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Eerst zien, dan geloven. Het is een ijzeren wet waar je als plannenmaker of ontwerper geregeld tegenaan loopt.
Zeker in discussie met opdrachtgevers, omwonenden, stakeholders of specialisten. Maar hoe zorg je voor beter
inzicht, meer overtuigingskracht én minder ontwerpfouten?
Virtual Engineering biedt het antwoord. Dankzij technieken zoals Virtual Reality (een virtuele
werkelijkheid via een afgesloten bril) of Augmented Reality (een virtuele laag geprojecteerd in de
werkelijkheid) is die vertaalslag van ontwerp naar werkelijkheid zo gemaakt. Dit maakt Virtual
Engineering tot een ongekend krachtig instrument binnen alle fases van het ontwerpproces.

Hét communicatiemiddel bij Omgevingsmanagement

Laat zien wat geen enkel plan kan vertellen

Intern, met omwonenden of stakeholders. Wat als je mensen die nieuwe werkelijkheid zelf laat
ervaren? Via een VR-bril, of op locatie met een HoloLens? Zoom in, zoom uit. Laat de juiste
verhoudingen zien, doe real-time aanpassingen en toets het effect. Resultaat: minder discussie,
meer inzicht én meer draagvlak voor ontwerpen en plannen. Van interface naar conversatie, van
bekijken naar beleven.

Een aanbesteding, een plan om investeerders te winnen. Je verhaal komt pas tot
z’n recht wanneer je laat zien wat je werkelijk bedoelt. Breng ontwerpen en plannen
tot leven met Virtual Engineering. Laat met een VR-bril of HoloLens jouw prospects
die nieuwe werkelijkheid ervaren, voelen. Zoom in op details, toon hoe machines
werken of hoe een bouwplan in de omgeving wordt geplaatst. Je verhaal wint aan
overtuigingskracht met Virtual Engineering.

Ontdek denk- en ontwerpfouten
Je beschikt over uitstekende specialisten en de beste collision-software. Maar nog haal je niet
álle ontwerpfouten eruit. Waarom? Omdat mensen het lastig vinden om de vertaalslag te maken
van ontwerp naar werkelijkheid. Met Virtual Engineering kan dit wel. Projecteer bijvoorbeeld een
ontwerp via een HoloLens in de ruimte. Loop dit ontwerp met meerdere specialisten (waar ook ter
wereld) na. Check raakvlakken: sluiten ze inderdaad naadloos aan, zijn we niets vergeten? Of maak
met een eindgebruiker een virtuele ronde. Is de opstelling handig, kloppen de verhoudingen? Die
ene fout die niemand ziet, ontdek je met Virtual Engineering.
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Van inspecties tot serious gaming
Virtual Engineering is zoveel meer dan een communicatiemiddel. Het aantal
toepassingen groeit. Wat te denken van inspecties op locatie met behulp van Augmented
Reality? Kabels en leidingen, dijklichamen, procesinstallaties: voeg data, documenten
en checklists aan objecten toe en maak het mogelijk om ‘on spot’ wijzigingen door
te voeren. Ook op het gebied van serious gaming (simulaties) gaat er dankzij Virtual
Engineering letterlijk en figuurlijk een nieuwe wereld voor je open.

De langste autotunnel ter wereld vind je in Noorwegen. De Laerdaltunnel is maar liefst 24,5 kilometer lang. Het
kost je als automobilist minstens 20 minuten voordat je de tunnel door bent. Om te voorkomen dat bestuurders
last krijgen van vermoeidheid, hebben de architecten van de Laerdaltunnel allerlei technologieën toegepast.
Zo zijn er elke 6 kilometer speciale ruimtes met nagebootst daglicht voor variatie en om bestuurders wakker te
houden.?
Ineens ben je een kilometer verder

Mark Melis is adviseur Contracten. Hij zag op Discovery een programma over de Laerdaltunnel
en legde een link met de polderwegen in ons land. Deze stille, rechte wegen in een monotoon
landschap zorgen voor onvoldoende externe prikkels waardoor een automobilist gemakkelijk de
focus verliest. “Polderblindheid is ver weg kijken, maar prikkels van dichtbij niet zien. Je bent ineens
een kilometer verder, zonder je dat te realiseren”, legt Mark uit.
Mark zag een kans en was benieuwd of de innovaties en manier van denken bij het ontwerp van
de Laerdaltunnel ook toe te passen zijn op de Nederlandse wegen. “Antea Group biedt vanuit het
Young Improving Hero’s-programma mogelijkheden om nieuwe business te verkennen en tegelijk te
werken aan persoonlijke ontwikkeling. Ik greep deze kans met beide handen aan.”

Team Polderblindheid

Het is eenvoudig om zelf een probleem te definiëren en aan de slag te gaan met een oplossing.
Mark: “Veel effectiever werkt het om eerst bij de klant op te halen of er wel een probleem is. Met
het ‘team Polderblindheid’ zijn we naar provincies, gemeenten en verzekeringsmaatschappijen
gegaan om op te halen of zij dit probleem herkennen. Het antwoord? Ja, maar tot op heden heeft
niemand een oplossing gevonden die wetenschappelijk onderbouwd kan worden.”

Effect van ‘natuurlijk sturen’

“Ons contact met de provincie Gelderland was meteen raak. Zij zagen overduidelijk de problemen
van polderblindheid op de N788. We werden gelinkt aan adviesbureau Eelerwoude. In opdracht
van de provincie onderzoeken deze landschapsarchitecten het gedachtegoed ‘natuurlijk sturen’.”
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Mark legt uit: “Het idee achter ‘natuurlijk sturen’ is dat subtiele veranderingen in de
(natuurlijke) omgeving, de berm of het wegdek de attentiewaarde van bestuurders
verhoogt. Ook al ligt een weg er verkeerstechnisch perfect bij; een monotoon landschap,
verkeerde inrichting van de weg of omgeving zorgen toch nog vaak voor (kleine)
ongelukken.

