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1 Case Studies 

De case studies die in het kader van dit onderzoek zijn onderzocht zijn de verbreding van de 
A2 tussen Holendrecht en Oudenrijn, en de eerste BIMCaseweek welke in Nederland heeft 
plaatsgevonden. Deze twee projecten zijn gekozen op basis van hun achtergrond. Het eerste 
project, de verbreding van de A2, omdat deze het eerste project in Nederland is waarbij 
Building SMART in deze omvang is gebruikt. De BIMCaseweek was interessant omdat meer 
dan 80 mensen met de meeste kenrus van Building SMART in Nederland een week 
samenwerkten aan een project. In de volgende paragraven staat beschreven wat de projecten 
inhielden, wat hun relatie was tot BIM en de conclusies uit deze casestudies 

1.1 A2 verbreding Holendrecht - Oudenrijn 
Een van de belangrijkste verkeersaders in Nederland is de snelweg A2. Deze verbindingsweg 
wordt dagelijks gebruikt om een grote hoeveelheid mensen en goederen te vervoeren door 
heel Nederland. Dit zware gebruik resulteert in een voor Nederland bekend probleem: file. 
Het meest beruchte onderdeel van de snelweg A2 is het stuk weg dat zich tussen 
Holendrecht en Oudenrijn bevindt. Dit is al lange tijd nummer een op de lijst met duurste 
files van Nederland. De vervoerderorgamsaties hebben uitgerekend dat de totale filekosten 
voor dit wegvak in 2005 maar liefst 33 miljoen euro bedroegen. Uitbreiding van de bestaande 
bedrijventerreinen in combinatie met de aanleg van meuwe woonwijken, zorgt ervoor dat er 
nog meer verkeer over deze snelweg zal gaan plaatsvinden. Door deze ontwikkeling is het 
met toereikend om de snelweg tussen Holendrecht en Oudenrijn tot 2x4 rijstroken te 
verbreden. 

Door de A2 tussen het knooppunt Holendrecht en de Oudenrijn te verbreden tot 2x5 
rijstroken kan de snelweg tijdens de spits ongeveer 60% meer verkeer aan dan nu. De 
wettelijke procedure om tot een Tracebesluit te komen is al tijden in volle gang en een 
definitief besluit hie rover wordt verwacht in 2008. De ministers van V&W en VROM 
hebben geeist dat er slechts eenmaal bouwoverlast mag zijn. De red en hiervoor is dat er zo 
min mogelijk verkeershinder mag optreden. Om dit te bewerkstelligen wordt de meuwe 
snelweg grotendeels naast de bestaande weg gebouwd. Om de overlast verder te beperken 
is met de bedrijven in de regio afgesproken dat de extra rijstroken in 2010 open gaan. De 
snelweg is dan nog met helemaal klaar, aangezien de definitieve verkeersborden, belijningen 
en belichting pas in 2012 helemaal klaar zijn. 

1.1.1 Relatie met 81M 
Door de orgamsatie PSIBouw is dit traject aangewezen om een testproject te doen met 
behulp van BIM. Er is vooraf gekeken op welke punten BIM van meerwaarde zou kunnen 
zijn voor het eindproduct. Het eerste onderdeel waarop BIM is ingezet is in de 
commurucatie met de omwonenden en belanghebbenden. Hoe de verbreding van de A2 er 
uiteindelijk uit komt te zien en wat de gevolgen zijn van deze verbreding zijn, is moeilijk in te 
schatten met behulp van 2D tekeningen. Om dit inzicht te verbeteren is gekozen om een 3D 
simulatie van het gehele project te maken van zowel in 2007 als in 2010. Op deze mamer 
konden belanghebbenden via het internet zien hoe de snelweg er nu uitziet en hoe hij er uit 
komt te zien als hij is gerealiseerd. 

Een andere toepassing van BIM in dit project, betreft de uitvoering van een treinviaduct 
over de snelweg waar tegelijkertijd een tunnel voor het wegverkeer wordt gerealiseerd. BIM 
is op dit traject gebruikt om te kijken of er geen conflicten waren in de uitvoering van beide 
kunstwerken met elkaar. Hiervoor is er plaatselijk gebruik gemaakt van een 4D simulatie om 
een crash analyse te doen. De planning van beide kunstwerken werd kortom ingevoerd in 
het 3D model, waardoor duidelijk werd waar de knelpunten in de uitvoeringsfase kwamen te 
liggen. 
Em IFe Benchmark: Hoe het Building SMART concept de bou11l kon veranderen. 5 
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1.1.2 Eindresultaat 
Het eindresultaat van BIM bij dit project is dat er twee afzonderlijke modeilen zijn 
gerealiseerd. Het eerste model is het 3D model waannee de belanghebbenden gemformeerd 
werden over het eindresultaat van de verbreding van de snelweg. Het voordeel van dit model 
was dat de belanghebbenden in vogelvlucht het gehele traject konden overzien. Er waren 
ook een aantal problemen bij de ontwikkeling van dit modeL Het eerste probleem wat naar 
voren kwam was de manier waarop het model op internet gezet kon worden. Het model was 
te groot om in een keer op internet te plaatsen. Om dit toch voor elkaar te krijgen is een 
methode gebruikt waarbij de internetter een programma* via het internet moest instaileren. 
Het probleem hiervan was dat enerzijds veel mensen het programma niet vertrouwden en 
aanzagen als een virus, anderzijds was er het probleem dat ook veel mensen niet bevoegd 
waren dit programma te installeren. Bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld is niet iedereen bevoegd 
om zomaar nieuwe applicaties op de computer te instaileren. Oaardoor werd het onmogelijk 
voor deze mensen om het 3D model ook echt te bekijken. 

Een ander nadeel aan dit 3D model was het uiterlijk. Nederlanders zijn bekend geraakt met 
de zogenaamde 3D renders, waarin een fotorealistisch beeld van de toekomst wordt 
gegeven. Oit was met het 3D model waarvan gebruik is gemaakt niet het gevaL Met het 3D 
model was het wel mogelijk om in vogelvlucht over het gehele traject te vliegen, maar dit 
heeft als consequentie dat het er niet zo mooi uit ziet als een render. Het is op dit moment 
aileen nog niet mogelijk om de vrijheid van het 3D model met het uiterlijke vertoon van een 
render te combineren. Omdat omwonenden juist hadden verwacht dat het er weI uit zou 
zien als een render, heeft dit tot een aantal teleurgestelde reacties geleid. Het is daarom zaak 
om in de toekomst de voordelen van het 3D model zo duidelijk mogelijk naar voren te 
brengen om deze reactie te voorkomen. 

Het andere model was een 4D model waannee de planningen van beide kunstwerken met 
elkaar werd vergeleken. Uit dit 4D model kwam onder andere naar voren dat er een knelpunt 
bestond bij de uitvoering, aangezien de aannemers van beide kunstwerken tegelijkertijd van 
hetzelfde stuk grond gebruik wilden maken. Zo waren er nog een aantal kleine knelpunten te 
benoemen bij de planning welke beter geoptimaliseerd zouden kunnen worden. Het grootste 
probleem bij de uitvoering van het 40 model was aileen dat de planningen in eerste instantie 
globaal worden opgezet en daarna naar gelang het project vordert verder worden ingevuld. 
Oit betekende voor het 40 model dat er aileen gebruik gemaakt kon worden van de glob ale 
planningen van beide kunstwerken. De aannemers die aan deze kunstwerken werkten, waren 
daarom van mening dat deze knelpunten ook vroegtijdig tijdens de uitvoering naar voren 
zouden zijn gekomen, zodat deze tijdig opgelost hadden kunnen worden. Het effect van het 
40 model voor dit kunstwerk was daarom maar minimaal 

1.1.3 Relevantie Project 
Uit de vorige paragraaf komt naar voren dat het eindresultaat van het project gemixte 
gevoelens heeft opgewekt. Datgene wat was gevraagd, een middel om de communicatie te 
bevorderen was gerealiseerd, maar er zaten nog een aantal haken en ogen aan de 
eindoplossing. Oit komt mede door het gegeven dat BIM te laat was ingezet tijdens het 
project. BIM heeft de meeste invloed als het wordt gebruikt gedurende de ontwerpfase. Het 
probleem was dat de gehele ontwerpfase al lang was afgerond. BIM is namelijk vooral 
bedoelt voor een betere communicatie tussen de verschillende ontwerpende partijen. 
Ooordat BIM in een te laat stadiwn is ingezet om echt invloed te hebben op het on twerp en 
de planning, kan worden geconcludeerd dat BIM niet was gebruikt op het punt waar deze 
techniek het beste naar voren komt. 

Ooordat BIM in een te laat stadium is ingezet om van grote invloed op het project te kunnen 
zijn, zou de relevantie van deze case voor dit onderzoek in het geding kunnen komen. Het 
Een IFe Benchmark: Hoe het Buifdjng SMART concept de boulV lean veranderen. 6 
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project is aileen weI degelijk relevant als gekeken wordt naar de andere aspecten van dit 
project, zoals de omvang van het project. Omdat het een ontzettend groot project betrof, 
heeft dit een aantal verschillende gevolgen met zich mee gebracht. Ten eerste heeft men 
door de omvang verschillende leermomenten opgedaan gedurende de uitvoering ervan. Zo is 
men erachter gekomen dat er nog problemen zitten in het op het internet zetten van zo'n 
groot model, of dat het uiteindelijk veel meer tijd en geld kostte om het model te maken dan 
was verwacht. Dit laatste lag ook aan het optimisme van de ontwikkelaar CADVisual. 
Vooraf was afgesproken om aan beide zeiden van de snelweg slechts 50 meter te model1eren, 
maar dit is door CADvisual opgetrokken naar 500 meter. Zo heeft men bij de ontwikkeling 
verschillende ervaringen opgedaan welke van belang kunnen zijn bij vo1gende projecten van 
deze omvang. 

Een ander punt waarom dit project van relevantie is voor dit onderzoek is door de exposure 
welke BIM heeft gekregen dankzij dit project. Door de omvang van het project en dat er 
zoveel partijen bij betrokken waren, heeft er voor gezorgd dat bijna de gehele bouwsector 
weet heeft gekregen van dit project en de bijbehorende conclusies. Dit heeft er voor gezorgd 
dat meer partijen interesse zijn gaan ontwikkelen in BIM en er meer grote testprojecten 
uitgevoerd in uitvoering zullen komen. Daarnaast hebben ook de (onder)aannemers kennis 
opgedaan van BIM, wat tot uiring is gekomen in een extra opdracht voor CADVisual. Zij 
hebben het 4D model uiteindelijk ook toegepast voor het gebruik van een lichtcalculatie. De 
relevantie van dit project is voor BIM is daarom niet terug te vinden in de manier waarop 
BIM is gebruikt, maar in de omvang van het project en tot wat voor gevolgen dit heeft 
geleid. 

1.2 BIMCaseweek 
De tweede case welke is onderzocht is de BIMCaseweek, welke van 19 tot en met 23 
november 2007 plaatshad in het Bouwhuis te Zoetermeer. Gedurende deze week waren 
meer dan 80 mensen met de meeste kennis van BIM bij elkaar om gezamenlijk een project te 
realiseren: de derde brug in Rotterdam. Het bijzondere aan deze brug was dat de 
opdrachtgever (gemeentewerken Rotterdam), als eis had dat deze derde brug een combinatie 
had van de functies wonen, werken en reizen. De aanwezigen moesten in een week proberen 
zo goed mogelijk aan deze eisen te voldoen door een on twerp te maken met behulp van 
BIM. 
Deze week is daardoor een interessante week geweest voor de gehele bouwsector. Het feit 
dat er zoveel kennis over dit onderwerp zich gedurende een week bij elkaar bevond, was tot 
nu toe ongekend in Nederland. De resultaten die geboekt zijn aangaande BIM hebben 
daarom een grote bijdrage heeft geleverd aan het inzichtelijk maken van de mogelijkheden 
die BIM te bieden heeft. 

Het doel van deze week was het inzichtelijk 
maken hoe goed BIM nu op dit moment 
werkt. Welke afspraken moe ten nog 
gemaakt worden om met elkaar te kunnen 
communiceren en wat vergt dit van de 
verschillende spelers binnen een project. De 
week was zo opgezet dat iedere deelnemer 
zijn eigen PC en software mee moest nemen 
en er is geen gebruik gemaakt van een 
voorgeprogrammeerd systeem. Het was 
echt de bedoeling om de huidige 
mogelijkheden te onderzoeken en niet een 
(te) mooi plaa* voor te schotelen. (bron: 
Bimcaseweek, 2008) 

~:-i~te7.:;;;;;~~;;eweek 2007 (Bimcaseweek, 2008) 
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1.2.1 Voortgang Project 

• Dag 1: De opening 

De BIMcaseweek werd op de eerste dag geopend door Peter Vroom, welke deel uit maakte 
van de organisatie. Hierbij werd de gehele organisatie voorgesteld en uitgelegd wat de 
opdracht voor deze week was. am deze opdracht tot een goed einde te brengen werd de 
groep van 60 modelleurs opgedeeld in 3 verschillende teams. Elk team moest aan het einde 
van de dag een eigen ontwerp presenteren wat met behulp van BIM was ontwikkeld. Hiema 
werd voor een model gekozen om verder te ontwikkelen. Gedurende de dag bleek dat er op 
dag een weinig van BIM terecht zou komen. De reden hiervoor was dat iedereen van 
bovenaf zo vrij mogelijk was gelaten om zo te werken als zij zelf wilden. De reden hiervoor 
was om te kijken of er zonder sturing ook een proces volgens BIM zou ontstaan. De eerste 
dag was dit nog niet het geval en aan het einde van de dag lieten 2 van de 3 teams hun 
ontwerpen nog zien met behulp van op papier getekende schetsen. Bovendien bleek dat 
zonder sturing, de meest gebruikte samenwerkingsvorm deze dag nog steeds de traditionele 
methode was. De architecten ontwierpen hun eigen model zonder de overige disciplines 
daarin te overleggen. Dit is ook te verwachten, aangezien 

• Dag 2: Nog weinig 81M 

Tijdens de ochtendpresentatie van dag 2 komt de opdrachtgever met het voorstel om de 3 
verschillende ontwerpgroepen nu samen te voegen tot een team, zodat iedereen samen aan 1 
model kan gaan werken. Het ontwerp wat gekozen is om als basis voor het eindmodel te 
dienen is het idee "het eiland". Dit is een brug welke wonen, werken en vervoer wil 
combineren, door in het midden van de brug een eiland in het water te maken waar al deze 
furrcties samenkomen. De 3 Architecten van de teams gingen daarop in een lokaal zitten om 
een gezamenlijk ontwerp te schetsen. Hierbij werd afgesproken om een ontwerp te maken 
met een eiland in het midden en twee oeververbindingen, waarbij elke architect een 
onderdeel voor zijn rekening zou nemen. 

Door de traditionele manier van werken bleek dat er aan het einde van dag 2 wederom 
nauwelijks gebruik was gemaakt van een 3D model. Naast het procesmatige probleem waar 
iedereen tegenop liep, kwam dit ook door de technische problemen die hun intrede deden. 
Zo verliep de uitwisseling tussen de verschillende programma's niet optimaal. In het begin 
werd er voomamelijk gebruik gemaakt van DWG en DXF bestanden, wat betekend dat er 
weinig semantiek tussen de verschillende partijen werd uitgewisseld. Toen op een gegeven 
moment IFC werd gebruikt, bleek dat sommige programma's problemen hebben met de 
uitwisseling van dit bestandsformaat. Zo bleek dat Revit aile ruimten exporteert als een platte 
ruimte, terwijl andere programma's juist een 3D ruimte vereisen om mee te werken. Omdat 
het doel van deze week was aan te tonen hoe ver BIM in zijn ontwikkeling was, werd er aan 
het einde van dag 2 toch geeist dat er in het vervolg met IFC uitgewisseld moest worden, 
ondanks de problemen die daarmee werden ondervonden. 

• Dag 3: Het belang van Ife. 

Op woensdag is er door aile teams gewerkt aan de verschillende onderdelen van de brug, 
welke op basis van IFC met elkaar werd uitgewisseld. Tijdens deze dag komen meerdere 
modelleurs erachter dat hun import/export functie van IFC nog niet optimaal is, en er doen 
zich verschillende problemen voor bij de uitwisseling van IFC. Een van deze problemen is 
de bepaling van het zogenaamde nul-punt. am goed met elkaar uit te wisselen met behulp 
IFC moeten er weI afspraken bestaan over op welke positie er gemodelleerd wordt. Dit is 
van belang omdat anders bij het samenvoegen van de data de verschillende modellen niet 
goed in elkaar overlopen. Dit was nog niet goed gedaan op dag 3, en aan het einde van de 
dag waren er verschillende problemen terug te vinden in het samenvoegen van de modellen. 

Een !Fe Benchmark: Hoe het Building SMART concept de bouw kan veranderen. 8 
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Het belangrijkste moment van deze week doet zich ook voor op de woensdag. Onder de 
aanwezigen groeit het besef van wat er mogelijk is door te werken met BIM. Er wordt steeds 
meer overleg gepleegd door middel van virtuele communicatie en een van de meest 
gebruikte oplossingen is de mogelijkheid om op elkaars bureaublad mee te kijken via 
internet. Aan het einde van de dag blijkt aIleen dat de opdrachtgever wederom ontevreden is 
met het ontwerp. Uit de eerste berekeningen blijkt dat het conceptontwerp ongeveer 1,5 
miljard zal gaan kosten en de opdrachtgever wil meer mogelijkheden terug zien om dit 
bedrag terug te kunnen verdienen. Hij komt daarvoor met een aantal mogelijkheden, welke 
hij terug wil zien in het eindontwerp. In eerste instantie zijn de aanwezigen hierover 
teleurgesteld, aangezien het model weer in 
zijn geheel gewijzigd moet worden. Hoe 
langer de avond duurt groet bij de 
aanwezigen echter het besef dat dit 
helemaal geen probleem is. De woensdag 
is pas de eerste dag dat iedereen echt heeft 
samengewerkt met BIM, en de 
vorderingen waren opmerkelijk te 
noemen. De modelleurs zijn er daarom 
van overtuigd geraakt dat ze in de 
komende twee dagen meer kunnen 
realiseren dan in de afgelopen drie dagen. 

• Oag 4: Tastbaar resultaat 

Nadat iedereen was bekomen van de schrik van dag 3, gingen de deelnemers weer hard aan 
het werk met de nieuwe eisen. De voorspelling van de dag eerder dat het vanaf nu allemaal 
veel sneller zou gaan bleek overeen te komen met het beeld van dag 4. Het eindresultaat van 
deze dag dat er de eerste driedimensionale beelden te zien waren van het eindontwerp 

In het midden van de grote zaal waar de meeste informatie naar binnen kwam en de 
tussentijdse presentaties plaatsvonden, werden gedurende de dag aIle modellen gebundeld tot 
een 3D model. WeI blijkt deze dag weer dat er nog enkele problemen zijn in de 
communicatie tussen de verschillende pakketten en nog steeds zijn er problemen met het 
definieren van het nul-punt. Hierdoor kwam naar voren dat op dit moment niet het 
modelleren, maar het samenvoegen van alle informatie de meeste ti· d zou an kosten. Dit 
werd ook niet in de hand geholpen door 
het netwerk wat voorhandig was. Het 
beschikbaar gestelde netwerk bleek niet 
capabel om alle data met elkaar te 
communiceren en viel geregeld uit. Het 
meeste werk wat op vrijdag nog 
gerealiseerd moest worden is daarom het 
samenvoegen van het model. Om dit voor 
elkaar te krijgen werd er afgesproken dat 
iedereen op vrijdag voor 12.00 zijn 
gegevens af moest hebben, zodat ze bij 
elkaar konden worden gevoegd. 

• Oag 5: Het eindresultaat. 

Figuur 3: Door:.nede BIMCaseweek (Bimcaseweek, 2008) 

Op vrijdagmiddag stond een grote presentatie gepland voor belangstellenden waarin getoond 
kon worden wat er in een week was gerealiseerd met behulp van BIM. Op deze <lag was het 
daarom redelijk hectisch te noemen of dat deze deadline wel haalbaar zou zijn. Uiteindelijk 
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bleek het model net op tijd af en in een anderhalf uur durende presentatie gepresenteerd en 
iedereen inclusief de opdrachtgever was tevreden over het eindresultaat. Het eindresultaat 
was ook opmerkelijk te noemen. In een week tijd was een 3D model gerealiseerd waarmee 
een lichtstudie, energiesimulatie, constructieberekening was uitgevoerd en waar de installaties 
in waren geplaatst. Er was in een week meer gerealiseerd dan dat normaal in een maand 
mogelijk is. Het doel van de week, aantonen tot wat BIM in staat is in een week, is daarom 
ruimschoots gehaald. 

Figuren 4, 5 en 6: impressies van het eindresultaat 

Voor meer informatie over de BIMCaseweek en de eindconclusie van deze week wordt 
verwezen naar het eindrapport van de BIMCaseweek 2007. Dit verslag is terug te vinden op 
de volgende website: 

http://www.buucaseweek.nl/Gedeelde%20docwnen ten IE IMCaseweek%20Eindrapporr%2 
02007.pdf 

(laatst geraadpleegd: 2 juni 2008) 
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1.2.2 Relevantie Project 
Uit de vorige paragrafen blijkt wel de relevantie van deze BIMcaseweek. Dit komt doordat er 
dagelijks met meer dan 80 mensen werd samengewerkt door middel van BIM en dat een 
goed eindresultaat was verkregen. Doordat deze week was georganiseerd door zoveel 
verschillende grote partijen in Nederland, heeft deze projectweek veel exposure gehad in de 
media en is er zelfs een apart eindrapport beschreven en uitgegeven. Maar niet de aandacht 
voor deze week toont het belang van de case, maar vooral de technische ervaring die is 
opgedaan. 

De belangrijkste conclusie was dat men erachter kwam dat de techniek achter BIM verder 
was dan de meeste aanwezigen voor mogelijk hielden. Of zoals een van de aanwezigen zei: 
"De techniek kan momenteel nog maar de helft van wat wordt gesuggereerd, maar dat is wel 
tien keer zoveel als iedereen hier had verwacht." (bron: Danny Joseph, bijlage 2.7). De 
techniek achter BIM is deze week wel tegen een aantal struikelblokken aangelopen, maar is al 
verder dan verwacht en dit kwam gedurende de BIM Caseweek naar voren. Zo kwam IFC 
goed in de picture als uitwisselingsstandaard, werden de mogelijkheden van het werken met 
een 3D model goed benut en zag men de noodzaak van een goede IDM en model server in. 

Er zaten aIleen ook een paar nadelen aan deze week. Een week is namelijk te weinig om een 
bouwproces volledig na te boots en. Met deze week werd wel aangetoond dat 80 mensen met 
behulp van BIM kunnen samenwerken, maar dit wil niet zeggen dat het bouwproces 
daardoor ook verandert. Daarnaast was hetzelfde resultaat waarschijnlijk ook met een 
minder groot aantal mensen te behalen, aangezien de communicatie onderling nu een van de 
grootste knelpunten was. Dit lag aIleen gedeeltelijk ook aan de manier waarop de week was 
opgezet. Door van bovenaf geen bepaalde samenwerkingsvorm op te leggen, waren er een 
aantal dagen nodig voordat er op een effectieve mamer werd samengewerkt. Het is aIleen de 
vraag wat van groter belang is: een goede samenwerking die van bovenaf word 
georganiseerd, of het feit dat er zonder deze opgelegde samenwerkingsvorm met behulp van 
BIM uiteindelijk toch een goede communicatie ontstond. 
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2 Orienterende interviews: 

2.1 Kees van Leeuwen 
Naam: Kees van Leeuwen 
Functie: Projectleider 
Bedrijven: PSIBouw 
Project: A2 

1. Wat verstaat u onder BIM 

BIM is een techniek die ervoor zorgt dat infonnatie eenduidig uitgewisseld kan worden via 
een 3D model. ledere deelnemer aan het bouwproces kan te allen tijde beschikken over de 
gewenste infonnatie en iedereen kan er dan ook gebruik van maken. Doordat iedereen er 
altijd gebruik van kan maken en doordat iedereen vanaf het begin aIle kennis en infonnatie 
binnen kan halen, zorgt dit er ook voor dat er op een andere manier samengewerkt zal gaan 
worden. Men kan namelijk als aannemer eerder in het proces meekijken naar het uiteindelijke 
on twerp en daar sturing aan geven. Je kunt dus op een andere manier gaan samenwerken dan 
nu het geval is en dat allemaal dankzij een technische oplossing voor een reeds lang bestaand 
probleem. 

Overigens ben ik van mening dat BIM de verschillende bouwpartijen zal dwingen op een 
andere manier te gaan samenwerken met elkaar. Er zitten namelijk zoveel voordelen aan 
verbonden aan andere manieren van samenwerking, dat bedrijven wel gedwongen zullen 
worden om over te gaan op een andere manier van samenwerken. Dit is natuurlijk zonder 
BIM ook het geval, maar BIM maakt het gebruik van deze samenwerkingsvonnen ook 
eindelijk echt mogelijk. 

2. Wat was jullie ervaring met BIM gedurende dit project 

In het begin wisten we feitelijk nog niet goed waar we mee bezig waren. Joost (van Wijnen, 
Cadvisual) was vertelde ons heel enthousiast wat er allemaal mogelijk zou zijn en daar zijn 
wij dan ook vanuit gegaan. Achteraf kun je stellen dat sommigen daardoor nu lichtelijk zijn 
afgehaakt, omdat niet is gehaald wat zij hadden verwacht. Dat lag gedeeltelijk aan het project 
en het tijdstip waar we zijn ingesprongen met BIM, maar anderzijds ook aan de 
verwachtingen die van te voren gecreeerd waren. Ikzelf ben nog wel echt enthousiast, aIleen 
sommigen zijn toch ietwat teleurgesteld. 

