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A. Erasmus Medisch Centrum 
De participerende observatie heeft plaatsgevonden op het project Erasmus MC te Rotterdam. Hier is een nieuw ziekenhuis 
in aanbouw naast het bestaande Erasmus MC. Het project Erasmus MC is op een traditionele manier  aanbesteed. Bij 
deze contractvorm zijn de te verwachtten scheidingen tussen personen die verschillende disciplines uitoefenen groot. De 
informatie wordt van persoon naar persoon overgedragen. Vanwege de scheidingen tussen de personen met verschillende 
disciplines worden er bij dit project met deze bouwcontractvorm de nodige knelpunten verwacht. Een andere reden om te 
kiezen voor dit project is dat de informatie in de documenten gemakkelijk te verkrijgen was bij de verschillende personen, 
omdat een groot deel van de geïnterviewde personen voor BAM werkt.  
 

Planning en kosten 

De planning van het gebouw staat in afbeelding 1 aangegeven met daaronder de jaartallen. De bouwkosten bedragen zo’n 
450 miljoen euro.  
 

 
Afbeelding 1: Projectplanning nieuwbouw project Erasmus MC. De verdeling van de bouwdelen. (Erasmus MC Nieuw Erasmus MC: Planning op 
hoofdlijnen, 2011) 
 
2009  Start bouw 
2012 / 2013 Oplevering en ingebruikname bouwdeel Oost. Gedeeltelijke inhuizing. Sloop Laboratoriumgebouw 
2017  Oplevering bouwdeel West. Ingebruikname gehele nieuwbouw. Sloop lege gebouwen. 
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Partijen 

Voor de bouw van een ziekenhuis zijn meerdere partijen betrokken. Het onderzoek heeft tot doel gehad om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen van de informatie-opbouw. De volgende partijen hebben daarbij hun bijdrage geleverd: 
- Opdrachtgever    Erasmus Medisch Centrum 
- Architect     EGM Architecten  
- Aannemer    Bouwcombinatie Erasmus (bestaande uit:) 

Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten  
BAM Utiliteitsbouw  

 
De bouwcombinatie heeft meerdere onderaannemers betrokken bij het project en deze verzorgen ieder een gedeelte van 
het bouwproject. Hieronder degene die aan het onderzoek hun bijdrage geleverd hebben: 
- Leverancier systeemwanden  Muller en Kwakman V.O.F. 
 

Huidige status 

De huidige status van het gebouw is weergegeven in de foto’s hieronder. De bouw van bouwdeel oost is bijna afgerond. De 
documenten die onderzocht zijn hebben hier alleen betrekking op.  
 

 
Afbeelding 2: De huidige status van de bouw van het ziekenhuis Erasmus ten tijden van het onderzoek. 
 
Zoals te zien is in afbeelding 2, waren ze ten tijden van het onderzoek nog bezig met het casco van de kantoortoren. Deze 
is momenteel afgerond en de hijsloods voor het ophijsen van de prefab gevelelementen is gedemonteerd. Ook de gevel 
van heel bouwdeel Oost is inmiddels geplaatst. In alle bouwdelen zijn ze nog bezig met de afbouw en naar verwachting is 
dit in 2012 klaar. 
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Omdat het project nog niet in gebruik is genomen en de partijen die na de realisatiefase komen zoals beheer en 
onderhouds partijen, zijn daarom niet meegenomen in het onderzoek.  
 
Uniek aan dit project is de hijsloods die gebruikt is voor het ophijsen van de prefab gevelelementen. Deze loods is van 
buiten te zien op afbeelding 2 en van binnen te zien op afbeelding 3. 
 

 
Afbeelding 3: De binnenkant van de hijsloods zoals die geobserveerd is tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. 
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B. Onderlegger interviews documentenstroom 
Tijdens elk interview is er een document gebruikt als onderlegger voor het invullen van de antwoorden van de 
geïnterviewde personen zoals te zien is in afbeelding 6.  
 

 
Afbeelding 6: De onderlegger voor het houden van de interviews die ingevuld wordt door de interviewer. 
 
Dit document heeft tevens als controlemiddel gediend om te kijken of alle benodigde informatie achterhaald was tijdens het 
interview. Wanneer het schema niet compleet ingevuld was, was het de interviewer duidelijk dat er nog meer gevraagd 
moest worden. 
Allereerst moeten alle documenten bekend zijn welke de betreffende persoon bewerkt heeft (middelste kolom). Daarna kon, 
en niet per definitie in deze volgorde, achterhaald worden welke documenten daarvoor benodigd waren (linkse kolom) en 
naar wie deze documenten weer gedistribueerd zijn (rechtse kolom). Linksonder in het documenten stroomschema wordt 
het project en het bouwdeel ingevuld waarover de vragen gesteld zijn, in het midden onderin staat de persoon die 
geïnterviewd is en zijn discipline en rechts onderin staat de datum wanneer het interview heeft plaatsgevonden. Bovenaan 
elke kolom staan steekwoorden om te controleren of deze informatie opgeschreven is door de interviewer. Van zowel de 
input, bewerking als de output documenten was het van belang minimaal te weten welke discipline dit document gestuurd 
heeft, in welk formaat dit document opgestuurd is en wat de eventuele kenmerken zijn. Bij de bewerking was het nog extra 
van belang te weten welke informatie precies is toegevoegd door de desbetreffende persoon die deze discipline uitoefent 
en hoe de input informatie gebruikt is.  
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C. Topiclijst interviews  
Introductie 

 Naam, functie, wanneer heb je aan het project gewerkt? 

Huidige situatie  

 Welke informatie over de ruimte heb je binnengekregen? 

 Welke bouwdelen zijn gerelateerd aan deze ruimte? 

(plafondafwerkingen, vloerafwerkingen, wandafwerkingen, binnenwanden, elektra, eisen) 
 

 Welke documenten heb je (en kun je laten zien) die te maken hebben met deze ruimtes? 

(template invullen met volgende vragen) 

o Waar staan deze documenten opgeslagen? 

o Van wie zijn deze documenten afkomstig en voor wie zijn ze bestemd? 

o Wat voor informatie haal je uit deze documenten? 

o Wat voor informatie voeg je toe aan deze documenten? 

o Hoe communiceer je deze informatie? 

o Hoe ga je om met wijzigingen? 

Toekomstsituatie 

 Hoe zou je de informatie aangeleverd willen hebben ? 
(formaat, opslaglocatie, structuur) 

 Zijn er nog verbeteringen aan te brengen in het overdragen van informatie? 

 Wat zijn de grootste uitdagingen binnen jou vakgebied? 
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D. Resultaten interviews 
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E. Documentenstroom schema 
In Tabel 1 staan alle namen van de documenten, door welke betrokken disciplines ze zijn opgesteld en door welke andere 
betrokken disciplines ze nog meer gebruikt zijn. 
 
Documentnaam Opgesteld door (discipline) Ook gebruikt door (discipline) 
Ruimtelijk PvE Opdrachtgever Architect 
Product informatie Leverancier Bestekschrijver 
Plattegronden Architect Bestekschrijver, calculator, 

leverancier, werkorganisator, 
installateur 

Bestek Bestekschrijver Opdrachtgever, architect, 
calculator, leverancier, 
werkorganisator, installateur, 
uitvoerder 

Afwerkstaten Architect Werkorganisator 
Details wanden en afwerkingen 
(globaal) 

Architect Bestekschrijver 

Details wanden en afwerkingen Architect Calculator, werkorganisator, 
leverancier 

Hoeveelhedenstaat Architect Opdrachtgever, calculator 
Hoeveelhedenstaat (offerte) Leverancier Calculator 
Offertevergelijk Calculator - 
Standaard BAM elementen 
begroting 

Calculator - 

Onderbouwing prijzen Calculator - 
Inschrijfbegroting Calculator Opdrachtgever 
Werkplan wanden Leverancier Werkorganisator, uitvoerder 
Gyproc wanddetails Leverancier - 
Plattegrond (wandopbouw) Leverancier Werkorganisator 
Achterhoutboek Installateur - 
Plattegrond (installaties) Installateur Werkorganisator 
Opleveringslijst Uitvoerder - 
Ingekleurde wanden Werkorganisator Uitvoerder 
Sluitplan Uitvoerder - 
TABEL 1: DE DOCUMENTNAMEN MET DE DISCIPLINES DOOR WIE ZE OPGESTELD EN GEBRUIKT ZIJN 
 
Bij elk document, is zoals in Figuur 1 te zien is, aangegeven wat de naam is, een pijl horizontaal geeft aan dat er informatie 
toegevoegd, bewerkt of verwijderd is en de status van het document veranderd en soms staat hier een proces bij 
beschreven. Een pijl naar beneden geeft aan dat een document wordt overgedragen naar een persoon met een andere 
discipline. Het icoontje geeft het type document aan. 
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FIGUUR 1: DE LEGENDA BESCHRIJFT HET TYPE DOCUMENT EN DE STATUS WAARIN HET DOCUMENT ZICH KAN VERKEREN. 
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F. Motivatie voor de gekozen knelpunten 

Knelpunten participerend observeren 

Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Daan Kuijsten waarin een participerende 
observatie beschreven staat (Kuijsten, 2011). In deze participerende observatie is gegevens-opbouw geanalyseerd bij een 
aantal partijen in de bouw. Er zijn documenten verzameld omtrent ruimtes, binnenwanden en de bijbehorende afwerkingen. 
De deskundigen uit het onderzoek zijn geïnterviewd en samen met een globale analyse van de documenten die zij 
beschikbaar stelden, zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

- De gegevens in de documenten zijn incompleet. 
- Dezelfde gegevens zijn waargenomen in verschillende documenten en deze zijn niet gekoppeld. 
- De gegevens waaruit dezelfde informatie gehaald kan worden zijn niet hetzelfde. Er worden dezelfde definities 

bedoeld, maar deze worden op verschillende manieren met verschillende begrippen aangeduid. 
Deze drie knelpunten zijn samengevat in twee knelpunten waar in de verdere analyse mee gewerkt is (Figuur 2). Alle 
knelpunten die uiteindelijk opgesteld worden moeten hetzelfde abstractieniveau hebben en het knelpunt “de gegevens in de 
documenten zijn incompleet” en “de gegevens waaruit dezelfde informatie gehaald kan worden zijn niet hetzelfde. Er 
worden dezelfde definities bedoeld, maar deze worden op verschillende manieren met verschillende begrippen aangeduid” 
zijn te specifiek bevonden en daarom samengevat. 

Verschillende gegevens 
waar dezelfde informatie 
uit gehaald wordt zijn niet 

gekoppeld

De gegevens zijn dusdanig 
opgeslagen dat een partij 
hier geen gebruik van kan 

maken

 
FIGUUR 2: DE KNELPUNTEN DIE UIT EEN GLOBALE ANALYSE VAN DE DOCUMENTEN GECONSTATEERD ZIJN 

 
Naast de interviews en documenten die de partijen beschikbaar stelden, zijn de hoofdprocessen beschreven die elke partij 
doorloopt. Hieruit is het volgende knelpunt naar voren gekomen:  

- Dezelfde gegevens worden door meerdere personen die verschillende disciplines uitoefenen uitgezocht. Dezelfde 
processen voor het verkrijgen van dezelfde gegevens worden dus meerdere keren doorlopen. 

Uit dit knelpunt kunnen de twee knelpunten geformuleerd worden uit Figuur 3.   

Bestaande gegevens zijn 
opgeslagen in meerdere 

gegevensdragers bij 
meerdere partijen

Verschillende gegevens 
waar dezelfde informatie 
uit gehaald wordt zijn niet 

gekoppeld

 
FIGUUR 3: DE KNELPUNTEN DIE UIT DE BESCHRIJVING VAN DE HOOFDPROCESSEN GECONSTATEERD ZIJN 

 
Als laatste is er bij het project Erasmus Medisch Centrum geobserveerd dat er een denkbeeldige scheiding zit tussen de 
verschillende partijen. De reden hiervoor is dat het Erasmus Medisch Centrum traditioneel is aanbesteed. De uitwisseling 
van gegevens en expertise is bij deze contractvorm gering. 

- Gegevens en kennis worden niet gedeeld als dit niet contractueel is vastgelegd. 
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Hieruit zijn de twee knelpunten gehaald uit Figuur 4.  

Bestaande gegevens 
worden niet gedeeld

Gegevens bestaan, maar 
zijn niet toegankelijk

 
FIGUUR 4: DE KNELPUNTEN DIE OP BASIS VAN DE CONTRACTVORM VAN HET PROJECT GECONSTATEERD ZIJN 

 

Knelpunten vervolgonderzoek interviews en literatuurstudie 

Er is op basis van de aanbevelingen uit het participerend observeren verslag van Daan Kuijsten (Kuijsten, 2011), een 
vervolgonderzoek gedaan om alle knelpunten in kaart te brengen met betrekking tot gegevens-opbouw. Hiervoor zijn er 
interviews gehouden met deskundigen die werkzaam zijn bij BAM Utiliteitsbouw. 
 