”De nadruk ligt op subtiele veranderingen omdat de scheidslijn tussen iets dat je focus
vergroot en iets wat je aandacht afleidt heel dun is”
Mark vertelt: “Het gaat om veranderingen die alleen in het onderbewuste worden
waargenomen. Alleen dan heeft de maatregel een constant effect. Denk aan het
doorbreken van een bomenrij aan één zijde van de weg, kleurverschillen of verschillende
soorten bestrating, het plaatsen van hekjes in een flauwe bocht aan te geven dat er
uitritten zijn, het weghalen van vlaggenmasten of juist het toevoegen van bomen en
struiken.”
Het is duidelijk: Mark gelooft oprecht dat het mogelijk is om met subtiele maatregelen
de bestuurder te prikkelen om de focus te verleggen, de attentiewaarde voor knelpunten
dichtbij te verhogen, de volgafstand te vergroten en snelheid te verlagen. Wat is dan het
probleem? Mark: “We moeten het ook bewijzen!”. “En dan is het fantastisch om bij een
werkgever als Antea Group te werken. We kregen ruimte om te innoveren. Allereerst op
weg naar bewijs van onze theorie. En als tweede op weg naar een dienst of product met
meerwaarde voor onze klanten.”

mee. Met de 6D-Driving Simulator kunnen we net zo lang optimaliseren tot het plaatje klopt.
Hierdoor voorkom je investeringen in oplossingen die geen toekomstwaarde hebben.”

De N788 In Virtual Reality

“Een derde kennispartij (Omgevingspsycholoog) sloot aan om ‘natuurlijk sturen’-maatregelen te
bedenken voor de N788 in Gelderland. Met partners Centric en 3D Geomedia vertaalden we deze
bureaustudie naar een Virtual Reality-omgeving waar de bestaande situatie en de nieuwe situatie
exact is nagebouwd.” Enthousiast: “Dat is zo goed gelukt! Zelfs omwonenden van de N-weg zien
nauwelijks verschil met de échte weg waar zij dagelijks meerdere keren overheen rijden.”

Betere en veiligere oplossing

“En denk eens aan de schat van informatie die de 6D-Driving Simulator oplevert”, zegt Mark.
“Deze innovatie biedt enorm veel kansen om wegen op een andere manier te ontwerpen. Je
kunt eenvoudig meerdere situaties en scenario’s uittesten. Zo kunnen we het hiaat in de manier
waarop wij wegen ontwerpen dichten en de verkeersveiligheid verbeteren.”

“De Combinatie van X, Y,Z-Coordninaten met vritual reality, interactiviteit en sensoring zorgen voor
de 6D Driving simulatie”

“De kracht van deze innovatie zit in samenwerken met de juiste partijen en steeds opnieuw spiegelen
aan de vragen, wensen en twijfels vanuit de opdrachtgever”

“Het is ontzettend complex om de waarheid zo na te bootsen. Alle X, Y en Z-coördinaten
moeten exact kloppen. Ook het meten van de volgafstand is verbonden aan diezelfde X, Y en
Z-coördinaten. De attentiewaarde meten we via realtime eye-tracking. Een hartslagmonitor en
druksensoren meten het stressniveau. De speciale stoel bootst een natuurlijke omgeving met
oneffenheden na. Maar de meest coole gadget is de Brain Activity sensor”, zegt Mark en je ziet
zijn ogen twinkelen. “Het is een soort futuristische helm die zes emoties kan waarnemen op basis
van hersenactiviteit.”

Mark: “Natuurlijk is het een kwestie van een lange adem hebben. Een innovatie komt nooit
aanwaaien. Toch heb ik geen moment getwijfeld. Want geen enkel bedrijf in Nederland heeft
eerder op deze manier de verkeersveiligheid aangepakt. Voor mij zit de kracht van deze innovatie
in samenwerken met de juiste partijen en steeds opnieuw spiegelen aan de vragen, wensen en
twijfels vanuit de markt. Daardoor konden we de techniek naar een hoger niveau brengen en is
deze innovatie straks klaar om wereldwijd te helpen bij het verbeteren van de infrastructuur.”

Het Bewijs

“Dankzij onze constante wil om te innoveren hebben we nu bewezen dat het mogelijk is om met
Virtual Reality (bestaande) wegontwerpen te analyseren en te testen. Daarnaast kunnen we met
de 6D-Driving Simulator ook testen welke ‘natuurlijk sturen’ maatregelen het beste werken om
onder andere polderblindheid te voorkomen.”

car
building

Wegontwerp optimaliseren zonder faalkosten

“Denk eens aan de kostenbesparing die dat oplevert”, zegt Mark. “Nu worden wegen aangelegd
en moeten we jaren testen of bepaalde maatregelen werken. Dat brengt hoge faalkosten met zich
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PROVINCIE GELDERLAND
2020