Zoals ik al zei lag dit mede aan onszelf en het tijdstip waarop we zijn begonnen met BIM in 
dit project. Het was namelijk zo dat het ontwerp al helemaal gerealiseerd was en de bij het 
project betrokken aannemers ook hun planning voor zover mogelijk gereed hadden. 
Hetgeen we met behulp van BIM hebben gedaan is enkel kijken of de gemaakte planningen 
van beide projecten niet met elkaar in conflict waren. Uit het BIM model bleek uiteindelijk 
dat er wel enkele knelpunten waren op dat gebied, maar zij waren niet van bedreigende aard 
voor het project. Wat echt zonde was, is het feit dat we niet de echte voordelen van BIM 
hebben kunnen zien in het project. De echte voordelen zijn naar mijn inziens namelijk 
vooral te behalen gedurende de voorbereidende fase, zoals het ontwerpen en het maken van 
de planning. Omdat dit al was gedaan, kwam BIM een beetje als mosterd na de maaltijd en 
dat is zonde, want het heeft echt grote voordelen. 

Een andere reden waarom sommigen momenteel zijn afgehaakt ten aanzien van BIM is de te 
hoge verwachting die ze hadden. Mensen hebben tegenwoordig allemaal een beeld voor zich 
over hoe computennodellen en simulaties eruit zien. Men denkt dan altijd aan die 
fotorealistische plaatjes die je tegenwoordig altijd te ziet bij bijvoorbeeld een 
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meuwbouwproject. Als je dan kijkt naar wat Cadvisual met behulp van hun software hebben 
gemaakt, dan voldoet dat in zijn geheel met aan het verwachtingsaspect van fotorealistische 
beelden. In tegenstelling tot de welbekende renders heeft het BIM model aileen wel als 
voordeel dat er door het gehele project he en gelopen kan worden. Het is in feite echt een 3D 
model waarin je kunt kijken terwijl dit bij de bekende foto's met het geval is. Wat mensen 
echter met realiseren is dat er met een BIM model veel meer kan dan enkel kijken hoe iets er 
later uit komt te zien en dat zullen mensen toch echt eerst moeten leren. 

3. Wat hebben jullie als PSlbouw van dit project geleerd. 

Nou ten eerste hebben we geleerd dat BIM feitelijk pas echt interessant is als een project 
volledig met behulp van deze techrnek wordt gerealiseerd. De kracht van BIM ligt namelijk 
in de veelzijdigheid er van en tijdens dit project kwam duidelijk dat duidelijk naar voren. Een 
ander aspect wat we hebben geleerd is dat het de volgende keer dat we het willen toepassen 
veel goedkoper zal kunnen zijn dan in dit geval. Maar dat komt gewoon omdat dit de eerste 
keer was, in eigenlijk heel Nederland, dat er op zo'n grootschalig project met BIM is 
gewerkt. We wisten feitelijk nog met wat we nu dankzij de ervaringen die we hebben 
opgedaan wel weten en de volgende keer zullen we veel sneller en goedkoper hetzelfde als 
nu kunnen realiseren. 

Voor mij persoonlijk was het overigens wel een heel succesvol project omdat er in het 
proces iets heel belangrijks was gebeurd. Zoals je weet bestaat het gehele project uit twee 
totaal verschillende orgarnsaties (prorail & Rijkswaterstaat) en uit twee verschillende 
aannemers. BIM heeft er wel voor gezorgd dat al deze partijen eindelijk aan een tafel zijn 
gaan zitten en zijn gaan samenwerken in een vergadering. Dit was mogelijk doordat ze nu 
goed konden inzien wat de andere partij nou aan het do en was en wat er nog op de planning 
stond om te gaan gebeuren. Dit gebeurt normaal gesproken echt nauwelijks en toch konden 
we bij dit project al zien dat dit dankzij BIM wel mogelijk is. 

4. Wat zijn de voordelen van BIM? 

Het grootste voordeel wat ik inzie is dat BIM inderdaad uitermate geschikt is voor nieuwe 
bouwmethoden en samenwerkingsvormen. Het zorgt voor een duidelijkere en meer open 
manier van werken tussen aile deelnemers en kan er op die manier ook voor zorgen dat er 
op een andere marner gewerkt kan worden. Het feit dat bij een ontwerp nu nog geen 
rekening wordt gehouden met de kenrns van de uitvoerende partij is echt zonde. Het 
bespaart tijd en geld en door op een andere mamer te gaan samenwerken en BIM kan 
daaraan bijdragen. Werken met BIM zorgt in mijn optiek echt voor een betere en hechtere 
samenwerking 

Jammer genoeg is bij dit project hier niet echt een aantoonbaar resultaat geboekt op dat 
gebied. Maar waarschijnlijk komt dat ook door de marner van werken en zoals ik al 
aanhaalde het tijdstip waarop we zijn begonnen met BIM toe te passen op dit project. 
Overigens wit ik niet te zeggen dat BIM rnets heeft toegevoegd aan dit project, maar er zijn 
op de manier waarop we hierbij te werk zijn gegaan orunogelijk om harde bewijzen te geven 
van voordelen zoals tijdswinst of vermindering van faalkosten. Voomamelijk de hechtere 
samenwerking is echt een winst gebleken en ik denk ook dat we vooral claar aan moe ten 
blijven denken als we dit project later nog eens bespreken. 

S. Wat zijn de knelpunten van BIM 

BIM zou naar mijn idee wat laagdrempeliger mogen worden, zodat het ook voor simpele 
stukken weg gebruikt kan worden. Nu zijn de voordelen voomamelijk te behalen bij lastigere 
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constructies. De reden hiervoor is dat het nog teveel moeite kost om een BIM model te 
maken ten opzichte van de voordelen bij een eenvoudig ontwerp. Als het zo zou zijn dat een 
BIM model ook grote voordelen zal gaan hebben voor eenvoudige ontwerpen, dan zou dat 
een hele grote stap in de goede richting zijn. BIM zou nu bijvoorbeeld wel toegepast kunnen 
worden op alle 17 kunstwerken over de bestaande snelweg waar we het over hebben, maar 
niet bij de aanleg van het asfalt traject. Dit zou eigenlijk weI het geval moeten zijn. 

Maar ook met grote en ingewikkelde projecten heeft BIM momenteel nog een probleem. 
Het project waar we het nu over hebben was namelijk te groot om in zijn geheel in 4D te 
verwerken. Daarom hebben we Cadvisual het overgrote deel uit laten werken in 3D en 
hebben we ons specifiek gericht op het volgens ons meest interessante knooppunt. 

Een ander knelpunt wat ik aan wi! halen is dat ik niet met zekerheid durf te stellen dat de 
aannemer ook daadwerkelijk bij het ontwerp betrokken zal worden. Het is namelijk zo dat de 
markt dat ook nog zal moeten leren en dat de aannemerij bijvoorbeeld niet gewend is om 
reeds bij het ontwerp mee te kijken naar een project. Hier zal echt een cultuurverandering 
voor moe ten optreden. Ik zie de markt zelf dus als een belangrijk knelpunt voor het 
invoeren van BIM. De echte uitdaging 1igt dan ook in de bouwcultuur en niet in de structuur 
van de bouw. 

6. Wat zijn je verwachtingen aangaande BIM? 

Hoewel dit een eerste verkenning was en niet alles even goed is gegaan zijn wij als PSlbouw 
toch wel overwegend positief. Ais ik eerlijk ben verwacht ik dat we over 10 jaar gewoon 
lachen om discussies als deze en dat iedereen in de toekomst met behulp van BIM zal gaan 
werken. De voordelen zijn namelijk te groot om te negeren. Het zal er dus zeker weten 
komen, maar het proces om daar te komen heeft voldoende tijd nodig. WeI kan dit proces 
bespoedigt worden door steun van organisaties zoals PSIBouw. Wij van PSlbouw zijn 
bijvoorbeeld zeer positief aangaande de toekomstverwachtingen en we zullen BIM dan ook 
blijven steunen en ook proberen te pushen op de markt. 

Bovendien wi! ik nog een keer aanhaken bij wat ik zojuist heb gezegd over de bouwcultuur. 
Ik verwacht wel dat we uiteindelijk allemaal volgens het principe van BIM zullen moeten 
gaan werken. Een belangrijk punt hierbij kan het feit zijn dat je de bouwcultuur kunt 
veranderen door middel van een afrekeningsmechanisme. Hierbij bedoel ik dus dat de 
overheid en gewoon weg bedrijven gaan afrekenen op hun gebruik van BIM. Stel je v~~r dat 
de overheid BIM gaat voorschrijven als eis om v~~r hun te werken, de bedrijven zullen dan 
genoodzaakt zijn om heel snel over te gaan op BIM en dit zal de invoer van BIM heel erg 
bespoedigen. Overigens is voorbeeldgedrag ook echt belangrijk. Hiermee bedoel ik dus wat 
organisaties zoals PSlbouw doen. We geven subsidie aan projecten welke met behulp van 
BIM gerealiseerd worden en op die manier krijgt de bouw meer ervaring en kunnen deze 
projecten dienst doen als voorbeeld voor anderen. De snelste weg is en blijft echter echt 
oplegging van buitenaf. Zeker indien je de bouwcultuur zou willen veranderen. 
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2.2 Joost Wijnen 
Naam: Joost Wijnen 
Functie: Eigenaar / Technisch Directeur 
Bedrijf: CADvisual Intern Holding 
Leeftijd: 37 
Project: A2 & BIMCaseweek 

1. Wat verstaat u onder Building Smart 

Building smart is niets anders dan een uitgewerkte variant van BIM. Het is inderdaad zo dat 
iedereen momenteel nog iets anders onder de term BIM verstaat, terwijl het erg belangrijk is 
om een eenduidig product op de markt te zetten. Daarom kiezen wij voor de term Building 
Smart, wat een van de vele mogelijke varianten is van BIM. Met het punt dat Building Smart 
gebaseerd is op IFC protocollen. J e kunt op basis van bijvoorbeeld Revit naar onze mening 
niet spreken van een BIM. Het kan misschien wel een onderdeel zijn van BIM, maar het kan 
maar 20% van hetgeen wat we uiteindelijk allemaal voor ogen hebben. Een 3D CAD 
systeem is dus geen BIM. Autodesk kan overigens weI een BIM maken, maar dan zal deze 
waarschijnlijk op hun eigen bestandsformaten zijn gebaseerd en we spreken dan ook niet 
over een Building SMART. 

Wat wij verstaan onder BIM is dat er met een en hetzelfde model, zowel het ontwerp, de 
energiehuishouding, de calculatie, de planning en een life cycle analyses gemaakt kan worden. 
Dat je dus uit het model kunt halen waar je het beste je bouwmaterialen kan halen en wat de 
eigenschappen zijn van deze materialen. Maar ook wat de C02 uitstoot van het uiteindelijke 
ontwerp zal zijn en hoe hoog de energiekosten zullen zijn. Feitelijk neigt BIM naar het 
slimbouwen concept toe, maar dan op software gebied. BIM is kortom een informatie 
systeem met tientallen verschillende pakketten en disciplines, welke allemaal nodig zijn om 
tot een systeem te komen. Bovendien is deze manier van werken niet nieuw. Hij wordt al 
veelvuldig toegepast in andere industrieen en komt nu ook naar de bouwsector. 

2. Hoe werken jullie met BIM. 

Laten we eerlijk zijn dat het in de praktijk jammer genoeg nog heel weinig gebruikt wordt. Er 
wordt al wel wat in 3D gewerkt, maar dit is nog geen BIM. En dan bedoel ik daarmee dat er 
nog geen 3D modellen aan elkaar worden overgedragen zodat de ander daar ook echt kennis 
uit kan halen. Wat ze misschien weI doen is 3D modellen samenvoegen om te kijken of iets 
past door mid del van crash controles en zulk soort kleine dingen. Waar wij zelf op uit zijn is, 
is eigenlijk om opdrachten vanuit de markt te creeren of klanten te verwerven die op de 
Building Smart methode willen gaan werken. Daar bedoel ik dus mee, dat zij interesse 
hebben in die energie analyse en life cycle analyses. 

In principe zijn wij als CADVisual de leverancier van de softwareoplossingen daarin. Maar 
feitelijk zijn wij inkoper van die oplossingen en zijn we consultant om die kennis te delen. 
Want mensen hebben vooral de kennis hiervan no dig. Dat de software het kan, dat geloven 
ze wel, maar de stap om er zelf mee aan de slag te gaan hebben ze heel veel moeite mee. Wij 
rich ten ons er daarom momenteel voomarnelijk op om deze kennis over te brengen op 
mens en en om ze tevens proberen te overtuigen van de mogelijkheden van BIM. Dat is dan 
ook de reden dat we een tweede bedrijf hebben opgericht, wat is bedoeld om projecten mee 
te draaien en deze echt in 4D te ontwikkelen. We zijn dan ook veel kwijt aan het testen en 
ontwikkelen van het Building smart concept. Waar we ons dan weI op hebben verkeken, is 
dat de markt inrniddels ver achter op ons loopt en dat we om ons product te verkopen een 
stapje terug moeten doen. Er is daarom ook nog een hoop te doen voor iedereen, en ook 
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voor ons. 

3. Wat zijn voor u de bebngrijkste voordelen van BIM modellen in zijn algemeenheid? 

We zijn op zich weI wat de voordelen en krachten van BIM kunnen zijn. Ais grootste 
voordeel moeten we niet naar voren schuiven dat we een hoogwaardiger eindproduct 
garanderen, maar we willen in dit stadium 3D modellen in gaan zetten waarmee dit wel 
bereikt kan worden. Een voorbeeld hiervoor is het Onuma verhaal: een opdrachtgever stelt 
met Excel zijn programma van eisensamen en bad deze in bij de server. Vervolgens ziet hij 
in 3D wat hij in zijn Excel sheet heeft ingevoerd. Dit werkt heel simpel: iedereen kan het en 
dit is een systematiek om BIM binnen bereik te brengen. Het voordeel zit hem er dan in dat 
de sheet gekoppeld is aan een 3D model met IFC-data en dat die gegevens dan gebruikt 
kunnen worden door de ontwerpers/modelleurs. Je krijgt als voordeel dat de opdrachtgever 
een directe reb tie krijgt met het ontwerp, daar waar hij nu afhankelijk is van wat hij krijgt 
aangeleverd door de modelleurs. Hij kan hierdoor initiatief nemen en controleren, waardoor 
hij meer grip krijgt op het eindontwerp. Nu is het vaak zo dat de calculatie en tekeningen 
nog niet met elkaar stroken en daardoor is het moeilijk om beslissingen te nemen. Dit was 
ook zo bij de BIMCaseweek. 

De grootste voordelen zijn dus te behalen in de communicatie: de koppelingen tussen 
calculatie, pbnning en ontwerp en dat alle disciplines in hun communicatie gebruik maken 
van hetzelfde model. De software kan het, nu de mens en nog. 

4. Wat zijn de gevolgen van de voordelen voor een project? 

Het grootste gevolg is de transparantie en de verantwoordelijkheden die dit met zich mee 
brengt. Een modelleur zal zich moeten realiseren dat hij een hogere mate van detaillering aan 
zijn ontwerp mee moet geven. Nu kan hij bijvoorbeeld in 3 dagen tijd alle 2d tekeningen 
maken en de hoeveelheden worden door iemand anders bepaald, wie er ook weer 3 dagen 
over doet. Het zou kunnen dat een modelleur 5 dagen over een 3D model doet, maar de 
calculator kan het dan uiteindelijk in 15 minuten. Daar haal je in totaal een dag winst mee. 
Dit is misschien maar 20%, maar dat is dan al wel 20%! 

Een ander groot voordeel is dat je erg eenvoudig wijzigingen kan doorvoeren en varianten 
kan bestuderen. Om even een wijziging door te voeren, een gebouw groter, kleiner, hoger 
dan wel bger maken, hoeft niet weer 3 dagen te duren, maar is in veel snellere tijd te 
realiseren. Dit kan hij bijvoorbeeld in een halve dag doen. En dan heb je weer in 15 minuten 
je calculatie. Je kunt dus onderbouwt beslissingen nemen ten aanzien van je variantenstudies. 

5. Wat zijn op dit moment de bebngrijkste obstakels in het gebruik van BIM in zijn 
algemeen? 

Dat de architect er rekening mee moet houden dat bij verschillende soorten metselwerk het 
model ook 2 keer gemodelleerd moet worden. Mensen zullen er kortom aan moe ten wennen 
en gaan denken buiten hun eigen bureaubbd. Dat zijn ze niet gewend. Dat is eigenlijk weI de 
grootste verandering van deze manier van werken. De nadelige vbkken liggen vooral op de 
menselijke aspecten van transparantie en verantwoordelijkheden in de bouw en hoe men hier 
mee om moet gaan. Maar dat dit kan veranderen blijkt weI uit de gebruik van telewerken en 
het boeken van vakanties via internet. Het kan dus opgelost worden. Hiervoor moet wel 
inzichtelijk gemaakt worden dat iedereen er voordelen aan heeft om deze problemen op te 
lossen. Nu wordt er vaak gekeken naar het grote geheel, maar dat is te idealistisch. Je moet 
de mens en bewust maken wat zij er specifiek voor terug krijgen. Elke discipline moet 
beloond worden. Een knelpunt is daarbij dat je onder andere nieuwe samenwerkingsvormen 
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en contractvormen nodig hebt. Neem als voorbeeld dat een architect een beloning krijgt als 
hij een BIM kan aanleveren om het gebruik van BIM te stimuleren. 

Een technisch knelpunt is de doorontwikkeling van IFC of een ander open standaard 
uitwisselformaat. We hebben gezien bij de BIMCaseweek dat mensen er weI mee willen 
werken en dat niemand daar echt negatief over was. Dat is al een heel positief gegeven, want 
er werd altijd op IFC afgegeven. Nu groeit de mening van "goh, we hebben toch iets nodig 
waarmee we allemaal met elkaar kunnen samenwerken" en dat is toch weI heel positief. IFC 
moet je zo zien, het is de afgelopen 15 jaar door techneuten ontwikkeld en zover als 
techneuten snappen wat er in een bouwproces nodig is. Zij hebben het daarom zo gemaakt 
als zij denken wat er zou moe ten zijn. J e moet er vanuit gaan dat zij niet verder kunnen 
ontwikkelen zonder feedback van de markt. Ze kunnen het proces niet simuleren zonder de 
mensen die het echt gebruiken. Als ze het proces niet kunnen simuleren dan kunnen ze IFC 
ook niet verbeteren tot een perfecte eindoplossing. Er is nu dan ook interactie nodig tussen 
de programmeurs en de gebruiker om zo tot een eindresultaat te komen wat voldoet aan de 
wensen van de gebruiker. De basis zelf is op zich wel goed van IFC: De theorie en 
methodiek van de standaard is gewoon goed, maar de eindgebruiker kan er nog niet goed 
mee uit de voeten. Deze verandering zal heel snel moe ten komen. De ontwikkelaars geloven 
er al vanaf dag een in, maar nu moet de eindgebruiker nog overtuigd worden. De 
eindgebruiker moet er ook snel succesvol mee zijn, die gaat er echt geen 15 jaar mee stoeien, 
dus dat moet snel goed komen. 

Een ander knelpunt is overigens dat er vooral over techniek wordt gesproken als het gaat 
over BIM, terwijl het de klant totaal niet interesseert. Daarom heeft de IAI besloten om het 
uiteindelijk Building Smart te noemen, omdat het de klant totaal niet interesseert wat BIM is. 
Een klant boeit het eigenlijk niet wat BIM is, maar wil aIleen een beter en goedkoper 
eindresultaat. Het interesseert hem niets hoe dit gerealiseerd wordt. Jammer genoeg is de 
vraag naar woningen in Nederland nu aIleen zo groot, dat het enige wat de klanten 
momenteel interesseert is dat ze een woning hebben. Woningen worden toch weI verkocht, 
of deze nu optimaal aan de vraag van de klant voldoet of niet, het zal ze niet interesseren 
zolang er een dergelijke schaarste is. 

6. Wat hebben jullie geleerd van het A2 Project? 

Mensen vinden het leuk en mooi om te zien. We hadden voor dit project 2 verschillende 
modellen gemaakt. Het eerste model was een heel groot 3D model voor op het internet. 
Daardoor hebben we verschillende knelpunten voor het werken met BIM mee ontdekt. Een 
voorbeeld hiervan is dat je iets moet installeren op de computer en dat die handeling aIleen al 
moeilijk was voor sommige mensen. Het schrikt mensen af: is het nou een virus of wat is 
het? Een ander mooi voorbeeld hiervan is dat de systeembeheerders de installatie van die 
software gewoon blokkeerden. Zo kon men bij Rijkswaterstaat het model gewoon niet 
bekijken, omdat de benodigde software werd geblokkeerd. Zelf hebben we ook een aantal 
technische punten moeten overwinnen, zoals het op het internet krijgen van zo'n groot 
model. Dat heeft veel tijd en geld gekost. Het doel van dit model was dat mensen het als 
communicatiemiddel konden gebruiken, aIleen heeft het dat effect niet helemaal gehad. Het 
was weI gespreksstof, als in dat mensen het over het model hadden: er werd wel over gepraat 
zonder dat het model er echt bijgehaald werd. Het model werd gewoon nog niet praktisch 
ingezet. De ene planner heeft het wel gebruikt om te kijken hoe het werkte, terwijl de ander 
aIleen geillteresseerd was in de "play" knop. Ais je het dan kostentechnisch afweegt, dan 
heeft de opdrachtgever het gevoel gehad van: "We hebben er wel veel geld in gestoken, maar 
om nou te zeggen dat we dat terug verdiend hebben ... ". Dat was jammer genoeg een 
gemiste kans en daar gaan we ook nog wat aan doen. 
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Het A2 project is voor BIM overigens ook te laat ingezet. We hebben het niet gebruikt als 
een decision support systeem. Het model is niet gebruikt om aan de hand daarvan 
beslissingen te nemen. De tekeningen en planningen waren al bekend en het model is 
daarom door de verschillende partijen voornamelijk gebruikt als bewijsmiddel dat hun 
planning inderdaad goed was. Dat is ook wel een voordeel en dat is ook weI goed, maar dat 
is niet waar BIM voor bedoeld is. Er zijn wel een aantal kleine punten naar voren gekomen, 
zoals dat de twee verschillende projecten toch tegelijkertijd een bepaald gebied nodig 
hadden. Deze problemen zouden echter toch wel naar voren zijn gekomen en of dat het 3D 
model daar echt geld bij heeft bespaard kan betwijfeld worden. Dit is overigens jammer, 
omdat BIM ook gebruikt moet worden om van te voren te ontwerpen en te plannen. Dat 
was hier niet het geval. 

De opdrachtgever PSIbouw gaat er zeker mee verder. We hebben ook meegekregen dat 
Prorail aan de hand hiervan vragen gaat stel1en van "dat willen wij ook!". We hebben dus 
dankzij dit project vraag gecreeerd en dat is voor ons op zich heel positief. Het betekend ook 
dat er behoefte is naar deze techniek. De motivatie van de Prorail is feitelijk niet interessant, 
maar dat ze het al willen is een groot voordeel voor ons. De eindconclusie is daarom dat het 
wel zeker een nuttig project was. En laten we realistisch zijn, zonder deze eerste projecten 
komen de volgende projecten ook met. Er zal altijd een begin moeten worden gemaakt en 
dit was voor ons en voor de opdrachtgever een investering in de toekomst. 

7. Wat hebben jullie geleerd van de BIMCaseweek? 

Het eerste wat we hebben geleerd is dat we 90 mensen hadden om een opdracht uit te 
voeren, terwijl je volgens mij met 10 mensen veel effectiever had kunnen werken. Laten we 
dat in ieder geval voorop stel1en. Het was wel goed dat er zoveel mensen waren hoor! Zo 
kon iedereen eens zien wat er mogelijk was en waarom veel mens en hier zo enthousiast over 
zlJn. 

Wat me ook opviel was dat sommige disciplines enorm veel frustratie, moeite en tijd nodig 
hadden om aansluiting te vinden op andennans infonnatie, terwijl dat nu net een onderdeel 
was van deze projectweek. Ze hebben echt moeite gehad om met elkaars infonnatie te 
werken en dat heeft gewoon tijd gekost. Het idee dat BIM even snel infonnatie 
samenvoegen op een centrale server is, is gewoon niet gelukt in deze week. Ondanks dat de 
infonnatie uiteindelijk weI is samengevoegd. Er zaten bijvoorbeeld fouten in de verschillende 
nulpunten van de tekeningen, waardoor model1en niet vlekkeloos in elkaar pasten. Maar die 
afspraken waren gewoon niet gemaakt. Ik werd gevraagd om even een brug te tekenen en ik 
vroeg waar hij moest komen. Toen kreeg ik als vraag of dat iets uitmaakte en of ik niet 
gewoon die brug kon tekenen. Het proces was dus niet ideaal opgezet om dit voor elkaar te 
krijgen. 

Een ander knelpunt was het spanningsveld tussen de ontwerpers en model1eurs. De 
architecten hadden het idee dat het zo gemakkelijk was om het model te wijzigen dat zij maar 
konden blijven kleien aan het ontwerp. Dit terwijl de model1eurs op een gegeven moment 
toch echt aan de gang wilden gaan met het eindontwerp, zeker gezien de korte tijd die 
beschikbaar was. Dit is meer een cultureel en positioneel verschil van inzicht waarin een 
optimalisatie noodzakelijk is. De onderlinge commurucatie zal nog verbeterd moe ten worden 
en men moet meer kennis van elkaars werk krijgen. 

Het mooie in deze week was om te zien dat iedereen uit zlchzelf tot de conclusie kwam dat 
ze uiteindelijk IFC nodig hadden om te kunnen communiceren. Dat het nog niet helemaal 
optimaal werkte en nog niet al1es deed wat we willen is dan van ondergeschikt belang. Zeker 
als je dan ziet dat iedereen er uiteindelijk zo positief over was. Dus het feit dat mensen IFC 
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omarmden is echt iets heel positiefs. Wij wisten dan wel dat IFC meer kon dan mensen 
dachten, maar we zijn toch echt heel blij dat anderen dat nu uit zichzelf ook konden inzien. 

