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VAN INSPIRATIE 
 TOT AS-BUILT

Vectorworks ondersteunt je werkproces van begin tot einde. Van conceptueel ontwerp in 2D en 3D tot integraal 

gecoördineerd BIM-model, inclusief uitvoeringsplannen, calculatievoorbereiding en presentatiemateriaal.  

Het is de meest veelzijdige totaaloplossing, waarmee je prettiger en sneller kunt werken. 
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KRACHTIGE BIM-TOOLS
 VOOR ONTWERPERS

Met Vectorworks creëer je moeiteloos bouwinformatiemodellen. Net als andere BIM-software 

heeft Vectorworks een koppeling tussen het 3D-model en de tekeningen. Dit levert je flinke tijd-

winst op: bij wijzigingen in bijvoorbeeld een aanzicht zijn de plannen, doorsnedes en  

hoeveelheden meteen ook aangepast.

Maar Vectorworks gaat verder dan de meeste programma’s. BIM’en kun je al vanaf het schets-

ontwerp, bijvoorbeeld met intelligente vlekkenplannen. Daarvoor biedt Vectorworks je automatisch 

een oppervlaktetabel. Ook later in het traject heb je de volledige controle. Verander de hoogte van 

een bouwpeil, en alle gekoppelde objecten zoals muren, trappen of verlaagde plafonds passen zich 

aan. Voeg met de hand horizontale of schuine verdelingen toe aan standaard vliesgevelpatronen.  

Of haal met een paar muisklikken de aantallen en hoeveelheden uit de tekening.

BIM, in alle vrijheid: dat is Vectorworks. 
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Met de grafische tools van Vectorworks heb je grafische software als 

Photoshop®, Illustrator® of Indesign® niet langer nodig. Vectorworks 

biedt je de beste gereedschappen om superieure 2D-presentaties te 

maken op elk moment in je ontwerp- en tekenproces.

Voeg slagschaduwen toe aan elke 2D-vorm. Maak een vlak transparant 

door een percentage of een verlooppatroon te kiezen. De schetsstijl 

toont rechte lijnen alsof ze handgeschetst zijn. Complexe lijnpatronen 

en arceringen ontwerp je helemaal zelf. Plaats afbeeldingen in de 

tekeningen, spaar de achtergrond uit of bewerk met de ingebouwde 

bitmaptools. Dat en veel meer maakt van Vectorworks de favoriete 

ontwerptool van elke architect.

Beeld: KC Rijnvliet © negen graden architectuur

UITMUNTEND 
 IN 2D



MODELLEER IN 3D  
 ZONDER BEPERKINGEN

Combineer de eigenschappen van SketchUp®, Rhino® en AutoCAD® in één krachtig en  

intuïtief pakket. Duw, trek en boetseer met vertrouwd aanvoelende push-pull-tools. Scherpe 

lijnen verander je in vloeiende vormen dankzij Subdivision Modelling (ontwikkeld door Pixar 

Animation Studios) en NURBS Surfacing. 

Alles wat je zelf in 3D modelleert, integreert naadloos in het gebouwmodel. Omdat de  

Parasolid 3D-motor van Siemens de basis is van Vectorworks, ben je zeker van absolute 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Beeld: musée Jean Cocteau © Rudy Ricciotti - Architecte | foto © Lisa Ricciotti



 

Vectorworks wordt terecht geprezen om zijn 2D-mogelijkheden. 

Teken je nu nog in 2D en overweeg je de overstap naar 3D en BIM? 

Dan hebben we goed nieuws, want overschakelen kan in je eigen 

tempo. In Vectorworks combineer je immers probleemloos BIM met 

traditionele 2D-tekenmethoden en 3D-modelleren. Zo bepaal je zelf 

hoe snel, hoeveel en in welke projecten je gaat BIM’en.

2D, 3D OF BIM? 
 AAN JOU DE KEUZE

Beeld: Soerad Clinic © INOXIDAR



RENOVATIE

BESTAAND

AFBRAAK

RENOVATIE

BESTAAND

AFBRAAK

WORKFLOW   
 VOOR RENOVATIES

Scan het bestaande gebouw met een 3D-scanner en importeer de point cloud in  

Vectorworks. Om makkelijk te kunnen werken snij je het 3D-model dynamisch door.  