- Vanuit een interview met een deskundige die de discipline ‘beheer en onderhoud’ uitoefent (Loendersloot, 2011) is 
geconstateerd dat er bij de projecten die op basis van een output-gestuurd contract (ook wel DBFMO contracten 
genoemd) worden aanbesteed op basis van een Publiek Private Samenwerking (PPS) er een andere vraag 
beantwoord dient te worden om beheer en onderhoud juist in te schatten dan bij de traditionele contractvormen. Bij 
de traditionele contractvormen was het voldoende globaal in te kunnen schatten hoe vaak onderhoud dient te 
worden uitgevoerd en tegen welke kosten. Hiervoor zijn er voor veel producten de gegevens over de theoretische 
levensduur (de degradatiecurves) en de kosten beschikbaar. Bij de nieuwe output-gestuurde contracten zijn er 
eisen geformuleerd ten aanzien van de te handhaven minimale onderhoudsconditie (de onderhoudsambitie) en 
eisen ten aanzien van beschikbaarheid en functionaliteit. In deze contracten is het van belang om een juiste 
inschatting te doen van het uit te voeren onderhoud zodanig dat de elementen blijven voldoen aan de gewenste 
conditie, functionaliteit en beschikbaarheid; met ander woorden: hoe vaak moet bijvoorbeeld een houten kozijn 
worden geschilderd in de contractperiode om de gewenste onderhoudsconditie te handhaven. Uit de huidige 
kostengegevens kan deze informatie niet gehaald worden. Het volledige interview is terug te vinden in Bijlage H. 

 
Wanneer de discipline beheer en onderhoud gebruik wil maken van gegevens die eerder in het bouwtraject al 
gecreëerd zijn, is het van belang de gegevensbehoefte van deze partij ook in kaart te brengen. Het interview heeft 
geleid tot de bevestiging van het eerder gevonden knelpunt uit de participerende observatie. Het knelpunt is terug 
te zien in Figuur 5. 

De gegevens zijn dusdanig 
opgeslagen dat een partij 
hier geen gebruik van kan 

maken

 
FIGUUR 5: U IT HET INTERVIEW MET JOHN LOENDERSLOOT IS DIT KNELPUNT BEVESTIGD 

 
- Vanuit een interview met een deskundige die de discipline ‘planontwikkeling’ uitoefent (van Amerongen, 2011) is 

geconstateerd dat er bij de projecten die op basis van een output-gestuurd contract (DBFMO contracten) worden 
aanbesteed op basis van een Publiek Private Samenwerking (PPS) er fouten ontstaan wanneer er door een 
deskundige keuzes gemaakt worden die niet vastgelegd worden. Wanneer gegevens worden overgedragen naar 
een deskundige die een andere discipline uitoefent kan het zijn dat deze de gemaakte keuze wijzigt. De 
deskundige die een andere discipline uitoefent weet niet dat er al door een voorgaande deskundige over 



Pagina 20 

nagedacht is en een keuze gemaakt is. Het wijzigen van deze keuze heeft tot gevolg dat er fouten ontstaan met 
betrekking tot bijvoorbeeld de te bestellen onderdelen. Het volledige interview is terug te vinden in  Bijlage H.  
 

- Dit heeft geleid tot het opstellen van de drie knelpunten uit Figuur 6.  

Bestaande gegevens 
worden verkeerd 

gewijzigd

Niet vastgelegd welke 
keuzes er ten grondslag 
liggen aan een gekozen 

oplossing

Er ontstaan fouten in de 
gegevens bij wijzigingen

 
FIGUUR 6: DE VOLGENDE KNELPUNTEN ZIJN UIT EEN INTERVIEW MET DE HEER VAN AMERONGEN GECONSTATEERD 

 
Dit knelpunt kan bevestigd worden door de documenten nogmaals te analyseren die gebruikt zijn in het onderzoek 
van Daan Kuijsten (Kuijsten, 2011). De documenten die geanalyseerd zijn ondersteunen niet welke keuzes er ten 
grondslag liggen aan een gekozen oplossing. Nergens is terug te vinden waarom een deskundige binnen een partij 
een bepaalde keuze gemaakt heeft en of een gekozen oplossing definitief is of niet. 
 

- Vanuit een interview dat gehouden is met de heer Wilfred van Woudenberg (van Woudenberg, 2011), is 
geconstateerd dat er geen vertrouwen is in verschillende partijen in de bouw. De heer van Woudenberg werkt een 
aantal jaren bij BAM Utiliteitsbouw als virtueel bouwen coördinator. Het ontbreekt partijen aan vertrouwen in de 
ander om gegevens te gebruiken van elkaar. Er is geen vertrouwen in de personen die verantwoordelijk zijn voor 
de gegevens die gecreëerd zijn. Een ander knelpunt is dat de gegevens dusdanig zijn opgeslagen dat een partij 
hier geen gebruik van kan maken. Beide zorgen ervoor dat de gegevens niet gebruikt worden. Het volledige 
interview is terug te vinden in Bijlage H. Het knelpunt “de gegevens zijn dusdanig opgeslagen dat een partij hier 
geen gebruik van kan maken” is al geconstateerd in de participerende observatie en wordt hierdoor bevestigd. Een 
aantal documenten die geanalyseerd zijn bevatten gegevens die enkel principes aangeven. Er wordt daarmee 
ruimte overgelaten voor interpretatie voor volgende partijen. De knelpunten zijn in Figuur 7 geformuleerd. 

Geen  vertrouwen in 
verantwoordelijke 

persoon die de gegevens 
gecreëerd heeft

De gegevens zijn dusdanig 
opgeslagen dat een partij 
hier geen gebruik van kan 

maken

 
FIGUUR 7: DE KNELPUNTEN DIE UIT HET INTERVIEW MET DE HEER VAN WOUDENBERG GECONSTATEERD ZIJN 

 
Naast de interviews is er een literatuurstudie gedaan naar meer gerelateerde knelpunten. Hier zijn de volgende knelpunten 
uit gekomen: 

- Eén van de grootste oorzaken van faalkosten is volgens een onderzoek van USP Marketing Consultancy de 
slechte gegevensuitwisseling en communicatie (USP Marketing Consultancy (2), 2010). Dit onderzoek is uitgevoerd 
in opdracht van printerfabrikant Océ die grootformaat technische tekenapparatuur levert. Het onderzoek is 
gehouden onder architecten, aannemers van de burger- en utiliteitsbouw (afgekort B&U) en installateurs. De 
faalkosten worden op 11% van de totale omzet geschat en gemiddeld 25% van de ondervraagden vindt de 
belangrijkste oorzaak daarvan de slechte communicatie. 

 
Het knelpunt in  Figuur 8 is hieruit geconstateerd. 
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Geen communicatie over 
welke gegevens reeds 

bestaan

 FIGUUR 8: HET KNELPUNT DAT UIT ONDERZOEK VAN UPS MARKETING CONSULTANCY GECONSTATEERD IS 
 

Knelpunten stroom diagram analyse 

Met een stroom diagram analyse wordt inzichtelijk gemaakt welke knelpunten oorzaak en welke knelpunten gevolg zijn van 
elkaar. Deze methode dwingt men om na te denken over eventuele oorzaken en gevolgen van knelpunten en op deze 
manier kan het overzicht met knelpunten completer gemaakt worden. Het analyse stroom diagram is terug te vinden in het 
rapport. Door dit diagram op te stellen zijn de volgende knelpunten toegevoegd tussen de reeds gevonden knelpunten.  

Bestaande gegevens 
opzoeken, ophalen en 
selecteren kost relatief 

veel tijd en energie

De gegevens bestaan 
maar ze worden niet 

gebruikt

Wijzigen van de 
verschillende gegevens 
kost relatief veel tijd en 

energie

Het is niet bekend of de 
gegevens reeds bestaan

 
FIGUUR 9: DE KNELPUNTEN DIE UIT DE ANALYSE VAN HET STROOM DIAGRAM ZIJN GECONSTATEERD 

 
Na een analyse van het knelpunt dat gehaald is uit de participerende observatie “Bestaande gegevens zijn opgeslagen bij 
meerdere partijen, bij meerdere personen en in meerdere gegevensdragers” is geconstateerd dat deze twee verschillende 
gevolgen heeft. Het eerste gevolg is het knelpunt “Bestaande gegevens opzoeken, ophalen en selecteren kost relatief veel 
tijd en energie”. Het tweede gevolg is het knelpunt “Wijzigen van de verschillende gegevens kost relatief veel tijd en 
energie”. Het verschil hierin is dat het ene gevolg leidt tot het creëren van gegevens waar dezelfde informatie uit gehaald 
wordt en het andere gevolg leidt tot fouten in de gegevens. Het derde knelpunt uit Figuur 9 is gebaseerd op het feit dat het 
knelpunt “Geen vertrouwen in verantwoordelijke persoon die de gegevens gecreëerd heeft” en het knelpunt “De gegevens 
zijn dusdanig opgeslagen dat een partij hier geen gebruik van kan maken” niet direct leiden tot het creëren van meerdere 
gegevens. Vandaar dat dit knelpunt toegevoegd moest worden tussen deze knelpunten. Het knelpunt dat geconstateerd is 
uit de participerende observatie “geen communicatie over welke gegevens reeds bestaan” leidt niet direct tot het genereren 
van gegevens, maar hier is het vierde knelpunt uit Figuur 9 tussen gezet. 
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G. Interviews voor opstellen knelpunten 
 

Interview met John Loendersloot 

Datum:     12-07-2011 
Plaats:     Bunnik, BAM Advies en Engineering 
Interviewer:    Daan Kuijsten 
Geïnterviewde naam:   John Loendersloot  
Geïnterviewde functie:  Technisch beheer 
 
Hoe wordt een Meerjarig onderhoudsplan opgesteld? 
Bij een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) werk je van heel globaal naar fijn. Bij het schetsontwerp ga je eerst de 
hoeveelheden inschatten en de € / m2 bepalen. Ook bepaal je daar de kostendrivers (grootste kostenposten).  
 
Wat is het verschil tussen de nieuwe PPS projecten en de projecten met een traditioneel contract? 
Bij de nieuwe PPS projecten is de vraag anders: 
 
Traditioneel: We moeten dat product over 20 jaar vervangen / onderhouden 
PPS:  Wanneer moeten we wat voor onderhoud plegen, om een conditieniveau van x te behouden? 
 
Voor elk product is de product degradatiecurve wel bekend daarvoor hebben we kostendatabases. Het probleem met de 
huidige kosten is dat we niet weten wat voor onderhoud welke invloed heeft. We weten alleen dat een product over 20 jaar 
kapot is, niet wanneer die “voor de helft kapot is”. 
 
Hoe wordt bepaalt wat de conditie van een bouwdeel is? 
Er is momenteel geen meetmethode voorgeschreven hoe we moeten meten met de NEN 2767. Ook is het niet 
voorgeschreven hoe ik een bouwdeel moet opdelen, waardoor je dus vrij kunt bepalen wat je meet en welk deel je pakt.  
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Interview met Ger-Jan van Amerongen 

Datum:     11-07-2011 
Plaats:     Bunnik, BAM Grote Projecten 
Interviewer:    Daan Kuijsten 
Geïnterviewde naam:   Ger-Jan van Amerongen  
Geïnterviewde functie:  Planontwikkelaar 
 
Wat is je ervaring met de huidige informatiesystemen waarmee er bij planontwikkeling gewerkt wordt? 
We werken met de xDManager, maar in onze ervaring is dat nog redelijk moeilijk.  
 
Welke uitdagingen zijn er nog met betrekking tot de informatiesystemen die overwonnen kunnen worden in de toekomst? 
Ik zou graag willen dat ik offertes of meer specifieke informatie kon hangen aan bepaalde eigenschappen in xDManager. 
Dan zou ik bijvoorbeeld een kolom aanmaken “projecttapijt” en zou ik hier kunnen zien welke offertes er bij zijn gemaakt en 
wat gedetailleerdere specificaties zijn. Dit zou met een linkje naar de offerte kunnen of met een formulier die ik in de 
database moet invullen. 
 
Welke uitdagingen komen je tegen bij de huidige PPS projecten? 
Het gebeurt nu vaak dat ik over veel dingen nadenk en keuzes maak, maar deze niet vastleg. Wanneer een 
werkvoorbereider dan met mijn informatie verder gaat werken kan het zo zijn dat deze mijn keuzes veranderd omdat hij ook 
niet weet dat ik daar al over nagedacht heb.  
 