8. Welke risico's ziet u in het gebruik van BIM? 

Dat de marge op de bouw misschien minder wordt. Bedrijven concurreren elkaar nu op prijs 
en op snelheid. Dit kan dankzij BIM tijdelijk veranderen als je als eerste gaat werken met 
BIM, maar zodra iedereen overgeschakeld heeft, verandert dit weer naar een concurrentie op 
prijs. Het grootste risico is daarom voor de achterblijvers, die zullen op dat moment niet 
meer de concurrentie aan kunnen en zullen daardoor in de problemen komen. 

Er zijn ook wei risico's aan BIM in dit stadium. Bedrijven laten zich leiden door hun beste 
CAD modelleur. Vaak zijn dat maar 1 of 2 mensen in een bedrijf, maar die mensen zijn vaak 
niet gespecialiseerd op BIM. Het probleem hiervan is dat de directie wei aan die mensen 
vraagt wat ze moeten doen, maar die zullen nooit adviseren om dingen te gaan doen waar zij 
niets vanaf weten. Daardoor worden bedrijven misschien wei in een verkeerde richting 
gestuurd, puur en aIleen omdat ze zich niet door de juiste personen laten leiden. Het risico is 
dus dat er te weinig mensen met goede beschikbare kennis zijn voor de grote bedrijven en 
dat er tevens niet snel genoeg mens en worden opgeleid. Het eindresultaat kan zijn dat 
bedrijven wei met BIM gaan werken maar dit een fiasco kan worden en dat daardoor de 
geheIe techniek wordt afgeschoten dankzij een gebrek aan goede kennis. Dat zou heel erg 
zonde zijn, aangezien het momentum nu echt goed is. 

9. Hoeveel verwacht u in de toekomst van BIM terug te zien? 

Iedereen die nu in 2D werkt, zal in de komende 5 tot 15 jaar overstappen op 3D modelleren. 
Dat is nu al een groeimarkt en die zal zich doorzetten. Een andere groeimarkt is dat de 
collega's van de tekenaars ook zullen moeten gaan werken met 3D tekeningen. Dit komt 
doordat het niet mogelijk is om 3D modellen af te drukken. Je kunt moeilijk een 3D model 
in een tas stoppen, maar wei een op een laptop zetten. Er zullen dus tools op de markt 
moeten komen zodat iedereen er op een makkelijke manier mee om kan gaan. De spin-off 
naar andere 3D oplossingen wordt dus zeer groot, niet aIleen naar de collega's, maar ook 
naar de klan ten, de opdrachtgevers en de leveranciers. De 3D markt zal op die manier heeI 
erg groeien binnen de bouwsector en ik denk dat daarmee de acceptatie ook zal doorzetten. 
De belangen zullen daardoor uiteindelijk te groot worden om het terug te draaien. De 
leveranciers zien nu zelfs hun kansen dat ze sturend kunnen worden ten aanzien van 
projecten. Je kunt nu een voorsprong opbouwen, terwijl over 5 of 10 jaar aIle leveranciers 
deze gegevens zullen hebben. Degene die er nu mee gaan werken nemen dus wei de risico's, 
maar als het aanslaat zullen ze in korte tijd heel veel voordeIen opbouwen ten aanzien van 
hun concurrenten. 

10.Hoe sneI denkt u dat BIM geaccepteerd zal worden in de bouwsector? 

Voor dat omslagpunt is nog iets nodig, een revolutie of een noodzaak. De revolutie moet 
echt komen vanuit de overheid en de opdrachtgevers, dat zij bijvoorbeeId hogere eisen gaan 
stellen aan de kwaliteit van de informatie die ze krijgen. Dat ze gewoon gaan eisen dat de 
prijs/kwaliteit beter wordt en dat de markt zich gaat optimaliseren. Dit kun je op twee 
manieren doen. De eerste mogelijkheid is door het voorschrijven van BIM. Voorheen zei 
iedereen "dat accepteert niemand", maar je ziet in Amerika dat iedereen daar uiteindelijk wei 
aan voldoet. Ik voorzie dat dit ook in Nederland zal gaan gebeuren en dat de overheid BIM 
voor gaat schrijven en dat bedrijven dan over zullen stappen omdat ze wei moe ten. Een 
andere mogelijkheid als de overheid het niet gaat voorschrijven, is dat bedrijven uiteindelijk 
toch weI over moe ten stappen dankzij de concurrentie uit andere bedrijfstakken. Zie 
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bijvoorbeeld een Ikea of Toyota. Die hebben hun processen al beter onder controle dan wij 
in de bouwsector, en zullen daardoor zo succesvol kunnen zijn dat traditionele bedrijven weI 
gedwongen worden om over te stappen. 

Ik verwacht dat dit omslagpunt sneller komt dan de mensen doorgaans verwachten. Ze 
zeggen nu graag dat dit 5 tot 15 jaar gaat duren, maar ik denk dat het weI eens veel eerder zo 
ver zou kunnen zijn. Neem de toetsing aan het bouwbesluit. Technisch hebben we dat 
draaiend en toetsing daaraan zou in 2008 al kunnen gebeuren. In andere landen wordt het al 
gebruikt. De kans dat een Nederlands instituut binnen 2 jaar aanklopt bij de overheid 
aanklopt om dit te gaan eisen is reeel .. In 2010 zou het daarom weleens zo kunnen zijn dat 
men echt al BIM gebruikt om het bouwbesluit te toetsen. 

2.3 Remko de Haan 

Naam: Remko de Haan 
Functie: Architect 
Bedrijven: Atelier A & BIM Atelier 
Leeftijd: 40 
Project: BIMCaseweek 

1. Wat verstaat u onder BIM 

BIM is een technische oplossing die naar mijn mening zorgt voor de ultieme vorm van 
samenwerken. BIM zorgt er voor dat o.a. de architect, de constructeur, de aannemer en de 
installateur samen kunnen werken in 1 model, waar de opdrachtgever een goed overzicht 
door kan houden over het werk. Deze kan namelijk exact zien wat voor constructie hij krijgt 
en kan daarom gedurende het ontwerpproces beter zijn invloed uitoefenen op de 
eindcons tructie. 

Daamaast zorgt BIM ervoor dat fouten die nu worden gemaakt wegens slechte 
communicatie (bijvoorbeeld dankzij verschillende tekeningen van 1 model) ophouden te 
bestaan. Het gaat dan ook om helderheid. Helderheid richting de ondememers onderling en 
richting de opdrachtgever. Zo kan de calculator gedurende het ontwerpproces de gehele tijd 
overzicht over de kosten houden, waardoor er beter gecontroleerd kan worden of het 
ontwerp wel financieel haalbaar is. 

2. Op welke marner werkt u op dit moment met BIM?(procesonderdeel, 
3D/4D/5D/etc. & software) 

Op dit moment zijn wij in opdracht van DURA Vermeer bezig met een opdracht welke in 
onze optiek al heel veel gebruik maakt van de mogelijkheden die BIM ons biedt. Zo werken 
wij als architecten, maar ook de constructeur en de instal1ateur allemaal in Revit, waardoor er 
een goede communicatie onderling optreed. Dit is uiteraard pas een begin en is nog niet echt 
waar het gehele BIM concept voor staat. Het probleem met het gebruiken van IFC 
protocollen is echter dat men nog niet weet hoe het exact werkt en daarom vreemd is voor 
ons allemaal. Ik ben er echter wel van overtuigd dat IFC de toekomst is, aangezien dan alle 
programma's onderling met elkaar kunnen communiceren. 

3. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van BIM modellen in zijn algemeenheid? 

Het grootste voordeel volgens mijn optiek is het simpele feit dat de tekeningen die iedereen 
gebruikt gedurende een project ook eindelijk eens daadwerkelijk met elkaar corresponderen. 
Nu komt het nog te vaak voor dat er verschillen in tekeningen zitten die eigenlijk niet 
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mogelijk zouden moeten zijn. Denk aileen maar aan het probleem dat bij een 
overzichtstekening de raamkozijnen op een andere plaats kunnen zitten dan bij de 
geveltekeningen. Die problemen zullen dankzij BIM tot het verleden behoren. Dat is in ieder 
geval voor rnij als architect het grootste voordeel wat ik zo in kan zien. 

4. Wat zijn de gevolgen van de voordelen voor een project? 

Zoals je zult kunnen begrijpen zorgt de betere communicatie, en dan voomamelijk het feit 
dat iedereen in hetzelfde model werkt, ervoor dat er een drastische vermindering van de 
faalkosten zal optreden. Het wordt voor iedereen inzichtelijk wat waar moet komen en 
wanneer dit geplaatst dient te worden. 

Een ander voordeel van BIM wat ik zojuist niet heb uitgelicht is het punt dat het mogelijk 
wordt somrnige projecten veel sneller te kunnen ontwerpen. Dit is echter afhankelijk van een 
tweetal zaken. Ten eerste is dit afhankelijk van de bibliotheek die men nu aan het 
samenstellen is overal. Indien je gebruik kunt maken van een heel goede en uitgebreide 
bibliotheek zal het heel eenvoudig worden om relatief simpele ontwerpen te realiseren. 

Daarentegen is het wel zo dat als er geen gebruik gemaakt kan worden van deze bibliotheek 
omdat het project zo ingewikkeld is dat er geen modellen in de bibliotheek gebruikt kunnen 
worden, het ontwerpproces juist vee I langer zal gaan duren. Dit komt doordat het 
onmogelijk wordt ailes in de bibliotheek te stoppen en er dus nog genoeg ontwerpen zijn 
welke in zijn geheel zonder gebruik te maken van de bibliotheek gemodelleerd zullen moe ten 
worden. We zullen daarom een nog groter onderscheid gaan krijgen tussen verschillende 
projecten. 

Ook interessant aan te halen is een probleem wat voor de architect in de toekomstige situatie 
gaat gelden. Zoals ik al zei zullen de grootste voordelen voor het uiteindelijke project te 
behalen zijn bij de faalkosten. Deze voordelen liggen echter voomamelijk bij de aannemer en 
de opdrachtgever, en de architect heeft hier geen baat bij. Als het ontwerp dan zo 
ingewikkeld is dat het ontwerpproces langer zal duren dan bij de traditionele bouwmethode, 
dan heeft de architect er zelfs nadeel van om BIM te gebruiken, terwijl aIle andere 
deelnemers aan het bouwproces er voordeel van hebben. Dit is weI iets om over na te 
denken als architect zijnde. 

Om hierop door te gaan denk ik dan ook dat de architect een andere rol in het bouwproces 
zal gaan krijgen. In de ideale situatie om het volle potentieel uit BIM te halen zal vanaf het 
VO ontwerp de het gehele bouwteam reeds bij elkaar moe ten komen. De posities in de 
bouwkolom zullen dan ook moeten veranderen om aan deze eis te voldoen en in die optiek 
is het niet zo vreemd om te stellen dat ook de architect een andere, meer communicerende 
rol zal moeten gaan vertolken. 

5. Wat zijn op dit moment de belangrijkste obstakels in het gebruik van BIM in zijn 
algemeen? 

Wat ik tot op dit moment merk is dat er nog steeds wel een probleem is bij de 
uitwisselbaarheid van bestanden. Als oplossing hiervoor zie ik dat de software ontwikkelaars 
eens met elkaar moeten gaan praten om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Op dit 
moment is het namelijk nog zo dat elke ontwikkelaar en leverancier enkel naar de 
theoretische kant van BIM kijkt, terwijl de aannemer hier totaal geen interesse in heeft. Het 
zal hem niet interesseren of een bestand in .dwg of .ifc zal worden uitgewisseld, maar enkel 
dat het werkt. Het zou dan ook goed zijn om een standaard te krijgen die daadwerkelijk ailes 
goed kan uitwisselen en ook naar volle tevredenheid werkt. Op dat punt zie ik wel potentieel 
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voor .ifc, aangezien het ook de doeistelling van deze techniek is om aIle software met elkaar 
te kunnen laten communiceren. 

Een ander knelpunt wat ik merk op dit moment is dat de techniek nog niet zover is dat deze 
ook echt iets te bieden heeft aan de architect. De architect kan nog niet doen wat hij wi! in 
de nieuwe software programma's, en aangezien de bibliotheek nog niet klaar is, kan hij ook 
hier nog geen voordeel uithalen. De techniek dient dan ook nog verder ontwikkeld te 
worden voor hij echt interessant wordt voor architecten. Dat staat wel op het punt van 
gebeuren, maar het is echt nog niet zover. 

Bovendien is er ook nog geen echte vraag naar 3D modellen vanuit de bouwsector. Dit komt 
mede doordat de bouwsector op dit moment nog ingesteld is op het gebruik van 2D 
tekeningen om hun werk uit te kunnen voeren. Het kan in sommige gevallen weI, maar dan 
kost het ze nog te veel geld en tijd. Dit gaat uiteraard ook nog weI veranderen gezien de 
grote voordelen die BIM ons te bieden heeft, maar het is een geheel nieuwe manier van 
werken en dat proces van veranderen heeft gewoon zijn tijd nodig. Een goede vergelijking 
op dit gebied kan worden getrokken naar het de overgang van tekenen op papier naar het 
gebruik van de computer. Ook deze verandering heeft heel veel tijd gekost voor iedereen 
daadwerkelijk over was gegaan op de computer, en nu zal niemand het nog in zijn hoofd 
halen alles op papier te tekenen. Hetzelfde verwacht ik eigenlijk gezegd met de techniek van 
BIM. 

6. Welke functionaliteiten denkt u deze week vooral te gebruiken? En waarom? 

Ikdenk deze week zelf heel weinig functies van BIM te zullen gebruiken, maar dit komt 
door mijn rol als architect en de tijdsdruk van deze week. Ik ben nu meer bezig met mensen 
aansturen en het communiceren met anderen dan dat ik daadwerkelijk zelf met de techniek 
werk. Wel heb ik deze week een heel erg grote interesse in het hele .ifc gebeuren en of deze 
techniek ook echt werkt deze week. Het is als architect heel interessant om te kijken of het 
samenwerken in een en hetzelfde model ook echt werkt en een goed resultaat oplevert. 

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in het gebruik van BIM in deze 
week? 

Het grootste knelpunt is wat ik net al aanhaalde: de uitwisselbaarheid van bestanden. Zoals je 
weet ging het gisteren helemaal verkeerd. De hele dag hadden verschillende groepen 
modelleurs gewerkt aan het project en aan het einde van de dag bleek dat de verschillende 
bestanden niet uitwisselbaar waren. Daarom zijn we nu dan ook overgestapt op het gebruik 
van slechts 2 verschillende bestandstypen, te weten .dwg en .ifc. Dit is gedaan omdat bijna 
alle programma's al wel kunnen werken met .ifc op een paar na, welke dan weer weI werken 
met .dwg. En aangezien .ifc betrekkelijk eenvoudig omgezet kon worden naar .dwg is daar 
dat probleem ook mee opgelost. 

Een ander knelpunt is terug te vinden in de opzet van deze week. Naar mijn idee heeft men 
het ambitieniveau te hoog gesteld, zeker gezien de manier waarop deze week is opgesteld. 
Daamaast was het niet voor iedereen in eerste instantie duidelijk wat nou eigenlijk de 
doelstellingen waren. Na een aantal dagen werken is dit echter al een stuk beter geworden. 

8. Welke risico's ziet u in het gebruik van BIM? 

Laat ik voorop stellen dat ik natuurlijk heel positief gestemd ben aangaande BIM. Dit blijkt 
ook weI uit het feit dat ik pas geleden met een aantal compagnons een bedrijf heb opgericht 
wat zich specialiseert in BIM oplossingen. 
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Maar hoewel ik zeer positief ben ingesteld over BIM zie ik wel een risico. Niet zozeer in 
BIM zelf, maar eerder in de techniek en hoe deze gebracht wordt. Doordat momenteel zoals 
gister en vandaag duidelijk werd de uitwisselbaarheid tussen verschillende programma's nog 
niet optimaal is, kunnen mensen het vertrouwen wat ze in eerste instantie in BIM hadden 
verliezen. Het is daarom zaak dat de techniek zo snel mogelijk dit probleem oplost, zodat 
deze mensen ook duidelijk gemaakt kan worden dat het wel degelijk een heel goede 
ontwikkeling met zich mee draagt. 

9. Wat verwacht u deze week te leren, me de ten aanzien van het ontwerp? 

Ik verwacht zelf niet zo heel veel te leren deze week ten aanzien van BIM. Niet omdat ik 
pretendeer alles te weten en overal inzicht in heb, maar eerder gezien de opzet van de week 
en de rol die ik deze week op mij neem. Ik verwacht alleen wel heel veel verwante zielen 
tegen te komen deze week en daardoor mijn netwerk uit te breiden. Een week als deze kun je 
ook een bee~e zien als een week om te netwerken namelijk. Op deze manier hoop ik dan 
ook te zien en te leren hoe wij nu verder moeten met de ontwikkeling van BIM. 

10.Hoeveel verwacht u in de toekomst van BIM terug te zien? 

lk verwacht gewoon dat BIM op een gegeven moment de standaard techniek zal worden 
waar de gehele bouwsector mee aan het werken is. Dit kan gewoon niet anders als je kijkt 
naar de voordelen die het ons bied en de verandering van de samenleving. Communicatie 
wordt gewoon steeds belangrijker en BIM kan ons help en deze te optimaliseren. 

Bovendien verwacht ik dat dankzij BIM de gehele bouwsector verplicht wordt gesteld om 
het bestaande proces te veranderen. BIM is namelijk zoals ik al zei niet alleen een techniek, 
maar tevens een hulpmiddel om andere samenwerkingsvormen mogelijk te maken en de 
industrie zal zich op deze samenwerkingsvormen moeten gaan instellen. 

Daarnaast heb ik het idee dat de modelleurs misschien weI een eigen bedrijfstak in de 
bouwsector zul1en gaan vormen. Ze worden steeds belangrijker bij het proces, aangezien zij 
degene zijn die de nieuwe verbeterde communicatie mogelijk maken. De architect zelf is niet 
de aangewezen persoon om alles in de computer te modelleren, daar zul1en zij 
gespecialiseerde mensen voor aan moeten nemen en ik acht het dan ook niet 
onwaarschijnlijk dat zij een nieuwe groep gaan vormen in het bouwproces. 

11.Hoe snel denkt u dat BIM geaccepteerd zal worden in de bouwsector? 

lk ben er van overtuigd dat BIM als standaard over 5 jaar geaccepteerd zal zijn en dat over 
een jaar of 10 iedereen hierop is overgestapt. Feit is weI dat je momenteel nog heel veel 
energie in de techniek moet steken om het te kunnen gebruiken, maar dat je ook wel heel 
veel voor terug krijgt. Daarnaast zitten gedurende deze week alle pioniers op dit gebied in 
Nederland hier verzamelt en kun je eindelijk eens zien wat er echt al kan. 
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2.4 Wim Scheele & Jaap Bosscha 
Naam: Wim Scheele & Jaap Bosscha 
Functie: projectleiders 
Bedrijf: Gemeentewerken Rotterdam 
Leeftijd: 46 & 41 
Project: BIMCaseweek 

1. Wat verstaat u onder BIM 

BIM is een bouwfilosofie waarbij men aile digitale data die bij een project behoort onder 1 
dak onderbrengt, welke tevens onderling uitwisselbaar is. Het is dan ook niet enkel een 
werkwijze, maar tevens een houding van de mensen waarbij de wil om inzichtbaar en 
uitwisselbaar informatie uit te wisselen van groot belang is. 

2. Op welke manier werkt u op dit moment met BIM?(procesonderdee~ 

3D/4D/SD/etc. & software) 

Wij als Gemeentewerken Rotterdam werken inmiddels al op betrekkelijk veel gebieden met 
de mogelijkheden die BIM ons biedt. Te denken valt in deze aan: 

Actief gebruik van 3D modeilen gedurende de ontwerpfase 
Haalbaarheidsstudies van projecten 
De visualisatie van ontwerpen 
De materialisatie van deze ontwerpen 
Het uittrekken van hoeveelheden 
Het maken van planningen via 4D ontwerpen 
Het beschrijven van demarcaties: het verdelen van het territorium in wie, wat en 
waar. 
We hebben reeds een voiledige 3D ondergrond van de gehele stad Rotterdam 
We experimenteren met het bepalen van wapening met behulp van 3D modeilen 
We gebruiken BIM voor ruimtelijke studies: hoe ziet het on twerp eruit in de 
omgevmg 
BIM wordt gebruikt om 3D ontwerpen te maken van detaillering. 

Er kan daarom geconcludeerd worden dat we al redelijk ver zijn in het gebruik van BIM ten 
aanzien van andere overheden. 

3. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van BIM model1en in zijn algemeenheid? 

Dankzij het gebruik va BIM modeilen hebben we een sneilere besluitvonning lrunnen 
realiseren dankzij het gebruik van de duidelijkere en explicietere communicatiemogelijkheden 
die BIM ons bied. 

Daamaast zorgt het gebruik van BIM voor een aantoonbare reductie in de ontwerpfouten, 
wat tegenwoordig redelijk bepalend is voor de kosten van een project. Het is voor ons 
duidelijk geworden dat de verhoogde kosten die gepaard gaan met het ontwerpen van een 
project in 3D geheel teniet worden gedaan door de reductie in faalkosten. Wel dient 
aangemerkt te worden dat niet aile faalkosten eruit gehaald kunnen worden omdat niet aile 
fouten terug zijn te herleiden tot het bestek. 

We hebben zelf nog niet ondervonden dat er de bouwtijd dankzij BIM kan worden verkort, 
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maar dat komt waarschijnlijk mede doordat wij enkel vanuit de opdrachtzijde betrokken zijn 
bij een project. We weten met of een aannemer dankzij BIM de uitvoeringstijd kan 
verminderen, maar achten dit weI waarschijnlijk gezien het beter gemtegreerde ontwerp dat 
dankzij BIM te realiseren is. 

4. Wat zijn de gevolgen van de voordelen voor een project? 

De voordelen zitten zoals net besproken voornamelijk in de voorbereidingsfase, waarbij je 
als opdrachtgever meer invloed kan uitoefenen op een ontwerp. Zo hebben wij pasgeleden 
met gebruik van BIM, reeds in het ontwerp de posities van de beveiligingscamera's in een 
gebouw bepaald. We hebben BIM hiervoor gebruikt om in het ontwerp gelijk te kijken naar 
de zichtlijnen van de camera's en de beveiliging, om zo een optimale beveiliging te kunnen 
realiseren. 

5. Wat zijn op dit moment de belangrijkste obstakels in het gebruik van BIM in zijn 
algemeen? 

Het belangrijkste knelpunt waar wij momenteel op vastlopen is het gegeven dat BIM in het 
algemeen, en 3D modeIlering in het bijzonder, te veel rekenkracht vraagt van de computers. 
Zo moet een computer 2,5 dag rekenen aan een gemiddelde constructieberekening en loopt 
hij in zijn geheel vast als we te veel data willen invoeren. Momenteel is ons gebruik van BIM 
dus gelimiteerd door de hoeveelheid rekenkracht die we nodig hebben. 

Tegen veel andere problemen, zoals een gebrek aan rekenkracht lopen wij met aan. De reden 
hiervoor is aIleen met de software zelf, maar het feit dat we iemand met voldoende kennis 
van BIM binnen onze orgamsatie hebben aangenomen. Zolang wij hem de tijd en ruimte 
geven om zelfstandig te werken, draagt hij ervoor zorg dat hij de gegevens die wij willen 
hebben ook daadwerkelijk uit het model verkrijgen. Onze tip is daarom dat indien dit een 
probleem is, gewoon iemand in te huren die dit probleem kan ondervangen. 

6. Welke functionaliteiten denkt u deze week vooral te gebruiken? En waarom? 

Een functionaliteit die we graag terug zouden willen zien is dat de bouwlogistiek eens een 
keer gekoppeld gaat worden. Hiermee bedoelen we dat men een 4D planning met enkel 
gebruikt als planning, maar dat men daarmee tevens de logistiek van een project bepaalt. Zo 
zou het mogelijk moe ten zijn dat men dankzij het gebruik van een 4D planning kan bepalen 
wanneer er welke materialen op een bouwplaats geleverd dient te worden en wat de 
consequenties hiervan voor de verkeersstromen zijn. Dit zou men makkelijk kunnen 
realiseren door middel van het gebruik van de huidige software. 

Een echte BIM functie die wij als opdrachtgever deze week zouden gebruiken zien wij echter 
met. Niet dat dit met mogelijk zou zijn, maar het probleem steekt er tevens in dat wij intern 
waarschijnlijk al meer hebben gedaan dan de voortgang die we hier deze week zullen boeken. 
Door grote inmenging zijn wij daarom bang dat wij het proces wat deze week plaats vind 
kunnen verstoren. 

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in het gebruik van BIM in deze 
week? 

Een knelpunt voor ons persoonlijk is de tijd die het voor ons kost om hier aanwezig te zijn 
in combinatie met onze beschikbaarheid. Gezien ons werk zijn we eigenlijk ook op andere 
plekken nodig en het is heellastig dit nu te managen. 
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Een algemeen kndpunt aan deze week zit hem wat ons betreft voomamelijk in de ambitie 
die men deze week heeft. Het is goed om ambitieus te zijn, de vraag is echter of de hoge 
ambities die gesteld zijn voor deze week weI realiseerbaar zijn. Men heeft niet enkel slechts 
een week de tijd om een geheeI project te realiseren, maar er zijn tevens verschillende 
hinderlijke factoren aanwezig. Te denken valt aan het feit gewerkt wordt met nieuwe en voor 
de deelnemers gedeeItelijk onbekende technieken aan een voor hen nog onbekend project 
met mens en die zij voorheen nooit had den gezien. Dit zorgt ervoor dat alles voor iedereen 
wennen is en het daarom lastig is om in een week tot een goed uitgewerkt eindontwerp te 
komen. Tel daarbij nog eens op dat de infrastructuur van alle programma's nog niet optimaal 
zijn, en er kan geconcludeerd worden dat dit alles bij elkaar ervoor zorgt dat het lastig is om 
de gestelde ambitie te realiseren. 

