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Snelle as-built-registratie en 
automatische werfopvolging met 

360° camera’s



Digitale 3D-meettechnieken voor een 
geïndustrialiseerd bouwproces bij nieuwbouw en 
renovatie





Doel presentatie

Quick-wins 360° camera’s & 
automatische werfopvolging



360° camera’s?







Test case
Test case: Democentrum Limelette



Test case: Democentrum Limelette



Het testcase team





Veel mogelijkheden voor tijd- en 
kostenbesparing

Snel en gemakkelijk
documenteren

Duidelijke visualisatie
van de vorderingen

Knelpunten
vroegtijdig signaleren

Vergelijk as-built-
situatie met BIM

Maak metingen
op foto’s

Automatische controle
afwijking tov BIM



“Google 
StreetView” 
op de werf





Automatische werfopvolging
Benodigdheden:

Smartphone
Helm + 360° camera

Online platform



Voorbereiding



Werf gedocumenteerd in 15 min



Uploaden vanaf smartphone of PC



1 uur later



Foto’s automatisch geplaatst





Foto’s automatisch geplaatst

Vergelijk met BIM



Foto’s automatisch geplaatst



Automatische
werfopvolging?



Next level functionaliteit:
de nieuwe normaal

Welke knelpunten zijn er?

Wat is het 
vorderingspercentage?



Next level functionaliteit:
de nieuwe normaal

Welke knelpunten zijn er?

Wat is het 
vorderingspercentage?

Skelet
structuur

Gipsplaten
- gehangen

Gipsplaten
- getaped



Skelet
structuur

Gipsplaten
- gehangen

Gipsplaten
- getaped



Datum plaatsing muur verifiëren

Direct duidelijk: 11 augustus









Bevindingen

Snel en eenvoudig: 2 min 
uitleg en je bent er mee weg

Vorderingen duidelijk zonder
dat je er werk aan hebt

Issues sneller duidelijk en verholpen

Zoveel of zo weinig detail als je wilt



Feedback aannemer en architect

Handig om te weten wat in rekening 
gebracht kan worden bij de onderaannemers

Vergemakkelijkt de discussie
tussen de architect en de opdrachtgever

Spoort vertragingen op en helpt ze te verminderen

Stelt BIM-modelleur in staat om het BIM-model bij te 
werken zodat het overeenkomt met de realiteit



Take-home message

Automatische werfopvolging:

Tijd- en kostenbesparing met 
minimale inspanning



Complete documentatie Vergelijk met BIM

Interesse?
Kom naar de WTCB infostand!

Visualisatie knelpuntenVoortgang direct duidelijk
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