We verzorgen 

in Nederland en daarbuiten grote en 

kleine glasprojecten. Zowel in het interi-
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eur als in het exterieur maken we ge-

bruik van de vele mogelijkheden die glas 

te bieden heeft. Met kennis en ervaring 

proberen we het verschil te maken. Een 

project gaat bij ons naadloos over van 

engineering naar uitvoering; zo ontzor-

gen we de onze opdrachtgevers.’

RM beschikt over het GBO Vakcertifi-

caat, is VCA-gecertificeerd en voor de 

montage beschikt het bedrijf over een 

mobiele minikraan en een glasrobot. 

Van Moorsel: ‘We staan voor innovatie 

en vakmanschap. We maken maatwerk 

in serie of als unicum. En belangrijk: 

door onze kleine, platte organisatie 

zijn de lijnen kort en spelen we snel 

en doelgericht in op de vraag van de 

klant. Opdrachtgevers hebben één aan-

spreekpunt, van begin tot eind.’

Hoog Catharijne

Voor het nieuwe winkelcentrum Hoog 

Catharijne heeft RM de winkelpuien, 

schuifwanden, wandbekleding en ba-

lustrades geproduceerd, geleverd en 

gemonteerd. In opdracht van eigenaar 

Klepierre werkte RM als comaker van 

hoofdaannemer BAM Utiliteitsbouw. De 

voorbereiding van het werk startte al in 

2012: RM nam deel in het bouwteam 

om mee te denken over het ontwerp 

van de glazen balustrades en winkel-

puien. De uitvoering van fase 1 begon 

in de zomer van 2016 en is onlangs 

afgerond. De eerste fase van het win-

kelcentrum is dit voorjaar geopend, de 

tweede fase volgt in 2018.

Het nieuwe winkelcentrum is onderdeel 

van een grote stedelijke vernieuwing 

in de binnenstad van Utrecht. De uit-

breidingen bestrijken het gebied over 

de Catharijnesingel tussen Utrecht 

CS en het Vredeburgplein. Onder het 

winkelcentrum is een parkeergarage 

gebouwd van vijf lagen. RM heeft 

voor diverse gebouwdelen het glas 

geleverd en gemonteerd. De sterkte-

berekeningen en testen zijn uitgevoerd 

door Peutz Geveltechniek. Zo heeft 

RM in het hoofdstijgpunt van de par-

keergarage de balustrades gemaakt. 

Het gaat om gehard gelaagd glas in 

de samenstelling van 66.4 millimeter 

gestuit gelamineerd uitgevoerd met 

Van ontwerp naar werkelijkheid. Balustradeglas gehard gelaagd stotend gelamineerd.

Glasfeiten Nieuw Hoog Catharijne

Opdrachtgever: Klépierre (eigenaar winkelcentrum)

Hoofdaannemer: BAM Bouw en Techniek bv

Glas: AGC Nederland, Van Noordenne Glasindustrie

Sterkteberekeningen: Mathijs van de Vliet, Peutz  

Geveltechniek, Zoetermeer

Hoofdstijgpunt parkeergarage 

Gehard gelaagd 66.4 mm stotend gelamineerd met een 

heldere en pureWhite folie

Stylerooms

Winkelpui: gebogen gelaagd 66.4 mm (hoogte 4 m), 

Radius: 400 mm met rechte flappen

Recht glas en deuren: gehard glas 12 mm

Balustrade glas

Gebogen gehard gelaagd 66.4 mm, Radius: 400 mm sto-

tend gelamineerd met een heldere en pureWhite folie

Rechte glasdelen: gehard gelaagd 66.4 mm stotend gela-

mineerd met een heldere en pure White folie

Stadskamer en Poortgebouw

Balustrade Poortgebouw: gehard gelaagd 88.2 mm

Balustrade loopbruggen: gehard gelaagd glas 66.4 mm 

stotend gelamineerd met een heldere en pureWhite folie

Wand- en plafondbekleding trapopgangen en (lift)schach-

ten: gehard extra helder glas 6 mm, achterzijde wit gecoat

Schuifwanden Stadskamer: gelaagd glas 44.4 mm

Zaagtandbalustrades: gelaagd glas 66.2 mm

Glaswanden

2e verdieping 3,5 m hoog doorvalveilig: gehard gelaagd 

glas 1010.4 mm

3e verdieping 4,5 m hoog doorvalveilig: gehard gelaagd 

glas 1212.4 mm
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deels witte folie. De balustrades boven 