VIRTUAL 360⁰ TOUR BRUGGEN NOBELHORST
Nobelhorst is een nieuwe woonwijk binnen de Gemeente Almere. De wijk is gelegen langs de
A6 binnen het stadsdeel Almere Hout. Nobelhorst kenmerkt zich door de kleinschalige opzet. In
2013 is er begonnen met de bouw van de wijk. De woningen binnen de eerste fase van de wijk
zijn grotendeels al gerealiseerd. Nobelhorst zal in drie fases nog verder worden uitgebreid.
Inmiddels is er ook een start gemaakt met de bouw van de eerste bruggen in Nobelhorst. Antea
Group is in opdracht van de gemeente Almere betrokken bij 23 kunstwerken in de eerste twee
fasen van het project.
Door het gebruik van metselwerk, natuursteen elementen, klinker bestrating en fraaie stalen
leuningen hebben de kunstwerken een luxe en dorpse uitstraling, passend bij het karakter van
de wijk.
Voor een verkeersbrug en naastliggende fietsbrug is er een Virtual 360⁰ tour opgezet. Doordat
omliggende woningbouw grotendeels gereed is, geeft de gemaakte 360⁰ tour een duidelijk en
correct beeld van de inpassing van de kunstwerken in de omgeving.
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GEMEENTE ALMERE
2020

VARIANTENSTUDIE BEWEEGBARE BRUG
Deze bestaande basculebrug met keersluis is toe aan groot onderhoud en voldoet daarnaast niet
meer aan de wensen t.a.v. doorvaartbreedtes voor scheepvaartverkeer. Antea Group heeft een
technische variantenstudie uitgevoerd naar het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud en
het mogelijk verbreden van de doorvaartopening voor scheepvaart.
De brug heeft daarnaast een cultuurhistorisch karakter welke de opdrachtgever graag wenst
te behouden. Middels enkele 3D visualisaties heeft Antea Group de technische mogelijkheden
onderzocht en aangetoond wat de esthetische impact van de maatregelen wordt per variant voor
deze beeldbepalende beweegbare brug en keersluis.

GLASSES
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TEXEL
Het oude land, zeepolders, strandpolders Texel heeft zich door de eeuwen heen ontwikkelt tot
een uniek landschap dat veel toeristen trekt. Dit zorgt voor extra verkeersbeweging met name
van fietsers waardoor er een toenemende behoefte aan verkeersveiligheid is ontstaan, maar hoe
realiseer je dat zonder dat je de unieke landschapskenmerken van Texel aantast?

Het te reconstrueren eerste traject bestaat uit de Akenbuurt Kogerweg en Nieuwlanderweg.
Dit loopt door drie verschillende landschapstypen met elk hun specifieke kenmerk. Kenmerken
die door onze landschapsarchitecten voor elk gebied apart benaderd zijn. Een uniek omgeving
vraagt namelijk om een unieke aanpak. Dit komt ook na voren door de toe te passen materialen
en beplanting. De bermen worden met gebiedseigen materialen aangevuld en ingezaaid met
Texels mengsel.

Het ligt in de planning om het traject Nieuwerlanderweg Postweg tussen Den Burg en de
Cocksdorp in twee fase te reconstrueren om een veilige duurzame ontsluiting tussen deze twee
plaatsen te realiseren.

Het aan te passen eerste traject begint bij de rotonde Pontweg bij Den Burg en loopt tot aan
rotonde Ruigendijk. De algemene veranderingen voor het gehele 5,5km lange traject zijn
een verbreding van de weg van 5,50m naar 6,00m met aan beide zijden een halve meter
grasbetontegels. Het fietspad wordt overal 3,00m breed en krijgt een in de landelijke omgeving
passende zandkleurende verharding van asfalt en schelpen. De breedte van de bermen wordt
ten minste 1,50m. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk binnen bestaande watergangen en
perceelgrenzen wordt gebleven.

Natuur, Omgeving en verkeersveiligheid ze lijken op gespannen voet met elkaar te staan maar
dat hoeft zeker niet. Bij de reconstructie van het totale traject tussen Den Burg en de Cocksdorp
wordt alles in het werk gesteld om de unieke landsschappelijke omgevingskenmerken te
behouden. Omgevingskenmerken die zelfs beschermd worden op gemeentelijk tot zelfs Europees
niveau.
Maar hoe zorg je ervoor dat de verkeersveiligheid toeneemt zonder dat de omgeving daardoor
wordt aangetast.
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Daar waar bomen te dicht op de weg komen te staan wordt een houten geleiderail ingepast
om ze zoveel mogelijk te behouden. Verder zal de maximum snelheid buiten de bebouwde kom
60 km/h uur zijn. Krijgt de weg de daarbij behorende reflecterende markeringen en zullen alle
kruispunten voorzien worden van duurzame automatische dimmende led verlichting.

De kruising Pijpersdijk de Staart blijft een kruising waarbij de wegen niet recht tegenover elkaar
komen te liggen. Hierdoor vermindert de snelheid bij oversteken wat de verkeersveiligheid
vergroot.
Om de verkeersveiligheid van kruising het oude dijkje te vergroten wordt een verhoogde
middengeleider toegepast. Evenals op de kruising naar het nieuwe bezoekerscentrum de
Nieuwlanderweg. Ook hier kunnen weggebruikers komende vanaf het bezoekerscentrum in twee
keer, dus veiliger, oversteken. Bij het ontwerp van het traject Nieuwlanderweg Postweg tussen
Den Burg en de Cocksdorp is alles uit de kast gehaald om de verkeersveiligheid te verhogen en
het daarbij unieke texels landschap zoveel mogelijk te respecteren.

Om het aantal verkeersbewegingen op de Kogerstraat te verminderen komt het voorsorteervak
naar de Kogerstraat te vervallen. Om het verkeer beter te geleiden en te scheiden van het
tegemoetkomende verkeer krijgt het kruispunt Georgieweg een kleine aanpassing van het
voorsorteervak om linksaf te slaan.
De kruising Burgerdijk Kogerweg wordt veiliger voor overstekende fietsers door het toepassen
van verhoogde met botanische roos beplante middengeleiders waarmee ook duidelijker is
waar overgestoken kan worden. Door de brede middengeleiders kan er in twee keer worden
overgestoken. Op de kruising Waal en Burgerdijk, kan er ook in twee keer worden overgestoken
waardoor de situatie voor fietsers veiliger wordt. Er is niet gekozen voor een fietsbrug of
fietstunnel omdat deze landschappelijk niet passen op Texel.

