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de talrijke voordelen 
van 3d

Innovatie

E&I Group, zo hebben Liesbeth Buyck en partner 
Stefaan Vandenberge hun bedrijf gedoopt. Met 
daaronder drie divisies: E&I Projects, E&I 

Careers en het nieuwe Think 3D, dat gespecialiseerd is in 
driedimensionale laserscanning. Het klinkt in ieder geval 
allemaal heel ambitieus – en dat zijn we in Vlaanderen niet 
gewoon – voor een bedrijf met vijftien medewerkers en 
1,2 miljoen euro omzet. Maar de gedrevenheid waarmee 
Liesbeth haar bedrijf voorstelt, biedt een vooruitblik op 
een mooie toekomst en sterke groei.

Think 3D is logisch gegroeid uit de corebusiness van E&I 
Projects dat in 2007 werd opgericht door CEO Stefaan 
Vandenberge. De E en de I verwijzen naar elektriciteit en 
instrumentatie, het bedrijf richt zich op de engineering, 
het projectmanagement en de kwaliteitscontrole van 
projecten in voornamelijk de industrie, de energiesector 
en de (petro)chemie, met zijsprongetjes naar voeding en 
automotive. ‘Wij zijn géén constructiebedrijf, maar volgen 
projecten op van begin tot einde. Hiervoor hebben we 
nu vijftien mensen in dienst die ons ondersteunen bij het 
realiseren van dergelijke opdrachten.’

Nieuwe activiteiten geïnspireerd door 
corebusiness
De grondige kennis van elektriciteit en instrumentatie 
leidde al tot de oprichting van E&I Careers, een kantoor 

dat zich uitsluitend richt op de werving en selectie van 
E&I-profielen. ‘Van arbeider tot projectmanager’, legt 
CEO Liesbeth Buyck verder uit. ‘Maar uitsluitend in dit 
vakgebied, en dat maakt ons uniek in de markt. Onze 
achtergrondkennis van elektriciteit en instrumentatie 
biedt ons een grote meerwaarde tijdens de screening van de 
sollicitanten.’

De oprichting van Think 3D sluit eveneens nauw aan op 
de kennis die met E&I-projecten werd opgebouwd. ‘Geen 
enkel project wordt exact uitgevoerd zoals de ontwerper 
het heeft uitgetekend’, vertelt Liesbeth. ‘De realiteit van 
de werf dwingt de uitvoerders tot creativiteit. Zo kan 
bijvoorbeeld een kabelbaan of pipe anders worden gelegd 
om een onverwachte hindernis te omzeilen. In theorie 
moet elke afwijking van het plan teruggekoppeld worden 
naar de ontwerper en gedetailleerd opgenomen worden in 
een ‘as built’-plan. In de praktijk worden, in het beste geval, 
veranderingen bijgetekend op de planafdruk en ergens in 
een kast of doos weggestoken. De realiteit toont aan dat 
arbeiders en ingenieurs niet altijd even goed met elkaar 
communiceren. Maar jaren later, bij een uitbreiding of 
wijziging van de installatie, blijkt er natuurlijk van alles niet 
te kloppen…’

Op een buitenlandse beurs maakten Liesbeth en Stefaan 
kennis met de 3D-laserscanner van Faro. ‘Kort gezegd komt 

Het scannen van de realiteit in 3D biedt heel wat 

meerwaarde. Vooral wanneer je die beelden gebruikt in en 

combineert met 3D-ontwerptekeningen en de engineering 

van industriële processen. Think 3D, een onderdeel van E&I 

Group, neemt het voortouw.
[tekst: Ludwig Van Lierde; beelden: Wim Kempenaers]
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[ Think 3D scant windmolenpark ]
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het erop neer dat je reële situaties in 3D kan scannen, die 
beelden kan omzetten in bijvoorbeeld een Autocad-tekening 
en vervolgens vergelijken met het oorspronkelijke ontwerp. 
Zo krijg je een compleet ‘as built’-plan én een overzicht van 
alle afwijkingen ten opzichte van het ontwerp.’