Welke voor- en nadelen zou het werken met een vaste structuur voor de hele bouwketen hebben? 
Het is belangrijk om te beseffen dat informatie best gestructureerd kan worden vastgelegd, maar wordt deze ook weer 
gebruikt wanneer er andere partijen mee moeten werken? Kunnen deze wel werken met deze structuur? 
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Interview met Wilfred van Woudenberg 

Datum:     01-11-2011 
Plaats:     Bunnik, BAM Advies en Engineering 
Interviewer:    Daan Kuijsten 
Geïnterviewde naam:   Wilfred van Woudenberg 
Geïnterviewde functie:  Virtueel bouwen coördinator 
 
[De heer van Woudenberg is de lijst met knelpunten voorgelegd] 
 
Zijn er knelpunten die volgens u nog op de lijst aangevuld moeten worden? 
Wat aan de lijst nog ontbreekt is het vertrouwen wat men niet heeft. Wanneer gegevens eventueel overgedragen worden, 
wordt er heel erg gekeken naar de persoon van wie ze het krijgen. Mag ik deze persoon, wat voor kwaliteit levert hij en is 
deze persoon te vertrouwen? Deze vragen worden gesteld en op basis hiervan worden gegevens niet gebruikt van elkaar.  
 
Dus het gaat om vertrouwen van personen. Maar dat de kwaliteit van de gegevens te laag is, is dan weer een ander knelpunt. 
Wat bedoel je precies met de kwaliteit van de gegevens? 
De gegevens worden aangeleverd terwijl ze niet aansluiten op de behoefte van de ontvangende persoon. Gegevens zijn 
niet juist gecodeerd of er ontbreken gegevens. Wanneer de kwaliteit van de gegevens te laag is dan zijn ze niet bruikbaar 
voor de volgende partij die ermee aan de slag moet gaan. 
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H. Knelpunten uit de gegevens 
 
In Tabel 2 zijn de knelpunten weergegeven die uit de analyse geconstateerd zijn.  

1 Geen communicatie over welke gegevens reeds bestaan
2 Het is niet bekend of de gegevens reeds bestaan
3 Bestaande gegevens zijn opgeslagen in meerdere gegevensdragers bij meerdere partijen
4 Verschillende gegevens waar dezelfde informatie uit gehaald wordt zijn niet gekoppeld
5 Niet vastgelegd welke keuzes er ten grondslag liggen aan een gekozen oplossing
6 Bestaande gegevens worden niet gedeeld
7 Bestaande gegevens opzoeken, ophalen en selecteren kost relatief veel tijd en energie
8 Gegevens bestaan, maar zijn niet toegankelijk
9 Er worden meerdere gegevens gecreëerd waar dezelfde informatie uit gehaald wordt

10 Geen  vertrouwen in verantwoordelijke persoon die de gegevens gecreëerd heeft
11 De gegevens zijn dusdanig opgeslagen dat een partij hier geen gebruik van kan maken
12 De gegevens bestaan maar ze worden niet gebruikt
13 Wijzigen van de verschillende gegevens kost relatief veel tijd en energie
14 Bestaande gegevens worden verkeerd gewijzigd
15 Er ontstaan fouten in de gegevens bij wijzigingen  

TABEL 2: DE GEVONDEN KNELPUNTEN UIT DE ANALYSE 
 
De knelpunten die geconstateerd zijn in de analyse zullen niet allemaal opgelost worden. Een aantal knelpunten vallen 
buiten de scope van het onderzoek. Welke knelpunten dit zijn en de motivatie hierachter wordt hier toegelicht. Voor de 
diepst liggende oorzaken is deze argumentatie gegeven, alle knelpunten die daar gevolg van zijn behoeven dan ook geen 
uitleg. 
 

Knelpunten die opgelost worden 

De knelpunten die in dit onderzoek opgelost gaan worden staan hieronder beschreven. 
 

1. Bestaande gegevens zijn opgeslagen bij meerdere partijen, bij meerdere personen en in meerdere gegevensdragers 
Bij een bouwproces zijn meerdere partijen en deskundigen betrokken, maar de gegevens van de verschillende 
deskundigen en partijen kunnen wel centraal opgeslagen worden op één plaats of in één gegevensdrager. Een 
mogelijke oplossing zou een centraal gegevenssysteem zijn, maar nader onderzoek is hiervoor nodig.  
 

2. Verschillende gegevens waar dezelfde informatie uit gehaald wordt zijn niet gekoppeld 
Omdat de gegevens niet gekoppeld zijn, ontstaan er problemen bij het wijzigen. Wanneer gegevens gekoppeld 
worden, dient er niet door een mens over nagedacht te worden op welke plaatsen deze de wijziging moet 
doorvoeren. Hoe deze koppeling tussen gegevens in de praktijk voor elke discipline moet werken moet nader 
onderzocht worden. 

 
3. Niet vastgelegd welke keuzes er ten grondslag liggen aan een gekozen oplossing 

Omdat de keuze voor gekozen oplossingen niet vastgelegd wordt, worden er gegevens gewijzigd wat weer 
resulteert in fouten. Wanneer gegevens een bepaalde status zouden krijgen waardoor ze wel of niet bewerkbaar 
zijn voor een volgende partij, wordt dit knelpunt opgelost. Ook hier is nader onderzoek voor nodig.  
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Knelpunten die deels opgelost worden 

De volgende knelpunten worden deels opgelost.  
 

6. Bestaande gegevens worden niet gedeeld  
Er kan niet afgedwongen worden van partijen dat zij gegevens delen, soms is het ook afhankelijk van de 
contractvorm of zij gegevens moeten delen of niet. Echter kan een gegevenssysteem wel zo ontworpen worden 
dat er gegevens in gedeeld kunnen worden.  

 
11. De gegevens zijn dusdanig opgeslagen dat een partij hier geen gebruik van kan maken 

Dit knelpunt wordt deels opgelost, omdat er onderzoek wordt gedaan naar de gegevensbehoeftes van de 
verschillende partijen. Wanneer de gegevensbehoefte per partij in kaart gebracht is, kan er gezegd worden welke 
eisen zij stellen aan de aan te leveren gegevens. Een gegevenssysteem moet deze gegevens over kunnen dragen 
en op kunnen slaan. Wanneer de gegevens niet juist of incompleet aangeleverd worden door een bepaalde partij, 
kunnen de gegevens nog steeds niet gebruikt worden en wordt dit probleem niet opgelost.     

 

Knelpunten die niet opgelost worden 

Een aantal knelpunten vallen buiten de mogelijkheden en de scope van dit onderzoek. Al deze knelpunten hebben 
betrekking op communicatie, beschikbaarheid, contract, zijn sociaal van aard of met hebben de formele organisatie te 
maken.   
 

1. Geen communicatie over welke gegevens reeds bestaan 
Dit knelpunt heeft te maken met hoe partijen met elkaar communiceren. Of er wel of niet gecommuniceerd wordt 
tussen partijen kan niet opgelost worden met een gegevenssysteem.   

 
10. Geen  vertrouwen in verantwoordelijke persoon die de gegevens gecreëerd heeft 

Wanneer er geen vertrouwen is in de gegevens die worden aangeleverd door andere personen zullen de 
gegevens niet gebruikt worden. De oplossing om meer vertrouwen te krijgen is van sociale aard en hier zal 
daarom geen oplossing voor gegeven worden. 

  



Pagina 27 

I. Het probleem met gegevens en informatie 
In Figuur 10 is in de bovenste afbeelding te zien hoe het onderzoek aangepakt moet worden. Vanuit het doel moet de 
informatiebehoefte bepaald worden voor elke partij en op basis daarvan kan bepaald worden welke gegevens daarvoor 
nodig zijn. Het probleem dat geconstateerd is tijdens de participerende observatie van Daan Kuijsten (Kuijsten, 2011) is hier 
in de middelste afbeelding weergegeven. Elke partij heeft zijn eigen gegevens waaruit ze de nodige informatie halen. Deze 
gegevens overlappen elkaar. Dit heeft tot gevolg dat processen dubbel uitgevoerd worden. Dezelfde gegevens worden 
meerdere malen gecreëerd. In de onderste afbeelding is de oplossing op dit probleem weergegeven. Wanneer de 
gegevens van elkaar gebruikt worden, in plaats van deze nogmaals te creëren, worden processen niet meer dubbel 
uitgevoerd. 
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FIGUUR 10: DE ONDERZOEKSMETHODE, HET PROBLEEM EN DE OPLOSSING IN SCHEMA'S WEERGEGEVEN 
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J. Typen gegevens 

Discipline specifieke gegevens en universele gegevens 

Henderson stelt dat er universele en specifieke codificatie is voor grafische gegevens. Hiervan afgeleid kunnen alle 
gegevens ingedeeld worden in universele of discipline specifieke gegevens en aan de hand daarvan kan er onderscheid 
gemaakt worden. Universele gegevens dienen namelijk gedeeld te kunnen worden en discipline specifieke gegevens 
dienen niet gedeeld te kunnen worden. Als er gekeken wordt naar de doelstelling waarin gesteld wordt dat de gegevens 
één maal gecreëerd mogen worden, worden gegevens die discipline specifiek zijn niet gedeeld met andere partijen en dus 
alleen gebruikt door de desbetreffende discipline. De uitdaging van het onderzoek is dus vooral om universele gegevens te 
creëren en te laten gebruiken door meerdere partijen.  
 

Eisen, technische oplossingen, Systems Engineering 

Naast grafische gegevens die centraal staan tijdens een bouwproject, worden daarvoor ondersteunend tekstuele gegevens 
gebruikt. Dit kunnen hele zinnen uit een bestek zijn, maar ook tabellen met hoeveelheden, te bestellen onderdelen of 
bijvoorbeeld een begroting.  
 
Alle gegevens kunnen gesplitst worden in twee typen gegevens, eisen en technische oplossingen. Eisen worden gesteld 
aan bouwdelen, ruimtes en een combinatie hiervan en de technische oplossingen zijn een oplossing voor de eis. Alle 
technische oplossingen kunnen herleid worden naar eisen en er kan gevalideerd worden of de technische oplossing voldoet 
aan de gestelde eis. Door op deze manier de gegevens in te delen, kan er beter gevalideerd worden tijdens het 
bouwproces of er met de uitwerking van de technische oplossingen nog steeds voldaan wordt aan de eisen die in het begin 
opgesteld waren. Waar ook onderscheid gemaakt wordt tussen deze twee typen gegevens is bij de Systems Engineering 
systematiek. Bij Systems Engineering wordt het bouwproces benaderd als een aaneenschakeling van systemen en dit kan 
uitgelegd worden aan de hand van het V-model (Figuur 11).  
 

 
FIGUUR 11: HET V-MODEL DAT GEBRUIKT WORDT BIJ SYSTEMS ENGINEERING ONGELDIGE BRON OPGEGEVEN. 

 
Aan de linkerkant staan de verschillende bouwdelen en ruimtes van grof naar fijn beschreven. De linker tak van de V 
bestaat uit 2 typen gegevens, de eisen (in figuur aangegeven als (Eisen)specificatie) en de technische oplossingen (in de 
figuur aangegeven als Ontwerp). Er worden door een opdrachtgever eisen gesteld aan een bouwwerk en door bijvoorbeeld 
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een architect of een aannemer wordt een technische oplossing gezocht die aan deze eis voldoet. Tijdens het verloop van 
het bouwproces wordt de V van linksboven, naar beneden, naar rechtsboven afgelopen. Tijdens het aflopen van de V 
worden telkens de eisen en technische oplossingen tegen elkaar gezet en wordt er gevalideerd of de technische oplossing 
nog steeds aan de eis voldoet. Zo worden de risico’s tijdens het hele bouwtraject bewaakt en wordt er gestreefd naar een 
bouwwerk dat aan de eisen voldoet.  
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K. Onttrokken gegevens uit de documenten 

Ruimtelijk programma van eisen (opdrachtgever) 

Het originele document. 
 

 

 
 
De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
Ruimtelijk Programma van Eisen Voorbeeld 
Functienaam: Transfusielab 
Oppervlakte: 30 m2 
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Plattegrond (architect) 

Het originele document. 
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De gegevens die uit het document gehaald zijn. 
 