Je modelleert het voorontwerp rechtstreeks in de point cloud, of je leidt van de punten-

wolk een volledig BIM-model af . 

Dankzij slim gebruik van klassen kun je renovatieprojecten makkelijk stroomlijnen.  

Met behulp van een eenvoudig commando verberg of toon je het bestaande gebouw,  

het sloopwerk en de nieuwe gedeeltes.

Beeld: Vectorworks, Inc.



   
 ALGORITMISCH ONTWERPEN MET   

MARIONETTE 
Vectorworks maakt algoritmisch ontwerpen beschikbaar voor iedereen. Marionette is volledig  

geïntegreerd in Vectorworks en is daardoor makkelijker te gebruiken dan concurrerende oplossingen. 

Door het verbinden van verschillende knooppunten (nodes) bouw je een overzichtelijk schema. 

Moeten objecten een lijn of een oppervlak volgen? Wil je meer willekeur in de verdeling van de 

objecten? Schuif dan een node in het schema en Marionette doet de rest. Zo helpt Vectorworks 

jou om unieke ontwerpvariaties snel te onderzoeken.
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SNEL WERKEN   
 MET BIBLIOTHEKEN

Bibliotheken zijn cruciaal bij het snel ontwikkelen van ideeën. Vectorworks helpt je daarbij. De software wordt 

geleverd met uitgebreide bibliotheken. Elk bibliotheekelement heeft automatisch de correcte SfB-classificatie.

Vectorworks ondersteunt het populaire BIMObject®. Zoek vanuit de software in de online BIMObject-database  

en sleep de BIM-objecten in je tekening. Ze integreren naadloos met de rest van je ontwerp.

Dankzij onze talrijke importmogelijkheden is ook alle content van het SketchUp® 3D Warehouse voor jou  

beschikbaar. Dit geldt ook voor bibliotheken in andere populaire formaten, zoals DXF/DWG, IGS of 3DS. 

Beeld: Scott Sports SA Headquarters © Itten+Brechbühl AG 
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TEAMWERK
In Vectorworks bepaal je zelf hoe je aan een project wilt samenwerken. Je kunt een project bijvoor-

beeld opbouwen uit verschillende deelbestanden, die je daarna bundelt in een moederbestand. Elk 

teamlid kan dan aan het eigen deelbestand werken.

Maar je kunt ook samen en tegelijkertijd in hetzelfde Vectorworks-bestand tekenen. Daarbij kies 

je zelf waaraan jij op dat moment wilt werken. Dat deel van de tekening kan dan alleen door jou 

gewijzigd worden. Zo voorkom je conflicten tijdens het tekenen.

Naast kantoorservers ondersteunt Vectorworks ook de meeste courante cloudoplossingen. Dankzij 

zo’n cloudoplossing ben je niet gebonden aan het kantoornetwerk en kun je overal en altijd aan  

het project werken.



INSPIRERENDE   
 PRESENTATIES 

Dankzij CineRender, de rendermotor van het prijswinnende animatieprogramma  

Cinema 4D, maak je in Vectorworks professionele 3D-visualisaties in jouw persoonlijke 

stijl. Daarbij kun je het gebouw makkelijk inpassen in foto’s van de omgeving.  

Bibliotheken als mtextur zijn jouw garantie op de beste 3D-materialen uit de industrie. 

Met het ingebouwde heliodon zijn zonnestudies kinderspel - je kunt ze zelfs animeren.

Beeld: Scott Sports SA Headquarters © Itten+Brechbühl AG



OVERTUIG 
 MET VR

Breng je visie tot leven met Vectorworks. Plaats je ontwerp in de Vectorworks-cloud en neem  

klanten mee op een Virtual Reality-wandeling door je project, met alleen een smartphone en een 

VR-bril. Of e-mail ze een link naar een webpagina waarin ze zelf door het project kunnen navigeren. 

Met de gratis app Nomad ga je nog een stap verder. Daarmee kun je delen van het model tonen en 

verbergen, een live doorsnede maken of een trap oplopen - perfect om binnen te kijken en tegelijk 

het overzicht te bewaren.