GLASSES
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TEXEL
2020

TENNET AIS BAY - TOTO
Om de AIS-bay vervangingsopgave van TenneT te laten slagen is het de kunst om zoveel
mogelijk toevalligheden uit te sluiten en medewerkers excellent en volledig voor te bereiden op
de uitvoering van het werk. Voorafgaand aan de start van de vervangingsopgave van de stations
wil je immers zo veel mogelijk testen hebben gedaan met de nieuwe stations en wil je dat de
ruim 300 betrokken personeelsleden zijn opgeleid, getraind en geoefend (TOTO).
Daarnaast wil je ook na de vervanging zo effectief en efficiënt mogelijk de nieuwe
assets beheren. Virtual Reality (VR) maakt het mogelijk om; veilig te ontwerpen, te testen
en op te leiden in een omgeving die er fysiek nog niet is. Augmented Reality (AR) maakt het
mogelijk om digitale beheerinformatie zichtbaar te maken op een locatie die er dan wel is. Iedere
techniek of toepassing is een middel voor een ander doel, maar de basis is steeds hetzelfde
3D-model (3D BIM/ ‘digital win’).
Antea Group heeft voor Stukton - Tennet een Virtual Reality model opgezet waarin je
veiligheidsprotocollen al kunt testen en ervaren in VR.

glasses
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STRUKTON - TENNET
2019
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Assetmanagement van bouwkundige en installatietechnische onderdelen in gebouwen is vaak een tijdrovend
proces. Hoeveel efficiënter zou het zijn om, via een eenvoudige positiebepaling, digitaal en op de exacte
locatie, real-life data weer te geven? Je wordt geassisteerd door Augmented Reality, we noemen dat ook wel
‘Augmented Assisted Assetmanagement’ (AAAm)?
AUGMENTED REALITY VOOR ASSETMANAGEMENT

NAAR HET OBJECT KIJKEN MET JE TABLET

Jesse Stammers is innovator op het gebied van Virtual Engineering. Hij zag een oplossing die verder
reikte dan een klant kon denken. “Ik vroeg me af wat de mogelijkheden waren van Augmented
Reality voor assetmanagement. De combinatie van deze twee had ik nog niet eerder gezien.”

“We wilden digitale informatie, gekoppeld aan een fysiek object zoals een brandblusser,
inzichtelijk maken op de exacte geografische locatie met Augmented Reality. Door
simpelweg naar het object te kijken met je tablet of mobiel.”

HONDERDDUIZENDEN REGELS IN EXCEL

Jesse kwam vervolgens in contact met Insider Navigation. “Zij ontwikkelden een Indoor
Positioning System dat je locatie bepaalt door het scannen van markers (een soort QRcodes). Daar wordt digitale informatie aangekoppeld. Die informatie wordt met grote
nauwkeurigheid gepresenteerd op de juiste objecten en locaties. En dat paste precies bij
onze vraag.”

“Ik was bezig met een vraag over het slimmer checken van assets. Nu gebeurt dat grotendeels
analoog. Het is een fysieke controle waarbij de inspecteur elke asset controleert en checkt of het
klopt met de onderliggende documenten. Bevindingen moeten vervolgens weer ingeklopt worden,
vaak in een Excel document. Denk je eens in hoeveel honderdduizenden regels zo’n document heeft
voor een locatie als Schiphol? Zo wordt het vinden van de juiste informatie bij een asset steeds
complexer.”

“INDOOR NAVIGATION STUURT JE DIRECT NAAR DE JUISTE LOCATIE, TOT OP DE CENTIMETER
NAUWKEURIG. ZONDER GPS, WIFI OF EXTRA HARDWARE. ZO MAKEN WE LOCATIES INTERACTIEF
EN DAT IS VOORAL VOOR ASSETMANAGEMENT VAN GROTE LOCATIES SUPER INTERESSANT.”
Dat moet efficiënter kunnen, dacht Jesse. Hij vertelt dat hij veel samenwerkt met Centric: “Centric
barst van de technologie, zij weten exact wat er gaande is in de wereld van Virtual Engineering en
wat de mogelijkheden zijn.” Samen met de technici van Centric verkende Jesse de combinatie van
Augmented Reality, navigatie en assetmanagement.
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INDOOR NAVIGATION VOOR ALLE ASSETS OP SCHIPHOL
“Omdat Antea Group al jaren alle toiletgroepen voor Schiphol beheert, was dat een
prachtige pilot om onze eigen werkprocessen te verbeteren”, zegt Jesse. “Schiphol zag
de demo en toonde interesse. We konden aan de slag. Met Indoor Navigation kunnen
we zonder voorkennis assets sneller, nauwkeuriger en efficiënter in real-time beheren.
Daarnaast kan de inspecteur ter plekke data inzien of wijzigen, waarmee de foutmarge
door stapels papier en Excel-lijsten tot de verleden tijd behoort.”

“NA EEN SUCCESVOLLE PILOT OP SCHIPHOL EN PRESENTATIE OP AUGMENTED WORLD
EXPO (AWE) WORDT INDOOR NAVIGATION DIT JAAR INGEZET VOOR NIEUWE PROJECTEN EN

INDOOR NAVIGATION BELEVEN?