Plattegrond (Architect) Voorbeeld 
Locatie visueel Locatie ruimte op tekening 
Functienaam transfusielab 
Gebruiksnummer Nc-407 
Bouw-/ locatienummer 04 / 223-657 
Nettovloeroppervlakte 135,1 m2 
Plafondhoogte 2700+ / 3000+ 
Plafondhoogte overgang 3000-2700+ 
Plafondhoogte overgang o.k. vloer - 3000+ 
  
Wand beplating materiaal Gipskarton 
Wand beplating Harde topplaat 
Wand beplating aantal zijde 1 
Wand dikte 125mm 
Wand merk Lindner systeemwand 
Wand rookcompartimentering tijd 30 minuten 
Wand brandcompartimentering tijd 60 minuten 
  
Beschermend bouwdeel hoekbeschermer 
  
Deur type AA 
Deur type Ad 
Deur type Ca 
Kozijn type Fa03 
Kozijn type Ed06 
Deur dagmaat 890 
Deur dagmaat 1549 
Deur dagmaat 600 
Deur type glasopening G2 
Deur naam vluchtdeur 
Kozijn naam loket 
Deur sluiting zelfsluitend 
Deur rookwerendheid 30 min. WRD 
Kozijn hoogte o.k. = 1200+ 
Kozijn hoogte o.k. = 100+ 
Kozijn groep vaste inrichting 
  
Detailnummer 4061-409 
Detailnummer 4051-303 
Detailnummer 4051-301/302 
Detailnummer 4052-019 
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Detailnummer 4050-422 
Detailnummer 4061-215 
Detailnummer 4061-211/212 
Detailnummer 4061-216 
  
Vaste inrichting bouwdeel wasbak 
Vaste inrichting bouwdeel 15 kapstokken 
Vaste inrichting bouwdeel prikbord 
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Bestek (bestekschrijver) 

Het originele document. 
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De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
  Bestek (bestekschrijver) Voorbeeld 
  Metalstudwand dikte 125mm  
  Metalstudwand dikte 125mm, 60 min. 

brandwerend 
 

  Metalstudwand dikte 125mm, 1 zijde hardere topplaat (gyproc Duragyp-gipsvezelplaat) 
  Bestek paragraaf 44.41 
  Bestek subparagraaf 44.41.21-c 
  Bestek subsubparagraaf 44.41.21-c.01 
    
  Wand dikte 125mm 
  Skelet type Enkelvoudig 
conditi
oneel 

maximaal Skelet afstand stijlen 600 mm 

  Isolatieplaat type Rockwool Scheindgswandplaat 204 
  Isolatieplaat dikte 60 mm 
  Beplating lagen 2 
  Beplating aan zijden 2 
  Beplating bevestigingswijze geschroefd 
  Naadafwerking structuur vlak 
  Naadafwerking materiaal voegband en filler 
  Bovenaansluiting opmerking Mag niet verticaal belast worden 
  Uitwendige hoeken product Hoekbeschermers 
  Afwerkingsniveau niveau B (STABU Standaard) 
  Afwerkingsniveau aangegeven selectie niveau A (STABU Standaard) 
conditi
oneel 

als afwerkingsniveau is 
A 

Egaliseermethode conform 48.31.10.-a 

  Systeemwanden leverancier certificaten KOMO-procesgecertificeerd 
    
  Wandprofiel fabrikaat BPB 
  Wandprofiel materiaal type Koudgewalst staal 
conditi
oneel 

minimaal Wandprofiel materiaal dikte 0,6 mm 

  Wandprofiel oppervlaktebehandeling sendzimir verzinkt 
  Wandprofielen van stijlen en regels standaard 
  Wanfprofiel versterkingsstijl posities naast in de wand opgenomen kozijnen 
conditi
oneel 

WBDBO 30 of 60 min. Verstijvingsprofiel 1 vorm vertikaal U-vormig 

conditi
oneel 

WBDBO 30 of 60 min. Verstijvingsprofiel 1 positie weerszijde stalen deur en/of raamkozijnen 

conditi WBDBO 30 of 60 min. Verstijvingsprofiel 1 hoogte van vloer tot bovenliggende vloerconstructie 
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oneel 
conditi
oneel 

WBDBO 30 of 60 min. Verstijvingsprofiel 1 wanddikte 2 mm 

conditi
oneel 

WBDBO 30 of 60 min. / 
niet verdiep.hoge 
kozijnen 

Verstijvingsprofiel 2 vorm horizontaal U-vormig 

conditi
oneel 

WBDBO 30 of 60 min. / 
niet verdiep.hoge 
kozijnen 

Verstijvingsprofiel 2 koppeling aan verticale verstijvingsprofielen 

conditi
oneel 

WBDBO 30 of 60 min. / 
niet verdiep.hoge 
kozijnen 

Verstijvingsprofiel 2 wanddikte 2 mm 

  Kokerprofiel positie in de wanden ter plaatse van de 
aansluitingen op de brandwerende haakse 
gangpuien 

  Kokerprofiel type 60.60.4 
  Wandprofiel toebehoren bevestigingsmiddelen, afdichtingsmateriaal 
    
  Gipskartonplaat fabrikaat BPB 
conditi
oneel 

bij betegeld oppervak Gipskartonplaat type GKFI WR-plaat met vertraagde 
wateropname 

conditi
oneel 

bij niet betegeld 
oppervak 

Gipskartonplaat type GKB standaard bouwplaat 

conditi
oneel 

bij gangzijde en waar 
aangegeven 

Gipskartonplaat type Duragyp 

  Gipskarton materiaal Geïmpregneerd karton 
  Gipskarton langskanten afgeschuind 
  Gipskarton dikte 12,5 mm 
  Gipskarton breedte 1200 mm 
  Gipskarton toebehoren voegwapeningsmateriaal 
  Gipskarton toebehoren voegafwerkingsmateriaal 
  Gipskarton toebehoren bevestigingsmiddelen: snelbouw 
  Gipskarton toebehoren hoekversterkingsmateriaal 
  Gipskarton toebehoren terugliggende plintstrook 
  Gipskarton toebehoren 

hoekversterkingsmateriaal merk 
Corner Bead 900 of gelijkwaardig 

  Gipskarton toebehoren 
hoekversterkingsmateriaal positie 

bij onbeschermde uitwendige hoeken 

  Gipskarton toebehoren terugliggende 
plintstrook bouwdeel 1 materiaal 

Gipsvezelplaat  

  Gipskarton toebehoren terugliggende 
plintstrook bouwdeel 2 materiaal 

Kunststof 

  Gipskarton toebehoren terugliggende Hol hoekprofiel 
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plintstrook bouwdeel 2 profiel 
  Gipskarton toebehoren terugliggende 

plintstrook bouwdeel 2 type 
100/6-3 

  Gipskarton toebehoren terugliggende 
plintstrook bouwdeel 2 merk 

Meyningmann Fussleisten 

  Gipskarton toebehoren terugliggende 
plintstrook bouwdeel 2 hoogte 

100 mm 

  Gipskarton toebehoren terugliggende 
plintstrook bouwdeel 2 kleur 

wit 0101 

  Gipskarton toebehoren terugliggende 
plintstrook bouwdeel 2 montagemethode 

verlijmen 

conditi
oneel 

als 60 min. 
brandwerendheidseis 

Gipskarton eerste plaat RiNoflam/WP of gelijkwaardig 

  Gipskarton leverancier certificaten KOMO-procesgecertificeerd 
  Zij- en bovenaansluitingen behandeling afdichten 
  Zij- en bovenaansluitingen 

afdichtingsmateriaal 
brandwerende kit op rugvulling of 
voegengips 
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Plattegrond (leverancier) 

Het originele document. 
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De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
  Plattegrond (Leverancier) Voorbeeld 
  Locatie visueel Locatie ruimte op tekening 
  Functienaam transfusielab 
  Gebruiksnummer Nc-407 
  Bouw-/ locatienummer 04 / 223-657 
  Nettovloeroppervlakte 135,1 m2 
  Plafondhoogte 2700+ / 3000+ 
  Plafondhoogte overgang 3000-2700+ 
  Plafondhoogte overgang o.k. vloer - 3000+ 
    
  Wand dikte 125mm 
  Wand beplating Harde topplaat 
  Wand beplating merk Duragyp 
  Wand beplating merk Metalstud 
  Wand beplating dikte 12,5mm 
  Wand beplating materiaal Gipskarton 
  Wand beplating aantal 2 
  Wand beplating kantafwerking Afgeschuinde kant 
  Wand beplating type GKB 
  Wand profiel vorm C-profiel 
  Wand profiel vorm U-profiel 
  Wand profiel merk Gyproc 
  Wand profiel type MS 
  Wand profiel breedte 75mm 
  Wand profiel dikte 0,6mm 
  Wand profiel hoh afstand 600mm 
  Wand merk Lindner systeemwand 
  Wand eis type Brandwerend 
  Wand eis type Rookwerend 
  Wand eis tijd 30 minuten 
  Wand eis tijd 60 minuten 
    
  Beschermend bouwdeel hoekbeschermer 
  Beschermend bouwdeel materiaal RVS 
  Beschermend bouwdeel afmetingen 50x50mm 
  Beschermend bouwdeel detailnummer 4061-418/408 
conditi
oneel 

WBDBO 60 min. Beschermend bouwdeel materiaal Steenwol 

conditi WBDBO 60 min. Beschermend bouwdeel materiaal dikte 60mm 
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oneel 
conditi
oneel 

WBDBO 60 min. Beschermend bouwdeel materiaal 
soortelijke massa 

35kg/m3 

conditi
oneel 

WBDBO 60 min. Beschermend bouwdeel positie over een stijl 

  Type stijl verzwaard 
  Type extra stijl gewoon 
  Type extra stijl tbv brandrasters 
    
  Raveling soort verzwaard 
  Raveling toepassing onder kozijnen 
    
  Deur type AA 
  Deur type Ad 
  Deur type Ca 
  Kozijn type Fa03 
  Kozijn type Ed06 
  Deur dagmaat 890 
  Deur dagmaat 1549 
  Deur dagmaat 600 
  Deur type glasopening G2 
  Deur naam vluchtdeur 
  Kozijn naam loket 
  Deur sluiting zelfsluitend 
  Deur rookwerendheid 30 min. WRD 
  Kozijn hoogte o.k. = 1200+ 
  Kozijn hoogte o.k. = 100+ 
  Kozijn groep vaste inrichting 
    
  Detailnummer 4061-409 
  Detailnummer 4051-303 
  Detailnummer 4051-301/302 
  Detailnummer 4052-019 
  Detailnummer 4050-422 
  Detailnummer 4061-215 
  Detailnummer 4061-211/212 
  Detailnummer 4061-216 
    
  Vaste inrichting bouwdeel wasbak 
  Vaste inrichting bouwdeel 15 kapstokken 
  Vaste inrichting bouwdeel prikbord 
    
  Achterhout detailnummer S64 
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  Achterhout detailnummer S66 
  Achterhout detailnummer S6b 
  Achterhout detailnummer S64 
  Achterhout toepassing achterhout over gehele hoogte 
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Afwerkstaat (architect) 

Het originele document. 
 

 
De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
Afwerkstaat (Architect) Voorbeeld 
Bouw-/ locatienummer 05 / 271-651 
Ruimtenaam garderobe 
Nettovloeroppervlakte 15,4 
Plafondhoogte 3300+ 
Vloerafwerking type tapijttegels 
Vloerafwerking dikte 2 mm 
Vloerafwerking besteksnummer 48.43.10-a 
Plint materiaal rubber 
Plint besteksartikel 48.43.10-a.04 
Wandafwerking merk Faceal Oleo 
Wandafwerking besteksartikel 46.33.40-b 
Plafond merk Focus Frost 
Plafond besteksartikel 44.31.10-a 
Bijzonderheden rel. daglichttoetreding < 0,42 
Opmerkingen ruimte voorzien van ronde hoeken (det. 4061-422 t/m 424) 
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Binnenwanddetails (architect) 

Het originele document. 

 
De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
Binnenwanddetails (Architect) Voorbeeld 
Detail nummer 4061-211 
Plafondhoogte o.k. systeemplafond 3000 +v 
Plafondhoogte afwerking o.k. systeemplafond afwerking 2700 +v 
Plafondpaneel montage gezet 
Plafondpaneel richting verticaal 
Plafondpaneel materiaal firet doek 
Plafondpaneel materiaal isolatie 
Wand profiel vorm U-profiel 
Wand profiel materiaal staal 
Wand profiel materiaal afwerking sendzimir 
Wand profiel materiaal afwerking methode verzinkt 
Wand profiel materiaal afwerking methode gepoedercoat 
  
Detail nummer 4061-212 
Kozijnhoogte o.k. kozijn 100 +vl. 
Stelmateriaal stelvoet 
Wand profiel vorm U-profiel 
Wand profiel materiaal staal 
Wand profiel materiaal afwerking sendzimir 
Wand profiel materiaal afwerking methode verzinkt 



Pagina 45 

Wand profiel materiaal afwerking methode gepoedercoat 
Wand profiel vulling materiaal minerale wol 
  
  
Detail nummer 4061-215 
Wandtype systeemwand 
Wandtype materiaal glas 
Wandtype materiaal positie aan een zijde 
Wandaansluiting open voeg 
Wantprofiel stijl 
  
Detail nummer 4061-216 
Wandtype systeemwand 
Wandtype materiaal gemelamineerde spaanplaat 
Wandtype materiaal glas 
Wandtype materiaal positie aan een zijde 
Wandaansluiting open voeg 
Wantprofiel stijl 
Systeemwand brandwerendheid tijd 0 min. WBDBO 
Systeemwand geluidswerendheid  40 dB 
  
  
Detail nummer 4061-409 
Wandtype systeemwand 
Wandtype beplating matieraal gipskarton 
Wandtype beplating aantal 2 
Wandtype beplating dikte 12,5mm 
Wandtype afwerking volgens afwerkstaat 
Wand hoek afwerking voegband 
Wand profiel vorm C-profiel 
Wand profiel materiaal staal 
Wand profiel materiaal afwerking methode verzinkt 
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Excel hoeveelhedenstaat (calculator) 

Het originele document. 