8. Welke risico's ziet u in het gebruik van BlM? 

Wij zien in het gebruik van BlM geen negatieve risico's, maar enkeI kansen. Het is dom om 
niet te proberen met BlM te werken. Dit geld vooral als men kijkt naar deze week, waarin er 
fouten gemaakt mogen worden zonder dat deze daadwerkelijke consequenties met zich 
meebrengen. Dit laatste zorgt er zeIfs voor dat het juist goed is als we deze week zoveel 
mogelijk problemen tegen komen. Ais we hier problemen tegenkomen, dan kan men in een 
veilige omgeving aan deze problemen werken zonder dat daar grote negatieve consequenties 
aan verbonden zijn. 

Een probleem die wij zeker verwachten terug te zien deze week, is met de data interface. 
Dankzij onze ervaring zijn we ervan overtuigd dat het deIen van digitale data zeker voor 
problemen tussen de verschillende gebruikte programma's gaat zorgen. Dit geeft niets, 
aangezien dit ais een goed leermoment kan worden beschouwd. 

9. Wat verwacht u deze week te leren, mede ten aanzien van het ontwerp? 

Er zit inderdaad een verschil in tussen wat wij verwachten te leren voor onszelf en wat wij 
verwachten te leren aangaande het ontwerp. Kijken we naar het eerste, dan is onze 
verwachting dat wij een beter beeld verkrijgen van hoe de rest van de bouwwereId er voor 
staat aangaande Bim. Zo verwachten we dat we inzicht krijgen in nieuwe programma's die 
we nog niet kenden, maar ook willen we kijken of er inderdaad al een echte integratie tussen 
de verschillende partijen gedurende het ontwerp afgedwongen kan worden. Dit is zeer 
interessant voor ons, zeker gezien de toekomst. 

lnhoudelijk ten aanzien van het on twerp verwachten wij echter niets nieuws te leren. De 
redenen hiervoor zijn al aangedragen en hebben te maken met de factoren tijd, kennis van 
het project en samenwerking. Het is daarom niet onze verwachting dat er uiteindelijk een 
heel spectaculair nieuw ontwerp zal worden gerealiseerd, maar we hopen dat een belangrijk 
deel van de informatie die we willen hebben weI ontsloten kan worden via dit model. We 
hopen natuurlijk dat het wei een nieuw en interessant ontwerp oplevert waarmee de discussie 
over de 3" stadsbrug nieuwe leven ingeblazen kan worden. 

1 O.Hoeveel verwacht u in de toekomst van BlM terug te zien? 

Wat wij hopen is dat Bim op een goede manier gefaciliteerd zal gaan worden, waardoor het 
algemeen beter bruikbaar zal worden dan nu het geval is. De verwachting is namelijk dat 
BlM uiteindelijk kan zorgen voor een nog betere en directere communicatie tussen de 
verschillende bouwpartners. lets wat nu reeds het geval is, maar gezien de staat waarin BlM 
zich bevindt nog zeker niet optimaal is. Zie ook het probleem wat we hebben beschreven 
met betrekking tot processorkracht. 
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Hoewel BIM primair zorgt voor een betere communicatie, verwachten wij daarnaast tevens 
dat het voor een beter eindproduct zal zorgen. Men kan dan denken aan nieuwe en 
innovatieve ontwerpen, welke nu nog niet realiseerbaar zijn, maar die dankzij BIM in de 
toekomst wel vruchtbaar zullen worden. We verwachten dan ook dat we in de toekomst nog 
veel van BIM zullen horen en zien en dat het een grote impact op de sector zal hebben. 

11.Hoe snel denkt u dat BIM geaccepteerd zal worden in de bouwsector? 

Laten we voorop stellen dat wij als gemeentewerken Rotterdam al echt zijn begonnen met de 
implementatie van BIM. We zien er zelf de voordelen nu al van in en we gebruiken de 
huidige mogelijkheden reeds elke dag voor ons werk. 

Zo gebruiken we op het moment ook al VISI. Dit is een product welke gedeeltelijk 
vergelijkbaar is met BIM, met het verschil dat VISI veel minder omvangrijk is. Het is 
namelijk een internet platfonn waarop de communicatieve stukken welke benodigd zijn voor 
een bouwcontract worden geplaatst. Dit heeft als voordeel dat er een beter comrnunicatie 
met betrekking tot de contracten ontstaat met de aannemers en dat er tevens gelijk een 
archief ontstaat voor later. Gezien de eenvoud van het systeem en de voordelen die wij erbij 
behalen, dwingen wij de bedrijven die met ons willen samenwerken dan ook om VISI te 
gebruiken. 

Over BIM zelf verwachten wij dat deze techniek over een jaar of 10 daadwerkelijk de 
standaard zal zijn in de bouwsector. De redenen hiervoor zijn divers, zoals kinderziektes met 
betrekking tot software en de wil van mensen om het te gebruiken. Zo zal er de komende 
jaren nog weI een aantal stromen zijn over het de manier waarop BIM zal moe ten worden 
toegepast, maar dit blijf je houden. We zijn er echter van overtuigd dat over 10 jaar zo goed 
als iedereen volgens de BIM methode te werk gaat. 

2.5 Frits van Enk 

Naam: Frits van Enk 
Functie: Directeur 
Bedrijven: Veccins, Management Installation Support 
Leeftijd: 52 
Project: BIMCaseweek 

1. Wat verstaat u onder BIM 

BIM is niets anders dan dat een gebouw wordt ontworpen op basis van databases. Het heeft 
kortom met niets anders te maken dan pure techniek. Hoewel het ervoor zorgt dat er andere 
samenwerkingsvonnen kunnen ontstaan, is dat geen onderdeel van BIM. Het heeft dus niets 
te maken met de proceszijde, hoewel dat wel vaak gesteld wordt. 

V oor mij is BIM eigenlijk niets meer dan dat ik met een 3D model kan werken en dat indien 
ik een glazen raam aanklik, er een pop up verschijnt met ailerlei informatie. Er kan dan 
gedacht worden aan de afmetingen van het glas, hoeveel energie hij doorlaat, hoeveel 
zonlicht erdoorheen komt en hoeveel schoonmaak kosten er aan verbonden zijn. Maar niet 
aileen de eigenschappen van het glas zelf worden dan getoond, maar tevens de kostprijs, de 
leverancier en de levertijd zijn allemaal ne*s in het model ingesloten. 

Databases zorgt er dan tevens voor dat iedereen eindelijk in dezelfde omgeving zijn werk 
kan doen. BIM doet zelf echter niets en is enkel het software pakket. Wat je met de software 
en de gegevens daaruit doet is totaal afhankelijk van de gebruiker. 
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2. Op welke mamer werkt u op dit moment met BIM?(procesonderdeel, 
3D/4D/5D/etc. & software) 

Laat ik beginnen met het feit dat ik begonnen ben al procesmanager voor installatie 
technieken. Ik begeleide dus het proces en in die rol werkte ik op basis van prestaties. Als ik 
de doelstellingen met behaalde, dan werd ik ook met uitbetaald. Dit heeft er voor gezorgd 
dat ik al redelijk snel opzoek ging naar meuwe technieken waardoor het voor mij mogelijk 
werd om zoveel mogelijk doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen. 

Zo ben ik ook BIM tegengekomen en ik kan nu met zekerheid stellen dat we nooit op een 
andere mamer hadden moe ten gaan werken. Veel mensen waren tegen het gebruik van BIM, 
alleen omdat het meuw en onbekend was, maar intussen werken wij volledig in 3D op basis 
van IFC software. Het grootste voordeel voor ons van BIM is dat indien er ook maar 1 ding 
verandert, het gehele programma deze verandering doorvoert door het gehele ontwerp. Er 
kunnen dus geen fouten meer ontstaan door deze handeling en dit scheelt enorm in de 
faalkosten voor ons. 

3. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van BIM modellen in zijn algemeenheid? 

Ik merk zelf dat er voor ons 3 belangrijker voordelen aan het gebruik van BIM kleven. Zo 
sla je feitelijk een gehele ontwerpfase over, te weten de VO fase. Dit komt doordat iedereen 
al vanaf het begin met elkaar samenwerkt en er gezien de werkwijze geen tekeningen van 
halverwege het proces benodigd zijn. Hierdoor kunnen de kosten van de ontwerpfase lager 
uitvallen wat het eerste voordeel is. 

Het volgende voordeel wat ik zie is dat je aan de opdrachtgever sneller en beter duidelijker 
kunt maken wat je aan het doen bent. De opdrachtgever heeft namelijk weinig kenms van de 
bouw en die snappen daardoor de tekeningen die we nu gebruiken totaal met. Het is alleen 
met zo dat ze alleen de tekeningen met begrijpen, maar ze hebben ook geen weet van de 
consequenties van sommige keuzes is. Met behulp van BIM kunnen ze in 3D in hun 
toekomstige pand rondlopen en zo beter zien wat er nu uiteindelijk gebouwd wordt. Dit 
zorgt er ook voor dat zij beter beslissingen kunnen nemen ten aanzien van het ontwerp en 
men verkrijgt daardoor een voor de klant kwalitatief hoger eindontwerp. 

Het laatste voordeel wat ik aan wil halen wat specifiek voor onze tak van werken geld is dat 
het ook voor de monteurs ontzettend handig is om te gebruiken. Het wordt voor ons veel 
duidelijker voor een constructie gerealiseerd wordt wat er door ons gedaan moet worden. 
Tevens neemt de software ons een gedeelte van het werk uit handen, doordat deze in staat is 
om een deel van onze berekeningen over te nemen. Zo kan gedacht worden aan hoeveel 
stopcontacten er in een ruimte nodig zijn en waar deze ongeveer geplaatst moe ten worden 
om een optimaal resultaat te verkrijgen. 

4. Wat zijn de gevolgen van de voordelen voor een project? 

Er zijn verschillende voordelige gevolgen van BIM te benoemen. De belangrijkste is dat de 
efficiency van je bedrijf omhoog gaat. Dit houdt voor een bedrijf in dat zij minder werk 
hoeven te doen om tot eenzelfde resultaat te komen, wat er uiteindelijk voor zorgt dat je 
meer opdrachten in een jaar kan realiseren. Het is alleen daarom al een gigantische 
meerwaarde voor een bedrijf. Maar ook de marner waarop je jezelf kunt profileren op de 
markt is voor ons van zeer grote waarde. 

Daamaast is het voor de opdrachtgever ook heel positief, aangezten de kosten van een 
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constructie drastisch gereduceerd kunnen worden. Dit komt mede door de hogere mate van 
efficiency, maar ook door een vennindering van de faalkosten en een betere afstemming 
tussen de verschillende partijen. 

Deze afstemming tussen de verschillende bouwpartners is overigens niet iets om te 
onderschatten. Het zorgt namelijk niet enkel tot een beter en goedkoper eindproduct, maar 
ook tot minder juridische problemen onderling. Ais er nu namelijk problemen ontstaan, dan 
zijn daar altijd juridische gevolgen aan verbonden. Ais deze problemen dankzij BIM 
voorkomen kunnen worden hoeft er minder geld en tijd uitgetrokken te worden omdat er 
geen noodzaak meer is tot een rechtsgang. Dit is eigenlijk voor elke bouwpartij een heel 
groot voordeel waar iedereen echt gelukkig mee is. 

Ais laatste voordeel wil ik het verdwijnen van bestekken aanhalen. Waar je nu nog 
uitgebreide bestekken moet beschrijven waarbij elke aannemer gelijk gaat zoeken naar meer 
en minder werk, dan is dit bij goed gebruik van BIM verleden tijd. Je verstuurd gewoon je 
3D model en iedereen kan er alle gegevens zo uithalen. Verbind dit aan de kosten per 
eenheid en de aannemers kunnen zelfs op een betrekkelijk eenvoudige manier de kosten 
berekenen. De tijd en kosten die ruermee gewonnen worden zijn echt iets om in de gaten te 
houden. 

5. Wat zijn op dit moment de belangrijkste obstakels in het gebruik van BIM in zijn 
algemeen? 

Een belangrijk knelpunt voor ons is dat er nog niet veel met BIM gewerkt wordt. Aangezien 
wij als installateurs achteraan het ontwerpproces zitten, zijn wij afhankelijk van bijvoorbeeld 
arcrutecten voor onze modellen. Het is niet onze taak om een heel 3D model op poten te 
zetten. Dit is dan ook de reden da we voomamelijk met een tweetal arcrutecten werken, 
waarvan een er echt alleen op basis van IFC werkt en de ander op basis van een minder 
omvangrijk 3D model. Omdat dit ook daadwerkelijk de enige arcrutecten zijn waar wij mee 
samenwerken die ons dit model leveren, toont weI aan dat er momenteel nog te weinig 
mensen met BIM werken om voor ons altijd efficient te zijn. Doordat we echter heel veel 
voordeel uit het werken met BIM halen, hebben we ervoor gekozen om zelf eenvoudige 
constructies in 3D te modelleren, puur en alleen voor ons eigen gebruik. 

Als we kijken naar het waarom er nog niet zoveel met BIM wordt gewerkt, dan valt het ons 
op dat dit voomamelijk ligt in de angst van opdrachtgevers en aannemers dat het teveel kost. 
Dit komt voort uit het feit dat de kosten van BIM software wel inzichtelijk zijn voor 
mensen. Aan elk software pakket hangt een prijskaartje wat je zo kunt opvragen. Wat ze 
echter niet zien, zijn de exacte voordelen die ze er mee kunnen behalen. Er wordt wel gezegd 
dat er voordeel is, maar zolang voor hen niet inzichtelijk is hoe groot dit voordeel is, blijft bij 
veel mensen de angst regeren. 

Een ander knelpunt, wat in tegenstelling tot het voorgaande niet met mens en te maken heeft, 
ligt op het technische vlak. De huidige software is nog niet uitontwikkeld, waardoor het nog 
lastig is om BIM daadwerkelijk te gebruiken. Kijk aileen al naar de bibliotheek die 
aangemaakt dient te worden. Wij werken momenteel met software uit Duitsland, wat 
betekend dat de bibliotheek niet is geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt. Om de echte 
voordelen uit BIM te halen zul1en zulke software matige zaken zo snel mogelijk opgelost 
moeten worden. 

6. Welke functionaliteiten denkt u deze week vooral te gebruiken? En waarom? 

De opzet was oorspronkelijk dat ik er mede verantwoordelijk voor zou zijn dat er in het 
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uiteindelijke ontwerp ook daadwerkelijk de installaties zouden zijn gemodelleerd. Zo zouden 
wij de hoofdstructuur van de installaties, het energie verbruik en een overzicht van de 
energiehuishouding modelleren. Dit is inmiddels zo goed als onmogelijk geworden aangezien 
we nu na bijna 3 dagen nog niet de benodigde in forma tie hebben gekregen van de 
architecten. Wij nemen dat hen niet kwalijk gezien het verloop van de week, maar dit is voor 
ons wel een gemiste kans. Nu zijn wij er vooral mee bezig omonze inzichten in het ontwerp 
globaal mee te nemen. Ik ben dan ook vooral adviseur deze week. 

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in het gebruik van BIM in deze 
week? 

Wat ik het meest zonde vind is dat er deze week niet veel van onze doelstelling terecht komt. 
Dat is echt januner, aangezien dit weI degelijk mogelijk zou zijn geweest als we de 2e of 3e 

dag voldoende informatie zouden hebben gehad om mee te werken. Er zijn naar mijn inzicht 
dus een aantal dingen onderschat, zoals het vormen van de groepen. 

Het belangrijkste knelpunt wat ik ben tegengekomen is het feit dat iedereen een ander idee 
had over wat nou eigenlijk de doelstelling van deze week was. Het was voor niemand echt 
duidelijk wat men deze week probeerde te realiseren. Inmiddels is het wei enigszins 
inzichtelijk geworden dat de grootste doelstelling echt enkel het gebruik van BIM en hoe hier 
mee om te gaan is. De eerste dag leek het echter eerder op een ontwerpwedstrijd dan op een 
BIM caseweek, en dat is weI jammer. 

8. Welke risico's ziet u in het gebruik van BIM? 

Het grootste risico wat ik zie in het gebruik van BIM, en wat naar mijn idee wordt 
onderschat, is het verliezen van realiteitszin. Doordat alles zo goed gemodelleerd wordt en 
omdat de software het mogelijk maakt veeI berekeningen via de computer te laten verlopen, 
verliezen mensen hun inzicht in de werkelijke situatie. Neem als voorbeeld de markt van de 
constructeurs. Eerst werkten zij allemaal met gebruik van een rekenmachlne en een liniaal. 
Nu kan de laatste lichting niet eens meer hoofdrekenen, laat staan een constructie uitrekenen 
zonder behulp van een computer. Dit betekend dat als mens en niet meer in staat zijn om 
handmatig te controleren of datgene wat ze met de computer uitgerekend hebben weI juist 
1S. 

Hetzelfde kun je verwachten in de installatie sector. Mensen gaan hun gevoel voor het vak 
verliezen en gaan enkeI werken met de computer. Daardoor gaat een hoop kennis verloren 
en dit is duidelijk een risico van werken met BIM. Mensen gaan gewoon de pure logica 
missen. Neem bijvoorbeeld het plaatsen van een schakelaar. Nu weet iedereen dat de beste 
plek voor een schakelaar net naast de deur is aan de kant waar je hem opendoet en niet waar 
hij scharniert. Dit lijkt logisch, maar als er totaal niet meer bij nagedacht wordt, kan dat wei 
eens fout gaan en dat zijn dure fouten om te herstellen. Een ander punt is het nakijken van 
zogenaamde "zwarte vlekken" in een huis, waarbij gekeken wordt of er in een constructie 
niet plekken zijn waar te weinig licht voorkomt. Nu is het zo dat iedereen dat na kan meten, 
en hoewel dat weleens fout kan gaan zijn we er toch toe in staat om dat handmatig te doen. 
Ais deze kennis verloren gaat, dan kan men de computer niet meer controleren of de uitdraai 
inderdaad weI juist is en worden we compleet afhankelijk van de gebruikte software. 

9. Wat verwacht u deze week te leren, mede ten aanzien van het ontwerp? 

Een van de dingen die ik wilde leren was dat ik te weten wilde komen wat iedereen nou 
onder BIM verstaat. Inmiddels kan ik na een paar dagen al vast stellen dat de uitkomst 
hiervan exact overeen komt met wat ik had verwacht: de ene helft verstaat er iets heel anders 
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onder dan de andere helft. Het komt er gewoon op neer dat veel mensen die zeggen veel van 
BIM te weten, feitelijk toch een verkeerd beeld hebben van BIM. Het is namelijk zoals ik al 
zei niets anders dan een technische oplossing tot een betere communicatie. De meesten hier 
denken echter dat het ook een geheel andere samenwerkingsvorm is, wat in principe niet het 
geval is. 

Voor de rest verwachte ik deze week voomamelijk mensen te leren kennen en te leren 
netwerken. Gewoon kijken of ik mens en zou ontmoeten die van toegevoegde waarde 
zouden kunnen zijn voor mijn bedrijf en dat lukt aardig. Je leert hier toch de mensen kennen 
die er betrekkelijk veel mee werken ten opzichte van de meerderheid van de bouwsector. 

1 O.Hoeveel verwacht u in de toekomst van BIM terug te zien? 

Ik ben van mening dat BIM er uiteindelijk voor zorgt dat we met een hele nieuwe manier 
van bouwen gaan werken. Alle bouwrollen zullen moeten worden aangepast aan die nieuwe 
situatie aangezien het proces waannee we momenteel werken zal veranderen. Als je 
bijvoorbeeld naar de huidige traditionele manier van aanbesteden kijkt, dan kun je opmerken 
dat er betrekkelijk weinig gekeken wordt naar exploitatie of onderhoud van een gebouw. Dit 
zal dankzij BIM echt gaan veranderen. BIM maakt namelijk de onderhoudskosten of de 
energiekosten eindelijk op een redelijk eenvoudige manier inzichtelijk voor mensen. 

Je kunt eigenlijk stellen dat we momenteel met projecten weten waar we mee beginnen, maar 
niet waar we mee eindigen. Je kunt de to tale uiteindelijke kosten gewoon nog niet verkrijgen 
als je met een ontwerp bezig bent. BIM zorgt juist voor een totaal omgedraaide wereld. Er 
wordt een uiteindelijke kostprijs gesteld inclusief energiekosten voor 20 jaar en gaat 
ontwerpen om aan die eisen te voldoen. J e weet dus waar je mee eindigt een optimaal 
gebouw voor de gemaakte kosten. In de huidige situatie is dat niet inzichtelijk. 

Een gevolg van deze verandering in het proces is dat bedrijven zich claar dan ook naar 
moeten instellen. Installatie bedrijven die hun logistiek heel goed voor elkaar hebben zijn ver 
in het voordeel aangezien zij beter hun klanten kunnen bedienen. Ze kunnen namelijk beter 
communiceren naar de bouwsector wat hun producten zijn en wat zij verkopen. Bovendien 
gaan grotere bedrijven ook nog eens het voordeel bieden dat zij heel veel opties aan de klant 
kunnen aanbieden, en dat de klant eindelijk duidelijk heeft wat de consequenties van al zijn 
keuzes is. 

Daarboven verwacht ik dat er veel langdurige contracten tussen opdrachtgever en 
uitvoerende partij zullen ontstaan. En dan doel ik er niet op dat een uitvoerende partij een 
bepaalde tijd aIle projecten van die opdrachtgever mag behandelen, maar dat zij voor een 
veel langere tijd aan een en hetzelfde project verb on den zullen zijn. Zo zullen uitvoerende 
partijen ook verantwoordelijk worden voor het onderhoud van de constructie. Ais zij 
namelijk stellen dat het onderhoud van een constructie een x bedrag zal gaan kosten in de 
toekomst, dan zullen zij hiervoor nu ook verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden. 
Bedrijven zullen daardoor gecombineerde functies moeten gaan vervullen van uitvoerende 
exploiterende partij. Dit allemaal om het risico in de bouw nog verder te verspreiden onder 
de verschillende partijen. 

Als conclusie kun je dan ook stellen dat eigenlijk alles in de bouwsector uiteindelijk 
gekoppeld gaat worden en dat diegene die het beste daarop ingesteld is hier het meeste 
voordeel uit kan halen. Het gaat dus de kant van de auto-industrie op, waarbij alles digitaal 
wordt afgehandeld tot op het niveau dat de klant 5 weken van tevoren zou kunnen weten op 
exact welk moment de deuren in zijn auto worden geplaatst. 
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l1.Hoe snel denkt u dat BIM geaccepteerd zal worden in de bouwsector? 

Over 5 tot 10 jaar zullen we zien dat BIM door iedereen gebruikt zal worden. De voordelen 
zijn gewoonweg te groot om te negeren. Ik heb aIleen weI het gevoel dat het eerder 10 jaar 
zal duren dan 5 puur door de mensen die er mee moeten gaan werken. Ais ik zo naar de 
techniek kijk heb ik namelijk het idee dat over 5 jaar alles wat we maar mens en met aIle 
gemak mogelijk is. 

2.6 Radboud Baayen 

Naam: Radboud Baayen 
Functie: projectleider Research & Development 
Bedrijven: ST ABU 
Leeftijd: 37 
Project: BIMCaseweek 

1. Wat verstaat u onder BIM 

Bim slaat op gemtegreerd project en proces model wat gebruikt kan worden om de gehele 
levenscyclus van een gebouw te onderzoeken. BIM naar mijn inzicht daarom een combinatie 
van zowel techniek en proces. Het gaat er om dat het gehele ontwerpproces van het 
Programma van Eisen tot de planning en facturering aIlemaal gezamenlijk gerealiseerd wordt 
aan de hand van een computer model. 

Als je enkel naar BIM zelf kijkt is het qua data eigenlijk niets anders dan een verzamelplek 
van gegevens welke vrij uitwisselbaar zijn tussen de verschillende partijen. Dit betekend dat 
BIM dus zelf niets doet en dat je zelf iets met die data moet doen. De manier waarop er 
dankzij BIM gecommuniceerd kan worden door de verschillende partijen is aIleen weI de 
kracht van BIM. Bij een beschrijving van BIM kan dit om die reden niet achterwege blijven. 

2. Op welke manier werkt u op dit moment met BIM?(procesonderdeel, 
3D/4D/SD/etc. & software) 

Wij als organisatie werken mee aan het opzetten van de IFD bibliotheek voor Nederland. 
Het is namelijk heel belangrijk dat er een goede semantiek in de gegevens zit en dat de 
relaties tussen de verschillende objecten wel duidelijk naar voren komt. Zie het gebruik van 
IFC en BIM als een woordenlijst. Om met deze woorden goede zinnen te maken heb je weI 
grammatica nodig en IFD kan in dit geval gezien worden als de grammatica. 

Om dit voor elkaar te krijgen zijn we momenteel bezig om verschillende object definities te 
schrijven opdat de computer begrijpt wat je er mee bedoelt. Neem als voorbeeld een simpele 
deur. Je moet hem niet aIleen ontwerpen in een 3D model, maar de computer moet gelijk 
weten wat de gemiddelde kosten van zo'n deur zijn en wat de invloed van de deur is op de 
energiehuishouding van de constructie. Zonder deze gegevens vergeet je namelijk een heel 
gedeelte van BIM, welke juist een van de grootste voordelen herbergt. 

Wij zien IFD daarom ook als het verlengde van IFC. Feitelijk gaan we verder waar IFC 
stopt. IFC zorgt enkel voor uitwisselbaarheid van data aan andere programma's, wat eigenlijk 
al een gigantische vooruitgang op zich is. IFD zorgt er daama voor dat de data die in IFC 
staat ook nog meer betekenis mee krijgt. Zonder IFC heeft IFD weinig nut, en zonder IFD 
worden niet aIle voordelen van IFC benut. De onderdelen versterken elkaar en hebben 
elkaar eigenlijk gewoon nodig. 
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3. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van BIM modeIlen in zijn algemeenheid? 

Een van de grootste en meest zichtbare voordelen is weI dat er een gigantische hoeveelheid 
dubbelwerk wordt voorkomen. Er wordt momenteel namelijk gigantisch veel werk dubbel 
gedaan doordat veel tekeningen door verschillende partijen telkens opnieuw getekend 
moeten worden. Dit aIleen maar omdat de software niet met elkaar kan communiceren. 