Puntenwolk
Het verschil met fotografie is dat van elk beeldpunt de exacte 
locatie én afstand ten opzichte van de camera, in dit geval de 
3D-scanner, gekend is. Dat levert een ‘puntenwolk’ op, die 
vervolgens wordt omgezet naar 3D-tekeningen, waaruit dan 
weer 2D-plannen kunnen afgeleid worden.

De voordelen zijn legio. Zo is er in de eerste plaats een enor-
me tijdsbesparing: er moet immers niets handmatig (met 
de rolmeter) of stap voor stap (met een laser afstandmeter) 
gemeten worden. Enkele scans vanuit verschillende hoeken 
volstaan. Daarbij worden trouwens bollen in kunststof als 
referentiepunten gebruikt om de scans op elkaar te doen 
aansluiten. Bijkomend voordeel is dat aan- en inpassingen 
in bestaande installaties sneller kunnen gebeuren. Wie een 
nieuwe ‘piping’ uittekent op basis van een bestaand plan 
in plaats van op basis van een scan van de reële situatie, 
kan tijdens de uitvoering met problemen én dus ook met 
tijdverlies en extra kosten geconfronteerd worden. ‘Clash 
detection’ heet dat in de vaktaal.

Ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn (omwille van afstand 
of kostprijs) of waarin het gevaarlijk vertoeven is, moeten 
slechts eenmaal en relatief kort bezocht worden. Een 

mooi voorbeeld is het offshore transformatiestation van het 
windmolenpark Belwind in de Noordzee (zie kaderstuk). Of 
hoe ook veiligheid meespeelt.

Toepassingsgebied
De nauwkeurigheid van de 3D-scan, 2 mm op 25 m, is ook 
veel groter dan bij handmatige metingen. En bovendien kan 
er zeer snel gescand worden, wat het aantal manuren beperkt: 
30 seconden tot 15 minuten, afhankelijk van het aantal 
meetpunten, voor een scan met een volume van 200 m.
 
Maar welke toepassingsmogelijkheden heeft 3D-laserscanning 
nu? We beschreven al de opmaak van ‘as built’-plannen. ‘Maar 
er is nog veel meer mogelijk. Je kan ruimtes digitaliseren 
en zo virtueel toegankelijk maken. Een immokantoor kan 

bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen of kantoren op zijn website 
zetten. Maar je kan ook de schade aan een gebouw of 
installatie opmeten. Telkens opnieuw zetten klanten ons, door 
hun vragen, op weg naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Je 
kan een museum scannen om het virtueel te bezoeken. Of een 

liesbeth Buyck (CeO Think 3d): ‘Je kan reële 
situaties in 3D scannen, die beelden omzetten 
in bijvoorbeeld een Autocad-tekening en die 
vervolgens vergelijken met het oorspronkelijke 
ontwerp. Zo krijg je een compleet ‘as built’-plan 
én een overzicht van alle afwijkingen ten opzichte 
van het ontwerp.’
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game ontwikkelen op basis van een bestaande omgeving. Of 
een gps met niet enkel kleurtjes en icoontjes, maar waarop je 
je route en het zicht rondom gedetailleerd ziet…’, overloopt 
Liesbeth Buyck. Nog twee toepassingen: van gebouwen 
waar geen plannen meer van bestaan, kan je die nu zeer snel 
genereren. En in Nederland gebruikt de politie een aantal 
scanners om ingewikkelde verkeersongevallen in kaart te 
brengen, waarna de weg zeer snel kan vrijgegeven worden.