 
  

44.41 # IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 0 7323731,8000 7.323.732 7.323.732

44.41.21-a + MetalStud loodwand, dik 125 mm 30 min. brandwerend, 43 dB 0 213072,0000 213.072 213.072

MetalStud loodwand, looddikte 6 mm 420 0 m2 49,6000 20.832 20.832

Loodinlage dik 6 mm, van vloer tot 2700+ vloer 324 0 m2 552,0000 178.848 178.848

afwerkingsniveau A 840 0 m2 12,5000 10.500 10.500

toeslag n.a.v. nieuwe tilnorm 1 0 pst 2472,0000 2.472 2.472

, Loodstrip LP breed 50 mm met plakstrip 0

hoekversterkingmateriaal Corner Bead o.g. 420 0 m2 1,0000 420 420

, bevestigingsmiddelen 0

, voorzieningen t.b.v. behalen geëiste loodequivalent, bijv. loodprop/looddraad0 P91

. 0

44.41.21-b + MetalStud loodwand, dik 125 mm 0 501362,1000 501.362 501.362

versterkingsstijlen hoog ca. 3750 mm naast wandopeningen 148 0 st 36,9500 5.469 5.469

versterkingsdorpel boven wandopening, lang ca. 1000 mm 57 0 st 10,0000 570 570

versterkingsdorpel boven wandopening, lang ca. 1900 mm 17 0 st 19,5000 332 332

Metalstud loodwand, looddikte 2 mm 1900 0 m2 49,6000 94.240 94.240

MetalStud loodwand, looddikte 2 mm, 60 min. brandwerend 300 0 m2 49,6000 14.880 14.880

Loodinlage dik 2 mm, van vloer tot 2700+ vloer 1698 0 m2 211,0000 358.278 358.278

afwerkingsniveau B 4400 0 m2 3,6000 15.840 15.840

toeslag n.a.v. nieuwe tilnorm 1 0 pst 9554,0000 9.554 9.554

, Loodstrip LP breed 50 mm met plakstrip 0

hoekversterkingmateriaal Corner Bead o.g. 2200 0 m2 1,0000 2.200 2.200

, bevestigingsmiddelen 0

, voorzieningen t.b.v. behalen geëiste loodequivalent, bijv. loodprop/looddraad0 P91

, luchtdicht afwerken 0

, brandwerende kit op rugvulling of voegengips 0 P36

. 0

44.41.21-c + MetalStud wand, dik 125 mm 0 6136113,0000 6.136.113 6.136.113

versterkingsstijlen hoog ca. 3750 mm naast wandopeningen 7300 0 st 36,9500 269.735 269.735

versterkingsstijlen hoog ca. 3500 mm naast wandopeningen 250 0 st 34,5000 8.625 8.625

versterkingsstijlen hoog ca. 3750 mm vrije wandbeïndiging 300 0 st 36,9500 11.085 11.085

versterkingsdorpel boven wandopening, lang ca. 1000 mm 240 0 st 10,0000 2.400 2.400

versterkingsdorpel boven wandopening, lang ca. 1900 mm 370 0 st 19,5000 7.215 7.215

Rockwool scheidingswandplaat 204, dik 60 mm t.b.v. extra geluidsisolatie5000 0 m2 7,6000 38.000 38.000

geheel affilmen Metalstudwandzijde t.b.v. afwerkingsniveau A 40000 0 m2 8,9000 356.000 356.000

terugliggende plintstrook 4000 0 m1 4,8000 19.200 19.200

Meyningmann Fussleisten kunstof holle hoekprofiel, type 100/6-3, wit, 100 mm hoog4000 0 m1 7,9500 31.800 31.800

kokerprofiel 60x60x4 aansluiting haakse gangpuien hoog ca. 3750 mm200 0 st 112,0000 22.400 22.400

1 MetalStud wand, dik 125 mm standaardwand 34472 0 m2 62,0000 2.137.264 2.137.264

2 MetalStud wand, dik 125 mm, 60 min. brandwerend 15000 0 m2 62,0000 930.000 930.000

3 MetalStud wand, dik 125 mm, staanders h.o.h. 300 mm 200 0 m2 65,0000 13.000 13.000

4 MetalStud wand, voorzetwand, één zijde beplating 4600 0 m2 45,6000 209.760 209.760

5 MetalStud wand, dik 125 mm, 1 zijde watervaste WR-plaat 7500 0 m2 64,2500 481.875 481.875

6 MetalStud wand, dik 125 mm, 2 zijden watervaste WR-plaat 2500 0 m2 66,5000 166.250 166.250

7 MetalStud wand, dik 125 mm, 1 zijde hardere topplaat, duragyp 15000 0 m2 66,5000 997.500 997.500

8 MetalStud wand, dik 125 mm, 1 zijde verzinkt staalplaat 900 x 1800 x 2 mm van 600+ tot 2400+ vloer535 0 m2 86,8000 46.438 46.438

toeslag n.a.v. nieuwe tilnorm 1 0 pst 234070,0000 234.070 234.070

, voegwapenings- en voegafwerkingsmateriaal 0

hoekversterkingmateriaal Corner Bead o.g. 79807 0 m2 1,0000 79.807 79.807

, bevestigingsmiddelen 0

Indien 60 min. brandwerend, eerste plaat vervangen door RiNoflam-WP5082 0 m1 14,5000 73.689 73.689

, brandwerende kit op rugvulling of voegengips 0 P36 6.136.113

. 0

. 0

44.41.21-e + MetalStud wand, dik 125 mm, beplating enkellaags, 30 min. WBDBO 0 150309,7000 150.310 150.310

versterkingsstijlen hoog ca. 3750 mm naast wandopeningen 250 0 st 36,9500 9.238 9.238

MetalStud wand, dik 125 mm, 2 zijden 1 plaat 1573 0 m2 35,2000 55.370 55.370

MetalStud wand, voorzetwand, 1 zijde 1 plaat 2000 0 m2 28,2000 56.400 56.400

afwerkingsniveau B 5146 0 m2 3,6000 18.526 18.526

toeslag n.a.v. tilnorm 1 0 pst 7204,0000 7.204 7.204

BPB Flex corner 3573 0 m2 1,0000 3.573 3.573

, bevestigingmiddelen 0

, Gyproc JointFiller met Gyproc JointFinisher 0

, brandwerende kit op rugvulling of voegengips 0 P36

. 0

44.41.90-b + Op te nemen voorzieningen t.b.v. inbouw brandslanghaspelkasten 0 20000,0000 20.000 20.000

in MetalStud wand 200 0 st 100,0000 20.000 20.000

. 0

44.41.91-a + MetalStud wand dik 125 mm, gipselement ronde hoek 0 257400,0000 257.400 257.400

kwartrond wanddeel, diameter ca. 450 mm, hoog ca. 3700 mm 660 0 st 390,0000 257.400 257.400

, BPB glasvlies wapeningsband 0

, BPB JointFiller Vario met Gyproc JointFinisher 0

, bevestigingsmiddelen 0

. 0

44.41.91-b + Hoekbeschermingsprofielen rvs 28 x 28 mm 0 45475,0000 45.475 45.475

in MetalStud wanden 500 0 st 65,0000 32.500 32.500

in MetalStud wanden 60 min. WBDBO, vullen met Kerafix coolux 100 0 st 65,0000 6.500 6.500

Kerafix coolux 370 0 m1 17,5000 6.475 6.475

. 0
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De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
Excel hoeveelhedenstaat (Calculator) Voorbeeld 
Bestek paragraaf 44.41 
Bestek subparagraaf 44.41.21-c 
Bestek subsubparagraaf 44.41.21-c.01 
Wand dikte 125mm 
Wand merk Metalstud 
Versterkingsstijlen aantal 7300st. 
Versterkingsstijlen eenheidsprijs € 36,95 
Versterkingsstijlen totaalprijs € 269.735 
Versterkingsstijlen hoogte 3500mm 
Versterkingsstijlen positie naast wandopening 
Versterkingsdorpel positie boven wandopening 
Versterkingsdorpel lengte ca 1000mm 
Wand isolatie merk Rockwool 
Wand isolatie dikte 60mm 
Wand isolatie t.b.v extra geluidsisolatie 
Afwerkingsniveau A 
Afwerkingsmethode affilmen 
Afwerkingszijden Metalstudwandzijde 
Terugliggende plintstrook materiaal Kunststof 
Terugliggende plintstrook profiel Hol hoekprofiel 
Kokerprofiel positie aansluitingen haakse gangpuien 
Kokerprofiel hoogte 3750mm 
Wand eis type brandwerend 
Wand eis tijd 60 minuten 
Wand constructie bouwdeel staanders 
Wand constructie bouwdeel hoh afstand 300mm 
Wand type voorzetwand 
Wand beplating watervaste WR-plaat 
Wand beplating hardere topplaat 
Wand beplating materiaal staalplaat 
Wand beplating materiaal merk Duragyp 
Wand beplating aantal zijde 1 zijde 
Wand beplating aantal zijde 2 zijden 
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Details Gyproc  (leverancier) 

Het originele document.
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De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
Details (Gyproc) Voorbeeld 
Brandwerendheid 60 minuten 
Geluidsisolatie 45dB (-2;-7) 
Wandhoogte Toepassingsgebied I: 5500mm 
Gewicht ca. 39kg/m2 
Profielbreedte 75mm 
Wandtype beplating materiaal gipskarton 
Wandtype beplating aantal 2 
Wandtype beplating dikte 12,5mm 
Wand beplating Topplaat 
Wand beplating materiaal merk Duragyp 
  
  
Wanden afwerkingsniveau  B 
Wanden plaatsing fase wind- en waterdichte ruwbouw 
Wanden plaatsing temperatuur hoger dan 5 graden 
Wanden plaatsing relatieve luchtvochtigheid 40% - 80% 
Afvoegen temperatuur hoger dan 10C 
Afvoegen conditie geventileerd 
Wand profiel vorm C-profiel 
Wand profiel merk Metal Stud 
Wand profiel breedte 75mm 
Wand beplating eigenschap WR (vochtwerende geïmpregneerde gipsplaten) 
Wand beplating vorm AK (afgeschuinde kanten) 
Wand beplating afwerking AK-voegafwerking 
Wand afdichting afdichtingsband 
Wandaansluiting vloer  tolerantie +2 -2 
Wand eis type Rookwerend 
Wand eis tijd 30 minuten 
Wand afwerking 1 zijdig kitten 
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Achterhoutboek (installateur) 

Het originele document. 
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De gegevens die uit het document gehaald kunnen worden. 
 
Achterhout (Installateur) Voorbeeld 
Achterhout materiaal hout 
Achterhout materiaal aantal 1 
Achterhout materiaal type multiplex 
Achterhout materiaal breedte 600mm 
Achterhout materiaal hoogte 100mm 
Achterhout materiaal dikte 18mm 
Sparing naam gat 
Sparing vorm rond 
Sparing diameter 60mm 
Wand profiel vorm C-profiel 
Stijl type verzwaard 
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L. Hoeveelheden 
Om uiteindelijk toch een hoeveelhedenstaat te kunnen genereren zijn de basis hoeveelheden van de gemodelleerde 
objecten nodig. Uit het onderzoek is ook gebleken dat elke partij op zijn eigen manier een object bekijkt en ze de vrijheid 
nodig hebben om zelf te bepalen van welke onderdelen ze de hoeveelheden nodig hebben. Omdat van veel gemodelleerde 
objecten het genoeg is om de basis gegevens te hebben zoals bijvoorbeeld, breedte, hoogte, lengte, oppervlakte en 
volume, zou het van groot praktisch nut zijn wanneer deze gegevens standaard beschikbaar zijn in het gegevenssysteem. 
Voor verdere discipline specifieke onderdelen die verfijnd moeten worden of waar andere hoeveelheden van benodigd zijn, 
kan eventueel een verdere selectie gemaakt worden. 
 
Om de basishoeveelheden van een IFC bestand te genereren moet gekeken worden naar de grafische representatie van 
de gegevens. Omdat de grafische en tekstuele consistent moeten blijven en in vorige hoofdstuk aangetoond is dat de 
meegekomen tekstuele waardes uit het IFC bestand dat door een 3D modelleer pakket bepaald is niet betrouwbaar zijn, 
moeten de geometrische eigenschappen van het IFC bestand geanalyseerd worden door een algoritme dat vervolgens 
daaruit de tekstuele hoeveelhedengegevens genereerd. Er zijn voorbeelden van software waarin deze functionaliteit 
aanwezig is. Bijvoorbeeld een pakket als Solibri Model Checker is een analyseprogramma waarin dit algoritme aanwezig is 
en deze genereerd dus hoeveelheden op basis van de grafische gegevens.  
 