Dit zorgt bovendien niet aIleen ervoor dat er minder werk hoeft te worden gedaan, maar 
tevens dat er veel minder fouten zullen worden gemaakt. Bij het ovememen van andermans 
tekening kun je namelijk verwachten dat er fouten gemaakt worden omdat er altijd iets over 
het hoofd zal worden gezien. Het gebruik van BIM zorgt er dus niet aIleen voor dat er 
minder tekeningen overnieuw gemaakt moe ten worden, maar tevens dat er geen informatie 
verloren gaat gedurende het ontwerpproces. 

Kijk je daarna ook nog eens naar de manier van werken van BIM en hoe deze in het 
bouwproces gebruikt zal moe ten worden, dan komt daar nog een voordeel naar voren. Bij 
BIM werken we namelijk van grof naar fijn. Je maakt eerst een grof ontwerp, waarna je 
steeds meer detaillering gaat toevoegen. In plaats dat je dus vanaf het begin meteen rekening 
moet houden met de detaillering, kan deze op een later moment toegevoegd worden. Met 
het grove ontwerp kunnen al veel dingen worden bepaald zoals een massastudie en er is 
ontstaat al vanaf het begin duidelijkheid over de haalbaarheid en de kosten van een on twerp 
zonder dat je al gewerkt hebt aan de detaillering. 

Een ander voordeel van deze manier van werken is dat de detaillering pas hoeft te worden 
gerealiseerd als er veel meer informatie over het project bekend is. Dit betekend doorgaans 
dat het detail meteen goed getekend kan worden in plaats van dat deze nog bijvoorbeeld 5 
maal veranderd in het ontwerpproces. Verandert er uiteindelijk toch iets aan een detail, dan 
is dat overigens geen groot probleem als je werkt met BIM. Stel dat je nu gelijk 10 
tekeningen moet veranderen, dan verandert er in het geval van BIM slechts 1 model. Je hoeft 
dus niet alle tekeningen te wijzigen en daardoor ontstaan daar ook veel minder fouten in. 

4. Wat zijn de gevolgen van de voordelen voor een project? 

Het gevolg wat het meeste op zal vallen voor iedereen is dat de kostenbesparing die BIM ons 
op zal gaan Ieveren. Hierbij wi! ik aIleen wel gelijk aanhalen dat de door iedereen genoemde 
faalkosten slechts een van de aspecten is waarmee de kosten zullen worden gereduceerd. Het 
is niet zo dat de voordelen van BIM enkel op het vlak van de faalkosten liggen, in tegendeel 
zelfs. AIleen het verminderen van de faalkosten is dus niet genoeg, het is alleen wel de 
kostenpost die het meest duidelijk naar voren komt en kan worden beschreven. 

Een ander net zo interessant gevolg is dat er nieuwe vormen van samenwerken zullen 
ontstaan. BIM kan er namelijk voor zorgen dat we op een andere manier kunnen gaan 
samenwerken met elkaar en dat het niet meer zo is dat iedereen enkel naar zijn eigen werk 
kijkt bij een project. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we eindelijk eens meer inzicht in 
andermans werk en problemen gaan krijgen. Momenteel houdt een architect amper rekening 
met de ervaring en inzichten van een aannemer of installateur, wat toch echt een gemis is. 

Neem als voorbeeld een koelkastdeur en een verwarming. De installateur zegt dat de beste 
plek voor de verwarming recht naast de koelkast is. Er wordt nu aIleen nog niet gekeken of 
de koelkast deur dan uiteindelijk wel open kan of niet. Dit is slechts een klein punt, maar het 
Ievert gigantische irritaties op bij de gebruiker. Als je die koelkast en verwarming echter 
ingevoerd hebt in een BIM model, dan valt dit veel eerder op en zal dit probleem zich niet 
voordoen, zeker niet als je gebruik maakt van een clash test om te kijken waar zich 
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problemen voor lrunnen doen. Punt blijft weI dat je dan weI inzicht in het probleem moet 
hebben en je niet aIleen kijkt naar de computeruitdraai. Zoals ik al zei: je moet zelf iets met 
de gegevens doen, het model doet uit zichzelf namelijk niets. 

Het is vooral om dit laatste heel belangrijk dat de ervaring van iedereen ook eens een keer 
vastgelegd en verzameld wordt. Op die manier zullen er zich veel minder problemen 
voordien die eenvoudigweg voorkomen hadden kunnen worden indien er gebruikt zou 
worden gemaakt van reeds bestaande ervaringen en kennis. 

5. Wat zijn op dit moment de belangrijkste obstakels ill het gebruik van BIM in zijn 
algemeen? 

Het grootste knelpunt is volgens ons uiteraard dat er nog geen objecttypering en dus een 
bibliotheek is. Hierdoor wordt de bestaande en al bekende informatie nog steeds niet door 
de gehe1e bouwketen heen gecommuniceerd en wordt er geen gebruik gemaakt van aIle 
voordelen van BIM. Het invoeren van bepaalde intelligentie aan objecten is nog niet goed 
mogelijk zonder bibliotheek en het is dan ook van groot belang dat deze er zo snel mogelijk 
1S. 

Ais je kijkt naar deze week zelf, dan valt op dat er een groot knelpunt is geweest bij het 
onderling afstemmen van het werk. Het was aan het begin van de week niet duidelijk wie wat 
ging doen en waarvoor verantwoordelijk was, wat er voor zorgde dat in het begin niemand 
echt aan het werk was. Dit is pas sinds woensdag wel het geval. Daarnaast waren er in het 
begin geen afspraken gemaakt over welke software er gebruikt zou gaan worden, waardoor 
we de eerste twee dagen weinig tot niets hebben gerealiseerd. Het was echter wel belangrijk 
dat dit zo gebeurde, omdat op deze manier iedereen zelf tot de conc1usie kwam dat we op 
een andere manier samen moesten gaan werken. Laat dat nou net een van de belangrijkste 
doe1stellingen van deze week zijn geweest. 

6. Welke functionaliteiten heeft u deze week vooral gebruikt? En waarom? 

Geen enke1e. Dit komt door mijn rol in deze week. Ik zit in het onderzoeksteam en moet in 
deze rol daarom enke1 observeren en hoef zelf niet met BIM te werken. 

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in het gebruik van BIM in deze 
week geweest? 

Op het gebied van samenwerking is het grootste knelpunt duidelijk de voorbereiding 
gebleken. Kijk naar maandag, daar ging iedereen als een kip zonder kop van start zonder 
eens goed na te denken over hoe we moesten gaan samenwerken. Iedereen wilde maar wat 
gaan do en en niemand wist wat er echt gedaan moest worden. Het was beter geweest als er 
enigszins toch een referentie was geweest van wat gedaan moest worden. 

Een ander knelpunt lag in de techniek die men wilde gebruiken voor deze week. Er hadden 
afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de bestandstypen en de tekensoftware. 
Nu ging iedereen in het begin aan de slag met zijn eigen software en wilde gaan uitwisselen 
in zijn eigen bestandsformaat. Pas op dinsdag werd voor iedereen duidelijk dat dit niet de 
weg was omdat het gewoonweg fout was gegaan. De software was niet compatible en een 
hele dag werk van sommigen was gewoon onbruikbaar omdat we het niet konden 
samenvoegen met andere programma's. 

Het laatste knelpunt bettof echt een fout van de organisatie. Het internet werkte bij zo goed 
als niemand omdat het niet berekend was op zoveel mens en en als klap op de vuurpijl vie1 
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het netwerk er ook een aantal keer uit. Dit had eigenlijk echt niet mogen gebeuren. 

8. Welke risico's ziet u in het gebruik van BIM? 

Voor de toekomst gezien voorzie ik een probleem ten aanzien van het gehele juridische 
verhaal. Dit zal gewoon moe ten veranderen. Het is nu bijvoorbeeld niet duidelijk wie er 
verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het ontwerpen via BIM en bij wie de 
eigendomsrechten komen te liggen van het uiteindelijke ontwerp. Hier komt gewoon een 
clash in tussen verschillende partijen over hoe men hiermee om te gaan en ik weet gewoon 
zeker dat hier verschillende arbitrage aan te pas zal gaan komen voor dat er duidelijkheid zal 
ontstaan. 

Een ander risico wat ik voorzie is dat er te weinig expertise vanuit de bouw wordt ingezet op 
het gebied van BIM. De reden hiervoor is dat iedereen verwacht dat leT dit weI op zal 
kunnen vangen terwijl dat een verkeerde redenering is. BIM is namelijk een hulpmiddel en 
gereedschap om tot een ontwerp te komen, het is geen bouwpakket die dat ailemaal voor 
ons doet. Het is niet zo dat BIM zelf met een on twerp komt, de gehele bouwketen zal juist 
meer dan ooit mee moeten werken aan het ontwerp. Men onderschat dit en men onderschat 
helemaal het feit dat je zelf toch echt je eigen informatie in het model moet gaan zetten. 

Want laten we realistisch zijn: BIM is natuurlijk geen idiot-proof verhaal. Er zit geen 
spellingscontroleur op BIM. Inzicht in een gebouw en ontwerp is nog steeds van 
onschatbaar belang. Degene die het model ziet, moet weI weten waar hij naar moet kijken en 
een modelleur weet aileen of de techniek klopt en niet of er problemen in het ontwerp zit. 
Mensen zullen daarom zelf bedreven moe ten worden in het gebruik van BIM en niet alles 
overlaten aan modelleurs. 

9. Wat hebt u deze week onder andere geleerd ten aanzien van BIM 

Ik heb zelf een drietal dingen geleerd. De eerste is dat een bibliotheek inderdaad gewoon 
nodig is om uiteindelijk echt te kunnen werken met een BIM model. De volgende conclusie 
is dat een model server gewoonweg noodzakelijk is. Wil je namelijk echt dingen toe kunnen 
voegen in een mode~ dan zal deze op een centrale en voor iedereen toegankelijke plek 
geplaatst moe ten worden. Deze week werkten we met een groepje die aIle informatie in een 
model plaatste, maar dat zorgde er voor dat de een niet wist waar de ander mee bezig was. 
Binnen groepjes ging dat wel goed hoor dankzij de directe communicatie onderling, maar de 
communicatie tussen de verschillende groepen verliep gewoonweg niet optimaal. En 
daarvoor is een model server nodig. 

De laatste conclusie die ik heb getrokken voor mezelf heeft niets met de techniek te maken, 
maar alles met de mens en. De mensen in de bouw zullen nog moeten wennen aan de nieuwe 
manier van samenwerken welke BIM mogelijk maakt. Ze weten nu nog niet hoe dit werkt en 
kunnen er daardoor nog geen optimaal gebruik van maken. Tevens is er de angst onder 
mens en om iets heel anders te doen, terwijl dit niet helemaal gerechtvaardigd is. 

Als je de week dus terugkijkt dan kun je zeggen dat de problemen onder te verdelen zijn in 
organisatorische, procesmatige en technologische knelpunten. Dit eerste heeft zoals ik al zei 
te maken met het feit dat iedereen gewoon losgelaten werd. Als je ziet dat er 
maandagmorgen tijdens de presentatie al iemand roept dat er gekeken moet worden naar 
welk bestandsformaat gebruikt moet gaan worden en dit pas woensdag toegepast wordt, dan 
kun je concluderen dat dit beter georganiseerd had moeten worden. 

1 O.Hoeveel verwacht u in de toekomst van BIM terug te zien? 
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Laat me voorop stellen dat ik er van overtuigd ben dat het er echt komt. De tennijn waarop 
zal echter afhangen van verschillende factoren. De belangrijkste factor kan zijn dat 
opdrachtgevers het gebruik van een BIM gaan eisen omdat het zoveel voordelen voor deze 
partij met zich mee brengt. Het is dan ook belangrijk dat er vanuit de overheid commitment 
blijft bestaan om deze techniek te ondersteunen, zeker aangezien de overheid de grootste 
opdrachtgever in Nederland is. 

Een andere belangrijke factor is dat de software standaarden van IFC en IFD wel worden 
doorontwikkeld. Ze zijn nog niet op het niveau dat we willen hebben en welke benodigd is 
willen we uiteindelijk echt met deze techniek volledig aan de slag kunnen. Dat is namelijk wel 
iets wat ik heb geleerd deze week, zonder een vaste vrij uitwisselbare standaard is het hele 
BIM gebeuren niet mogelijk. Het is dan ook belangrijk dat deze standaard weI echt werkt. 

Overigens moeten ook de andere standaarden nog verder ontwikkeld worden. Er zijn 
intemationaal gezien bijvoorbeeld nog geen afspraken gemaakt over hoe we met deze 
techniek gaan werken. De enige standaard die inmiddels ver in ontwikkeling is, is IFC en 
zoals je hebt kunnen ervaren werkt dat ook nog niet optimaal. 

l1.Hoe snel denkt u dat BIM geaccepteerd zal worden in de bouwsector? 

De tennijn is zoals ik al zei afhankelijk van zoveel verschillende factoren dat het lastig is om 
een vaste tennijn te stellen. Maar binnen 5 tot 10 jaar verwacht ik heel veel van deze techniek 
terug te gaan zien in de bouwsector. 

2.7 Danny Joseph 

Naam: Danny Joseph 
Functie: Consultant 
Bedrijven: Cadcompany 
Leeftijd: 56 
Project: BIMCaseweek 

1. Wat verstaat u onder BIM 

BIM is in mijn optiek de opvolger van CAD. Het probleem van CAD is namelijk dat het 
altijd 2D en 3D is gebleven, terwijl dat je als je werkt volgens het BIM concept te maken 
krijgt met echte Modellen. Je voegt feitelijk een soort van intelligentie toe aan het model die 
met CAD niet mogelijk is. Het is dan ook de volgende technologische stap waarmee je 
informatie beter kan beheren in aIle stadia van het bouwproces dan dat je op dit moment 
kun t realiseren. 

Het punt is dan aIleen weI dat, wil je dat iedereen altijd met elkaar kunt communiceren, je 
echt een neutraal bestandsformaat zult moeten gaan gebruiken. Dit zou dan IFC moeten 
worden, aangezien die het verste is in zijn ontwikkeling. Het is alleen dan weer jammer dat 
deze week IFC een aantal malen gecrashed is. De vraag is aIleen of dit aao het IFC modelligt 
of aan de applicaties waarmee gewerkt is. Het is aIleen wel duidelijk dat het momenteel 
gewoon pure fictie is om te veronderstellen dat we met zijn allen in een model kunnen 
werken via IFC. Maar zoals ik al zei kan dit heel goed aan het pakket liggen waarmee we 
werken en niet aan het IFC model zelf. 

Zo hebben we deze week verschillende pakketten gebruikt, maar er was geen enkel neutrale 
standaard die voor 100% werkte. Het is volgens mij ook een illusie om te veronderstellen dat 
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dit ooit gaat werken. Het zal zo zijn dat sommige software wel en sommige software niet 
goed zal kunnen communiceren. J e zult daardoor altijd een vorrn van data verlies krijgen. 
Ook als je kijkt naar BIM is dit het geval, aangezien IFC gewoon nog niet volledig bruikbaar 
is. Om antwoord te geven op je vraag wil ik dan ook zeggen dat BIM aileen te maken heeft 
met techniek, maar dat de techniek nog niet zo ver is dat we echt met BIM kunnen werken. 

2. Op welke manier werkt u op dit moment met BIM?(procesonderdeel, 
3D/4D/SD/etc. & software) 

Wij werken als Cadcompany met Revit Architecture & Revit Structure. Dit is ook niet 
verrassend aangezien ik degeen ben geweest die Revit in 2001 naar Nederland heeft gehaald 
en er daarom reeds 6 jaar mee aan het werken ben als consultant. Wij verkopen, 
ondersteunen en onderhouden daarom de verschillende Revit pakketten die we aanbieden 
aan de markt en in die hoedanigheid ben ik al relatief lange tijd bezig met BIM. Ik ben 
namelijk van mening dat je ook kunt werken via BIM door middel van Revit en dan is IFC 
niet nodig. Punt is dat Revit geen neutraal bestandsformaat is, maar het werkt feitelijk 
hetzelfde als IFC. 

Als je vanuit dat oogpunt er naar kijkt dan kun je zeggen dat we al veel via BIM werken, 
aangezien we reeds complete modellen al in Revit hebben verwerkt. Daar kun je gewoon de 
gewenste plattegronden uitdraaien en kunnen aile partijen in een model werken. We zijn dan 
ook al heel lang bezig met BIM. 

3. Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van BIM modellen in zijn algemeenheid? 

Dat je aile inforrnatie in slechts 1 x in het model in hoeft te brengen is naar mijn mening een 
van de grootste voordelen. Ais je namelijk een wijziging invoert, dan wordt deze gelijk door 
het gehele model doorgevoerd. Zie het dus als een compleet topologisch netwerk. 
Bovendien hoef je jezelf niet meer druk te maken om verschillende tekenlagen zoals nu het 
geval is, waarbij elke lijndikte en kleur een eigen betekenis heeft. In tegenstelling daartoe 
gebruik je namelijk objecten en elk object weet zelf wat hij is. Je kunt daarom ook geen 
verkeerde objecten meer tekenen. 

Dit laatste betekend dat je het model ook kunt gebruiken voor crash controles. Je kunt in 
een oogopslag zien waar er zich problemen voordoen en wat deze problemen voor gevolgen 
hebben. Dit hoef je in tegenstelling tot nu bovendien niet eens meer helemaal zelf te doen, 
maar de software kan hier ook bij helpen, omdat deze verschillende problemen zelf kan 
onderkennen en daarvoor waarschuwt. Wat je met deze waarschuwing doet ligt dan 
natuurlijk weer aan de gebruiker, maar de software kan het weI. 

4. Wat zijn de gevolgen van de voordelen voor een project? 

De bouw zal moe ten gaan veranderen om gebruik te kunnen maken van deze techniek. Ze 
zullen om de echte voordelen te behalen integraal moe ten gaan samenwerken via een model 
en niet meer ieder afzonderlijk. Iedereen dient dus veel eerder in het ontwerpproces 
betrokken te worden. Zodoende kun je eerder het model doorrekenen op bijvoorbeeld 
kosten, energieverbruik en levensduur en dit ook terugkoppelen naar de opdrachtgever. Dit 
betekend dat er in een veel eerder stadium belangrijke beslissingen genomen kunnen worden 
en de opdrachtgever niet uiteindelijk voor een onverwacht probleem gesteld kan worden. Hij 
kan dan gewoon inzien wat zijn project gaat kosten en hoe milieuvriendelijk deze zal zijn. 

Het gevolg wat direct het meest opvalt, zal overigens zijn dat de faalkosten teruggedrongen 
zullen worden. Door de directere manier van werken en communiceren zullen er veel 
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minder fouten in het ontwerp zitten, waardoor er ook minder fouten in de uitvoering zullen 
zitten. 

5. Wat zijn op dit moment de belangrijkste obstakels ill het gebruik van BIM in zijn 
algemeen? 

Vemit het grootste knelpunt is dat de bouw te traditioneel en te gesegmenteerd is. Deze 
week hebben we aIle disciplines bij elkaar zitten, waardoor je een goede directe 
communicatie met elkaar hebt en je dus een relatief hoogwaardig eindontwerp hebt kunnen 
verkrijgen. Normaal is dit echter niet mogelijk met de manier waarop de bouw zich heeft 
ontwikkeld. Zo zal een architectenbureau heel erg anders moe ten gaan werken dan dat nu 
het geval is. Nu is hij enkel verantwoordelijk voor het ontwerp en !un daar naar eigen inzicht 
aan werken. In de toekomst als je de werkelijke voordelen van BIM wilt gebruiken, dan zal 
hij tijdens het ontwerp te maken krijgen met alle andere bouwpartners en daar zal hij mee 
om moeten gaan. Hij wordt dus niet alleen ontwerper van de constructie, maar zal tevens als 
manager moeten optreden door de informatie van aIle andere partijen in het uiteindelijke 
ontwerp in te passen. 

Qua techniek zie ik eerlijk gezegd overigens geen werkelijke onoverkomelijkheden. Kijk, er 
zijn nog heel veel wensen die uitgewerkt moeten worden en ook de techniek is nog niet zo 
ver als dat we willen hebben, maar dit problemen die mettertijd allemaal opgelost zullen 
worden. Bovendien zou het nu nog niet eens mogelijk zijn om de software zo te laten 
gebruiken als we uiteindelijk zouden willen. Dit omdat de computers dan een factor 10 
sneller moeten zijn dan nu het geval is, puur om de berekeningen mogelijk te maken. 

De belangrijkste hobbelligt gewoon echt bij het veranderen van de bouw en de mensen die 
in deze sector werken. Er zijn nu gewoon architecten die niet meer kunnen modelleren 
omdat ze gewend zijn dat anderen hun tekeningen uitwerken. Dit zal niet meer mogelijk zijn, 
omdat de architect nu echt rekening met de andere partijen zal moe ten gaan houden. Als 
laatste durf ik dan ook te stellen dat wij als bouwsector eindelijk eens een bee* 
professioneel kunnen worden, maar dat het grootste probleem hiervoor zit in de mensen 
zelf. 

6. Welke functionaliteiten heeft u deze week vooral gebruikt? En waarom? 

Ik ben vooral bezig geweest met in het importeren en exporteren van data. Dat wil zeggen 
dat we hebben gewerkt met zowel DWG als IFC bestanden, aangezien zij op dit moment 
aanvullend aan elkaar hebben gewerkt. Voor de uitwisseling hebben we voomamelijk IFC 
gebruikt, maar het probleem was dat sommige programma's deze standaard nog niet 
erkenden. Voor die programma's hebben we DWG gebruikt omdat we die tekeningen 
uiteindelijk relatief eenvoudig om konden zetten naar IFC. 

Qua techniek ben ik voomamelijk heel veel bezig geweest met massastudies. Dit is iets waar 
normaal gesproken in het ontwerpproces heel snel overheen gekeken wordt, maar dat nu 
dankzij BIM veel eerder in het ontwerp geconcretiseerd kan worden. Dit betekend dus dat 
we gedurende het ontwerpen reeds rekening hebben kunnen houden met hoeveelheden en 
kosten. Het voordeel hiervan is dat we eerder problemen kunnen zien ten aanzien van de 
kosten. Dat in combinatie met het feit dat we sneller kunnen werken en wijzigingen kunnen 
doorvoeren, betekend dat we een beter on twerp kunnen verkrijgen in eenzelfde tijd als nu 
mogelijk is. 

Zie het als voigt. Nu hebben we het model dat we in het begin heel veel kunnen wijzigen wat 
weinig kosten met zich mee brengt. Helemaal aan het einde van de uitvoer kunnen we weinig 
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meer wijzigen en wat we wijzigen kost onnoemelijk veel geld. In de nieuwe situatie blijft het 
zo dat we aan het begin veel lrunnen wijzigen voor heel weinig geld, maar daama zit hem 
juist de verandering. Halverwege het proces kunnen we in de nieuwe situatie nog steeds 
relatief veel wijzigen, maar kost het maar de helft van wat het nu kost. Het grootste verschil 
is dat we aan het einde bij de uitvoering geen problemen meer tegen komen en er dus ook 
geen wijzigingen zijn, waardoor ook daar de kosten omlaag gaan. De modeilen zien er dus ais 
voigt uit: 

B~----------------------~b 
~ 

Figuur 7: Kostenwijziging gedurende het ontwerpproces 
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Het proces wordt dus in feite verkort. Ais voorbeeld kun je het verhogen van een 
verdiepingshoogte gebruiken. Op dit moment kost het verhogen van aile verdiepingsvioeren 
van een flat gedurende het ontwerpproces reeds 2 a 3 weken aileen aan tekenen. Je bent dus 
2 a 3 weken met tekenen puur en aileen voor een relatief kleine ingreep. Gebruik je BIM, 
dan kun je deze tijd verkorten naar maximaal 1 dag. Het kost je nog maar zo'n 5 a 10% van 
de tijd die het nu kost. Dat scheelt uiteindelijk gigantisch veel als je aile wijzigingen zo 
bekijkt. 

7. Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in het gebruik van BIM in deze 
week geweest? 

Het grootste knelpunt is geweest dat de opdracht vrij vaag was. We zijn daardoor 
gedwongen vrij lang globaal te werken, terwiji dit niet de bedoeling kan zijn geweest. De 
opdrachtgever had zich bovendien minder op het ontwerp moeten focussen en meer op 
sustained design. Dit was ook veel interessanter geweest voor de doelstelling van deze week, 
te kijken hoe ver we staan met BIM. Ais voorbeeid hiervoor kan dienen dat we uit het 
ontwerp de energieprestaties hadden gehaaid en dat er minder gekeken was naar het uiterlijk. 
Maar dat is mijn mening hoor. 

Een ander knelpunt was dat we deze week te weinig ontwerpers hebben gehad voor zo'n 
grote groep. We begonnen met slechts 3 architecten terwiji hier weI 80 man aanwezig was 
om mee te gaan ontwerpen. Dat kan nooit genoeg zijn in deze situatie en dat bleek ook weI. 

Daamaast wi1 ik stel1en dat als je kijkt naar de techniek, dat er echt veel en veel meer gelukt is 
dan dat wij van cadcompany hadden gedacht. Het is gewoonweg ongelofelijk hoeveel er is 
goed gegaan. Ik heb zelf bijvoorbeeld echt heel positieve ervaringen aan IFC overgehouden. 
Ik zeg eerlijk dat ik het nog echt niet perfect vind werken, maar het kon veel meer dan ik had 
verwacht. Of laat me het zo stel1en, IFC kan nog lang niet wat er wordt verteid als mogelijk, 
maar het kan wel veel meer dan ik dacht. In dat vlak viel DWG me dan weer heel erg tegen. 
Het kwam gewoon voor dat DWG echt faalde in de communicatie tussen Autodesk 
producten onderling. Dit had ik toch echt nooit verwacht omdat deze programma's al1emaal 
van een ondememing zijn. Dat is toch eigenlijk heel vreemd ais je het zo bekijkt. 

8. Welke risico's ziet u in het gebruik van BIM? 

Een van de risico's is de mensen die er mee moeten gaan werken. Zoals ik al zei moet een 
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architect heel anders gaan werken dan dat hij nu doet en er bestaat het risico dat dit in het 
begin fout zal gaan. Hopelijk is dit niet het geval, maar het is toch een risico aangezien 
iedereen op een andere manier moet gaan werken en we nog maar af moe ten wachten hoe 
dit gaat verlopen. 

