
                                                                                                                     

  

Het duurt nog even, maar voor je het weet is het 17 november 2016. Dan gaat LasGroep Noord in 

samenwerking met Valk Welding Alblasserdam een unieke lezing c.q. demonstratie verzorgen in 

Drachten. ( let op de uitnodiging in week 44 ). 

Valk Welding heeft een lezing samengesteld die voor de lastechniek in het noorden van grote 

betekenis kan zijn. De heren Cees Wieringa en Alex Hol. zullen deze avond vullen met Industrie 4.0, 

en 3D printen. Over de hele Wereld zijn dit hot items in de metaal verwerkende industrie. Zij hebben 

als voorbeeld een aantal projecten waar Valk Welding direct bij betrokken is. Op de website van Valk 

Welding is veel te zien over de vernieuwingen in deze branche. http://www.valkwelding.com/nl 

Wat is Industrie 4.0? 
We kunnen nog niet alles uit de doeken doen wat de heren Wieringa en Hol aan u te vertellen 
hebben, maar internet geeft wel een klein stukje prijs waar het over zal kunnen gaan. 
 
Design principes [bewerken] 
 

 Er zijn vier ontwerp principes in de Industrie 4.0. Deze principes ondersteunen bedrijven bij 
het identificeren en implementeren van Industrie 4.0 scenario's. 

 Interoperabiliteit: het vermogen van machines, apparaten, sensoren, en de mensen te 
verbinden en te communiceren met elkaar via het Internet of Things (IoT) of het internet van 
mensen (IoP). 

 Informatie transparantie: Het vermogen van informatiesystemen om een virtuele kopie van de 
fysieke wereld te creëren door het verrijken van digitale fabriek modellen met sensor data. Dit 
vereist de aggregatie van ruwe sensordata tot een hogere waarde. 

 Technische bijstand: Ten eerste, het vermogen van de hulpsystemen voor de mens te 
ondersteunen door het aggregeren en visualiseren van informatie begrijpelijk voor het maken 
van weloverwogen beslissingen en het oplossen van dringende problemen op korte termijn. 
Ten tweede, het vermogen van cyber-fysische systemen om fysiek te ondersteunen mensen 
door het uitvoeren van een reeks taken die onaangenaam, te vermoeiend, of onveilig voor hun 
menselijke collega’s zijn enz. enz.  

 
Wellicht zijn het moeilijke onderwerpen om te begrijpen, reden te meer om 17 november naar de 
Friese Poort in Drachten te komen om alles over industrie 4.0 aan de weet te komen. De heren 
Wieringa en Hol hebben er nu al heel veel zin in om het u op 17 november uit te mogen leggen.  

 

                                                                    

Wij zien u graag op 17 november in Drachten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Namens het bestuur van LasGroep Noord. 

http://www.valkwelding.com/nl