MAATWERKOPLOSSINGEN”

“Indoor Navigation is klaar voor de markt”, zegt Jesse vol overtuiging. “Op de locaties van Antea
Group in Almere en Gouda kunnen klanten de techniek beleven. Daarnaast hebben we een demo
die we bij klanten op kantoor geven. Ik ben er trots op dat we met dit product een concrete
toepassing van Virtual Engineering in handen hebben. Er is zoveel moois mogelijk met alle
technieken. We zien iedere dag dat die technieken meer en meer toegevoegde waarde brengen
voor onze bestaande processen.” Enthousiast: “Het is een digitale transformatie in actie!”fysieke
wereld.”

“Natuurlijk heeft het tijd nodig om mensen te overtuigen van de meerwaarde van Augmented
Reality en Indoor Navigation. Het is nieuw en dat maakt de investering spannend. Dat hoort ook
bij innoveren: twee stapjes vooruit en een stapje terug. Vorige jaar is de techniek gepresenteerd
op de Augmented World Expo (AWE) in München. Ik verwacht echt dat het dit jaar loskomt en we
de techniek breed in gaan zetten voor onze projecten en maatwerkoplossingen voor klanten.”

STEL JE EENS VOOR…
Vol enthousiasme: “De mogelijkheden zijn zo groot! We passen het nu toe voor
assetmanagement. Maar stel je eens voor hoe fijn het is als je in een woonwinkel direct naar de
juiste gangpaden en stellingen wordt gestuurd? Of dat je zonder te zoeken en heen en weer te
wandelen boodschappen bij de supermarkt kunt doen? Omdat we een X, Y en Z (3D) koppelen
aan data wordt ieder object om je heen een informatiedrager. Zo kun je alle informatie over de
wereld om je heen ophalen. Hiermee koppelen we direct de virtuele wereld (digital twin) aan de
fysieke wereld.”
Jesse: “De techniek is continu in ontwikkeling. Dat gaat razendsnel. We ontwikkelen door omdat
de mogelijkheden er zijn, maar ook omdat onze klanten dat vragen. We moesten voorheen
bijvoorbeeld werken met vloermarkers, maar dat is niet handig voor elke locatie. Daarom zijn er
nu ook wall- en plafondmarkers ontwikkeld. Dat opent weer een heleboel nieuwe deuren!”
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SCHIPHOL
2020

N504 ROTONDE EN LARGAS VERKEERSPLEIN
Antea Group en Croonenburo 5 hebben in opdracht van de Provincie Noord-Holland een
schetsontwerp en een visualisatie gemaakt van een rotonde en Largas Verkeersplein.
De provincie legt op de Provincialeweg N504, tussen de Westelijke Randweg en de Roskamsluis
in Noord-Scharwoude, een zogenaamd LARGAS-verkeersplein en een rotonde aan. Het
verkeersplein komt ter hoogte van het kruispunt N504 met de Dorpsstraat/Voorburggracht. De
rotonde wordt aangelegd op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg.

Waarom een LARGAS en een rotonde?

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de knelpunten van en mogelijke oplossingen
voor de kruispunten Dorpsstraat/Voorburggracht en Spoorstraat/Oostelijke Randweg met
de N504. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de doorstroming,
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Met de LARGAS en de rotonde verbeteren we de
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Langedijk. Nu én in de toekomst.

Wat is een LARGAS

Een LARGAS (LAngzaam Rijden GAat Sneller) is een oplossing waarbij via een verkeersplein
voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. Het linksafslaand verkeer voegt via een
uitvoegstrook aan de binnenzijde uit.
Een LARGAS-verkeersplein verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming. Bovendien is er veel
minder sprake van afremmend en optrekkend verkeer. Dit zorgt voor een beter leefklimaat door
minder geluidsoverlast en uitlaatgassen. Daarnaast leidt de LARGAS tot lagere snelheden, maar
wel tot een continue doorstroming van het verkeer. Langzaam verkeer kan veilig oversteken bij
zowel de Dorpsstraat, via een brede middenberm, als op de Voorburggracht.
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PROVINCIE NOORD HOLLAND
2020

NABO’S
Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat voor ProRail ruim vijftig Niet Actief Beveiligde
Overwegen (NABO’s) afsluiten en ombouwen. Hiermee worden alle openbare NABO’s van
Nederland binnen vijf jaar aangepakt.

Heijmer van Antea Group: ‘We doen aanvullende onderzoeken, voeren vergunningenscans
uit, geven constructief advies, zetten projecten in de markt en doen vervolgens de
uitvoeringsbegeleiding. We gaan hierbij voor een gestandaardiseerde aanpak zodat we elk
overwegproject snel en efficiënt tot realisatie brengen.’

Nederland telt ruim honderd onbewaakte openbare overwegen. Deze zorgen dagelijks voor
gevaarlijke situaties. ProRail maakt daarom vaart met het afsluiten van de NABO’s. Zo plaatste
de spoorbeheerder eind oktober betonblokken langs verschillende onbewaakte overgangen.

Antea Group heeft ruim zestig professionals in huis die zich richten op advies- en ontwerpwerk
voor civieltechnische constructies in en rondom het spoor. Adviesgroepmanager David Verspeek:
‘Werken aan het spoor stelt hoge eisen aan de competenties van ingenieursbureaus. We zijn er
daarom trots op dat we dit belangrijke project voor ProRail mogen realiseren en dat we hiermee
een bijdrage leveren aan meer veiligheid op en rond het spoor.’

Vier oplossingen
Eerder voerde ProRail al een verkenning uit naar het afsluiten en ombouwen van alle openbare
niet beveiligde overwegen in Nederland. Omdat geen situatie gelijk is, resulteerde dit in vier
oplossingsrichtingen. Antea Group zal zorgdragen voor de uitwerking van de civieltechnische
oplossingen. Zo worden bijvoorbeeld meerdere overwegen vervangen door een spoortrap of –
tunnel. Op andere locaties worden NABO’s afgesloten en legt ProRail nieuwe wegen aan om toch
voor bereikbaarheid te zorgen.