Een ander risico is dat IFC nog niet ver zo ver is als we willen en hopen. Er wordt nu al veel 
geroepen terwijl dit helemaal niet realistisch is. Kijk alleen al naar deze week en dan blijkt dat 
er echt nog genoeg te doen is op het gebied van ondersteuning. Het risico bestaat dat hier 
niet genoeg naar wordt gekeken en dat er daardoor te veel verwachtingen worden gewekt die 
nog niet haalbaar zijn. Dit kan helemaal een risico zijn als er daardoor mensen afhaken die 
later nog nodig zijn om BIM tot een succes te maken. 

9. Wat hebt u deze week onder andere geleerd ten aanzien van BIM 

Het eerste wat ik heb geleerd is dat iedereen iets anders onder BIM verstaat. Voor de 
opdrachtgever is BIM iets heel anders dan voord e architect en iedereen heeft hier zijn eigen 
perspectief over. Voor de opdrachtgever is dit bijvoorbeeld dat BIM er voor zorgt dat het 
makkelijker wordt om kosten ingrepen te do en of te kijken naar het energieverbruik. De 
architect kijkt weer naar heel andere zaken dan de opdrachtgever en heeft zo een heel ander 
idee over BIM dan diezelfde opdrachtgever. Hoewel BIM feitelijk niets anders is dan een 
centrale data opslagplaats waarmee iedereen aan een model kan werken. 

Belangrijk om in de gaten te houden is dat voor BIM inderdaad de informatie via een 
neutraal uitwisselbaar bestandsformaat verspreid kan worden. De meest potentide oplossing 
hiervoor is op dit moment IFC, maar dat werkt ook nog niet voor 100% zoals we willen. 
Maar als we dit serieus willen, zullen we toch eens om de tafel moeten gaan zitten. Wederom 
wil ik hierbij zeggen dat IFC wel verder is dan ik had verwacht. Ik dacht namelijk dat het 
helemaal niet zou werken, maar dat bleek helemaal onjuist in deze week. Veel dingen 
werkten wel en enkele dingen werkten niet. 

Een ander punt wat me is opgevallen is dat ik het heel interessant vond hoe er gewerkt kon 
worden. We konden namelijk via het internet op het computer van de ander kijken en zo 
zien wat hij deed en waarom hij iets deed. Dit vond ik heel frappant. Het is namelijk een 
geweldig eenvoudige techniek, maar er wordt zoveel meer duidelijk voor de ander dan dat nu 
het geval is. Het is gewoon een geweldige tool om met elkaar mee te kijken zonder echt met 
elkaar samen te werken. Dat was echt een hele sterke en is ook heel veel gebruikt in deze 
week. Ik denk dat het relatief makkelijk te implementeren is en toch ook heel makkelijk is in 
gebruik. 

Wat ook apart was, was dat hoewel er in eerste instantie niets geregeld was qua organisatie 
van groepen, dat het uiteindelijk toch heel georganiseerd gewerkt is. Dat ik vond ik het echt 
heel goed en interessant. Schijnbaar kunnen we dus wel op deze manier samenwerken via 
BIM en kan iedereen toch zijn eigen ding doen. Het was dan ook echt een bijzonder 
interessante en leerbare week om mee te maken. Waar normaal geprobeerd wordt om iets in 
te voeren werd er deze week echt volop via BIM gewerkt en dat was echt heel bijzonder. We 
zijn met de opdracht in feite in het diepe gesprongen en niet gezonken. Het is daarom een 
week die bij de mens en die hiermee werken nog weI even zal nadreunen. 

10.Hoeveel verwacht u in de toekomst van BIM terug te zien? 

Ik verwacht dat al1e bouwpartners uiteindelijk BIM zullen gaan toepassen. Als we integraler 
willen gaan samenwerken dan dat we nu doen, dan zullen we weI genoodzaakt zijn om te 
veranderen. Het gaat al1een niet zo snel en ook bovendien zal het ook nooit zo compleet zijn 
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als we eigenlijk willen. Sommige bedrijven zullen dit gewoon voorbij laten gaan, kijk maar 
naar CAD. Er zijn nu gewoon nog steeds bedrijven die niet werken via CAD, wat weI 
uitzonderlijk is. Ik ben er aileen van overtuigd dat zodra de opdrachtgevers inzien hoeveel 
voordeel ze kunnen behaIen, dat ze het gewoon op gaan Ieggen en de bouw wel mee zal 
moe ten gaan. 

11.Hoe snel denkt u dat BIM geaccepteerd zal worden in de bouwsector? 

Het zal schoorvoetend langzaam gaan hoor, maar op een gegeven moment zal er een point 
of no return zijn waama we met z'n allen genoodzaakt zijn wel over te stappen op BIM. Op 
dit gebied is er een mooie analogie te trekken met CAD. Dat heeft echt jaren en jaren 
geduurd voor het uiteindelijk aan begon te slaan. Zo bracht men in 1985 de eerste cadversies 
op de markt, maar begon iedereen er pas in 1995 echt mee te werken. Dat was mede dankzij 
de techniek hoor, want de eerste versies konden nog lang niet zoveel als dat ze nu konden, 
maar hetzelfde geld waarschijnlijk voor BIM. Er is dus weI een jaar of 10 nodig voor het 
geaccepteerd wordt. Kijk je dan naar BIM, dan kun je stellen dat het nog weI een jaar of 5 
duurt voor dat men zo ver is. 2 jaar geleden had maar een enkeling van BIM gehoord en nu 
houden we al een hele caseweek. Misschien ben ik wel te optimistisch hoor en duurt het nog 
10 jaar, maar het gaat wel gebeuren. De reden hiervoor is eenvoudig: de bouw wordt 
gedreven door kosten en dit gaat grote hoeveelheden geld besparen. 
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3 Persoonlijke ervaring benchmark 
Een van de belangrijkste aspecten als het gaat om werken volgens het Building SMART 
concept is het feit dat enkel gemodelleerd wordt in 3D modellen. Uit hoofdstuk 3.1 blijkt dat 
hier een groot verschil met de momenteel meest gangbare manier van werken, namelijk 
tekenen in 2D. De veranderingen die dit teweeg brengt is van grote invloed op de 
procesmatige veranderingen in de bouwsector indien er daadwerkelijk overgegaan wordt op 
3D modelleren. Zoals uit hoofdstuk 3.1 naar voren komt, brengt het werken met behulp van 
3D modellen bepaalde niet te negeren voordelen met zich mee, maar er kleven natuurlijk 
ook een aantal nadelen aan vast. Om dit aspect beter in kaart te brengen zijn de bevindingen 
welke door de onderzoeker zijn opgedaan gedurende het leren werken met 3D modellen in 
dit hoofdstuk beschreven. Wat hierbij aangetekend dient te worden, is dat deze bevindingen 
in beginsel van subjectieve aard zijn, aangezien het hier voomamelijk een persoonlijke 
mening betreft. Bovendien zijn deze bevindingen met name gebaseerd op het gebruik van 
het programma EliteCAD, aangezien dit programma dienst heeft gedaan als basis waarmee 
het uiteindelijke benchmarkmodel is gemodelleerd 

3.1 Het voordeel van 3D modelleren 
Het eerste wat opgemerkt dient te worden gedurende het leren werken met behulp van 3D 
modellen is de snelheid waarmee dit gepaard gaat. In slechts enkele dagen is het voor iemand 
met voldoende voorkennis van bouwtekeningen mogelijk om eenvoudige constructies zoals 
huizen en bedrijfspanden te modelleren. De belangrijkste reden die hiervoor aangehaald 
moet worden is het punt dat er minder in een x,y,z assenstelsel wordt gewerkt dan men in 
eerste instantie zou verwachten, maar voomamelijk in een x,y raster, waar een z waarde aan 
gekoppeld wordt. Zo moe ten vooraf de verdiepingshoogte en vloerdikten opgegeven 
worden, waama het programma zelfstandig de muren tussen deze verdiepingen de juiste 
hoogte geeft. Dit alles zorgt ervoor dat de meeste tijd er voomamelijk gewerkt zal worden in 
de voor alle bouwtekenaars bekende 2D vloerplannen en er op dat vlak weinig gewenning op 
zal hoeven treden. 

Een ander zeer belangrijk aspect waardoor het werken met 3D modellen sneller gaat dan 
verwacht, is het gegeven dat veel onderdelen van een gebouw standaard in de 
programmatuur is verwerkt. Als voorbeeld hiervan kan men een raam nemen. Momenteel 
worden ramen gewoon getekend door middel van simpele lijn*s zonder dat er enige vorm 
van intelligentie aan hangt. De huidige veelgebruikte 2D CAD pakketten ziet dit raam 
daardoor enkel als een stellijnen en het vereist de intelligentie van de gebruiker om te zien 
dat het een raam betreft. Indien er gebruik wordt gemaakt van 3D modellen is dit niet meer 
het geval, een raam wordt in deze programma's echt ingevoerd als zijnde een raam. De 
tekenaar geeft in het programma aan dat hij een raam wil tekenen, waama hij de exacte 
maatvoering kan ingeven en het programma modelleert daama het gehele raam in 3D. Dit 
gebeurt op een zeer gedetailleerde manier en de ramen kunnen ook echt worden geopend en 
gesloten zoals in de werkelijkheid. Als dit gedaan is kan het raam worden geplaatst in een 
muur en het raam met de benodigde sparing wordt automatisch gegenereerd. 

Dit laatste is mede mogelijk dankzij de "intelligentie" van de programmatuur. In 
tegenstelling tot bij 2D tekenen, hebben de 3D modelleer programma's een bepaalde 
intelligentie meegekregen waardoor zij zelf mee proberen te denken met de modelleur. In het 
geval van deuren en ramen zorgt het programma er dus voor dat er automatisch sparingen in 
de muren worden geplaatst en bij een dak worden automatisch de muren op de juiste hoogte 
afgesneden. Dit wordt gedaan door een bepaalde relatie te leggen tussen de verschillende 
modellen. Een raam of een deur wordt kortom aan een bepaalde muur gekoppeld, waardoor 
het programma beseft wat er gedaan moet worden. Deze koppeling tussen verschillende 
modellen zorgt daamaast voor nog meer voordelen. Zo is er een koppeling mogelijk tussen 
de vloeren en de wanden, kun je ruimtes benoemen en deze mete en schilderen of behangen. 
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Deze intelligentie levert kortom in eerste instantie een groot gebruikersgemak op, doordat 
het voorkomt dat bepaalde handelingen handmatig moe ten worden verricht. 

Een van de meest belangrijke aspecten volgt dan weer uit het werken in 3D met intelligente 
programma's. Het wordt namelijk langzaamaan inderdaad mogelijk om aile gegevens van een 
bouwproject te plaatsen in een model. Dit komt duidelijk naar voren indien de infonnatie 
van bijvoorbeeld de installateur en de constructeur in het model wordt geplaatst. Het wordt 
daardoor veel overzichtelijker wat alle consequenties zijn van bijvoorbeeld het plaatsen van 
de installaties of de construe tie in het gebouw. Ongewenste problemen kunnen daardoor 
veel inzichtelijker worden gemaakt en voorkomen in tegenstelling tot nu vaak het geval is 
met 2D tekeningen. 

3.2 Kanttekeningen ten aanzien van 3D model/eren 
Uit het voorgaande blijkt dat het gebruik vervaardigen van 3D modellen eenvoudiger is dan 
dat men in eerste instantie zou verwachten, en dan in het bijzonder dankzij de opzet en de 
intelligentie van de programmatuur. Dit wil echter niet zeggen dat er niet nog een aantal 
kanttekeningen te plaatsen zijn bij de manier waarop 3D modellen gemaakt worden. De 
belangrijkste opmerking die op dit moment gemaakt dient te worden is dat het 3D model 
feitelijk enkel volstaat voor tekeningen met een detaillering van ongeveer 1 op 50. De mate 
van detaillering welke mogelijk is volstaat namelijk meer dan voldoende voor plattegronden, 
zijaanzichten en doorsneden. Indien er nog verder op een bepaald knooppunt ingezoomd 
wordt en er een detaillering van bijvoorbeeld 1:10 wordt gewenst, dan zal deze detaillering in 
2D opgewerkt moe ten worden. Er zijn aileen weI een aantal belangrijke verschillende 
redenen aan te dragen waarom de detaillering in 3D modellen niet hoger ligt dan nu het 
geval is. Voor een verhoging van de detaillering is men in eerste instantie afhankelijk van de 
ontwikkeling van de modellenbibliotheek, oftewel de IFD. Voor een juiste detaillering 
moeten namelijk weI de goede gegevens worden gebruikt, en deze gegevens kunnen alleen 
uit de IFD worden gehaald. 

Daamaast is het de vraag of het technisch weI mogelijk is ailes tot in de details te modelleren. 
Een model waarin elke dakpan afzonderlijk in 3D is gemodelleerd zal veel meer rekenkracht 
vereisen dan een model waarbij de dakpannen enkel als een 2 dimensionaal vlak zijn 
gemodelleerd. Bij de overdracht van kennis is het enkel van belang welke dakpannen het zijn 
en hoe deze er uit zien, het is niet belangrijk dat deze dakpannen ook daadwerkelijk 
geometrisch goed aanwezig zijn in het model. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het metsel
of timrnerwerk. Deze zaken zijn wel van belang bij bepaalde verbindingen waarvan een 
nauwkeuriger detail is gewenst, maar zijn niet van belang bij de grote overzichtstekeningen. 

Een ander belangrijk punt wat aangedragen moet worden bij het modelleren in 3D is het feit 
dat hoewel de intelligentie in de programmatuur bepaalde voordelen met zich meebrengt, 
deze ook nadelige gevolgen kan hebben. De intelligentie kan bijvoorbeeld juist iets heel 
anders doen dat de ontwerper eigenlijk wil. Zo is het niet mogelijk om een deur in een 
bestaande opening te plaatsen. Dit komt doordat het programma dan geen koppeling legt 
tussen de opening en de deur en daarom stelt dat het onmogelijk is deze te plaatsen. Dit is 
uiteindelijk weI mogelijk door inventief om te gaan met de software, maar dit is eigenlijk niet 
gewenst. Het is echter onmogelijk om te verwachten dat de bestaande software te allen tijde 
doet wat de ontwerper wil, aangezien het menselijk brein tot veel meer complexe zaken in 
staat is dan een computerprogramma. Het zal daarom dus voor komen dat het 
computerprogramma net iets anders doet dan de modelleur eigenlijk wil en het is maar de 
vraag of dit ooit opgelost zal kunnen worden. WeI dient opgemerkt te worden dat doordat 
de modelleur steeds meer kennis en ervaring op doet van het programma waar hij mee 
werkt, hij leert in te schatten hoe hij bepaalde problemen kan vermijden. 
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Een van de belangrijkste kanttekeningen ten aanzien van het werken met 3D modellen is het 
feit dat indien er iets fout gaat, het vaak lastig is om te ontdekken waar de fout zit. In 2D 
modellen is het namelijk veel eenvoudiger fouten te herstellen dan dat in een 3D model. Dit 
komt doordat de fout in een 3D model in zeer veel verschillende zaken kan zitten. Dit komt 
ten eerste door het fcit dat er in 3D wordt gewerkt en er dus een extra dimensie is waarbij 
fouten gemaakt kunnen worden, maar ook het de intelligentie kan zoals gesteld voor fouten 
zorgen. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat er helemaal mets fout is vo1gens de 
modelleur, maar dat het programma toch aangeeft een bepaald object als fout te zien. Het 
vinden van deze fouten is dus lastiger dan het geval is bij 2D tekeningen, maar ook in het 
oplossen van deze fouten gaat kan meer tijd in gaan zitten dan nu het geval is. Het is dus 
zaak het model zo nauwkeurig mogelijk te modelleren en een goed besef te ontwikkelen ten 
aanzien van de werking van de programmatuur. 

3.3 Van EliteCAD naar Tekla 
De eerste uitwisseling welke met behulp van IFC is gebeurd voor dit onderzoek is de 
gegevensoverdracht van EliteCAD naar Tekla. Hierbij vielen een aantal verschillende zaken 
meteen op. Ten eerste is het zo dat het model geometrisch gezien bijna 100% natuurgetrouw 
overkwam. Dit is heel belangrijk voor het verdere verloop van de benchmark, aangezien 
deze uitwisseling aantoont dat aIle geometrie weI degelijk in het IFC bestand zijn verwerkt. 
Van de roeden tot aan de verdeling van de ramen aan toe waren er geometrisch gezien geen 
fouten te ontdekken, wat betekend dat er vanuit gegaan mag worden dat de export van het 
model vanuit EliteCAD naar IFC goed is geslaagd. Indien er zich dus fouten voordoen bij 
het inladen van het model in de verschillende programma's, betekend dit dat dit merendeels 
te wijden is aan de importfunctie van het te onderzoeken programma. 

Een ander aspect wat meteen opvalt bij het inladen van een IFC bestand in Tekla, heeft te 
maken met de mamer waarop Tekla IFC bestanden inleest. Het is namelijk nog met mogelijk 
om een IFC bestand in Tekla daadwerkelijk te importeren, maar dit bestand wordt gebruikt 
als een onderlegger voor de uiteindelijke constructie. Dit betekend dat het IFC model al zijn 
semantiek verliest en dat aIleen de geometrie door komt. Als gevolg hiervan kan er mets aan 
het bestaande IFC model worden gewijzigd en ook de verschillend objecten kunnen met los 
van elkaar uitgezet worden. Hier zitten dus verschillende nadelen aan en het IFC model kan 
voomamelijk gebruikt worden als controle model om te kijken of de constructie wel de juiste 
afmetingen bezit. Er is dus jammer genoeg weinig tot geen interactie mogelijk met IFC in 
Tekla 

3.4 Tekla - EliteCAD 
Het programma Tekla is weI in staat om IFC te exporteren. Dankzij het gegeven dat het IFC 
bestand aIleen als onderlegger gebruikt kan worden, betekend dit ook dat in de export van 
het T ekla model het oorspronkelijke model met meer is terug te vinden. In de IFC export 
van Tekla is kortom aIleen de constructie terug te vinden en mets anders. Om de constructie 
met het architectomsch model te combineren is er daarom wederom gebruik gemaakt van 
EliteCAD. 

Tijdens de import van het Tekla model in EliteCAD bleek dat nu aIle semantiek van het 
Tekla model verloren ging. Dit houdt in dat de constructie niet gewijzigd kon worden in 
EliteCAD, aangezien aIle objecten als vrije vorm door kwamen. Om te controleren of dit lag 
aan Tekla of aan EliteCAD is hetzelfde model in Solibri gelmporteerd, en in dit programma 
bleek weI de semantiek van het Tekla model door te komen. De fout lag in dit geval dus bij 
het programma EliteCAD. Geometrisch gezien kwam het gebouw gelukkig weI goed over, 
en er is daarom voor gekozen om beide modellen toch in EliteCAD samen te voegen. 

Een ander probleem bij de uitwisseling van het T ekla model met EliteCAD ligt gesloten in 
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de manier waarop Tekla werkt. Tekla maakt namelijk geen gebruik van verschillende 
bouwlagen zoals architectonische tekenprogramma's wel doen. Dit houdt in dat bij het 
combineren de gegevens van het Tekla model in EliteCAD in een aparte bouwlaag moesten 
worden bijgezet. Tekla wordt daardoor gezien als een extra bouwlaag an sich en er kan geen 
onderscheidt gemaakt worden tussen de verschillende verdiepingen. 

3.5 Fase 2: Importeren Benchmark model 
Bij het uitwisselen van het IFC model met de verschillende testprogramma's, komt naar 
voren dat er nog een probleem zit in de werking van de programma's. Elk programma werkt 
op zijn eigen manier en dit heeft consequenties voor de bruikbaarheid van het IFC model. 
Ais voorbeeld hiervan geldt het programma ArchiCAD. In EliteCAD is het mogelijk om te 
werken in verschillende bouwdelen, zoals een bedrijfshal met een apart kantoorgedeelte. Dit 
wordt door EliteCAD opgeslagen als zijnde twee verschillende gebouwen. ArchiCAD, en in 
mindere mate DDS, kan geen twee gebouwen tegelijk modelleren, waardoor er slechts een 
bouwdeel van het IFC model kan worden gelmplementeerd. Andere programma's zoals 
Revit kunnen de twee bouwdelen wel tegelijk importeren, maar hebben problemen met de 
benaming. De kelder onder het kantoorgedeelte en de kelder onder de bedrijfshal worden 
beide "kelder" genoemd, maar het link met het kantoorgedeelte en de bedrijfshal is verloren. 

Uit de benchmark komt ook naar voren dat er nog duidelijk problemen zijn bij het 
importeren van het IFC bestand. Veel programma's kunnen weI IFC importeren, maar 
verliezen een hoop data tijdens de import. Uit tests met Solibri en FZK storeyviewer blijkt 
dat ongeveer 97% van de data uit het model in het IFC bestand is terug te vinden. Na 
importeren van dit IFC bestand in AutoCAD blijft bijvoorbeeld maar 72% van de data over. 
Dit betekend dat er een gegevensverlies van 25% te wijten is aan de importfunctie van 
AutoCAD, wat voornamelijk terug komt in het verlies van alle deuren. Daarnaast zorgt de 
manier waarop AutoCAD het IFC bestand importeert voor een raar beeld. AutoCAD zet 
het gehele model om in DWG files, waarbij elke bouwlaag van elk bouwdeel een eigen 
bestand wordt. Deze bestanden worden bij elkaar geplaatst als external reference in een 
model, waardoor toch het gehele model zichtbaar wordt. Het probleem hiervan is dat om 
iets te wijzigen in bijvoorbeeld het kantoorpand op de eerste verdieping, dit aIleen kan door 
het bestand van deze verdieping apart te openen. Zo heeft elk programma zijn eigen voor en 
nadelen en is het erg afhankelijk van het programma dat gebruikt wordt of IFC een 
bruikbaar bestandsformaat is. 

3.6 Fase 3: Importeren in FZK Storeyviewer 

De laatste testfase van de benchmark is fase 3, waarin de export van een aantal verschillende 
programma's in FZK storeyviewer is getest. Ook hieruit kwamen een opmerkelijke zaken 
naar voren. Het meest opmerkelijke was het feit dat sommige data waarvan het leek dat zij 
tijdens de import in verschillende programma's waren verloren, toch weer terug kwamen in 
het exportbestand. Zo stonden de deuren niet meer open toen het model ingevoerd was in 
ArchiCAD, maar stonden ze weI weer open in de export. Hetzelfde geldt voor de kozijnen 
bij de deuren in EliteCAD. Veel deuren verloren de kozijnen na het importeren van het IFC 
model, maar in de export waren deze kozijnen weer keurig terug te vinden. Het blijkt dus 
bepaalde semantiek wel in de gegevens van het model blijft zitten, maar dat het programma 
deze gegevens niet juist opent. 
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4 Bijgewoonde activiteiten 
Voor deze afstudeeropdracht zijn verschillende activiteiten bijgewoond welke van invloed 
zijn geweest op het verloop van dit onderzoek. In het kader van dit afstudeeronderzoek, zijn 
de volgende activiteiten in chronologische volgorde bijgewoond: 

• Presentatie A2 project (04-10-07) 

Bij de presentatie van het A2 project werd uitgelegd wat het werk was en wat de conclusies 
waren van dit werk. Op deze dag was er ook de mogelijkheid tot infonneel contact met een 
aantal mens en van verschillende organisaties. De case staat beschreven in hoofdstuk XXX. 

• Bijeenkomst met Julia Gao bij PSlbouw (17-10-07) 

Julia Gao promoveert momenteel bij de universiteit van Stanford (USA) op het onderwerp 
BIM. Op deze dag hebben we infonnatie uitgewisseld over hoe wij beiden te werk gaan en 
wat de doelstelling was van onze onderzoeken. Hieruit bleek dat we wel gebruik konden 
maken van elkaars onderzoek, maar dat de doelstelling en methode van werken zo ver uit 
elkaar lagen dat samenwerking van weinig nut was. Deze dag hebben we wel gezamenlijk de 
heren Joost Wijnen en Kees van Leeuwen over het A2 project gemterviewd. 

• BIMCaseweek (19-11-07 tim 23-11-07) 

Het verloop en de conclusie van de BIM Caseweek staan beschreven in hoofdstuk XXX. Ik 
zelf ben gedurende deze week actief geweest in het onderzoeksteam, welke verantwoordelijk 
is voor het eindrapport van deze week. Het eindrapport is terug te vinden op de volgende 
website: 
b ttp: Ilw\ .bimcn. e\ cek. 011 G cdeelde'V.12Ud cumenrell/BIM asewcek% 20Eindrapport'Yo2 
02007.pdf (laatst geraadpleegd: 2 juni 2008) 

• CoP Virtueel Bouwen (18-02-08) 

De "Community of Practice Virtueel Bouwen" heeft als doelstelling het verhogen van het 
rendement in de bouwsector door gebruik van Virtuele Bouwprocessen. De rode draad in de 
bijeenkomsten van de Community is de procesverandering die optreedt door de nieuwe 
manier van werken. Samenwerken, financiele consequenties en marketingstrategie komen 
hierbij aan de orde. Bij deze vergadering werd mij gevraagd wat ik aan het onderzoeken was 
en wat mijn eerste conclusies waren. Na mijn uitleg werd gevraagd of ik mee wilde help en bij 
de ontwikkeling van het boekje '1.k Bim, jij Bim-t, wij Bim-men: lCT golven in de bOllwwereld." 
Voor dit rapport ben ik gemterviewd en het uiteindelijke rapport is uitgegevens doot het CPI 
tijdens de Bouw & ICT beurst 2008. Dit rapport is terug te vinden op de volgende website: 
bttp:llwiki.e-bouw.org/image./d/d9/DEF. Ell IE CI 032 BROCHURE BI tpdf 
(laatst geraadpleegd: 2 juni 2008) 

• BIPS bespreking (22-02-08) 

BIPS staat voor Byggeri, Infonnationsteknologi, Produktivitet, Samarbejde", en is een 
Deense organisatie welke als doel heeft het reguleren van de infonnatie in de bouwsector. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de standaardafspraken waar Deense bouwpartners zich in een 
project aan moeten houden en zij waren voor informatie over BIM overgevlogen naar 
Nederland. Tijdens deze dag werd onderling infonnatie uitgewisseld hoe Nederlanders en 
Denen met BIM werken en op welke punten wij van elkaar kunnen leren. Zo hebben de 
Denen standaardafspraken in de bouwsector gemaakt over welke layers er gebruikt worden 
bij het tekenen van een constructie. 

