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De intrede van de laserscan mag je rustig een revolutie noemen in de bouw en infra. Met een laserscan
worden miljoenen datapunten in kaart gebracht die de
basis vormen voor een digitale plattegrond.
Gebouwen zijn met een laserscan snel te scannen en
leveren veel informatie. Handig als je met een BIM wil
werken, maar er zijn nog meer mogelijkheden, vertelt
Paul van der Linden.
TEKST GERARD VOS
BEELD PAUL3D

T

oen Paul van der Linden van Paul 3D drie jaar
geleden een promotiefilmpje op Instagram zag
van de 3D Matterport-camera wist hij: ‘die moet
ik hebben’. De camera maakt 360 graden-foto’s
en meet meteen met infrarood. Van der Linden:
“Met de camera kun je van interieurs mooie virtuele
tours maken. Door het meten kun je ook plattegronden
en 3D-modellen leveren.”
Het bedrijf Paul3D was geboren. Door zijn bouwkundige
achtergrond zag Van der Linden de mogelijkheden voor
architecten en voor gemeenten die met herbestemmingsprojecten aan de slag willen of het in kaart brengen van monumenten.

BOUWDOCUMENTATIE

Veel bestaande gebouwen hebben geen tekeningen, vertelt Van der Linden. “En als ze er wel zijn dan zijn ze vaak
ook niet betrouwbaar. Het is niet altijd gebouwd volgens
tekening. En bij monumenten zijn niet alle verbouwingen goed gedocumenteerd.”
scan en render naardense poort

Voor een architect is het dan een ramp als hij aan een
monument moet gaan tekenen. “Ik heb een paar monumenten gescand die stonden helemaal bol en hol. De
muren stonden niet haaks, ga zo maar door. Dat ging
alle kanten op. Dan is het fijn als je goed constructief
kunt gaan tekenen omdat je tot op de millimeter nauwkeuriger kunt werken.”

BASISDOCUMENT

Het voordeel van een scan is dat je een heel goed basisdocument hebt met alle details. Na een paar opdrachten

Je hoeft niet geveltje
modelleren

e voor geveltje te
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pointcloud

scan en render franeker

ontdekte Van der Linden dat de camera weliswaar prima
voldeed, maar dat de kwaliteit beter kon. De volgende
stap was het aanschaffen van een Leica BLK360 laser
scanner, waarmee hij ook buiten virtuele tours kon
maken.

“We vullen een laserscan aan met foto’s die in de pointcloud worden geplaatst.”

PROJECT

Die laserscanner kan echter veel meer dan het maken
van een virtuele tour en zo was de volgende stap het
leveren van pointclouds, die als onderlegger fungeert in
een tekenprogramma. En daarmee kun je de vertaling
naar BIM snel maken.

Zo heeft Paul3D recentelijk het oude stadscentrum
van Franeker ingescand. “Ik ben een paar dagen bezig
geweest met inscannen en in een paar dagen ben ik
er foto’s gaan maken. In totaal heb ik zo’n vijfduizend
foto’s van het centrum met de scan meegeleverd. Een
specialistisch bureau, Provrex.nl, heeft er vervolgens een
3D-model van gemaakt.”

De volgende evolutie diende zich aan met een Trimble
X7 laserscanner. Deze scanner heeft een bereik tot een
meter of tachtig en een goede pointcloud. Hiermee
werden grote projecten opeens realiteit. Van der Linden:

In dit geval werd dat gedaan met reality capture en vervolgens vond er een koppeling plaats. De opdrachtgever
was het Lichtinstituut die voor de gemeente F raneker
een lichtplan moest ontwerpen. Waar in de oude
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GELAAGDE
VIRTUELE TOUR
Voor interieurwinkel Pols Potten
maakte Paul3D een scan van de
showroom. Innovative Brands heeft
vervolgens de virtuele tour gekoppeld aan een website. Ieder meubelstuk, lamp of vaas is aan te klikken. Daarna wordt het in 3D getoond
tezamen met specificaties. De tour
is speciaal bedoeld voor inkopers,
zij kunnen de meubels direct bestellen en die worden dan in een winkelmandje gezet.

scan en render
franeker

‘ Je hoeft niet geveltje
voor geveltje te
modelleren’
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scan overlay met
tekening van het spant

scan en render
franeker

r ealiteit je met wat mensen het centrum gaat fotograferen en vervolgens een lichtplan gaat ontwerpen, daar is
nu de moderne techniek omarmd.
Van der Linden: “De gemeente Franeker had alleen een
tekening van het stadhuis liggen, meer was er niet. Waar
je normaal met pointcloud een 3d-model krijgt, ontstaat
hier het 3D-plan door middel van de fotogrammetrie.
Met een autodesk 3DsMax-programma wordt van hieruit een virtuele tour ontwikkeld. Het Lichtinstituut krijgt
zo uiteindelijk een 3D-model aangeleverd; zonder dat
het helemaal gemodelleerd is. Van daaruit kan perfect
een lichtplan worden ontworpen. Het voordeel van deze
werkwijze is dat je niet geveltje voor geveltje hoeft te
modelleren. En je hebt één groot 3d-model van de hele
stad.”
En met die data kun je nog meer doen natuurlijk, vertelt
Van der Linden. “Je kunt voor de toeristen een virtuele
tour ontwikkelen. Een gemeente kan ook gaan kijken
welke panden in de binnenstad er aangepakt moeten
worden. Als je dan van die panden met de Matterportcamera een interieurscan maakt dan heb je alle gegevens compleet.”