Van een groot aantal NABO’s heeft Antea Group in samenwerking met Croonenburo 5
verschillende visualisaties en 360 graden bolfoto’s gemaakt.
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PRORAIL
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RENOVATIE SLUIS & BRUG STOKERSVERLAAT
Het complex Stokersverlaat betreft een bestaande schutsluis en ophaalbrug in de Opsterlandse
Compagnonsvaart in de gemeente Ooststellingwerf. Deze vaart is een recreatieve vaarroute
(turfroute) in zuidoost Fryslân en vormt de verbinding tussen Fryslân en Drenthe. De huidige
sluis dateert uit het jaar 1890.
Antea Group heeft voor Provincie Fryslân het voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO)
en het RAW-bestek verzorgt van de renovatie ophaalbrug en sluis Stokersverlaat in Appelscha.
Onder deze opdracht viel het ontwerp van de onderbouw ophaalbrug (beton, funderingspalen,
vleugelwanden en metselwerk) en de kolkwanden van de sluis.
Van het complete ontwerp is een 3D-visualisatie gemaakt. Deze afbeeldingen zijn op A1foamborden afgedrukt en getoond op de bewonersavond
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PROVINCIE FRYSLÂN
2019
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DIJKVERSTERKING DRONTERMEERDIJK


Het versterken van de Drontermeerdijk, is een van de maatregelen die genomen wordt om de
inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoog water.
De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken
daarbij samen in het project IJsseldelta fase 2 (de opvolger van Ruimte voor de Rivier).
www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/versterking/

Naast civiel ontwerpwerk verzorgde Antea Group samen met het waterschap een aantal
3D-visualisaties van het toekomstige dijklichaam. Deze afbeeldingen zijn afgedrukt op A0foamborden en tijdens informatie-avonden getoond om het technische verhaal te ondersteunen.
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WATERSCHAP ZUIDERZEELAND
2019

FASERING AANLEG RONDWEG N303


Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen,
onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Alleen het omleiden van het verkeer om het dorp
heen biedt een duurzame oplossing. Daarvoor is een nieuwe rondweg nodig. Vanaf februari 2019
starten de werkzaamheden.
www.gelderland.nl/N303-Rondweg-Voorthuizen

Antea Group heeft in opdracht van Strukton REEF voor de disiplines Wegen, Kunstwerken en
Water het VO, DO en UO vezorgd. Naast deze technisch specifieke werkzaamheden, heeft Antea
Group een animatie gemaakt van de faseringen. Deze animatie is (online) beschikbaar gesteld
aan betrokkenen en omwonenden om deze partijen te informeren over wegafsluitingen en
-omleidingen gedurende de werkzaamheden

Scan deze QR-code om de
animatie te bekijken of open:
https://youtu.be/FT6qxhtul9k
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STRUKTON CIVIEL NOORD & OOST
2019

ONTSLUITING KRUISING HAARLEMMERSTRAATWEG – N200
Sinds 2000 is de voormalige suikerfabriek in Halfweg (Haarlemmermeer) opnieuw in
ontwikkeling onder de naam SugarCity. Een gebied met kantoren, evenementenlocaties en een
outletcenter. Het gebied is gelegen aan de Harlemmerstraatweg (N200) en heeft daarmee een
goede ontsluitingsoptie. Het huidige lokale wegennet voldoet echter nog niet om de toenemende
verkeersstromen te kunnen opvangen, waardoor de uitvalswegen niet optimaal benut kunnen
worden. Het westelijk kruispunt van de Haarlemmerstraatweg onder de N200 wordt hiervoor
aangepast.

Het doel van deze visualisatie was om in beeld te brengen hoe de zichtlijnen zijn als een
automobilist vanaf de N200 over het kruispunt rijdt. In het nieuwe ontwerp moet de
verkeersdeelnemer op de afrit al kiezen waar voor te sorteren, om de afslag richting het
outletcentrum niet te missen.
De visualisatie geeft een duidelijke en ruimtelijke blik op de nieuwe verkeerssituatie, biedt
ondersteuning bij het bepalen van bewegwijzering en kan gebruikt worden in de communicatie
richting bezoekers en omwonenden.

Antea Group heeft in opdracht van Nemab SugarCity B.V. het voorlopig ontwerp (VO) en het
definitief ontwerp (DO) verzorgt. Aanvullend hierop is een 3D-visualisatie gemaakt van het
ontwerp.
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NEMAB SUGARCITY B.V.
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AR HOLOLENS PILOT - RIJSWIJK-DELFT ZUID
Antea Group en Strukton trekken geregeld samen op wanneer het gaat over innovatie en digitale
ontwikkeling binnen ontwerpprocessen. In deze pilot hebben we de handen ineen geslagen
om de kennis op het gebied van BIM (Strukton) te koppelen aan de kennis op het gebied van
augmented reality (Antea Group).

Met het maken van een selectie uit het hele tracé en het (handmatig) reduceren van de 3D-data
is dit uiteindelijk succesvol gerealiseerd. Het resultaat is gepresenteerd tijdens de eindejaar
bijeenkomst 2018 van Strukton Civiel Projecten.
In 2019 krijgt deze pilot vervolg.

