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Het detailleren van complexe gevelconstructies kost over het algemeen veel tijd. Uit onderzoek onder de gebruikers 
van ATHENA van CAD-PLAN blijkt dat het tekenpakket met 3D-module gevelbouwers ontzettend veel tijd kan besparen. 
Doordat 'artikelen' voorbereid zijn, wordt een tijdswinst van gemiddeld 30 tot 50 procent behaald. Gevelbouwers De 
Groot & Visser uit Gorinchem en Facédo uit Arnhem hebben de nieuwe 3D-module ingezet voor twee bijzondere projec-
ten en vertellen over hun bevindingen.

CAD-PLAN werd in 1989 opgericht met als 
doel constructeurs en planners in de metalen 
ramen- en gevelbranche een speciaal afge-
stemd CAD-systeem ter beschikking te stel-
len. “Vandaag is het hoofdproduct ATHENA 
uitgegroeid tot de succesvolste CAD-appli-
catie voor de geveltechniek,” vertelt Rinse 
Hoekstra namens CAD-PLAN. “ATHENA is 
gebaseerd op AutoCAD, maar biedt voor 
de gevelbouwers een enorme aanvulling 
aan functionaliteiten, waaronder sinds kort 
de vernieuwde 3D-module. Eenvoudig 
getekende kozijnmodellen kunnen met een 
druk op de knop omgezet worden in een 
3D-omgeving, waarbij tevens de koppeling 
wordt gemaakt met het werkvoorbereidings-
pakket van Orgadata, Logikal.”
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ATHENA is BIM ready'

400 Beethovenstraat
Als pilotproject voor het gebruik van ATHENA 
heeft De Groot & Visser de tekensoftware 
ingezet voor de engineering van het project 
400 Beethovenstraat in Amsterdam. Het 
gaat om circa 8.500 m2 gevel opgebouwd 
uit AOF 5.0 met ruim 500 elementen, waar-
onder gesegmenteerde elementen, schuine 
elementen en een combinatie van beide. 
“Het project is opgebouwd uit een eigen 
ontwikkeld systeem (AOF 5.0), dus de keuze 
voor ATHENA was snel gemaakt, aangezien 
je met eigen profielen prima elementen kunt 
opbouwen,” vertelt Jochem de Langen, 
projectengineer bij De Groot & Visser. “Het 
omzetten van een IFC is na het 3D-uitwerken 
van de elementen dan een koud kunstje. 
ATHENA is met name gebruikt om de 
knooppunten in het gebouw uit te werken. 
Dit leverde tijdens het bouwproces veel 
bruikbare informatie op.”

onderdelen,” vindt Lennart Kok van Facédo. 
“Voor het project MFO Erasmus in Rotterdam 
– met circa 3.750 m2 vliesgevel opgebouwd 
uit Schüco FW50+ SI – is er ook gebruik 
gemaakt van de 3D-module van ATHENA. 
In het project komen veel ronde gevelele-
menten voor die aansluiten op verschillende 
bouwkundige montageplaatsen. Alle ankers 
zijn één op één gemodelleerd in ATHENA 
en vervolgens 2D uitgewerkt en besteld. 
Tevens zijn alle ronde elementen uitgezet 
en geïmporteerd in een 3D-omgeving. Op 
de bouw hadden ze veel voordeel van alle 
voorbewerkte ankers op maat. Alle ankers 
zijn dan ook foutloos ingezet. De 3D-module 
voorkomt het ‘passen en meten’ op locatie 
zelf en bespaart ontzettend veel tijd.”   ❚

Aangezien het voor De Groot & Visser een 
pilotproject betrof, is er intensief samenge-
werkt om een dergelijk prestatieproject op 
te zetten. Jochem de Langen benadrukt 
nogmaals dat de samenwerking, de goed 
aansluitende training vooraf en de support 
tijdens het project enorm meegeholpen 
hebben dit project op te zetten. De in ATHENA 
uitgewerkte 3D-modellen zijn vervolgens voor 
de bestelbehoefte en zaagmaten weer geïm-
porteerd in het werkvoorbereidersysteem. 

MFO Erasmus
Facédo werkt al een tijdje met ATHENA op het 
2D-vlak. “De aanvulling van het tekenpakket 
als bouwtechnische tool zorgt voor hele nette 
detailtekeningen met de juiste bouwfysische 

400 Beethovenstraat in Amsterdam. MFO Erasmus in Rotterdam.
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