de winkelpuien en loopbruggen zijn 

van hetzelfde glas gemaakt. Ook de 

staalconstructie en het eikenhouten 

leuningwerk ervan viel onder de verant-

woording van RM. Dit  is uitgevoerd in 

samenwerking met Constructiebedrijf 

Goudriaan en  timmerfabriek  C.C. van 

Rhenen. Voor de nieuwe winkelpuien, 

zogenaamde ‘stylerooms’, heeft RM 

gebogen glas geleverd en gemonteerd. 

Het gaat om gelaagd glas in de sa-

menstelling 66.4 millimeter van AGC. 

Ook de rechte glasdelen en glazen 

deuren zijn door RM geleverd (Van 

Noordenne). Tegen de liftschachten en 

trapopgangen is tot slot gecoat glas ge-

lijmd; gehard extra helder glas (6 mm) 

met de achterzijde wit gecoat. ‘Het was 

voor ons een echt prachtig werk’, zegt 

Peek, ‘met alle uitdagingen die bij in-

terieurglas komen kijken. En met Revit 

was de uitdaging voor ons nog groter.’

In de praktijk

Van der Sanden legt uit op welke wijze 

de uitvoering van het werk voor Hoog 

Catharijne met Revit verschilde met 

de traditionele praktijk. ‘De basis, het 

constructiemodel, komt van de hoofd-

aannemer. Het is aan de onderaanne-

mers, zoals wij, die te modelleren. Met 

andere woorden: we meten niets meer 

ter plekke in, alles komt uit het model. 

Zo pas ik de geplande balustrades aan 

en plaats die terug in het model. Dat 

noemen we clashen. Onmiddellijk blijkt 

dan of iets anders dezelfde ruimte heeft 

ingenomen. Plaats ik een balustrade 

waar een trap is gepland, dan klopt dat 

dus niet en geeft het model dat aan.’

‘Of dat altijd goed gaat? Nee hoor, er 

gaat ook wel eens iets mis’ vervolgt Van 

der Sanden. ‘Zo had de installateur een 

sprinklerlijn verplaatst en die liep nu 

dwars door één van onze glazen puien 

heen. Ook waren er geen kabelgoten 

voor de voeding van de roltrappen 

ingetekend en hebben we een deel 

van het glas opnieuw moeten leveren 

met een mooie sparing erin. De goten 

waren gewoon vergeten. Blitta had de 

buitengevel niet volledig in Revit inge-

voerd en zo liep een glaspaneel van 

de balustrade dwars door de gevelpui 

heen. Gelukkig konden we dat tijdig on-

dervangen. Hoe mooi, snel en efficiënt 

het werken met een Revit-model ook is, 

het blijft mensenwerk. Maar het scheelt 

zo ontzettend veel tijd. Het is 3D, dus 

als iets wijzigt, wijzigt alles mee. Je 

hoeft niet ook nog eens alle details en 

aanzichten aan te passen, dat gebeurt 

in één keer.’ En directeur Van Moorsel 

tot slot: ‘Een geavanceerde tool als dit 

maakt het visualiseren en werken er 

veel makkelijker op. En het levert mooie 

projecten op met Nieuw Hoog Catha-

rijne als eerste resultaat.’   < 

RM maakte de glasbalustrades in het hoofdstijgpunt van de parkeergarage.

Blik in één van 

de zogenaamde 

stylerooms. RM 

leverde er onder 

meer gebogen 

gelaagd glas 

met een hoogte 

van 4 meter. De 

totale shopfront 

is 6,5 meter.
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