• Bouw & ICT beurs (26-03-08) & Bouwrai (01-04-08) 

Ik ben naar beide beurzen geweest als toeschouwer en heb deze mogelijkheid gebruikt om 
contact te leggen met verschillende software leveranciers of ik hun programma's mocht 
gebruiken voor de IFC benchmark. 
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5 Technisch IFe-Benchmark 
Uit de IFC-benchmark zijn verschillende meetbare gegevens te halen. Voor de wijze waarop 
de benchmark is uitgevoerd wordt verwezen naar hoofdstuk XXX van het hoofdrapport. 
Meer infonnatie over de persoonlijke ervaringen die zijn opgedaan gedurende deze 
benchmark zijn terug te vinden in hoofdstuk XXX van deze bijlage. Voor de duidelijkheid 
van dit onderzoek zijn de gegevens verkregen uit de IFC benchmark opgesplitst in drie 
verschillende hoofdstukken. 

• Hoofdstuk 5.1: Totaal overzichten 

• 

• 

In dit hoofdstuk staan alleen de totaal overzichten van de data die door komt bij de 
IFC benchmark. Er is daarbij onderscheidt gemaakt tussen het totaalbeeld en de 
onderverdeling in attributen en objecttypen. Met behulp van dit hoofdstuk kan een 
globaal overzicht verkregen worden over waar de problemen van de uitwisseling met 
behulp van IFC zich ongeveer bevinden. 

Hoofdstuk 5.2: Uitkomsten per programma 
In dit hoofdstuk wordt dezelfde infonnatie als in hoofdstuk 5.1 beschreven in de 
verschillende tabellen, maar dan per uitwisseling afzonderlijk. Op deze manier wordt 
de infonnatie over de attributen en de objecttypen met elkaar gecombineerd tot een 
tabel en hierdoor wordt inzichtelijk op welke punten een programma problemen 
heeft. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk of een programma problemen heeft met de 
semantiek van een deur of met het uiterlijk in zijn totaal 

Hoofdstuk 5.3: Gedetailleerde informatie per programma 
In dit hoofdstuk staan de volledige tab ellen geplaatst zoals ZlJ zlJn ingevuld 
gedurende de benchmark. Zo staat er eerst aangegeven welke naar welke typen 
objecten er is gekeken, waama van elke uitwisseling uitgebreid de beoordeling staat 
beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welke opmerkingen er zijn te plaatsen bij 
de uitwisseling via IFC bij elk gebruikt programma. 
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5.1 Totaaloverzichten 

IFe Benchmark: totale uitkomst 
100% 

I -
E i"r-i-i-90% I t-- - - t--

I t--r--- t-- E- t-- - - r- r- r-
80% t-- t-- - - - - - - - ~ t-- t--

"0 
t-- t-- - - - - - - - '-- t-- t--.... 

~ 70% ~- ~- f-if- r- - - - - - - - - f- f- f-
'c - - f- f- f- - - - - ~ f- ,-- - - - f- f- f-
:l 60% - - r- r- r- - - - - t-- r- r- - - - r- r- r-E I' 

i 
- ,- r- r- - - - - - r- r- 1- - - - r- r- r-

50% - ,-- t-- t-- - - - - - t-- t-- t-- - - - t-- t-- t-- r 
- r--- t-- t-- - - ,- r- - t-- t-- r- - - - t-- t-- r- r 

@b 40% . - f- f- - - - - f-- - f- f- f- - - - f- f- f- H 
III f-- t-- f- - - - - f-- - f- t-- f- - - r- f- t-- t--
"E 30% . r- f- r- - - - r-- I-- - r- r- - - - f-- r- r- r-
~ ~ f- f- - - - r-- f-- I-- r- r- - - - f-- f- f- -
~ 20% t-- t-- - - - '-- r- f-- t-- t-- t-- - - - f-- t-- t-- -

r- t-- - - - - r- f-- r- t-- t-- - - '- t-- t-- r- -
10% f- f- - - - - f- f-- - f- f- - - - f- f- f- -

f- f- - - - - t-- t-- r--- f- f- - - - f- t-- t-- -
0% 

ToI<I. ISltoCOO ISoI'tlri K.OO -4SltoCOO 10DS I-t -jI'rcl"iC'OIRusk. IBonIlO1,SoI'tlri KJT 8Ootloy S ltoCOO """'IC'O Bonchm. Bonchm. F2K rol_ 

Fes.1: Fa. 2: Fa. 3: FlSe 4 : 

On~ ... Import....., bon_ modoI E>qlortoren noar F2K .tOl"0)'\4_ ToI_ percentage 

IFCBonclvnorl< 74% I 75% I 88% 72% I 9t% I 91% I 92% I 93% I 94% I 91% I 99% 65% I 91% I 91% I 95% I 97% 90% I 88% I 87% 

UtwisseJing tussen prog-amma's 

IFe benchmark: Attributen 
100% 

1- r- - - - '-- :--- -
90% r- f- - - =- - ~ -

f- f- - - - ~ - -
80% I-- r-- - - -

"0 r-- r-- - I-- -
~ 70% ~ - r-- -

'c - - r--
::J 80% f- - - f-
E 

f- - -

I 50% r -
r -

~ 40% .f- -
III 

~ 
-

30% -
[ -

20% . r---
r-

10% f-

f-
0% 

T.kl. BHeQIIO 1~lbri 1CKJ.ret. ISlteCtO 1= I_''''''' 1_10'0 Iii ..... j-rr ISaI'bri I'OT lBer<lrr IBitoCOD I"'IHOIO 1- _ 1F2K r-I 

BheC'O Teld. roodel ~.,,~modeI EIcpofWtn ....., F2K ToIa" peroenl:agl 

o_.k 0% 0% 50% 71)!1. aI'll. 100% 110% 100% "'II. 77% 100% S7% 77% 81% 100% 100% 88% 83% 73% 

C lltlf1ijk 100% 100% 100% 71% 110% I)!I. 100% 84% 0% "'" 100% 63% 119% "'II. 90% "'II. 111% 89% r2% 

DL..ocSie 100% 100% 100% 77% 87% - g]% "'II. "'II. 87% 100% 72% 97% - 90% 100% 92% 92% 93% 

. 01 ........ 97% 100% 100% 71% - - 89% 93% 93% 91% 90% 57% 91% 90% 93% 90% 90% 88% 91% 

Utwisseling tussen programma's 
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IFe benchmark' obiect ~ 
100% ----

~ c-- ,- I- t-- t-- t-- ,- I- f--- -
90% '--- - I- e-- l- t-- I- f--- -

1--= - - I-- I-- -
80% - I- f- -

- I--
70% - 1-

- r-
80% - f-

- 1-

50% - 1-

- -

40% - I-

e: - 1-

~ 30% - I--

~ - 1-

20% - 1-

- I-
10% - 1- -

- f-- --

0% 
Te4l:1e IB1tea>O 1a>llbri fOIl"'" IBIIOO'O 1005 1_' Pr'" PrclliO'O I"' ...... 1_'" JSclibri fUr IBend.., BlleCPO PrclliO'O Benchm. 

_m, 
F2K r_ 

Bt teCItO Tekl, model ,,,..,.,,. ... i>en<hn'efk model ~eren~F2K r_l*_ 

oDlu'en 75% 0% 1 0% 0% 54% 83% 118% 118% '00% 116% '00% 0% 96% 118% 83"" 96% 110% 75% 78% 

ORomen 75% 0% 0% 1!2% 73% 95"" 80% 82% 118% 91% - 86% 9'% 73% 119% 83% 87% 86% 86% I 
o_en 72% 0% 1 0% 91% 97% 95% 90% 94% 78% 67% 97% 72% 67% 97% 94% 97% 119% - 86% 

c~oeren 75% 1 0'''' I 0% 100% '00''' 83% '00% '00% '00% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% ge% 96% ge% I 
• Rottlen 75'''' I 75% I 86% 88% '00% '00% '00% ' 00% 0% 100% 100% 118% 100% '00% 

; 
'00% '00% ge% 96% 94% I 

Llitwisseling tussen progamma's 

5.2 Uitkomsten per programma 

5.2.1 Fase 1: Ontwerpfase 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: Tekla versie: 13.1 (G~genereerd 357843) 

Ir rl Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 
Ramen 0,0% 100,0% 

~_ .. ~~h _. --. -- - ---- - - ----';0-:-

100,0% 100,0% 75,0% 
Muren 0,0% 100,0% 100,0% 86,4% 71,6% 

--- ----- -
\1oeren 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 

--
A"ofielen 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75 ,0% 

Totaal 0,0% 100,0% 100,0% 97,3% 74 ,3% 

Geometrie Benchmark 

van: Tekla versie: 13.1 (Gegenereerd 357843) 
naar: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 

• Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatie Dlmensles Totaal 
Deuren nvt nvt nvt nvt nvt 
--'---
Ramen nvt nvt nvt nvt nvt 
Muren nvt nvt nvt nvt nvt - - f- - -
\1oeren nvt nvt nvt nvt nvt 
R-ofielen 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 

Totaal 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 
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Geometrie Benchmark 

van: Tekla versie: 13.1 (Gegenereerd 357843) 
naar: Solibri versie: 4.2 (25-02-08) 

Onderdelen Sernantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren nvt nvt nvt nvt nvt 
Ramen nvt nvt nvt nvt nvt 
Muren nvt nvt nvt nvt nvt-

- ----
\1oeren nvt nvt nvt nvt nvt 

---
A"ofielen 50,0% 100,0% 100,0% ----:ufo ,0 % 87,5% 

Totaal 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5% 

5.2.2 Fase 2: Importeren Benchmark Model 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (200S-04-01) 
naar: ACAD arch versie: 2008 8.51.0 

Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ramen 100,0% 57,1<%-

- .:--- -- cc-
85,7% 85,7% 82,1% 

Muren 100,0% - - 95,5% 100,0% 68,2% - 90,9% 
- - - -------
\1oeren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
A"ofielen 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5% 

Totaal 70,0% 70,5% 77 ,1% 70,8% 72,1% 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 

Onderdelen Semantlek UlterllJk l..ocatle Dlmensles Totaal 
Deuren 71,4% 64,3% 100,0% 100,0% 83,9% 

-- - - -;- -- -- - --.- . 
Ramen 35,7% 85,7% 85,7% 85,7% 73,2% 
Muren 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 96,6% 

- - - --.---
fbO,O% 100,0% 100,0% \1oeren 100,0% 100,0% 

-=----
A"ofielen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 81,4% 90,0% 97,1% 94 ,4% 90,7% 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (200S-04-01) 
naar: DDS versie: 6.40 

~!"~ Onderdelen Sernantlek UlterllJk l..ocatle Dlmensles Totaal 
Deuren 100,0% nvt 50,0% 100,0% 83,3% 
Ramen 100,0% nvt 92,9% 92,9% 95,2% 
Muren 100,0% nvt 100,0% 86,4% 95,5% 

--------
\1oeren 100,0% nvt 50,0% 100,0% 83,3% 
A"ofielen 100,0% nvt 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 100,0% nvt 78 ,6% 95,8% 91,5% 
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Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP 1 R22 H F29 (2008-04-01) 

naar: Revit Arch versie: 2008 build: 20070324 1700 
Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5% 

50,0% - - - - - - -
Ramen 100,0% 85,7% 85,7% 80,4% -- -100~0%- - -

- 89,80/0 -Muren 100,0% 100,0% 59,1% 
- - -

100,0% Vloeren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
-

1 00,0% A"ofielen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 80,0% 100,0% 97,1% 89,0% 91,5% 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: ArchlCAD versie: 11 build 1114 

Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 100,0% 64,3% 85,7% 100,0% 87,5% 
----- r--------a 5-;-7 % 

~ 

Ramen 100,0% 57,1% 85,7% 82,1% 
-

100,O-0~ 1-10-0 ,Oo,io- 94,30;;'-Muren 100,0% 77,3% 
- -

1- 100,0% fbO~O% 100,0% --100,0%-Vloeren 100,0% 
- -

A"ofielen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 100,0% 84,3% 94,3% 92,6% 92,8% 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: Riuska versie: 4.4.25 

Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 100,0% nvt 100,0% 100,0% 100,0% 
Ramen 100,0% nvt 100,0% 92,9% 97,6% 
Muren 77,8% nvt 77,8% 77,8% 77,8% 
----

100,Oo~ Vloeren 100,0% nvt 100,0% 100,0% 
A"ofielen nvt nvt nvt nvt nvt 

Totaal 94,4% nvt 94,4% 92,7% 93,8% 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
I 

naar: Bentley arch versie: Bentley Building V8 XM I 

Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatre Dlmensles Totaal 
Deuren 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 
Ramen 100,0% 92,9% 85,7% 85,7% 91,1% 

O,oo~ 
- --- ,--p-- -_._--

Muren 100,0% 100,0% 68,2% 67,0% 
Vloeren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
A"ofielen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 77,1% 98,6% 97,1% 90,8% 90,9% 
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Bijlage afstlldeerprqjea: 

Geometrie Benchmark 

van: EIIteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04~1) 
naar: Sollbrl versie: 4.2 (25~2~8) 

Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Ramen 100,0% 

- -- -- -- -- ---:-:----- - - r--:-- ----- - 96,4-0/0-100,0% 100,0% 85,7% 
Muren 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 96 ,6% 
\1oerim -

166,6% -106~0-% 100,0% 100,00;;- 100 ,0~ 
A-ofielen 100,00/0 

- --
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 94,4% 98,6% 

5.2.3 Fase 3: Controle Import in FZK Storeyview 

Geometrie Benchmark 

van: ACAD arch versie: 2008 B.51.0 
naar: FZK versie: 2.2a build 443 

. Onderdelen Semanttek UlterllJk lDcatte Dtmenstes Totaat 
Deuren 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 ,0% 
Ramen 92,9% --57,10;;- - 100,0% 92,9% 85,7% 
Muren 63,6% 77,3% 81,8% 63,6% 71,6% 

- 80-;-0% - 80,0%- 80,0% \Aoeren 80,0% 80,0% 
---- - 50,0%- - fo-o,oO;;- - 106;0% - 8i] % -A"ofielen 100,0% 

Totaal 57,3% 62,9% 72,4% 67,3% 65,0% 

Geometrie Benchmark 

van: Bentley arch versie: Bentley Building V8 XM 
naar: FZK versie: 2.2a build 443 

Onderdelen Semantiek UlterllJk lDcatle Dlmensies Totaal 
Deuren 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 

-
Ramen 100,0% 92,9% 85,7% 85,7% 91 ,1% 
Muren 0,0% 100,0% 100,0% 68,2% 67,0% 
\Aoeren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
A"ofielen 100,0% 10-0~0% 

---
100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 77,1% 98,6% 97,1% 90,8% 90,9% 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD exp versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008~4~1) 
naar: FZK versie: 2.2a build 443 

i'r- I Onderdelen Semantlek UlterllJk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 71,4% 85,7% 92,9% 100,0% 87,5% 
Ramen 35,7% 85,7% 85,7% 85,7% 73,2% 
Muren 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 96,6% 
\Aoeren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

- . . --
A"ofielen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 81,4% 94,3% 95,7% 94,4% 91,5% 
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Bij/agc afstudmprojcct: 

Geometrie Benchmark 

van: ArchlCAD versle: 11 build 1114 
naar: FZK versie: 2.2a build 443 

i 

Onderdelen Semantlek Ulterlljk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 100,0% 85,7% 85,7% 100,0% 92,9% 

---- - - - - 85,7% - -
Ramen 100,0% 85,7% 85,7% 89,3% 

--------:roo, 0 cy;--- - - 7 7,30/0- I- - 94) 0/;;--Muren 100,0% 100,0% 
--

'v1oeren 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
- - - - -- ... _. - - - - - ---- -- . -

~OO,O% A-ofielen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totaal 100,0% 94,3% 94,3% 92,6% 95,3% 

Geometrie Benchmark 

van: ACAD arch versie: 2008 8.51.0 
naar: FZK versie: 2.2a build 443 

Onderdelen Semantlek Ulterlljk Locatle Dlmensles Totaal 
Deuren 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

- -- --------:ro 0 ,0 % 
--- -

Ramen 92 ,9% 57 ,1% 92,9% 85,7% 
63,6% - 77,3% 

- -
81,8% 63,6% Muren 71,6% 

-
- 80,0% 

-
'v1oeren 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 
- -- - - . _- - - - ._- - _ . - - - -
A-ofielen 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5% 

Totaal 57,3% 62,9% 72,4% 67,3% 65,0% 
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Bijhge afstlldeerproject: 

5.3 Gedetailleerde informatie per programma 

5.3.1 Beoordeelde objecttypen 

Beschrijving Benchmark 
! ,- Korte beschrijving 

Deurtype 1 Vbordeur kantoor 
Deur type 2 \,bordeur hal 1 
Deur type 3 -=--Garagedeur hal 1 
Deurtype4 Voordeur hal 2,3,4 
Deurtype 5 Garagedeur hal 2,3,4 
Deurtype 6 Binnendeur breedte 1,00m 
Deur type 7 Binnendeur breedteO~9~Om 
Raamtype 1 Raam voordeur kantoor 
Raamtype 2 Groot raa-m -voordeur hal 1 
Raam type 3 Klein raam voordeur hal 1 
Raam type 4 Raam hal 2,3,4 
Raamtype5 Raam voorzijde kantoor 
Raamtype6 Bloernenkozijn kantoor 
Raamtype 7 Raam zijkant kantoor 
Muurtype 1 Q:>hoging funderingsstrook 
Muurtype 2 Muur voorzijde hal 1 
Muurtype 3 0,80m rnetselv'Jerk rand hal 2,3,4 
Muurtype4 Sarnengestelde buitenwanden hal 2,3,4 
Muurtype 5 Muur tussen beide deuren 
Muurtype 6 Strook onderzijde kantoor 
Muurtype 7 Sarnengestelde buitenwand kantoor 
Muurtype 8 Buitenmuur achterzijde kantoor 
Muurtype 9 Binnenmuren 1 OOmm kalkzandsteen 
Muurtype 10 Binnenmuur kantoorzijde 
Muurtype 11 Tussenmuur beide kantoorpanden 
V10er type 1 Funderingsstrook 
V10ertype 2 V10er hal 1 ,2,3,4 
V10er type 3 V10er kantoorpand 
V10ertype 4 Oak kantoorpand 
V10ertype 5 oak hal 2,3,4 
A'ofiel type 1 Schuine kolommen voorzijde hal 1 
A'ofiel type 2 Kolomrnen tussen binnenmuren 
A'ofiel type 3 Kolomrnen beide zijden schuurdeur 
A'ofiel type 4 Kolomrnen beide zijden voordeuren hal 2,3,4 
A'ofiel type 5 Kolomrnen beide raarnzijden kantoor 
A'ofiel type 6 Ug;Jers bovenzijde schuurdeuren 
A'ofiel type 7 hoofddraa9iggers dak 
Profiel type 8 drukliggers dak 
A'ofiel type 9 Wndverbanden 

5.3.2 Fase 1: Ontwerpfase 
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Bijlage aJstudeerproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: E lite CAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: Tekla versie: 13.1 (Gegenereerd 357843) 

Onderdelen Uiterlijk l..ocatie Dimensies 
Deur type 1 - + + + 

----- - -- - - --
Deur type 2 - + + + 
t:>eur fype- 3 - --- - -- -

c: - + + + 
~ DeurtYi>e 4 

--- -
:::l - + + + 
~ Deurtype- 5 --- + + + 

Deur type 6 
-- -- + + + 

Deur type 7 - - -- + + + 
Raam type 1 - + + + 
Raamtype 2 - ---- --- + + + 

~ 
-Raam tyPe 3 - + + + 

E Raam type 4 - + + + 
C'O -a:::: Raam type 5 - + + + 

Raam type 6 - + + + 
Raam type7- - - - - -

- + + + 
Muur type 1 - + + + 
Muur type 2 -c + + + 

S Muur type 3 - + + -
u 
CD Muur type 4 - + + + .-.c Muur type 5 + + + 0 -c: 

S ~ Muur type 6 - + + + :::l .c ~ Muur type 7 0 u - + + 
0 
t! -Muur type 8 - + + + 
CD Muur type 9 + 

--
"0 - + + 
c Muur type 10 + + + 0 -

I Muur type 11 - + + + 
'v1oer type 1 - + + + 

c: 'v1oer type 2 - + + + 
~ 'v1oer type 3 + + + 8 -
:> 'v1oer tyPe 4 - + + + 

'v1oer type 5 - + + + 
A-ofiel type 1 - + + + 
~.;; 
A-ofiel type 2 - + + + 

c: A-ofiel type 3 - + + + 
CD 

A-ofiel type 4 CD - + + + 
~ A-ofiel type 5 - + + + a. 

m R"ofiel type 6 - + + + - A-ofiel type 7 CJ) - + + + 
A-ofiel type 8 - + + + 
A-ofiel type 9 - + + + 

Opmerkingen: IFC model kan enkel gebruikt worden als onderlegger. 
Hierdoor gaat aile informatie en Semantiek van het IFC model verloren en 
kan deze enkel gebruikt worden als onderlegger om het Tekla model mee 
te ontYtlerpen. 
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Bijlage cifstudeerproject: 

Geometrie Benchmark na Exporteren 

van: Tekla versie: 13.1 (Gegenereerd 357843) 
naar: EUfeCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008~4~1) 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk LDcatie Dimenstes 
Deur type 1 nvt nvt nvt nvt 
Deur type 2 nvt nvt nvt nvt 

c: Deur type:3 nvt nvt nvt nvt 
~ Deur type 4 nvt nvt nvt nvt :::l 

~ Deur type 5 nvt nvt nvt nvt 
Deur tYPe 6 nvt nvt nvt nvt 
Deur type 7 nvt nvt nvt nvt 
Raam type 1 nvt nvt nvt nvt 

-Raam type 2 nvt nvt nvt nvt 

i Raamtype3 nvt nvt nvt nvt 
~ nvt-E Raam type 4 nvt nvt nvt 

tU - --0:::: Raam type 5 nvt nvt nvt nvt 
Raam type 6 nvt nvt nvt nvt 
~- - - - -Raam type7 nvt nvt nvt nvt 
Muur type 1 nvt nvt nvt nvt 

c Muur type 2 nvt nvt nvt nvt 
- -.! Muur type 3 nvt nvt nvt nvt 

CJ 
.~ Muur type 4 nvt nvt nvt nvt 
.c Muur type 5 nvt nvt nvt nvt 0 c: 
.! ~ Muur type 6 nvt nvt nvt nvt :::l .c ~ Muur tyPe 7 nvt nvt nvt nvt CJ 
0 
t! Muur type 8 nvt nvt nvt nvt 
CD I-;--;. 

nvt nVt nvt nvt ." Muur type 9 
c Muur type 10 nvt nvt nvt nvt 0 

l\7Iuur type 11 nvt nvt nvt nvt 
V10er type 1 nvt nvt nvt nvt 

c: V10er type 2 nvt nvt nvt nvt 
~ V10er type 3 nvt nvt nvt nvt ~ 
> \Aoer type 4 nvt nvt nvt nvt 

\Aoer type 5 nvt nvt nvt nvt 
A-ofiel type 1 - + + + 
A-ofiel type 2 - + + + 

c: A-ofiel type 3 - + + + 
G) 

A-ofiel type 4 
~ 

- + + + 
A-ofiel type 5 - + + + a. 

1 A-ofiel type 6 - + + + - A-ofiel type 7 (/) - + + + 
A-ofiel type 8 - + + + 
~ofiel type 9 - + + + 

Opmerklngen: Aangezlen Tekla het IFC model enkel gebrulkt als onderllgger, voegt deze niets 
toe aan het bestaande IFC be.tand. Cit betekent dat het nieuwe IFC model van Tekla enkel de 
con.tructie van het gebouw herbergt zoals gemodeleerd in Tekla. Caarnaast 1m porteert Bite CAD 
niet de Informatie van het Tekla model, maar enkel de Geometrle.lAt onderzoek blljkt dat dit aan 
de im portfunctie van BiteCAD IIgt en niet aan het Tekla Model 
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B!jhge cifstudeerpr,!ject: 

Geometrie Benchmark na Exporteren 

van: Tekla versie: 13.1 (Gegenereerd 357843) 
naar: Solibri versie: 4.2 (25~2~8) 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dirnensies 
Deur type 1 nvt nvt nvt nvt 
Deur type 2 

- - - --~ r- - - --
nvt nvt nvt nvt 

Deur type 3 
- - - - ---- -- -

c: nvt nvt nvt nvt 
~ Deur type 4 

-
::l nvt nvt nvt nvt 
~ - - ----- -

DeurtyPe 5 nvt nvt nvt nvt 
r-=-- - -----
Deur type 6 nvt nvt nvt nvt 
Deur type 7 nvt --n vt--- --- - nvt nvt 
Raam type 1 nvt nvt nvt nvt 
Raam type 2 nvt nvt nvt nvt 

1-= - - n vt 
55 

Raam type 3 nvt nvt nvt 
-Raam tyPe4 ------" --- "--

E nvt nvt nvt nvt 
t}. RaamtypeS-

-
nvt nvt nvt nvt 

Raam type 6 - - - m;t --nvt nvt nvt 
Raam type7~- - nvt - nvt - nvt - nvt -
Muur type 1 nvt nvt nvt nvt 
Muur type 2 

-- -
c nvt nvt nvt nvt 

- - - -- - - "-- - - - -
S Muur"type 3" nvt nvt nvt nvt 
u 
CD Muur type 4 nvt nvt nvt nvt .-.c Muur type S - nvt 

- - -
0 c: nvt nvt nvt 
S ~ Muur type 6 

---
::l nvt nvt nvt nvt 

.c ~ Muur type 7 nvt nvt nvt nvt u 
0 
l:! Muur type 8 nvt nvt nvt nvt 
CD -Muur tyPe 9 nvt nvt nvt nvt 't:J 
c Muur type 10 nvt nvt nvt nvt 0 

Muur type 11 nvt nvt nvt nvt 
V10er type 1 nvt nvt nvt nvt 

c: V10er type 2 nvt nvt nvt nvt 
~ V10er type 3 nvt nvt nvt nvt ~ 
:> V10er type 4 nvt nvt nvt nvt 

V10er type S nvt nvt nvt nvt 
A-ofiel type 1 0 + + + 
A-ofiel type 2 0 + + + 

c: A-ofiel type 3 0 + + + 
Q) 

A-ofiel type 4 0 Q) + + + 
'§ A-ofiel type S 0 + + + c.. 

m A-ofiel tyPe 6 0 + + + 
Ci5 A-ofiel type 7 0 + + + 

A-ofiel type 8 0 + + + 
A-ofiel type 9 0 + + + 

Opmerkingen: Ter controle van het Tekla Model is ervoor gekozen om hetzelfde IFC mode in te 
voeren in Solibri. Heruit blijkt dat wei degelijk aile informatie van de draagconstructie in het IFC 
model zijn verwerkt en het verlies van informatie bij het importeren van de gegevens in 8iteCAD 
aan 8iteCADzeif ligt. Hoewel in Solibri de benaming van de kolommen (bijv. t-EA240) verloren 
gaat, blijven de overige kenmerken zoals hoogte, breedte en oppervlakte wei behouden. 
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Bij/age cifstudeetprojecr. 