 
FIGUUR 12: EEN SCHERMAFBEELDING VAN SOLIBRI MODEL CHECKER WAAR RECHTS DE GRAFISCHE REPRESENTATIE TE ZIEN IS VAN HET IFC 

BESTAND EN LINKS ONDERIN DE BEREKENDE HOEVEELHEDEN 
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FIGUUR 13: EEN UITVERGROTING VAN DE HOEVEELHEDEN DIE BEREKEND ZIJN DOOR HET ALGORITME VAN SOLIBRI MODEL CHECKER 
 
Dit voorbeeld laat zien dat het mogelijk is vanuit een grafisch gegeven een aantal hoeveelheden te halen. Het is mogelijk 
om de gegevens op deze manier te berekenen. Omdat de ontwikkeling van dit algoritme complex is en niet de kern raakt 
van de doelstelling van dit onderzoek, zal hier verder niet op ingegaan worden. In de rest van het onderzoek zal ervanuit 
gegaan worden dat het mogelijk is om een algoritme te implementeren dat deze basishoeveelheden berekend.  
 
Basishoeveelheden Beschrijving 
Oppervlakte (netto) (max.)  De maximale netto oppervlakte zijde van de wand 
Oppervlakte (netto) (min.) De minimale netto oppervlakte zijde van de wand 
Oppervlakte (bruto) (max.) De maximale bruto oppervlakte zijde van de wand 
Oppervlakte (bruto) (min.) De minimale bruto oppervlakte zijde van de wand 
Hoogte (max.) De maximale hoogte van de wand 
Hoogte (min.) De minimale hoogte van de wand 
Lengte (max.) De maximale lengte van de wand 
Lengte (min.) De minimale lengte van de wand 
Dikte (max.) De maximale dikte van de wand 
Dikte (min.) De minimale dikte van de wand 
Volume Het volume van de wand 
TABEL 3: DE BASISHOEVEELHEDEN 
 
De basishoeveelheden kunnen uitgerekend worden op basis van de gemodelleerde objecten. In Tabel 3 staan de 
basishoeveelheden van een wand die in dit onderzoek meegenomen worden die automatisch berekend moeten worden. 
Wanneer er een fijner niveau nodig is voor het selecteren van hoeveelheden moet dit handmatig gedaan worden of met 
behulp van het maken van sub selecties. 
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M. Selecties maken in een 3D grafische weergave 
Wanneer het nodig is om uiteindelijk 2D grafische tekeningen bijvoorbeeld aan de uitvoering te leveren, dan dient de keuze 
gemaakt te worden om het in het 3D model te modelleren. Wanneer de output een tekstueel document is dan wordt het 3D 
model wellicht als handigheid gebruikt voor het selecteren van een bouwdeel en daar vervolgens tekstuele gegevens aan te 
koppelen. Het maken van een selectieset op een bestaande 3D grafische weergave kan gezien worden als een soort laag 
die over de 3D representatie heen gelegd wordt (Figuur 14). 
 
 

 

 

FIGUUR 14: EEN LAAG OVER EEN 3D GRAFISCHE WEERGAVE HEEN LEGGEN VAN SELECTIES 
 

3D grafische selecties en de tekstuele weergave 

Het is nodig gebleken om de 3D grafische weergave te combineren met de tekstuele weergave. Echter kunnen ze ook los 
van elkaar gebruikt worden. De tekstuele weergave is een database overzicht waar alle gegevens benaderd kunnen 
worden en waar de relaties inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
 
Door het maken van aparte selectielagen voor elke partij, kan elke partij werken met gedeeltes van bouwdelen die zij willen 
verrijken met tekstuele gegevens. Zo wil een calculator bijvoorbeeld het totaal aan oppervlakte van de gevel weten en zou 
in één keer de gevel willen selecteren. Een werkvoorbereider wil die gevelelementen wellicht los kunnen selecteren omdat 
die aantallen nodig heeft om te bestellen.  
 

  

FIGUUR 15: HET SELECTEREN VAN DE GEVEL IN ÉÉN MAAL OF HET SELECTEREN VAN DE GEVEL IN LOSSE GEVELDELEN 
 
Het moet mogelijk zijn om vanuit de grafische gegevens, tekstuele gegevens te genereren (Figuur 16). 
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De werkvoorbereider wil wellicht een andere selectie maken. Deze wil alle losse gevelelementen selecteren.   
 
 

 

- Wand 
  + oppervlakte: 400m2 

  + dikte: 300mm 
  + hoogte: 12m 
  + breedte: 6m 
  - Selectie A:  
    + oppervlakte: 72m2 

  - Selectie B: 
    + oppervlakte: 9m2 

 

FIGUUR 17: EEN SELECTIE VAN EEN ANDERE PARTIJ WORDT EEN APART ONDERDEEL VAN HET OBJECT 
 
Sommige selecties kunnen voor verschillende partijen hetzelfde zijn. Het is daarom nodig dat ze gebruik maken van reeds 
gemaakte selecties van andere partijen. In vorige voorbeeld komt er een nieuw selectie bij op een object (Selectie B). Het 
zou mogelijk moeten zijn dat een partij een reeds gemaakte selectie van een andere partij kan gebruiken. Doelstelling is 
immers dat gegevens maar één maal voor mogen komen in het gegevenssysteem. 
 

Mogelijkheden om selecties te maken 

Er zijn verschillende mogelijkheden nodig om 3D grafische gegevens te kunnen selecteren. In sommige gevallen moet een 
partij een selectie maken voor een geheel object en een andere keer heeft deze een oppervlakte of een lengte nodig. In 3D 
modeleerpakketten zijn objecten al getekend als bijvoorbeeld, muur, deur, dak of vloer. Uit het onderzoek is gebleken dat 
het opknippen of verdelen van deze wand in de “juiste” eenheden voor elke partij anders is. Om die reden wordt er gesteld 
dat de wand die getekend is nog verder uitgesplitst kan worden door een selectie set te maken op dit object. Er is gekozen 
om de selecties te verdelen in de volgende types: 

1. Het selecteren van alles wat binnen een 3D selectiebox valt 
2. Het selecteren van een getekend object 

 
Dat er behoefte is aan de mogelijkheid om kleinere onderdelen van een getekend object te selecteren wordt in de literatuur 
ook bevestigd (Tulke, 2010). Het selecteren van een object in kleinere onderdelen wordt hier gebruikt om de planning te 
maken. Een wand dat als object in één maal gemodelleerd is wordt in meerdere fases gebouwd en daarvoor is het nodig 

 

 

- Wand 
  + oppervlakte: 400m2 

  + dikte: 300mm 
  + hoogte: 12m 
  + breedte: 6m 
  - Selectie A:  
    + oppervlakte: 72m2 

 

FIGUUR 16: EEN SELECTIE MAKEN EN DAAR TEKSTUEEL MEE VERDER WERKEN 
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de wand in onderdelen uit te splitsen. Tulke heeft een algoritme opgesteld om de wand op te delen in kleinere onderdelen. 
Om 3D objecten te splitsen worden 3D boxen getekend die snijden met de reeds getekende objecten. De snijvlakken van 
de reeds getekende objecten en de 3D boxen zijn de nieuwe grenzen van de objecten.  
 
Omdat objecten mogelijk in elkaar zitten (een deur in een wand) maar toch separaat geselecteerd moeten kunnen worden 
(wanneer men een eigenschap wil toevoegen aan de deur), wordt het een stuk moeilijker wanneer deze deur met behulp 
van een 3D box geselecteerd dient te worden. Het vergt relatief veel tijd om exact het silhouet van deze deur met behulp 
van een 3D box te gaan selecteren. Het kost relatief minder tijd wanneer het complexe silhouet van de deur in eenmaal 
geselecteerd kan worden, omdat de 3D modelleur dit al als een separaat object getekend heeft. Aangezien de meeste 3D 
modelleerpakketten voortaan de modelleur op deze manier objecten laten tekenen, is dit een goed werkbare oplossing. 
 
Kern van de oplossing is dat objecten uitgesplitst kunnen worden of dat groepen objecten geselecteerd kunnen worden. 
Om die reden wordt er dus vanuit gegaan dat door de 3D modelleur het model zo getekend moet zijn dat alle basis 
bouwdelen als separaat object te selecteren zijn. Onder de basis bouwdelen vallen de volgende bouwdelen: 
- Wanden (binnen + buiten) 
- Vloeren 
- Staal (kolommen + liggers) 
- Kozijnen (binnen + buiten) 
- Trappen 

- Plafonds 
- Afwerkingen (wand, vloer, plafond) 
- Funderingsbalken 
- Funderingspalen 
- Daken 

 
Voorbeeld 
Er is een basis gebouw opgezet met ruimtes, binnenwanden en afwerkingen om de 3 typen selecties uit te werken. De 3D 
modelleur heeft het model opgezet, zonder te weten wat voor type wand er in komt en wat voor type deur. De wand die 
grenst aan ruimte A, B en C is in eenmaal getekend. 
 
 

 
FIGUUR 18: EEN MODEL OPGEZET DOOR DE MODELLEUR 

Legenda 
A: Ruimte A 
B: Ruimte B 
C: Ruimte C 

 
 
Het is bekend dat ruimte B een spreekkamer gaat worden en daarom moet deze geïsoleerd worden tegen geluid. Hiervoor 
dient de Metalsstudwand opgebouwd te worden met een extra isolatielaag. In deze vroege fase is het model nog niet zo 
ver uitgewerkt dat er details getekend zijn van de opbouw van de Metalstudwand. Daarom wil de bouwkundige die het type 
wand bepaald tekstueel aan de wand koppelen dat deze een extra isolatielaag heeft.  
 

A 

B 

C 
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De wand zoals deze getekend is wordt geselecteerd (Figuur 19). Vervolgens moet er een 3D box gezet worden over de 
geselecteerde wand zodat de wand die binnen de box zit een aparte selectie wordt (Figuur 20).  
 

 

 

FIGUUR 19: DE GETEKENDE WAND MOET GESELECTEERD 

KUNNEN WORDEN 
 

FIGUUR 20: EEN 3D SELECTIE BOX WORDT OVER DE 

GESELECTEERDE WAND GEZET. ALLES WAT BINNEN DE BOX VALT 

WORDT EEN NIEUWE SELECTIE 

 
De selectie box moet in alle richting vrij te vervormen zijn. Wanneer een deel van een gekromde wand geselecteerd dient 
te worden moet eerst de gekromde wand geselecteerd worden. Vervolgens moet de 3D selectie box hier overheen 
getekend worden. De 3D selectie box moet hierna vrij vervormbaar zijn. 
 

  

FIGUUR 21: DE GEKROMDE WAND MOET GESELECTEERD KUNNEN 

WORDEN 
FIGUUR 22: DE SELECTIE BOX MOET VRIJ TE VERVORMEN ZIJN 

ZODAT OOK SCHUINE VLAKKEN DOORGESNEDEN KUNNEN 

WORDEN 
 
Vervolgens wordt deze wand opgesplitst tekstueel en kan deze apart benaderd worden met de nieuw berekende 
standaardwaarden zoals de lengte van de wand. 
 
Elke partij krijgt een aparte selectie laag. Het kan dus zo zijn dat er voor één object meerdere verschillende selecties 
gemaakt zijn. Echter geldt er nog steeds de regel dat informatie uit de gegevens eenduidig moet zijn en wanneer twee 
selecties gemaakt zouden worden op een object die hetzelfde zijn, moet hier een waarschuwing worden gegeven in het  
systeem. 
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Topologische relaties 

Tussen verschillende elementen in de ruimte bestaan topologische relaties. Er wordt vanuit gegaan dat er een grafische 
representatie in het systeem ingeladen moet worden. Deze grafische representatie bevat objecten die relaties hebben met 
elkaar. Ook het idee om sub selecties te kunnen maken, zorgt ervoor dat er nieuwe objecten (de sub selectie als object) 
ontstaan die weer gerelateerd worden aan bestaande objecten. 
 
Hiervoor is eerder in het onderzoeksrapport  gekeken naar de relaties die kunnen bestaan tussen objecten. Hier zal dit 
onderzoek uitgebreid worden om te waarborgen dat gegevens waar dezelfde informatie uitgehaald kunnen worden 
consistent gehouden worden in het gegevenssysteem. 
 
Er bestaan in de grafische representatie twee soorten objecten die topologische relaties hebben.  

1. Gemodelleerde objecten 
Gemodelleerde objecten hebben relaties met andere gemodelleerde objecten en de sub selecties binnen in het 
eigen gemodelleerde object. Het is mogelijk dat wanneer objecten niet correct gemodelleerd worden dat ze door 
elkaar, in elkaar of over elkaar heen gemodelleerd worden. In deze gevallen ontstaan er gegevens in het 
gegevenssysteem waaruit dezelfde informatie gehaald kan worden. Dit is niet uit te sluiten en mede daarom moet 
het mogelijk zijn voor andere partijen om sub selecties te maken binnen een object om toch het juiste object te 
selecteren.  

2. Sub selecties binnen in een gemodelleerd object 
Dit type object wordt apart genoemd omdat deze een relatie heeft met het gemodelleerde object en andere sub 
selecties binnen in hetzelfde gemodelleerde object. 

 
Wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende objecten is aangegeven in Tabel 4.  
 
