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Het gebruik van BIM
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• Inleiding

• Benodigdheden

• BIM in Project

• Lommel – geometrisch

• Merelbeke – geometrisch + informatie

• Meerwaarde voor circulair bouwen

BIM



Inleiding
BIM : Bouw INFORMATIE

• Model/Modelling

• Management

BIM = Database voor alle 

informatie



Benodigdheden
Wat is noodzakelijk om visie te verwezenlijken

o Mensen

o Opleiding

o Spelregels (informatiestructuur)

o Software en Hardware

o Change management



Mensen

o BIM-proces manager: “Persoon of partĳ die binnen een project het overkoepelende BIM-proces in

goede banen leidt en het projectteam bĳstaat. De specifieke taken en verantwoordelĳkheden van deze

BIM-rol worden per project omschreven in het BIM-protocol (BIM protocol). “(WTCB/ BIM cluster)

o BIM-coördinator: beheert processen op projectniveau en is het contactpersoon bij de betrokken

partijen die de kwaliteit van de modellen dient te controleren en garanderen.

o BIM-modelleur: “Persoon of partĳ die verantwoordelĳk is voor het opbouwen van een

bouwinformatiemodel, volgens de afgesproken BIM-modelleerrichtlĳnen en rekening houdend met het

BIM-uitvoeringsplan (BIM Execution Plan) voor een project.” (WTCB/ BIM cluster)

o Opleiding van software

o Opleiding van de veranderende processen

Opleiding



Spelregels (informatiestructuur)

o BIM-visie: “Projectspecifiek document waarin de verwachtingen en de vereisten van de opdrachtgever

omtrent BIM neergeschreven worden” (WTCB/ BIM cluster)

o BIM-protocol: “Contractueel document ter aanvulling op het BIM-protocol (BIM protocol), dat

omschrijft hoe de afspraken van dat BIM-protocol (BIM protocol) in de praktijk uitgevoerd worden.”

(WTCB/ BIM cluster)

o BIM-uitvoeringsplan: “Contractueel document ter aanvulling op het BIM-protocol (BIM protocol), dat

omschrijft hoe de afspraken van dat BIM-protocol (BIM protocol) in de praktijk uitgevoerd worden. Het

BIM-uitvoeringsplan regelt de samenwerking tussen de projectpartners en is evolutief. “(WTCB/ BIM

cluster)

o BIM-modelleerafspraken: “Document dat omschrĳft hoe een bouwinformatiemodel idealiter

opgebouwd dient te worden.” “(WTCB/ BIM cluster)

BIM-visie BIM-uitvoeringsplan



Software/hardware

Coördinatie softwareModelleer software

Viewers Common Data Environment (CDE)

*bestaande uit DMS, MMS, CMS, IMS, AMS

*Ook nog extra plugin nodig om met dataextractie te kunnen omgaan (dynamo, excel

plugin,…)



Change management

o Impact betreft het hele project (iedereen komt ermee in aanraking).

o Werkwijzes/processen veranderen ingrijpend.

o Profielen gaan veranderen.

o Hokjes denken zal voor een stuk vervallen.

o Mensen warm maken rond BIM

BIM is geen nieuwe manier van tekenen het is een nieuwe manier van werken.

Goedkeuringsproces

+ Dagelijkse update van plannen is mogelijk

- Goedkeuring op model = moeilijk

- Model = dynamisch

- Papierenplan blijven heilig



Invoeren IMS (issue management systeem)

+ Geeft inzicht in openstaande vragen

+ Centraal platform

+ Gekoppeld aan het model

+ Op volgbaar en bruikbaar tijdens 

vergaderingen

- Verandering (klassieke manier)

- Issues niet concreet (algemeen)

- Apart systeem



Werkvoorbereiding

+ Virtueel bouwen vraagt vroeger info

+ 3D visueel

+ Uitvoeringsdetails worden inzichtelijk

+ Tegenstrijdigheden worden weggewerkt.

- Info werkvoorbereiding moet via BIM-model.



Lommel - geometrisch
Architectuurmodel

11



Stabiliteitsmodel

12



Techniekenmodel

13



14

Gecoördineerd 3D-model

LOD 300



Uitvoering

Deelmodellen

15

Ontwerpers LOD 300

LOD 400

Onderaannemers



Merelbeke – Geometrisch + informatie
• Merelbeke 

• Bestek koppeling



Merelbeke – Geometrisch + informatie
• Merelbeke 

• Meetstaat

• Vordering



• Vloerenplan

• Chapeplannen

• Plafondplan 

• Gevelplan 

• Snedeplan

• Wandplannen

• …



• Vloerafwerkingsplannen

• Vloerdetails

• Vloerafwerkingshoeveelheden

• Type vloer (legende) 



• Buitenschrijnwerk borderel

• Snedes

• Details

• …



Circulair bouwen
Circulair bouwen vs BIM



Circulair bouwen
Klassieke met lijsten werken ? 



Element Paspoort

Element Paspoort

Parameters op element niveau toevoegen.



Materiaal Paspoort

Materiaal Paspoort

Parameters op element niveau toevoegen. 



Element PaspoortMateriaal Paspoort

Besluit: nadenken over standaarden , deze standaarden moeten beschrijven welke de informatie is die verschillende databases voor

circulair bouwen moeten bevatten. 

Klassieke manier:

• Lijsten: 

Hoeveelheden gekoppeld?

Iets vergeten ? (te controleren ?)

Koppeling met Plan ? 

Database



Dank u voor de aandacht.

Zijn er nog vragen? 

Lets go for a


