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WAT DOEN WIJ?

PelserHartman is een kennis- en servicebedrijf dat gespecialiseerd is in 3D 
meetwerk. We hebben meerdere soorten scanners en andere 
meetapparatuur en maken 2D tekeningen, 3D modellen en BIM. Daarnaast 
houden we verzakkingen, bewegingen, en vervormingen van gebouwen en 
omgeving in de gaten.

Alles wat we doen en kunnen, leren we ook aan anderen.



WIJ BRENGEN GEBOUWEN EN INSTALLATIES IN KAART

Met high-end 3D meet-, laserscan – en fotogrammetrietechnieken

In het kort:
- Inmeten gebouwen, bruggen, beelden en ornamenten
- Maken 2D tekeningen, 3D modellen, BIM, ortho foto’s etc
- Bedenken maatvoeringsoplossingen
- Monitoren van gebouwen en omgeving
- Trainingen en cursussen geven bij o.a. Avans+



Avans+ BIM Engineer
Centrale Maatvoering,
3D meten en scanning  



CENTRALE MAATVOERING
Wat verstaan we daar eigenlijk onder?

Het onder controle houden van afmetingen, vorm en plaats 

van alle elementen die een rol spelen in het bouwproces. 

Inmeten, uitzetten, controleren en vastleggen centraal 

aangestuurd als één vakdiscipline



CENTRALE MAATVOERING
Waarom centraliseren?

▪ Maatvoering is een vak

▪ Er is veel te winnen op het vlak van maatvoering. Slim inzetten geeft 

kostenbesparing en minder kans op vertraging

▪ Iedereen heeft ermee te maken maar weet er net te weinig van af

▪ Uitgangspunten komen niet overeen



WAAROM DIT VAK?

Er is behoefte en interesse onder studenten en in het bedrijfsleven

Technieken herkennen

Studenten komen tijdens hun werk in aanraking met meettechnieken en 

meetdata

Oplossingen bedenken

Studenten willen (zelf) technieken kunnen inzetten om het bouwproces te 

verbeteren en te versnellen



Standaard taken STB2014 – Fase 04 Voorontwerp

Die relatie hebben met 3d maatvoering / inscannen



Standaard taken STB2014 – Fase 04 Voorontwerp

Die relatie hebben met 3d maatvoering / inscannen



De lesstof van Avans+
in een notendop  



3D METEN EN HET WERKEN MET MEETGEGEVENS

De lesstof:

Meetdata en maatvoering hebben een vaste rol in het bouwproces

- Overzicht van alle meettechnieken

- Speciale aandacht voor scanning, wat is het wel en wat is het niet

Meest interessant:

- Wat kunnen de bouwpartijen met de 3D meetdata?

- Hoe maak ik een goede uitvraag en wat mag het kosten?



INWINNEN VAN MEETDATA
Meettechnieken om objecten XYZ in kaart te brengen
Voor het maken en controleren van producten en de uitvoering 

▪ Rolmaat en disto

▪ Total Station + GPS

▪ Fotogrammetrie (o.a. via drones)

▪ 3D scanning

▪ Monitoring met verschillende sensoren



MONITORING OF DEFORMATIEMETING
Bewegingen van gebouwen, kunstwerken en andere structuren vastleggen en in de gaten 
te houden. We noemen dit landmeetkundige monitoring of deformatieanalyse.

▪ Nulmetingen en vooropname gebouwen

▪ Trillingsmetingen

▪ Scheefstand monitoren met inclinometers

▪ Zakkingsmetingen

▪ Hydrostatische waterpassingen

▪ Meten met hoognauwkeurige total stations



KENNIS VAN MONITORING
Waarom is kennis van monitoring belangrijk?

▪ Monitoring is een onderdeel van centrale maatvoering. 

Bij de eerste inmeting leg je de basis voor monitoring.

▪ Door er kennis van te hebben weet je op voorhand waar het een impact heeft 

op het bouwproces en kan je hiermee rekening houden

▪ Monitoren beïnvloed het bouwproces



MONITORING BEINVLOEDT HET BOUWPROCES
Bij complexe of risicovolle projecten is monitoring noodzakelijk. Het heeft echter een 
invloed op het bouwproces die niet onderschat moet worden.