 Gemodelleerd object Sub selectie 
Gemodelleerd object Twee objecten in de ruimte hebben 

een relatie met elkaar 
Een sub selectie bevindt zich binnen in of op 
de grens van een gemodelleerd object 

Sub selectie Een sub selectie bevindt zich binnen 
in of op de grens van een 
gemodelleerd object 

Twee sub selecties in hetzelfde object hebben 
een relatie met elkaar. Sub selecties van 
verschillende gemodelleerde objecten niet 

TABEL 4: DE MOGELIJKE RELATIES TUSSEN DE VERSCHILLENDE OBJECTEN 
 
In Figuur 23, Figuur 24 en Figuur 25 zijn 3 voorbeeld relaties aangegeven tussen verschillende soorten objecten in een 
grafische weergave. 
 

   
FIGUUR 23: TWEE GEMODELLEERDE 

OBJECTEN 
 

FIGUUR 24: EEN SUB SELECTIE BINNEN IN 

EN OP DE GRENS VAN EEN 

GEMODELLEERD OBJECT 

FIGUUR 25: TWEE SUB SELECTIES BINNEN 

IN EN OP DE GRENS VAN EEN 

GEMODELLEERDE OBJECT 
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Op basis van de “Point-Set Topologie” waarin een “set” een verzameling is (een object) en een “point” een punt in de 
verzameling is, is gekeken wat voor typen relaties er zijn. Een verzameling heeft een grens en een binnenste. Op basis 
hiervan zijn alle mogelijkheden weergegeven waarin grenzen en binnensten elkaar raken, overlappen enzovoorts.  
 

 
FIGUUR 26: DE ACHT MOGELIJKE RELATIES 
 
In Figuur 26 zijn de acht mogelijke relaties overgenomen die objecten met elkaar kunnen hebben (Egenhofer & Franzosa, 
1991).  
 
Voor elke mogelijke relatie is in de tabel aangegeven wat de consequenties zijn met betrekking tot unieke gegevens in een 
grafische representatie (Tabel 5). 
 
Naam 
relatie 

Verwijzing 
figuur 

Gemodelleerde objecten (O) 
Gemodelleerde objecten (Z) 

Gemodelleerde objecten (O) 
Sub selecties (Z) 

Sub selecties (O)  
Sub selecties (Z) 

los van 
elkaar  

(r0 in de 
figuur) 

Mogelijk 
 

Niet mogelijk Mogelijk 

aanraking    (r1 in de 
figuur) 

Mogelijk Niet mogelijk Mogelijk 

is gelijk 
aan     

(r3 in de 
figuur) 

Mogelijk, mag niet Mogelijk, mag niet Mogelijk, mag niet 

binnenin  (r6 in de 
figuur) 

Mogelijk, mag niet Niet mogelijk Mogelijk 

bedekt 
door  

(r7 in de 
figuur) 

Mogelijk, mag niet  Niet mogelijk Mogelijk 

bevat  (r10 in de 
figuur) 

Mogelijk, mag niet  Mogelijk Mogelijk 

bedekt  (r11 in de 
figuur) 

Mogelijk, mag niet  Mogelijk Mogelijk 

overlapt       (r15 in de 
figuur) 

Mogelijk, mag niet  Niet mogelijk Mogelijk 

TABEL 5: DE RELATIES TUSSEN DE GEMODELLEERDE OBJECTEN EN DE SUB SELECTIES 
 

Knelpunten bij gemodelleerde objecten  

In theorie zou een model zo opgezet moeten zijn dat gemodelleerde objecten alleen de relatie hebben dat ze elkaar raken 
of los van elkaar staan. De overige zes relaties zijn echter wel mogelijk in modelleerpakketten en het kan zijn dat een IFC 
bestand die relaties bevat. Een voorbeeld is dat een wand door een andere wand gemodelleerd is. Hiervoor moet in het 
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systeem rekening gehouden worden. Bij deze zes relaties zijn er gegevens aanwezig waaruit dezelfde informatie gehaald 
kan worden en mogen daarom niet voorkomen.  
 
Om dat probleem op te lossen zijn er een aantal mogelijkheden. Een mogelijkheid is om ervan uit te gaan dat het model 
gecorrigeerd kan worden en wanden die bijvoorbeeld in of over wanden gemodelleerd zijn in het 3D grafische model te 
corrigeren. Een andere mogelijkheid is om selecties te maken binnen een gemodelleerd object zodat het stuk dat overlapt 
geen toekenning heeft van eigenschappen en semantiek. 
 

 
FIGUUR 27: HET MAKEN VAN TWEE SELECTIES OM EEN KRUISING VAN DE WAND HEEN, OM HET JUISTE STUK WAND TE SELECTEREN 
 

Topologische relaties en tekstuele gegevens 

De mogelijke relaties tussen objecten in de grafische weergave moeten consistent zijn met de tekstuele weergave. Hiervoor 
dient er nog beter gekeken te worden naar de eigenschappen die een bouwdeel of bouwcomponent kunnen hebben. Er 
dient onderzocht te worden of eigenschappen van een gemodelleerd object dezelfde waardes hebben als de selectie 
binnen dat object. 
 
Het moet mogelijk worden dat de basishoeveelheden automatisch berekend worden op basis van een sub selectie. 
Wanneer in het grafisch model een sub selectie gemaakt wordt zoals in Figuur 27 weergegeven is, dienen hier automatisch 
de tekstuele gegevens voor bij te komen. Het overige deel dat niet geselecteerd is, zal de tweede sub selectie worden.  
 
De decompositie voor de sub selectie De decompositie na de sub selectie 
Wand  
↳ Dikte: 125mm  

↳ Hoogte: 2400mm  

↳ Merk: MetalStud 

↳ Leverancier: Gyproc 

↳ Binnen/Buiten: Binnen 

Wand  
↳ Dikte: 125mm  

↳ Hoogte: 2400mm  

↳ Merk: MetalStud 

↳ Leverancier: Gyproc 

↳ Binnen/Buiten: Binnen 
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  Sub selectie wand A 
  Sub selectie wand B 

TABEL 6: DECOMPOSITIE VOOR EN NA EEN SUB SELECTIE 
 
De sub selectie dient de nieuwe de basishoeveelheden automatisch berekend te krijgen. De decompositie structuur ziet er 
als volgt uit: 
 
De decompositie van de sub selectie voor de 
berekening van de basishoeveelheden  

De decompositie van de sub selectie na de 
berekening van de basishoeveelheden 

Wand  
↳ Dikte: 125mm  

↳ Hoogte: 2400mm  

↳ Merk: MetalStud 

↳ Leverancier: Gyproc 

↳ Binnen/Buiten: Binnen 
  Sub selectie wand A 
  Sub selectie wand B 

Wand  
↳ Dikte: 125mm  

↳ Hoogte: 2400mm  

↳ Merk: MetalStud 

↳ Leverancier: Gyproc 

↳ Binnen/Buiten: Binnen 
  Sub selectie wand A 
  ↳ Dikte: 125mm 
  ↳ Hoogte: 2400mm 
  Sub selectie wand B 
  ↳ Dikte: 125mm 
  ↳ Hoogte: 2400mm 

TABEL 7: DE DECOMPOSITIE VAN DE SUB SELECTIE NA DE BEREKENING VAN DE HOEVEELHEDEN 
 
Uitgangspunt voor het gegevenssysteem is dat gegevens consistent gehouden worden. Met betrekking tot het maken van 
selecties binnen een gemodelleerd object, mag het niet voorkomen dat exact dezelfde selectie tweemaal gemaakt wordt, 
zodat de gegevens die daaruit ontstaan tweemaal in het systeem voorkomen. Daarom moeten de volgende regels gelden 
voor het maken van sub selecties: 

1. De eigenschappen die het vaderobject heeft moet het kind object ook minimaal hebben. Er vindt dus overerving 
van de eigenschappen plaats.  

 
De decompositie voor de opsplitsing De decompositie na de opsplitsing 
Wand  
↳ Dikte: 125mm  

↳ Hoogte: 2400mm  

↳ Merk: MetalStud 

↳ Leverancier: Gyproc 

↳ Binnen/Buiten: Binnen 

Wand  
↳ Dikte: 125mm  

↳ Hoogte: 2400mm  

↳ Merk: MetalStud 

↳ Leverancier: Gyproc 

↳ Binnen/Buiten: Binnen 
  Sub selectie wand A 
  Sub selectie wand B 

TABEL 8: HET OPSPLITSEN VAN BOUWDELEN EN BOUWCOMPONENTEN 
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De eigenschappen die wel of niet overgenomen moeten worden tussen gemodelleerd object en sub selectie of tussen twee 
sub selecties staan in Tabel 9 weergegeven . 
 
Eigenschappen Eigenschap en waarde hetzelfde 

tussen twee sub selecties?  
Eigenschap en waarde hetzelfde in zowel 
gemodelleerd object als sub selectie? 

Dikte Nee Nee 
Breedte Nee Nee 
Lengte Nee Nee 
Hoogte  Nee Nee 
Oppervlakte Nee Nee 
Volume Nee Nee 
Vorm Nee Nee 
Binnen / Buiten Ja Ja 
Materiaal Ja Ja 
Afstand Ja Ja 
Enkelvoudig / 
Dubbelvoudig 

Ja Ja 

Aantal Ja Ja 
Meetmethode Ja Ja 
Eenzijdig / Dubbelzijdig Ja Ja 
Lagen Ja Ja 
Verdiepingshoog /  
Niet-verdiepingshoog 

Ja Ja 

Kantafwerking Ja Ja 
Positie Ja Ja 
Richting Ja Ja 
Toepassing Ja Ja 
Brandwerendheid Ja Ja 
Geluidwerendheid Ja Ja 
Vochtwerendheid Ja Ja 
Gewicht Nee Nee 
Classificatie Ja Ja 
Classificatienummer Ja Ja 
Uitvoeringsmethode Ja Ja 
Kleur Ja Ja 
Functie Ja Ja 
Vervaardiging Ja Ja 
Bewerking Ja Ja 
Voegvulling Ja Ja 
Bevestigingswijze Ja Ja 
Niveau Ja Ja 
Certificering Ja Ja 



Pagina 63 

Product / Proces Ja Ja 
Oppervlaktebehandeling Ja Ja 
Merk Ja Ja 
Merk - Type Ja Ja 
TABEL 9: HET OVERNEMEN VAN WAARDES TUSSEN SUB SELECTIES EN TUSSEN GEMODELLEERDE OBJECTEN EN SUB SELECTIES 
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N. Grafische en tekstuele gegevens 
Er zijn een aantal eigenschappen waar zowel grafische als tekstuele gegevens uitgehaald kunnen worden. Er is gekeken 
naar wat voor type eigenschappen dit zijn en zijn in 4 categorieën gedeeld waarin ze voor kunnen komen.  

1. Geometrie: voor de lengtematen, oppervlakte en volumes zijn de tekstuele eigenschappen afhankelijk van de 
grafische gegevens 

2. Materialisatie: uit een tekening of een 3D model kunnen de materialen afgeleid worden met behulp van de arcering 
die in een object getekend is 

3. Symbolen en codes: uit een 2D tekening kunnen bepaalde eigenschappen van een object aangegeven worden 
met een symbool of een code. Zo zijn er symbolen voor brandwerendheid, staan er codes bij deuren om aan te 
geven wat het type of merk is. 

4. Positie: de positie van een bouwdeel kan aangegeven worden met tekst en uit een grafische weergave kan 
afgeleid worden wat de positie is. 

 
In de tabel is onderscheid gemaakt in enerzijds alle eigenschappen die tekstueel voorkomen en anderzijds eigenschappen 
die zowel tekstueel als grafisch voorkomen. Daarachter is gezet in welke grafische categorie ze vallen. 
 
Alle eigenschappen Zowel tekstuele als grafische eigenschappen     
Dikte X Geometrie 
Breedte X Geometrie 
Lengte X Geometrie 
Hoogte  X Geometrie 
Oppervlakte X Geometrie 
Volume X Geometrie 
Profielvorm X Geometrie 
Binnen / Buiten X Positie 
Materiaal X Materialisatie 
Hart-op-hart afstand X Positie 
Enkelvoudig / Dubbelvoudig X Geometrie 
Aantal X Geometrie 
Meetmethode X Symbolen en codes 
Eenzijdig / Dubbelzijdig X Geometrie 
Lagen X Geometrie 
Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog X Geometrie 
Kantafwerking X Geometrie 
Positie X Positie 
Horizontaal / Verticaal X Positie 
Richting X Positie 
Brandwerendheid X Symbolen en codes 
Geluidwerendheid X Symbolen en codes 
Vochtwerendheid X Symbolen en codes 
Gewicht   
Classificatie   
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Classificatienummer   
Uitvoeringsmethode   
Kleur   
Functie   
Vervaardigingsmethode   
Coating   
Voegmateriaal   
Bevestigingswijze   
Niveau   
Certificeringsinstantie   
Product / Proces   
Oppervlaktebehandeling   
Merk   
Merk - Type   
Leverancier   
TABEL 10: ALLE EIGENSCHAPPEN DIE GEVONDEN ZIJN TIJDENS DE PARTICIPERENDE OBSERVATIE MET DAARACHTER OF ZE ZOWEL GRAFISCH ALS 

TEKSTUEEL VOORKOMEN EN IN WELKE GRAFISCHE VORM ZE VOOR KUNNEN KOMEN 
 
Wanneer een eigenschap grafische gevolgen kan hebben, moet er voor gezorgd worden dat de grafische gegevens 
consistent moeten zijn met de tekstuele gegevens. De juiste methode om deze eigenschappen over te nemen zou zijn om 
de waarde te laten bepalen uit het grafisch model. Op die manier zouden de eigenschappen direct overgenomen kunnen 
worden en is het zeker dat ze consistent zijn (grafisch en tekstueel). De stand van de techniek is nog niet zover dat er 
praktische mogelijkheden zijn om vanuit een grafisch model de tekstuele waarde uit te lezen. Omgekeerd zijn er wel 3D 
modeleerpakketten die op basis van een eigenschap die aan een object gekoppeld zijn een grafisch symbool kunnen 
weergeven of een extra object kunnen weergeven. Echter zal het gegevenssysteem nooit een IFC bestand aanpassen en 
daarmee geen invloed hierop hebben. Het gegevenssysteem dient alleen waardes over te nemen. 
 