Nieuwe software ontwikkelen
Na het scannen moet de puntenwolk omgezet worden 
naar een 3D-tekening, bijvoorbeeld in Autocad. ‘Maar er 
is nog wel wat manueel werk nodig om die informatie te 
herkennen (bijvoorbeeld als leiding, luchtkanaal, pomp, 
zekeringkast…), te benoemen en als intelligent model te 
kunnen gebruiken’, gaat Liesbeth verder. ‘Wij werken nu 
samen met de Hogeschool Gent en KAHO Sint-Lieven 
om software te ontwikkelen waarmee dit automatisch zal 
kunnen gebeuren. Maar dit is nog een werk van lange adem.’

In ons land is er een beperkt aantal bedrijven, voornamelijk 
landmeterskantoren, dat een 3D-laserscanner gebruikt. 
Think 3D investeerde in een laserscanner vanuit zijn kennis 
van het industriële bedrijfsleven. Trouwens: dankzij de 
ervaring van E&I Projects biedt Think 3D de extra service 
om, na het scannen, de klant eveneens te ondersteunen 
bij het engineeren van zijn project. ‘Dit is een mooie 
toegevoegde waarde!’ benadrukt Liesbeth. ‘Sinds eind vorig 
jaar hebben we Willy Van De Heijning aangeworven, die 
ons op commercieel vlak ondersteunt bij de implementatie 
en de lancering van 3D-laserscanning in België. We zijn nu 
een goed half jaar bezig en we krijgen alvast zeer enthousiast 
reacties.’ 

Personeel: 15

Omzet: 1,2 miljoen euro
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Offshore transformatorstation Belwind in 3d

Wie met de ferry van Zeebrugge naar Hull vaart, passeert 

de Belgische windmolenparken oostelijk. Belwind, met als 

grootste aandeelhouder Colruyt, heeft op de Bligh Bank 

niet minder dan 55 windturbines (elk 3MW) operationeel, 

wat 175.000 gezinnen groene stroom moet opleveren. Dit 

is ook met 50 km het verst uit de kust gelegen windpark. 

En dat is nog maar fase I. In 2013 volgt fase II, met een 

gelijkaardig vermogen, en pas raakte bekend dat de 

specialisten die Belwind gebouwd hebben, ook het 

Eldepasco-project zullen ontwikkelen.

‘De windturbines produceren stroom aan 33kV, maar 

die stroom moet getransformeerd worden tot 150kV 

om tijdens het transport onshore niet te veel verlies te 

lijden’, zegt Frank Coenen, CEO van Belwind. ‘Daarom 

hebben we een transformatorstation op zee gebouwd, 

een gigantische installatie met enorm veel equipment en 

sturingssystemen.’

Maar ook een offshore installatie vergt geregeld 

onderhoud en aanpassingen. Eventjes gauw aan boord 

gaan is een dure en tijdrovende zaak, en niet geheel 

zonder risico. ‘Goede ‘as-built’-plannen hebben hun 

nut, maar iedereen weet dat die nooit 100% correct zijn. 

Je kan er dus niet volledig op vertrouwen om je werk 

van op de wal voor te bereiden’, gaat Coenen verder. 

‘Daarom hebben we Think 3D ingeschakeld. Enerzijds is 

er de nauwkeurigheid van hun scans, anderzijds hebben 

we het voordeel dat die scans omgezet kunnen worden 

in een cadcam-systeem. En een bijkomend voordeel is 

dat specialisten aan de wal hun collega’s aan boord 

kunnen assisteren omdat ze als het ware virtueel in het 

transformatorstation aanwezig zijn.’

Hoe is Frank Coenen bij Think 3D terecht gekomen? 

‘Stefaan Vandenberge van E&I Projects werkte al mee 

aan de bouw van het transformatorstation. Think 3D heeft 

ons vervolgens zelf gecontacteerd omdat zij aanvoelden 

dat wij bepaalde noden hadden waarop zij een 

antwoord konden geven. Knap! Think 3D heeft ook al een 

pak knowhow opgebouwd, en bouwt nog continu verder 

aan nieuwe software voor een betere integratie tussen 

3D-scans en cadcam-programma’s. Die inspanningen 

weten wij te waarderen.’


