
Ontwerp
Het maken van een ontwerp in MX 
begint met het asontwerp. Afhankelijk 
van de soort weg wordt bepaald waar-
aan de as, zowel het horizontale als 
het verticale alignement, aan dient te 
voldoen. Hierna wordt het 3D ontwerp 
van de as conform de vastgestelde uit-
gangspunten gemaakt en wordt het 
wegmodel conform het programma 
van Eisen samengesteld en aan de ont-
worpen as toegewezen.

Alternatieven
Door het wijzigen van de assen, in 
2D of 3D vlak, kan gezocht worden 
naar een optimale benutting van de 
beschikbare ruimte en kan het resul-
taat van de wijziging direct gevisuali-
seerd en gecontroleerd worden. Het 
wegmodel “hangt” namelijk aan de as 
en wijzigt dus mee met de as. 

3D modelling
Door een weg in MXROAD uit te 
werken kan het ontwerp ook direct 
getoetst worden aan de normen zoals 
zichtafstanden. Bovendien is het  
mogelijk om automatisch dwarspro-
fielen en langsprofielen van het ont-
werp te genereren wat tijdbesparend 
werkt. Verder kan door middel van 
visuele controle knelpunten in het 3D 
ontwerp gesignaleerd worden. Ook 
kan eventueel bepaling van hoeveel-
heden voor bijvoorbeeld grondwerk, 
een anderzijds lastige klus, op redelijk 
eenvoudige wijze in MX gebeuren. 

Het uiteindelijke product is compatibel 
met zowel AutoCAD als Microstation 
en kan eventueel gebruikt worden bij 
uitzetwerkzaamheden door de uitvoe-
ring.

Bij complexe wegenbouwprojecten, kruispunten, rotondes, grote en 

kleine wegen met relatief veel hoogteverloop, is het van groot belang 

inzicht te krijgen in het daadwerkelijke ruimtebeslag van het ontwerp 

en eventuele knelpunten met bestaande objecten en infrastructuur te 

signaleren. Het niet nauwkeurig uitwerken van deze punten zorgt im-

mers voor verrassingen tijdens de uitvoeringfase van het project, met 

als gevolg hogere kosten en vertragingen.
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