Met betrekking tot het onderzoek kan er uit deze bevinding geconcludeerd worden dat de eigenschappen die zowel 
grafische als tekstuele gevolgen hebben met extra zorg overgenomen dienen te worden door een gebruiker. In de toekomst 
zou een computerprogramma de grafische gegevens kunnen interpreteren en hieruit tekstuele gegevens genereren, maar 
voor nu wordt deze oplossing gebruikt. 
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O. IFC Property set 

 
IFC2x3 Property Set Definition Reference 

 

PropertySet Definition:  
PropertySet Name Pset_WallCommon 

Applicable Entities IfcWall IfcWallStandardCase  

Applicable Type Value  

Definition Definition from IAI: Properties common to the definition of all occurrences of IfcWall and IfcWallStandardCase. 

Property Definitions:  
Name Property Type Data Type Definition 

Reference  IfcPropertySingleValue  IfcIdentifier  Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1')  

AcousticRating  IfcPropertySingleValue  IfcLabel  Acoustic rating for this object. It is giving according to the national building 

code. It indicates the sound transmission resistance of this object by an index 

ration (instead of providing full sound absorbtion values).  

FireRating  IfcPropertySingleValue  IfcLabel  Fire rating given according to the national fire safety classification.  

Combustible  IfcPropertySingleValue  IfcBoolean  Indication whether the object is made from combustible material (TRUE) or 

not (FALSE).  

SurfaceSpreadOfFlame  IfcPropertySingleValue  IfcLabel  Indication on how the flames spread around the surface, It is given 

according to the national building code that governs the fire behaviour for 

materials.  

ThermalTransmittance  IfcPropertySingleValue  IfcThermalTransmittanceMeasure / 

THERMALTRANSMITTANCEUNIT  
Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a material. Here the total 

thermal transmittance coefficient through the wall (including all materials).  

IsExternal  IfcPropertySingleValue  IfcBoolean  Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or 

not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of 

the building.  

ExtendToStructure  IfcPropertySingleValue  IfcBoolean  Indicates whether the object extend to the structure above (TRUE) or not 

(FALSE).  

LoadBearing  IfcPropertySingleValue  IfcBoolean  Indicates whether the object is intended to carry loads (TRUE) or not 

(FALSE).  

Compartmentation  IfcPropertySingleValue  IfcBoolean  Indication whether the object is designed to serve as a fire compartmentation 

(TRUE) or not (FALSE).  

 
Copyright (c) 2000 - 2007 International Alliance for Interoperability 
 
FIGUUR 28: DE VOORGESCHREVEN EIGENSCHAPPEN VOOR EEN IFCWALL. DE KOLOM "NAME" GEEFT DE NAAM VAN DE EIGENSCHAP, DE "PROPERTY TYPE" GEEFT AAN WAT VOOR TYPE PROPERTY HET IS, HET "DATA TYPE" GEEFT AAN WAT VOOR WAARDE ER INGEVULD MAG WORDEN EN DE "DEFINITION" BESCHRIJFT DE 

DEFINTIE.

http://buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x4/alpha/html/%09%09%09%09%09%09%09ifcsharedbldgelements/lexical/%09%09%09%09%09%09%09ifcwall.htm%09%09%09%09%09%09
http://buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x4/alpha/html/%09%09%09%09%09%09%09ifcsharedbldgelements/lexical/%09%09%09%09%09%09%09ifcwallstandardcase.htm%09%09%09%09%09%09
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P. Exporteren vanuit Autodesk Revit naar IFC 
Om te kijken hoe IFC in elkaar zit is er een export gemaakt van een 3D model in het 3D modelleerpakket 
Autodesk Revit. 
 
Wanneer er bijvoorbeeld uit Autodesk Revit een binnenwand geëxporteerd wordt, wordt er een property-set 
aangemaakt genaamd “PSet_Revit_Dimensions” waarin de eigenschappen lengte, oppervlakte en volume zitten. 
In Figuur 29 is een IFC browser te zien met linksboven de grafische representatie, linksonder het IFC bestand in 
tekst en aan de rechterzijde de hiërarchische structuur van de wand met zijn eigenschappen. 
 

 
FIGUUR 29: DE HIËRARCHISCHE STRUCTUUR VAN EEN WAND EN ZIJN PROPERTIES 
 
De hiërarchische structuur van het IFC bestand. 
 
IfcWallStandardCase   (het wand object) 

  IfcRelDefinesByProperties   (dit geeft de relatie aan tussen de propertyset en het wand object) 

    IfcPropertySet    (een set aan eigenschappen) 

      IfcPropertySingleValue  (een eigenschap met vrije invul velden) 

        Name: Area   (de eigenschap “Name” heeft de waarde “Area”) 

        NominalValue: 3,222513... 
        Unit: 
        Description 
      IfcPropertySingleValue 
        Name: Volume 
        NominalValue: 4,511518... 
        Unit: 
        Description 



Pagina 68 

Naast dat deze Propertyset door Autodesk Revit zelf gedefinieerd is, zijn er ook geen eenheden aangegeven bij 
de waarden. Bovendien is het niet bekend op welke manier deze waardes berekend zijn. Een ander object zoals 
een vloer heeft weer wel op de juiste wijze de omtrek en de oppervlakte als eigenschappen meegekregen in een 
“IfcElementQuantity” property. Uit deze korte analyse blijkt dat het zeer onbetrouwbaar is om deze gegevens 
over te nemen zonder ze gecontroleerd te hebben, te weten waarop ze gebaseerd zijn en wat de eenheden zijn. 
 
Om toch zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevens die eerder gecreëerd zijn (al dan niet 
automatisch als handmatig toegevoegd aan objecten), moet er de mogelijkheid zijn om deze gegevens over te 
nemen of niet over te nemen in het gegevenssysteem. Uiteraard moet er gevalideerd worden of de gegevens 
reeds aanwezig zijn of niet in het systeem. 
 

 
FIGUUR 30: HET INLEZEN VAN EEN IFC BESTAND, DE INTERPRETATIE VAN DE GEGEVENS EN DE INPUT VOOR HET GEGEVENSSYSTEEM 
 
Er wordt vanuit gegaan dat er een IFC bestand ingelezen moet worden en dat de gebruiker hier een keuze moet 
maken in welke gegevens deze overneemt. Het grote voordeel is dat er in een IFC bestand de beschrijving zit 
van de grafische weergave. Er bestaat al veel software die deze grafische gegevens interpreteert en hier een 
grafische weergave van kan maken. Omdat dit een goed hulpmiddel is gebleken bij het werken met gegevens, 
zal er ook een “viewer” in het gegevenssysteem moeten komen waar deze grafische weergave bekeken kan 
worden. Het deel dat de grafische weergave beschrijft uit een IFC bestand zal dus overgenomen worden zonder 
inbreng van een gebruiker. De gebruiker hoeft de beschrijving niet te valideren. Wat er uiteindelijk gecontroleerd 
wordt door de gebruiker zijn de tekstuele eigenschappen die aanwezig zijn in het IFC bestand. 
 
Om tekstuele gegevens uit een IFC bestand over te nemen en in het gegevenssysteem te zetten, moet van te 
voren bekend zijn welke gegevens uit het IFC bestand gelezen moeten worden en in het gegevenssysteem moet 
bekend zijn waar die gegevens opgeslagen moeten worden. Daarvoor is van te voren een vaste structuur nodig. 
Samenvattend kan er gezegd worden dat het mogelijk moet zijn een IFC bestand in te lezen. Van dit IFC 
bestand worden de grafische gegevens overgenomen en voor de tekstuele gegevens wordt de gebruiker 
gevraagd welke deze wil overnemen en ook waar deze opgeslagen moeten worden in het gegevenssysteem. 
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Q. De bouwdelen, bouwcomponenten met hun eigenschappen 
 
Bouwdeel  Bouwcomponent    
Wand  Stijl Regel Isolatie Beplating 
      
Dikte  Dikte Dikte Dikte Dikte 
Breedte  Breedte Breedte Breedte Breedte 
Lengte  Lengte Lengte Lengte Lengte 
Hoogte      
Oppervlakte  Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte Oppervlakte 
Volume  Volume Volume Volume Volume 
  Profielvorm Profielvorm   
Binnen / Buiten  Binnen / Buiten Binnen / Buiten Binnen / Buiten Binnen / Buiten 
Materiaal  Materiaal Materiaal Materiaal Materiaal 
Hart-op-hart afstand  Hart-op-hart afstand Hart-op-hart afstand   
     Enkelvoudig / Dubbelvoudig 
  Aantal Aantal Aantal Aantal 
Meetmethode  Meetmethode Meetmethode Meetmethode Meetmethode 
    Eenzijdig / Dubbelzijdig Eenzijdig / Dubbelzijdig 
     Lagen 
Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog  Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog 
     Kantafwerking 
Positie  Positie Positie Positie Positie 
  Horizontaal / Verticaal Horizontaal / Verticaal   
Richting  Richting Richting Richting  
Brandwerendheid  Brandwerendheid Brandwerendheid Brandwerendheid Brandwerendheid 
Geluidwerendheid  Geluidwerendheid Geluidwerendheid Geluidwerendheid Geluidwerendheid 
Vochtwerendheid  Vochtwerendheid Vochtwerendheid Vochtwerendheid Vochtwerendheid 
Gewicht  Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht 
Classificatie  Classificatie Classificatie Classificatie Classificatie 
Classificatienummer  Classificatienummer Classificatienummer Classificatienummer Classificatienummer 
Constructiemethode  Constructiemethode Constructiemethode Constructiemethode Constructiemethode 
Kleur  Kleur Kleur Kleur Kleur 
Functie  Functie Functie Functie Functie 
Vervaardigingsmethode  Vervaardigingsmethode Vervaardigingsmethode Vervaardigingsmethode Vervaardigingsmethode 
Coating  Coating Coating   
  Bevestigingswijze Bevestigingswijze Bevestigingswijze Bevestigingswijze 
      
Certificeringsinstantie  Certificeringsinstantie Certificeringsinstantie Certificeringsinstantie Certificeringsinstantie 
Product / Proces  Product / Proces Product / Proces Product / Proces Product / Proces 
  Oppervlaktebehandeling Oppervlaktebehandeling   
Merk  Merk Merk Merk Merk 
Merk - Type  Merk - Type Merk - Type Merk - Type Merk - Type 
Leverancier  Leverancier Leverancier Leverancier Leverancier 
Voegmateriaal    Voegmateriaal Voegmateriaal 
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R. De relaties tussen eigenschappen 

Decompositie relatie van bouwdelen  Kan inconsistent zijn met   
en bouwcomponenten  andere eigenschap?  
    
Dikte  ja  
Breedte  ja  
Lengte  ja  
Hoogte  ja  
Gewicht  ja  
Oppervlakte  ja  
Volume  ja  
Profielvorm  nee  
Classificatie  nee  
Classificatienummer  nee  
Constructiemethode  nee  
Binnen / Buiten  ja  
Materiaal  nee  
Kleur  nee  
Vervaardigingsmethode  nee  
Coating  nee  
Hart-op-hart afstand  nee  
Enkelvoudig / Dubbelvoudig  nee  
Aantal  nee  
Eenzijdig / Dubbelzijdig  nee  
Meetmethode  nee  
Verdiepingshoog / Niet-verdiepingshoog  ja  
Lagen  nee  
Kantafwerking  nee  
Voegmateriaal  nee  
Bevestigingswijze  nee  
Positie  ja  
Niveau  nee  
Horizontaal / Verticaal  nee  
Certificeringsinstantie  nee  
Product / Proces  nee  
Oppervlaktebehandeling  nee  
Richting  nee  
Functie  nee  
Merk  nee  
Merk - Type  nee  
Leverancier  nee  
Brandwerendheid  ja  
Geluidwerendheid  ja  
Vochtwerendheid  ja  
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