▪ Meetsensoren moeten geplaatst kunnen worden

▪ Verbindingen met referentiepunten buiten invloedzone van de bouwplaats

▪ Meetpunten op dragende structuren en niet op voorzetwanden, staal of glas

▪ Meetpunten op afgewerkte structuren (niet altijd zo esthetisch)

▪ Tijdens de werken moeten de metingen consequent blijven doorgaan

▪ Meetpunten of sensoren moeten zichtbaar blijven (bv steigers,…)

▪ Verplaatsen van meetpunten of sensoren kan meestal niet



BIM & MONITORING
Wat is de relatie tussen monitoring en BIM?

Toekomst?

▪ Locatie van monitoringssystemen 

wordt bekend en visueel in het BIM.

▪ Meetgegevens van sensoren en conclusies 

zijn beschikbaar is het BIM.



3D SCANNING
en wat je kan doen 
met pointclouds
in het heel kort



ONTHOUDEN
Belangrijk om te weten:

▪ Een scanner maakt meetpunten

▪ Een scanner meet nergens doorheen

▪ Een scanner levert geen kant en klaar 

3D model

▪ De meetdata = pointcloud



VERSCHILLENDE SCANNERS EN DATASETS
Phase-, pulse-, wfd-, structural light-scanning en fotogrammetrie

Leica P40



FUNTIONALITEIT SOFTWARE
Wat software kan doen met pointclouds

▪ Bekijken (ook combinatie oud-nieuw), meten, labelen

▪ Bewerken

▪ Omzetten (meshing -> faces models)

▪ Als onderlegger voor modelleren en controleren

▪ Als basis voor vormherkenning en automatisering

▪ Als basis voor clashdetection en deformatie-analyses



LASERSCANNEN IS DE BASIS VOOR:

▪ Modelleren bestaande situatie

▪ Controle 3D modellen

▪ Ontwerptoepassingen

▪ Visualisatie

▪ Nulmeting

▪ Documentatie

▪ Clashdetection

▪ Controle tijdens de bouw 



MODELLEREN OF CONTROLEREN 3D MODEL
Zoek de verschillen in de doorsnede



MODEL IN VIEWER (visuele controle)



CLASH DETECTION



VAN POINTCLOUD NAAR MESH
Van punten via driehoeksvlakken naar mesh (krimpfolie)



VAN POINTCLOUD NAAR MESH
Je kunt ook hele gebouwen meshen



OUDSTE BOERDERIJ VAN WEST-EUROPA (1263)
Voorbeeld van een project waarbij niets getekend werd

3 dagen scannen – 12 uur ‘data-processing’- resultaat: 217 tekeningen 



3D LASERSCAN (POINTCLOUD)



Een plakje pointcloud; orthofoto



VISUALISATIE: POINTCLOUD + 3D MODEL



SCAN TO BIM
Objectherkenning

objectherkenning



SCAN TO BIM
Vlakherkenning

vlakherkenning



NULMETING EN 3D DEFORMATIEANALYSE
Vervormingen vastleggen. Het vergelijken met meerdere metingen



VOLUMEBEPALING EN HOOGTELIJNEN



DRONES
Pointclouds op basis van fotogrammetrie. Alleen wanneer het echt niet anders kan



DATAKWALITEIT POINCLOUDS
3D terrestrial laserscannerdata vs fotogrammetrie pointcloud data



“SCANNEN” MET TABLET OF TELEFOON
Low-end fotogrammetrie



BLK 2GO
LEICA BLK 2 GO



OPLEVERDOSSIER

Controle hoogteligging wapening, betondekking en dekking op vriesleidingen 



UITVRAAG
Hoe bestel je een puntenwolk?

Je gaat vragen om 3D scanning of je komt ermee in aanraking. 

De vraag: “Ik wil een pointcloud, kunnen jullie dat leveren?” 

is niet voldoende.

CHECKLIST

Te vinden op pelserhartman.nl



VALIDATIE

Alle pointclouds zien er even mooi en indrukwekkend uit. Hoe weet je zeker 

dat je de goede pointcloud hebt ontvangen? 



SAMENVATTING/CONCLUSIE
Behoefte vanuit het bedrijfsleven

Bedrijven zien dat slim inzetten van digitalisatie een beter project, 

kostenbesparing en minder kans op vertraging oplevert. Ze willen werken met 

nieuwe technieken en methode en hebben behoefte aan medewerkers die kennis 

van zaken hebben.



SAMENVATTING/CONCLUSIE

Studenten zien allerlei nieuwe digitale technieken voorbij komen en komen 

in aanraking met meettechnieken en meetdata.

Ze hebben behoefte aan meer kennis en willen technieken zelf kunnen 

inzetten. Daarnaast willen ze offertes en de data van leveranciers kunnen 

controleren.

Behoefte vanuit de studenten