De fotorealistische 360°-panorama’s zijn ideaal om klanten de verlichtings- en materiaalkeuzes 

te laten ervaren. En dankzij de ingebouwde fotogrammetrie bouw je met foto’s een 3D-omgeving. 

Klanten zien dus meteen hoe het ontwerp zich inpast in de straat of op het bouwterrein.

Beeld: 3D-model geïnspireerd door Dio Padre Misericordioso © Richard Meier & Partners Architects



SAMENWERKEN
 MET AANNEMER, CONSTRUCTEUR EN INGENIEUR

Het gebouwmodel kun je op verschillende manieren uitwisselen met de andere partijen 

in het bouwproces. De voor overheidsopdrachten vereiste OpenBIM-workflow wordt 

in Vectorworks volledig ondersteund. Vectorworks is gecertificeerd voor de import 

en export van de meest recente versies van IFC. De onderdelen van het Vectorworks- 

gebouwmodel krijgen automatisch de correcte SfB-classificaties mee. Verder onder-

steunt Vectorworks ook het BCF-formaat, zodat je de communicatie over het model kunt 

stroomlijnen. Daardoor is jouw Vectorworks-model perfect herbruikbaar door andere 

partners, en kun jij op jouw beurt hun deelmodellen integreren in het project. Dankzij  

de directe import van Revit-bestanden kun je de samenwerking met derden uitdiepen.

Beeld: Paläon Research and Experience Center © Holzer Kobler Architekturen



3D-
NURBS

REKEN-
BLADEN

3D-
PRINT

3D-VIZ

BIM
2D-

VECTOR
CAD

3D-
SOLIDS

GIS

OMGEVING3d-
opmeting

point-
cloud

IGES Rhino

DWG DXF

IFC BCF Revit

SHP GeoTIFF KML

PDF DWF EPSF

SAT Parasolid STEP

2D-
BITMAP

JPG PNG TIFF

PSD HDRI GIF

komma tab DIF SYLK

3D-POLY

3DS FBX

Sketchup OBJ

Collada

3D-VR 3D-PDF Panorama Cinema4D

STL

   
 VECTORWORKS PRAAT 

MET IEDEREEN
Vectorworks is kampioen in uitwisselen. Dat maakt het samen-

werken met andere programma’s erg eenvoudig. Importeer  

conceptmodellen uit SketchUp® of BIM-objecten via BIMobject®. 

Wissel NURBS-modellen rechtstreeks uit met Rhino®. Dankzij  

IFC communiceer je efficiënt met andere BIM-software. Bovendien 

kun je rechtstreeks Revit®-modellen importeren. Vectorworks  

ondersteunt naast IFC ook DXF/DWG, OBJ, STL, pdf en tal van  

andere populaire uitwisselingsformaten. Zo is en blijft Vectorworks 

de spil van je creatieve proces.

Beeld: Design Express



STEDENBOUWKUNDIGE
 TOOLS

Alles wat je in Vectorworks tekent, kun je meteen op de correcte geocoördinaten zetten. Gebruik geoTIFF  

als onderlegger voor je ontwerp of importeer Shape-bestanden om bijvoorbeeld informatie over bouwhoogtes  

automatisch om te zetten naar een stedenbouwkundig 3D-model. Presenteer je project in Google Maps of  

Google Earth, of exporteer naar Shape om je digitale bouwdossier volledig te maken.

Stedenbouwkundige analyses geef je extra aandacht met het gereedschap voor datavisualisatie.  

Vectorworks haalt informatie zoals het aantal parkeerplaatsen, water en groen, ruimtegebruik of bebouwde  

versus onbebouwde oppervlakte rechtstreeks uit de tekening en plaatst ze in overzichtelijke rekenbladen.

Met slechts een paar klikken vorm je landmeetgegevens om tot een terreinmodel. Dit 3D-model pas je  

aan op maat van je gebouwontwerp. Vectorworks berekent daarbij automatisch het grondverzet.

Beeld: Sewoon district © KCAP Architects&Planners



Beeld: Villanova Icône © Hamonic + Masson & Associés

PRODUCTIEVER
 WERKEN

Vectorworks staat klaar om jou te helpen. Door een korte 

opleiding van vier dagen leer je productiever te werken. Kies 

voor een groepsles of een privétraining op maat van jouw 

bedrijf. Natuurlijk kun je ook zelf de tutorials en tips op ons 

YouTube-kanaal bekijken.

