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WoonConnect is een online platform met dynamische BIM-modellen, waarop gebruikers o.a. nieuwbouw-
woningen kunnen configureren, renovatiescenario’s visualiseren en energetische aanpassingen uitproberen.  
De modellen worden gebruikt door bouwbedrijven, gemeenten, woningeigenaren, woningcorporaties  
en huurders. Bij grootschalige digitalisering beschikken we over een digitale vastgoed-databank, met  
een beschrijving van de gebouwde omgeving in detail. WoonConnect kan worden ingezet in alle fasen  
van het bouwproces en bij beheer.

Wij willen door digitaliseren van de woonomgeving, 

iedereen faciliteren in het verduurzamen en verbeteren 

van huis en buurt. We bouwen infrastructuur waarop 

burgers, overheid, bedrijfsleven en wetenschap bij elkaar 

komen. De klassieke ‘woningcartotheek’ wordt vervangen 

door een cloudapplicatie met slimme bouwfysische 3D 

modellen, die door de gebruikers gezamenlijk actueel 

kunnen worden gehouden.

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie
Bewoners kunnen online met hun eigen digitale huis 

experimenteren op terreinen als zorg, veiligheid en 

energie. Door verschillende scenario’s te simuleren 

in de 3D modellen, krijgen ze inzicht in de invloed van 

bijv. een nieuwe installatie, isolatie of een gedrags- 

verandering. WoonConnect maakt transparant wat  

de consequenties zijn in 3D-model & 2D-tekeningen  

en in cijfers (kWh, m3 gas, euro’s, energie-index).  

Ook kunnen opties worden aangeboden waarmee 

bewoners langer thuis kunnen blijven wonen.

Wat zit in het model
De basis van WoonConnect is de BouwConnect  

Bibliotheek, een database met honderdduizenden  

generieke- en fabrikantproducten. De productdata bevat 

uitgebreide info, zoals kosten en energiegerelateerde 

eigenschappen, voor energieprestatie-berekeningen en 

MJOPs. Ook bevat de database producten voor energie-

opwekking, energiebesparing en -infrastructuur,  

zoals PV- panelen, warmtepompen, en klimaatsystemen.

Input, output en bronnen
In WoonConnect komen de objecten van BouwConnect 

samen in deelmodellen. Ieder deelmodel is parametrisch. 

Relevante maten kunnen worden aangepast, en voor 

veel objecten kunnen alternatieven worden gekozen. De 

eigenschappen (o.a. productspecificaties van fabrikant, 

kwaliteitsverklaringen, eigenschappen als isolatiediktes 

rendementen en COP-waarden) van het gebouwmodel en 

verschillende keuzeopties, worden gecombineerd met  

verbruiksdata die door de gebruikers van het gebouw  

worden ingevoerd. Resultaten (3D-visualisaties, kosten,  

EI, CO2 uitstoot, subsidiemogelijkheden, terugverdientijd) 

worden live gegenereerd uit de modellen.

Bediening
WoonConnect is een webapplicatie die met tablet, 

laptop of pc, online benaderd kan worden. Bediening 

gebeurt middels knoppen, schuiven en invoervelden. 

Keuzemogelijkheden en resultaten worden getoond in 

afbeeldingen, 3D modellen, grafieken en tabellen.

Verkrijgbaarheid
Het platform is niet openbaar toegankelijk, online om- 

gevingen worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever. 
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