Binnen Strukton Civiel Projecten is een werkgroep samengesteld met focus op BIM. Deze groep
ontwikkelt een strategisch framework, waarbinnen alle facetten van ontwerp naar uitvoer
(digitaal) aan elkaar geknoopt worden. Binnen dit gedetailleerde spinnenweb wordt ook gekeken
naar digitaal ontwerpen en de koppeling met Extended Reality.
De spoorvernieuwing op het traject Rijswijk - Delft Zuid gold in deze pilot als uitgangspunt.
Strukton Civiel Projecten heeft van dit project een gedetailleerd 3D model opgezet, compleet met
alle faseringen. We hebben onderzocht hoe van dit complexe model een presentabel AR-model
gemaakt kan worden. Hierbij gold als grootste uitdaging het terugbrengen van de 3D-data met
50 tot 90%. Dit was een vereiste om het model in de HoloLens (Augmented Reality device) te
kunnen tonen.
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MIRT CORRIDOR AMSTERDAM-HOORN A7/A8
Onderdeel van de MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam – Hoorn is de A7 bij Purmerend.
Deze regio is een belangrijke woonregio voor Metropoolregio Amsterdam. Veel inwoners werken
in regio Amsterdam en verplaatsen zich dagelijks over de A7. Uit verkeersanalyse blijkt dat
tussen de op- en afritten Purmerend Noord en Purmerend Zuid bereikbaarheidsproblemen
spelen.

‘bocht van Purmerend’ vormt een veiligheidsvraagstuk. Door de krapte van deze bocht heeft
aanpassing van de weg mogelijk een ongewenst effect op verkeersveiligheid. Ondanks het
realiseren van een extra rijstrook, wordt wel verwacht dat de veiligheid verbeterd kan worden
door het laten vervallen van enkele in- en uitvoegstroken. Dit samen is aanleiding om een
visualisatie op te stellen.

De problemen op het hoofdnetwerk en onderliggend wegennet hangen samen. Daarom worden
beiden gezamenlijk opgepakt. Onderdeel van de MIRT-verkenning is dan ook het vergroten van
de capaciteit op de A7 tussen de twee afslagen en het optimaliseren van de aansluitingen tussen
de A7 en de toeleidende wegen met een parallelverbinding op het onderliggend wegennet.

Het ontwerp is opgewerkt tot een compleet technisch kloppend 3D-model. Dit model is
opgenomen in een omgevingsmodel met de nabije omgeving, zoals beplanting, bebouwing en
wegmeubilaur, om zichtlijnen te kunnen checken.
Dit heeft geresulteerd in een aantal 3D-animaties, waarin vanuit bestuurdersoogpunt het
wegtracé afgelegd wordt. Deze animaties zijn eenvoudig via YouTube te ontsluiten en aan
belanghebbenden te tonen. Aan de hand van deze animaties is het ontwerp en wegbeeld
geanalyseerd en getoetst aan de Human Factor principes.

Er wordt onderzocht of de A7 verbreed kan worden van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De zogenaamde
Scan deze QR-code om de
animatie te bekijken of open:
https://youtu.be/okCH7AAkzZI
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MIN. VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
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WESTLANDVARIANT N211
De N211 Wippolderlaan is één van de drukste N-wegen van Nederland en zal in de toekomst
alleen maar drukker worden. Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en MiddenDelfland werken aan een plan om de N211 te verbreden en 2 ongelijkvloerse kruisingen aan te
brengen.
Hiervoor is een wegontwerp gemaakt dat uitgaat van 2 bovengrondse kruisingen. Door een
aantal bewoners, verenigd in Burgerparticipatie De Zwethzone, is een alternatief ontwerp-idee
ingediend, de zogenaamde Westlandvariant. Dit alternatief is verder onderzocht.
Om beide varianten met elkaar te vergelijken is een vergelijkingsrapport opgesteld. Hierin zijn de
voor- en nadelen van beide varianten opgenomen. Antea Group heeft 3D-visualisaties gemaakt
van de ontwerpen om ook op visueel vlak de twee varianten te kunnen vergelijken. Hierdoor
kunnen ook conclusies getrokken worden over inpassing in de bestaande omgeving, zichtlijnen
vanaf maaiveld en rijzicht.
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VR-EXPERIENCE URKER WRAK
Een oud schip aan de binnenkant bekijken? Op Urk is het mogelijk! Antea Group creëert een
Virtual Reality-ervaring van de resten van een oud schip bij de Buitendijkse Haven waarbij
iedereen het scheepswrak kan bekijken.

Het wrak, van vermoedelijk een Schokker UK 117, is grotendeels nog in takt en werd voorheen
gebruikt als vissersschip op de Zuiderzee. De vondst van dit bijzonder object past in een groter
verhaal rondom de vergane glorie van de visserij begin 20e eeuw, waarbij vermoed wordt dat
boten bewust werden afgezonken. Een wrak met grote erfgoedkundige waarde.

Provincie Flevoland wil tijdens een erfgoedpop-up aandacht schenken aan deze vondst. De
berging van het wrak is erg kostbaar en dat is waar Antea Group Virtual Engineering uitkomst
biedt. Met behulp van een VR-bril zakken bezoekers van de pop-up virtueel af naar de Zuiderzeebodem. Ze kunnen 360 graden rondkijken terwijl ze langs het wrak gevoerd worden en het
historische verhaal van de visserij te horen krijgen.

Dit project is een goed voorbeeld van waar Virtual Engineering van toegevoegde waarde is.
Antea Group biedt een betaalbaar alternatief voor een kostbare operatie. Met de nieuwste
technieken kan door middel van visualisatie en storytelling een virtuele beleving tot stand
worden gebracht. Een beleving welke informatief, innovatief maar bovenal indrukwekkend is.