Heb je vragen? Bel of e-mail onze Nederlandse en Belgische 

Vectorworks-experts. Ze zijn zelf ook architect en begrijpen 

als geen ander wat voor jou van belang is.

WORD VIP MET SERVICE SELECT

SYSTEEMVEREISTEN

Als lid van Vectorworks Service Select betaal je de laagste prijs. In ruil voor een jaarlijks bedrag krijg 

je altijd de nieuwste versie van Vectorworks. Daardoor blijf je compatibel met de nieuwste hardware en 

besturings systemen. Gratis technische support voor Vectorworks is inbegrepen in het lidmaatschap. 

Bovendien heb je gratis toegang tot de professionele versie van de Vectorworks Cloud Server. 

 − high-end grafische kaart

 − professionele processor

 − 16 GB RAM of meer

Voor optimaal gebruik van Vectorworks heb je een professionele computer- en netwerkconfiguratie 

nodig. Neem contact met ons op voor advies, of bezoek vectorworks.be of vectorworks.nl voor de 

meeste recente systeemvereisten.



VECTORWORKS IN EEN OOGOPSLAG

De all-in-one ontwerpoplossing voor architecten wereldwijd.

De populairste op Mac, een marktleider op Windows.

Kies zelf wanneer en hoe je BIM’t.

De referentie in de markt voor 2D.

Krachtige 3D-modelleergereedschappen voor rechtlijnige en organische ontwerpen.

2D, 3D en BIM zijn helemaal geïntegreerd.

Algoritmisch ontwerpen met het geïntegreerde Marionette.

Flexibele BIM-tools en workflow.

Van Point Cloud naar renovatieproject.

Energiesimulatie volgens passiefhuisstandaard met Energos.

VECTORWORKS IN EEN OOGOPSLAG

Werk makkelijk samen aan hetzelfde project.

Deel het BIM-model met derden via OpenBIM.

Haal aantallen en hoeveelheden rechtstreeks uit de tekening.

GIS, 3D-terrein en stedenbouw-tools om het project in zijn omgeving te plaatsen.

Eenvoudig uitwisselen met iedereen dankzij uitgebreide import en export.

Professionele 3D-visualisaties en indrukwekkende 2D-presentaties.

Virtual Reality-tools om klanten helemaal in het project te laten opgaan.

Intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Makkelijk te leren dankzij de actieve steun van Design Express.

Altijd de laagste prijs met Vectorworks Service Select.



VECTORWORKS
 BIM-SOFTWARE VOOR ONTWERPERS

Vectorworks begrijpt wat design inhoudt. Sinds 1985 werken ontwerpers in architectuur, interieur, 

tuin, landschap en entertainment met onze software. Inmiddels zijn dat 675.000 professionals in 80 

landen. Dat maakt Vectorworks het meest gebruikte CAD/BIM-programma voor Macintosh en een 

van de belangrijkste oplossingen voor Windows.

Die wereld verandert voortdurend, maar één ding blijft: een goed ontwerp ontstaat in het hoofd 

van de ontwerper. Vectorworks wil die inspiratie in creatieve banen leiden, met krachtige tools die 

ontwerpers helpen te innoveren, te communiceren en te realiseren. 

Ontwerp in alle vrijheid. Ontwerp met Vectorworks.

Beeld: ZAC Masséna Paris Rive Gauche © Hamonic + Masson & Associés



Vraag je gratis demo aan op  
vectorworks.be of vectorworks.nl 

VECTORWORKS, INC. 
vectorworks.net

Verdeeld door Design Express 

België 
Kleine Heide 26 | 2811 Mechelen 

Kempische Kaai 73 | 3500 Hasselt 
015 71 96 00 | info@designexpress.eu 

vectorworks.be

Nederland 
Oosthaven 8 | 2801 PB Gouda 

0182 756 660 | info.nl@designexpress.eu 
vectorworks.nl

Polen 
Al. Jerozolimskie 212 | 02-486 Warschau 

vectorworks.pl

Frankrijk (Cesyam) 
14 Rue des Reculettes | 75013 Paris 

01 72 74 76 76 | info@cesyam.fr 
vectorworks.fr
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