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BouwConnect, de softwaredivisie van De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch, heeft al meer dan dertig jaar ervaring met de 

ontwikkeling van bouwkundige software. Naast de ontwikkeling van de zeer uitgebreide BouwConnect Bibliotheek (BCB), zijn er 

diverse krachtige CAD- en BIM-applicaties ontwikkeld onder de verzamelnaam ASD en daaraan gekoppelde applicaties, zoals 

Besteksoftware en Toetsingssoftware volgens NTA8800 en BENG.

ASD EN BCB VOOR REVIT
De krachtige reputatie en grote gebruikersgroep van deze software is te danken aan het hoge bouwkundige gehalte en de 

gebruiksvriendelijkheid. Tot 2016 was deze functionaliteit voorbehouden aan gebruikers van ARKEY, Adomi en AutoCAD, maar 

inmiddels is deze ook al enige jaren beschikbaar voor Revit. Mede door de intensieve samenwerking met diverse toonaangevende 

Revit gebruikers, is de functionaliteit inmiddels 

gestegen naar een zeer hoog niveau. Dit wordt 

bevestigd door Martijn de Riet, co-auteur van de 

Nederlandse Revit Standaard NLRS en erelid van 

buildingSMART Benelux:

Martijn de Riet: 'Over het algemeen denk ik dat, 

sinds jullie een aantal jaren geleden begonnen zijn 

met de BCB en ASD voor Revit, het systeem echt 

een volwassen toolset is geworden. Veel meer dan 

bij andere applicaties van jullie (NL) concullega’s  

– die vaak meer een verzameling handige tooltjes 

zijn, links en rechts bij elkaar geveegd – kun je 

duidelijk zien dat er een heldere visie achter zit 

op basis waarvan de applicatie vanaf de grond is 

opgebouwd om die visie in de praktijk te brengen.' 
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De BIM-Turbo van BouwConnect 

ASD EN BCB VOOR REVIT
GEBRUIKERSGEMAK ASD
Gebruikersgemak is voor bouwkundigen een absolute prioriteit. 

Daarom bevat ASD een eenvoudige en handige oplossing om door alle 

mogelijkheden en instellingen van Revit te navigeren en in één keer hele 

sets instellingen te veranderen. Hierdoor worden de rijke mogelijkheden 

die Revit biedt op eenvoudige wijze ontsloten en veel e�ciënter bedienbaar. 

Bovendien komen de geavanceerde Revit functies zo ook onder handbereik 

van ‘gewone’ gebruikers die de focus willen houden op bouwkunde en zich 

liever wat minder verdiepen in onderliggende BIM-technologie. 

Martijn de Riet: 'Ik was erg onder de 

indruk. Met name jullie oplossing 

voor de navigatie is jaloersmakend 

goed! Ik ken op dit moment geen 

applicaties die Revit navigatie zo 

toegankelijk weten te maken.'

De BouwConnect Bibliotheek bestaat al meer dan 10 jaar en biedt een 

breed scala aan – veelal con�gureerbare – BIM content. Deze bibliotheek 

is platformonafhankelijk opgezet en kan ook al geruime tijd content (RFA’s) 

leveren voor Revit.  Het afgelopen jaar is echter �ink geïnvesteerd in het 

verbeteren van de kwaliteit van de Revit output, zodat deze meer aansluit 

bij de werkwijzen van Revit gebruikers. Zo zijn de Revit families die de 

BCB levert, nu ook parametrisch en dus direct aanpasbaar binnen Revit 

én voldoet alle output volledig aan de meest recente Nederlandse Revit 

Standaard (NLRS 2.5.2). De BCB levert zelfs nog meer informatie dan 

volgens deze standaard is vastgesteld. Via een slimme link in de Revit 

family is deze extra informatie vanuit Revit direct te raadplegen in de BCB. 

Martijn de Riet: 'Ten aanzien van de BCB en hoe jullie die geïntegreerd 

hebben: in mijn ogen ook één van de eerst echt volwassen content 

management systemen die ik gezien heb. ……. Heel vaak is BIM content 

management niet meer dan een leuk browsertje met wat preview plaatjes 

van de Families, maar dit is echt een systeem waar is nagedacht over 

informatiebeheer en -ontsluiting, en hoe je CM-systeem de work�ows kan 

verbeteren. Ook hier dus mijn welgemeende complimenten.'
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MARTIJN DE RIET

Over De Twee Snoeken, 
BouwConnect,WoonConnect:
De Twee Snoeken is een architectenbureau en 
softwareontwikkelaar voor de bouw. De Twee Snoeken 
bestaat uit drie divisies die onderling intensief samenwerken 
en elkaar versterken: Architectuur, BouwConnect en 
WoonConnect. Het team van circa 100 ontwerpers, 
technici, kostendeskundigen, bouwfysici, ict’ers en 
communicatiedeskundigen werkt vanuit het kantoor in 
’s-Hertogenbosch aan een integrale aanpak voor de bouw: van 
kleinschalige aanpassingen in een woning tot grootstedelijke 
opgaven zoals aardgasloze wijken, dorpen en steden. 

Voor meer informatie: www.tweesnoeken.nl |
www.bouwconnect.nl | www.woonconnect. 

Via www.bouwconnect.nl/videos/ zijn diverse video’s te vinden 
met uitleg over de werking van ASD en de BCB.
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