Scan deze QR-code om de
animatie te bekijken of open:
https://youtu.be/guXTEKMom2Q
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PROVINCIE FLEVOLAND
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BIM PILOT - BBV VELUWE
Antea Group en Strukton hebben een pilot uitgevoerd op het gebied van BIM. Het project
‘bovenbouw vernieuwing Veluwe’ werd hiervoor gekozen. Bijna alle werkzaamheden aan het
spoor gebeuren binnen zeer korte strak geplande trein vrije periodes. Er werken een maximaal
aan verschillende disciplines gelijktijdig gedurende 24-7 in weer en wind aan het project.

Binnen deze pilot is een 3D-model opgebouwd van zowel de omgeving, als het nieuwe
ontwerp. Aan dit 3D-model is de werkplanning gekoppeld. Hierdoor ontstond er meer inzicht in
bijvoorbeeld activiteiten en logistieke routes. Werkvoorbereider en projectleider kwamen tot een
betere overeenstemming van de situatie.

Bij uitloop van een dergelijk project komen zowel ProRail als aannemer negatief in het nieuws
en worden hoge boetes opgelegd. Er is dus veel aan gelegen om deze projecten soepel te laten
verlopen.

Het 3D-model kan via een VR-bril geraadpleegd worden. Zo wordt een ruimtelijke component
toegevoegd aan de werkvoorbereiding. In deze pilot is een begin gemaakt om binnen de
VR-omgeving data te koppelen aan objecten. Zo kan binnen de virtuele wereld informatie
opgevraagd worden van bijvoorbeeld spoorstaven, wissels of andere objecten.

Het doel van de pilot: verkenning mogelijkheden om van 2D- tot 3D-ontwerp te komen;
vergroten van de inzicht in planning en beheersbaarheid; verkennen mogelijkheden
efficiënte data-uitwisseling en -hergebruik. Het resultaat: een 3D- en 4D-simulatie van de
werkzaamheden.
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STRUKTON
2018

TUNNELS DOORNSTEEG NIJKERK
Stukton en Antea Group hebben een Plan van Aanpak opgesteld in het kader van een tenderuitvraag van gemeente Nijkerk. Voor de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Doornsteeg in
gemeente Nijkerk worden een aantal nieuwe tunnels gerealiseerd. Onderdeel van het plan is de
aanleg van een fietstunnel, een fiets-voetgangerstunnel en een fietspad.
Aandachtspunt voor de tunnels is de sociale veiligheid. Om de gepresenteerde strategische
aanpak op dit gebied kracht bij te zetten, zijn van de tunnelontwerpen 3D-visualisaties gemaakt.
In deze afbeeldingen komen zaken aan het licht als: inpassing in de omgeving, rijzicht,
uitstraling en verlichting. Stuk voor stuk thema’s die in de tenderbeoordeling het verschil kunnen
maken.
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R&D DIJKVERBETERING ZWARTE PAD
In opdracht van Waternet heeft Antea Group een R&D-project uitgevoerd rondom ‘het nieuwe
ontwerpen’ en het integreren van 3D in het ontwerpproces. Toegespitst op nieuwe methode/
techniek om het proces van een dijkverbetering in een integraal programma vast te leggen.
Concreet heeft dit geresulteerd in een Virtual Reality-maquette van het Zwarte Pad in
Amsterdam. De bestaande dijksituatie en het nieuwe dijkontwerp zijn gevisualiseerd en geplaatst
in een omgevingsmodel. Met behulp van een VR-bril kan over de dijk genavigeerd worden en het
verschil tussen huidige en toekomstige situatie bekeken worden.
Dit heeft een uitstekende omgevingsmanagers-tool opgeleverd. Met deze techniek kunnen
omwonenden een meer realistisch en ruimtelijk begrip vormen van de nieuwe situatie en beter
geïnformeerd worden over de impact van de dijkverbetering op de leefomgeving.
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N34 WITTE PAAL-GRENS DRENTHE
De provincie Overijssel en bouwcombinatie FLOOW (Reef Infra, Schagen Infra en Salverda
Bouw) maken de N34 Witte Paal – Drentse Grens beter én veiliger. Antea Group tekende voor de
volledige DO + UO engineering, het omgevingsmanagement en de conditionerende onderzoeken.

Om omwonenden te informeren over de ombouwing heeft Antea Group 3D-visualisaties gemaakt
van de nieuwe stroomweg en een aantal nieuwe kunstwerken. Hiervan is een animatie gemaakt
met uitleg over de werkzaamheden en een impressie van de nieuwe situatie.

De weg wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse
overgangen, met of zonder verkeerslichten worden verwijderd of vervangen door vijf
onderdoorgangen en een viaduct (gefundeerd op gewapende grond in een folieconstructie).
Ook wordt een bestaande fietsonderdoorgang verbreed en worden de uitritten van woningen
aangesloten op de parallelweg. De rijbaan wordt over de gehele lengte van 16 kilometer nieuw
en breder aangelegd. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100
kilometer per uur doorrijden.

Deze animatie is via verschillende social mediakanalen verspreid. Losse afbeeldingen zijn op
bouwhekken en -borden afgedrukt

Scan deze QR-code om de
animatie te bekijken of open:
https://youtu.be/1A0MUvrrSP4
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Benieuwd naar wat Virtual Engineering voor u kan betekenen? Of spelen
er binnen uw organisatie vraagstukken rondom bijvoorbeeld het ‘nieuwe
ontwerpen’. Antea Group verzorgt diverse presentaties en demo’s
rondom nieuwe technieken en ontwerpprocessen. We praten uw team
bij over toegepaste tools en technieken, laten zien wat er op dit moment
speelt op het gebied van 3D-ontwerpen en bieden de mogelijkheid om
zelf de VR- en AR-wereld binnen te stappen.
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Download onze apps om zelf de kracht van Virtual Engineering te ervaren.

Antea Group VR
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