5.3.3 Fase 2: Importeren Benchmark Model 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (200S-04-01) 
naar: ArchiCAD versie: 11 build 1114 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk L.ocatie Dirnensies 
Deurtype 1 + 0 + + 
-Deurtype 2 + 0 + + 

c Deurtype 3 + + 0 + 
! Deur type 4 + 0 + + ~ 

~ Deurtype 5 + + 0 + 
Deurtype 6 + 0 + + 
Deur type 7 + 0 + + 
Raamtype 1 + 0 + + 
Raamtype 2 + 0 + + 

c Raamtype 3 + 0 + + 
G) 

Raamtype 4 E + + - -
CIS 
~ Raam type 5 + 0 + + 

Raamtype 6 + 0 + + 
r-Raam type 7 - I" 0 + + + 
Muur type 1 + + + + 
...-,,-

c Muur type 2 + + + + 
.! Muurtype 3 + + + 0 
(,) 

Muurtype 4 .1- + + + -
.a Muur type 5 + + + + 0 c 
S ! Muur type 6 + + + + ~ .c :IE Muurtype 7 (,) + + + + 
0 
t:! Muur type 8 + + + -
CD Muurtype 9 + + + + "0 

c5 Ia-
Muurtype 10 + + + + 
Muurtype 1 ~ + + + + 
\Aoer type 1 + + + + 

c \Aoer type 2 + + + + 
! \Aoer type 3 + + + + ~ r---:> \Aoer type 4 + + + + 

\Aoer type 5 + + + + 
A-ofiel type 1 + + + + 
A-ofiel type 2 + + + + 

c A-ofiel type 3 + + + + 
G) 

A-ofiel type 4 Q) + + + + 
~ A-ofiel type 5 + + + + 0-

m A-ofiel type 6 + + + + 
CIS -C/) A-ofiel type 7 + + + + 

A-ofiel type 8 + + + + 
A-of iel type 9 + + + + 

Opmerklngen: BIJ het Imponeren van het IFC model vanult EliteCAO bllJkt dat ArchlCAO g .. n gebrulk 
maakt van verschillende bouwdelen In jjn proJect. Olt heeft als gevolg dat er alechta 1 bouwdeel per keer 
geopend kan worden. Het probleem met de deuren beperkt zlch qua ulterllJk enkel tot het felt dat de 
deuren nlet meer open staan, wat blJ andere programma'. wei het gevalls. Het la echter onduldellJk of dlt 
' e maken heeft met dan wei aemantlek, dan wei ulterllJk en dua I. er gekozen om alechta jjn van belde 
waarden te vermlnderen 
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B!jlage afstudeetproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dimensies 
Deurtwe 1 + 0 + + 

1= ----
0 

-- - -
Deurtwe 2 + + + 
Deurtwe 3 

----
c:: - + + + 
~ Deur twe 4 + 0 + + :s 
~ Deurtwe 5 - + + + 

beurtWe 6 + 0 + + 
Deu-Ttw e7 0 

- ----+ + + 
Raamtwe 1 - + + + 
Raamtwe 2 - + + + 

-

c:: Raamtwe 3 - + + + 
Q) 

Raamtwe 4 
-

E + + - -
co 
0:: Raamtwe 5 + () + + 

"Raamtwe6 0 () + + 
"RaarTilwe 7 - + + + 
Muurtwe 1 + + + + 
Muurtwe2 + + + + c 

S Muurtwe 3 
- ,. -

0 + + + 
u 
CD Muur twe 4 + + + + 
:c' Muurtwe 5 + + + + 0 c:: 

..II ~ 1-=-"" 

:s Muurtwe6 + + + + 
s: :!: Muurtwe 7 u + + + + 
0 

Muurtwe 8 "- ---" 
t! + + + -
CD Muurtwe 9 + + + + "C 
C Muurtwe 10 + + + + 0 

Muurtwe 11 + + + + 
Vloer twe 1 + + + + 

c:: Vloertwe 2 + + + + 
~ Vloertwe 3 + + + + ~ 
:> Vloertwe4 + + + + 

t.-.-----."- ---
Vloertwe 5 + + + + 
Profiel twe 1 + + + + 
Profiel twe 2 + + + + 

c:: Profiel twe 3 + + + + 
~ Profiel twe 4 + + + + Q) 

'§ Profiel twe 5 + + + + Co 
~; .. 

~ Profiel twe 6 + + + + 
<i5 "Profiel twe 7 + + + + 

Profiel twe 8 + + + + 
Profiel twe 9 + + + + 

Opmerkingen: Bij de deuren worden de kozljnen ultgeschakeld, maar staat de data nog wei In de 
semantiek vermeld. De garagedeuren daarentegen worden vrije vormen. ESn groter probleem 
bevindt zich bij de ramen, waarbij de ramen waar de roedes nog wei worden getoond zijn 
verandert in vrije vormen en dUs aile semantiek is verloren. 
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Bjj/age qfttudeetp1T!Jcct: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (200S-04-01) 
naar: DDS versie: 6.40 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk LDcatie Dimensies 
Deurt~ 1 + + 0 + 
Deurt~2 + + 0 + 
Deurt~ 3 + + 

,. 
0 + c::: 

I!! -;;;; 
0 ::J Deurt~4 + + + 

~ Deurt~5 + + 0 + 
Deurt~6 + + 0 + 
oeurt~7 + + 0 + 
Raamt~ 1 + 0 + + 
Raamt~2 + d-- + + 

c::: Raamt~3 + 0 + + 
Q) 

Raamt~4 0 0 0 E + 
m 
0:: Raamt~5 + 0 + + 
Raamt~6 + 0 + + 
Raamt~7 + 0 -+ + 
Muurt~ 1 + + + + 
Muurt~2 + + + + c 1-;;-- --

S Muurt~3 + + + 0 
CJ 
Q) Muurt~4 + + + + 
:C" 

Muurt~5 + + + + 0 c::: 
S I!! Muurt~6 + + + + ::J .c :!: Muurt~ 7 CJ + + + + 
0 
t! Muurt~8 + + + -
Q) 

Muurt~9 + + + + " c 
Muurt~ 10 + + + + 0 
lifuur tyPe f 1 + + + + 
Vloert~ 1 + + 0 + 

c::: Vloert~2 + + 0 + 
I!! 

Vloert~ 3 + + 0 + ~ 
> \.1oert~ 4 + + 0 + 

I Vloert~ 5 + + 0 + 
A"ofielt~ 1 + + + + 
A"ofielt~2 + + + + 

c::: A"ofielt~3 + + + + 
I Q) 

A"ofielt~4 I Q) + + + + 
I;:: e A"ofielt~5 + + + + Q. 

m A"ofielt~6 + + + + m - A"ofiel t~"7 + + CJ) + + 
A"ofielt~8 + + + + 
A"oflelt~9 + + + + 

Opmerklngen: DOS Is een programma waarmee Installaties in een gebouw getekend kunnen 
worden. Hoe het ulterlijk is van bepaalde objecten zoals ramen en deuren Is daarom niet van 
be lang en het ulterlljk wordt dan ook niet meegenomen in de eindbeoordellng. &n ander punt is 
dat de vloeren allemaal hun dikte (in dlt geval20Omm) boven pijl kornen te liggen in plaats van 
onder pljl. Aangezlen de deuren hieraan zljn opgehangen, worden in eerste instantie zowel de 
deuren als de vloeren te hoog geplaatst 
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Bijlage afstudeerproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: RevitArch versie: 2008 build: 20070324 1700 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dimensies 
Deur type 1 0 + + + 
Deurtype 2 0 + + + 

c: oeurtype 3 0 + + + 
I!? Deur type 4 0 + + + ::3 

~ 1--Deur type 5 0 + + + 
1-=--' 
Deur type 6 0 + + + 
Deur type 7 0 + --+ - + 
Raam type 1 0 + + + 
Raam type 2 0 + + + 

c: Ra"aill"Iwe 3 0 + + + 
Q) 

Raamtype4 0 E + - -
co 
0:: Raan1tWe 5- - 0 + + + 

Raam tyPe 6 0 + + + 
Raam type7 0 + + + 
Muur type 1 + + + -
Muur type 2 + + + + c 

S Muurtype 3 i-
0 + + + 

u 
Muurtype 4 Q) + + + -

:c' Muur type 5 + + + + 0 c: 
S ~ Muurtype 6 + + + + ::3 .c ~ Muur type 7 u + + + + 
0 
~ Muur type 8 + + + + 
Q) 

Muur type 9 + + + "C -
c Muur type 10 + + + 0 -

[Muur type 11 + + + + 
Vleer type 1 + + + + 

c: Vleer type 2 + + + + 
~ Vleer type 3 + + + + 8 
:> Vleer type 4 + + + + 

Vleer type 5 + + + + 
A-ofiel type 1 + + + + 
A-ofiel type 2 + + + + 

c: A-ofiel type :3 + + + + 
Q) 

A-ofiel type 4 Q) + + + + 
10:: e A-ofiel type 5 + + + + a, 
a; A-ofiel type 6 + + + + co - A-ofiel type 7 (J) + + + + 

A-ofiel type 8 + + + + 
A-ofiel type 9 + + + + 

Opmerkingen: De informatie die verloren gaat zijn de exaete Dimensiesen van de deuren en 
ramen. De overige gegevens komen wei allemaal door. Hat grootste probleem van Revit is 
echter dat het programma problemen in het bestand probeert aan te passen en er juist 
daardoor nieuwe problemen ontstaan. 
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Bijlage afttlldeerproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD 'Jersie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: ArchlCAD 'Jersie: 11 build 1114 

Onderdelen Semantiek UiterliJk Locatie Dimensles 
Deur type 1 + 0 + + 
Deurt ype 2 + 0 + + 

~ 
Deur type 3 + + 0 + 

~ 
Deur type 4 + 0 + + 
Deur type 5 + + 0 + 
Deur type 6 + 0 + + 
Deur type 7 + 0 + + 
Raam type 1 + 0 + + 
Raam type 2 + 0 + + 

i Raam type 3 + 0 + + 
E Raam type 4 + + - -
t2 Raam type 5 + 0 + + 

f.: 
0 Raam type 6 + + + 

~amtype7 - 0 + + + 
Muur type 1 + + + + 

c Muur type 2 + + + + 
S Muur type 3 + + + 0 
u 
CD Muur type 4 + + + -
']I; 

Muur type 5 + + + + 0 c:: 

S I!! Muur type 6 + + + + ::;, 
.c ~ Muur type 7 --u + + + + 
0 
~ Muur type 8 + + + -
CD Muur type 9 + + + + "t' 
C Muur type 10 + + + + 0 

Muur type 11 + + + + 
\t1oer type 1 + + + + 

~ 
'.t1oer fype 2 + + + + 

8 \1oer type 3 + + + + 
> \1oer type 4 + + + + 

\t1oer type 5 + + + + 
A-ofiel type 1 + + + + 
A-ofiel type 2 + + + + 

c:: A-ofiel type 3 + + + + 
Q) 

A-ofiel type 4 
~ 

+ + + + 
A-ofiel type 5 + + + + Q. 

18 A-ofiel type 6 + + + + - A-ofiel type 7 C/) + + + + 
A-ofiel type 8 + + + + 
A-ofiel type 9 + + + + 

Opmerklngen: Blj het Importeren van het IFC model vanult EliteCAO blljkt dat ArchlCAO geen gebrulk 
maakt van verschillende bouwdelen In 66n project. Olt heeft als gevolg dat er slechts 1 bouwdeel per keer 
geopend kan worden. Het probleem met de deuren beperkt zlch qua ulterlljk enkel tot het felt dat de 
deuren nlet meer open staan, wat blj andere programma's wei het gevalls. Het Is echter onduldelljk of dlt 
te maken heeft met dan wei semantlek, dan wei ulterlljk en dus Is er gekozen om slechts 66n van belde 
waarden te vermlnderen 
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Btjlage afttudeerproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: Riuska versie: 4A.25 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dimensies 
Deurtype 1 + nvt + + 

---
Deur type 2 + nvt + + 

c: Deur type 3 + nvt + + 
~ Deur type 4 + nvt + + -
::J 

~ '~ - - .- ---
Deur type 5 + nvt + + 
Deur type 6 + nvt + + 
DeurfYPe 7 + nvt + + -
Raam type 1 + nvt + + 

Raam type 2 + nvt + + 

c: Raam type 3 + nvt + 0 
Q) 

Raam type 4 nvt E + + + 
c ~ Raam type 5 + nvt + + 
S 
CJ Raam type 6 + nvt + + 
Q) 

:0- Raam type7 + rivt + + 
0 Muur type 1 nvt nvt nvt nvt 
S 
.c Muur type 2 + nvt + + 
CJ 
0 Muur type 3 + nvt + + 
t! Muur type 4 nvt - -Q) -
-0 Muur type 5 + nvt + + c c: 
0 ~ Muur type 6 nvt nvt nvt nvt ::J 

~ Muur type 7 + nvt + + 
Muur type 8 - nvt - -
Muur type 9 + nvt + + 
Muurtype 10 + nvt + + 
Muur type 11 + nvt + + 
\Aoer type 1 nvt nvt nvt nvt 

c: \Aoer type 2 + nvt + + 
~ \Aoer type 3 + nvt + + 8 
:> \Aoer type 4 + nvt + + 

\Aoertype 5 + nvt + + 
A-ofiel type 1 nvt nvt nvt nvt 
A-ofiel type 2 nvt nvt nvt nvt 

c: A-ofiel type 3 nvt nvt nvt nvt 
Q) 

A-ofiel type 4 nvt nvt nvt nvt Q) 

~ A-ofiel type 5 nvt nvt nvt nvt Q. 

a:J A-ofiel type 6 nvt nvt nvt nvt 
a:J .... 

A-ofiel type 7 nvt nvt nvt nvt en 

A-ofiel type 8 nvt nvt nvt nvt 
A-ofiel type 9 nvt nvt nvt nvt 

Opmerkingen: Aangezien Riuska software is waarmee de energieberekening van het IFC model 
kan worden gesim uleerd, worden onderdelen die nlet van belang zljn voor deze berekenlng nlet 
meegenomen In het 3D model. Oit betekend dat zowel de ulterlijke kenmerken van de 
aanwezlge objecten als de staaiconstructle nlet worden weergegeven In het 3D model. 
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B[jlage aJstudeerproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: Bentley arch versie: Bentley Building V8 XM 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dlmenales 
Deur type 1 + + + + 
Deurtype 2 + + + + 

c:: Deur type 3 0 + + + 
~ Deurtype 4 + + + + ::s 
~ Deurtype 5 0 + + + 

Deurtype 6 + + + + 
beurtype 7 + + + + 
Raamtype 1 + + + + 
Raam type 2 + + + + 

c:: Raam type 3 + + + + 
CD 

Raamtype4 E + + - -
co 

0::: Raamtype 5 + + + + 
-Raam type 6 + 0 + + 
Raam type7 + + + + 
Muurtype 1 - + + -

c Muur type 2 - + + + 
J!J Muurtype 3 - + + 0 
u 
CD Muur type 4 - + + + 
"E Muurtype 5 + + + 0 -c:: 
J!J ~ Muur type 6 - + + + ::s .c :!: Muurtype 7 u - + + + 
0 
t! Muur type 8 - + + -
CD Muurtype 9 + + 'a - -
c5 Muur type 10 - + + + 

Muur type 11 - + + + 
'v1oer type 1 + + + + 

i 
'v1oer type 2 + + + + 
'v1oer type 3 + + + + 

:> 'v1oer type 4 + + + + 
\,ioer type 5 + + + + 
Profiel type 1 + + + + 
Profiel type 2 + + + + 

c:: Profiel type 3 + + + + 
CD 

Profiel type 4 1) + + + + e Profiel type 5 + + + + Q. 

m Profiel type 6 + + + + - Profiel type 7 + en + + + 
Profiel type 8 + + + + 
Profiel type 9 + + + + 

I opt ner :Ingen: ttet grootste prODleem wat zlcn voor aoat DIJ lEIenttey, 18 oat net programma nlet 
meer aantoont uit welk materiaal elke laag van een muur bestaat. Elke laag wordt namelljk 
beschreven ala zijnde standaard IFe muur en nlet meer In de afzonderlljke verschlllende 

.L tn. 
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Bij/age afttudeerpfY!jea: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: Sollbri versie: 4.2 _(25-O2-O8) 

O1derdelen Semantiek Uiterlijk lDcatie Dimensies 
Deurtype 1 + + + + 
Deurtype 2 + + + + 

c Deurtwe-3- + + + + 
~ DeurtWe4 

---
~ + + + + 
~ Deur type 5 + + + + 

beurt ype6 + + + + 
DeurtWe-7 ----

+ + + + 

Raamtype 1 + + + + 
Raam type 2 + + + + 
I-=-- - - --

c Raam type 3 + + + + 
Q) 

Raam type 4 E + + + -m -
0::: Raam tyPe 5 + + + + 

Raam type 6 + + + + 
Raamtype7 + + + + 

Muurtype 1 + + + + 
Muurtype 2 + + + + c 

S Muur type 3 + + + 0 
u 

Muur type 4 CD + + + + 
:c' Muurtype 5 + + + + 0 c 
S ~ Muurtype 6 + + + + ~ .c ~ Muurtype 7 u + + + + 
0 
t! Muur type 8 + + + -
CD Muur type 9 + + + + "'C 
C Muur type 10 + + + + 0 

I Muur type 11 + + + + 

\1oer type 1 + + + + 

c \1oer type 2 + + + + 
~ \1oer type 3 + + + + ~ 
> \1oer type 4 + + + + 

\1oer type 5 + + + + 

Profiel type 1 + + + + 
Profiel type 2 + + + + 

ffi Profiel type 3 + + + + 
a; Profiel type 4 + + + + 
~ Profiel type 5 + + + + 0-

m Profiel type 6 + + + + m 
en Profiel type 7 + + + + 

Profiel type 8 + + + + 
Profiel type 9 + + + + 

Opmerkingen: dit progranwna toont aan dat zo goed als aile data van het 
benchmark model in het IFe bestand terug te vinden is. 
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B!jlage afstudeeprojea: 

5.3.4 Fase 3: Controle Import in FZK Storeyview 

Geometrie Benchmark 

van: ACAD arch versie: 2008 8.51.0 
naar: FZK versie: 2.28 build 443 

Onderdelen Semantiek Uiterlijk LDcatie Dimensies 
Deur type 1 - - - -
Deur type 2 - - - -

c: Deur type 3 - - - -
~ -Deur type.4 - - - -:J 

~ Deurtype 5 - - - -
Deur type 6 - - - -
IDeur type 7 - - - -
Raam type 1 + 0 + + 
Raamtype 2 + 0 + + 

is Raamtype 3 + 0 + + 
E Raam type 4 + + + 0 
'" 0:: Raam type 5 0 0 + + 

Raam type 6 + 0 + + 
Raamtype 7 + 0 + + 
Muur type 1 - - - -

c "Muur type 2 + + + + 
JY Muur type 3 + 0 + 0 
u 
CD Muur type 4 + + + + 
"E Muurtype 5 + + + + 0 c: 
JY e Muur type 6 + + + + :J .c ~ Muur type 7 u - + + + 
0 
t! Muur type 8 - + + -
CD Muur type 9 "C - - - -
c Muur type 10 + + + 0 0 

I Muur type 11 + + + + 
\I1oer type 1 - - - -

c: \I1oer type 2 + + + + 
~ \I1oer type 3 + + + + Q) 
0 
5 \I1oer type 4 + + + + 

Vloer type 5 + + + + 
Profiel type 1 0 + + + 
Profiel type 2 0 + + + 

is Profiel type 3 0 + + + 
Qj Profiel type 4 0 + + + 
It: 

[ Profiel type 5 0 + + + 
16 Profiel type 6 0 + + + 
'" - Profiel type 7 0 + + en + 

Profiel type 8 0 + + + 
I Profiel type 9 0 + + + 

Opmerkingen: Zoals te verwachten komen zo goad als aile fouten die optraden bij hat 
Importeren van de Benchmark in AutoCAD Architecture 2008 terug In de export van dit 
programma. Dit betekend oa dat aile deuren nog steeds weg zijn. 
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Bij/age tifstudeerproject: 

Geometrie Benchmark na Importeren 

van: Bentley arch wrsie: Bentley Building va XM 
naar: FZK wrsie: 2.2a build 443 

O1derdelen Semantiek UiterliJk LDcatie Dimensies 
Deur type 1 + + + + 
DeurtyPe 2-

---------
+ + + + 

Deur type 3-- a --
c:: + + + 
~ Deur type 4 + + + + ::::I 

~ Deur type 5 a -+ + + 
-

Deur type 6 + + + + 
~urlypei --+ + + + 
Raam type 1 + + + + 
Raamtype2 -- -+ + + + 

c:: Raamtype 3 + + + + 
Q) 

Raamtype4 E + + - -
cu 

0::: Raam type 5 + + + + 
Raamtype 6 + a + + 
Raam type7 + + + + 

Muur type 1 - + + -
Muur type 2 - + + + c .s Muurtype 3 - + + a 

u 
CD Muurtype 4 - + + + 
:c2 MuurtyPe 5 + + + 0 -c:: 
S I!? Muur type 6 - + + + ::::I .c ~ Muurtype 7 u - + + + 
0 
t! Muurtype 8 - + + -
CD Muurtype 9 + + 't:J - -
c Muur type 10 + + + 0 -

Muur type 11 - + + + 
\1oer type 1 + + + + 

c:: \1oer type 2 + + + + 
~ \1oer type 3 + + + + 8 
:> \1oer type 4 + + + + 

~oertype 5 + + + + 

A"ofiel type 1 + + + + 
A"ofiel type 2 + + + + 

c:: A"ofiel type 3 + + + + 
Q) 

Profiel type 4 Q) + + + + 
~ A"ofiel type 5 + + + + Co 
c;; Profiel type 6 + + + + cu - Profiel type 7 Cf) + + + + 

Profiel type 8 + + + + 
"PfOfie type 9 + + + + 

'upmer Ingen: Net groatste proDteem wat zt:n voor aoat DIJ tsenttey, IS aat net programma met 
meer aantoont uit welk materiaal elke laag van een muur bestaat. Bke laag wordt namelijk 
beschreven als zijnde standaard IFC muur en niet meer in de atzonderlijke verschillende 
no , ... 
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B!jlage afstudeerprqject: 

Geometrie Benchmark 

van: EliteCAD exp versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: FZK versie: 2.28 build 443 
~, L Onderdelen Semantlek Uiterlijk Locatie Dimensies 

Deur type 1 + + 0 + 
Deur type 2 + + + + 

c::: Deur type 3 - 0 + + 
~ Deur type 4 + + + + :::J 

~ Deur type 5 - 0 + + 
Deur type 6 + + + + 
Deur type 7 + + + + 
Raam type 1 - + + + 
Raam type 2 - + + + 

c::: Raam type 3 - + + + 
Q) 

Raam type 4 E + + - -
~ Raam type 5 + 0 + + 

Raam type 6 b 0 + + 
Raam type 7 - + + + 
Muur type 1 + + + + 

c Muur type 2 + + + + 
S Muur type 3 + + + 0 
u 

Muur type 4 CD + + + + 
:c" I-;;-;----
0 Muur type 5 + + + + c::: 

S ~ Muur type 6 + + + + :::J .c ::E Muur type 7 u + + + + 
0 
~ Muur type 8 + + + -
CD Muur type 9 + + + + ~ 
c Muur type 10 + + + + 0 

Muur type 11 + + + + 
Vloer type 1 + + + + 

c::: Vloer type 2 + + + + 
~ Vloer type 3 + + + + 8 
> Vloer type 4 + + + + 

IVloer type 5 + + + + 
Profiel type 1 + + + + 
Profiel type 2 + + + + 

c::: Profiel type 3 + + + + 
Q) 

Profiel type 4 Qj + + + + 
~ Profiel type 5 + + + + Q. 

a; Profiel type 6 + + + + 
(U - Profiel type 7 en + + + + 

Profiel type 8 + + + + 
Profiel type 9 + + + + 

Opmerkingen: opmerkelijk In de export van BiteCAD is het felt dat de deuren weer kozljnen 
hebben. 
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Bijlage afstudeetprrijea: 

Geometrie Benchmark 

van: ArchiCAD versie: 11 build 1114 
naar: FZK versie: 2.28 build 443 

O1derdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dimensies 
Deur type 1 + + + + 
Deur type 2-- -

+ + + + 

c: Deur type 3 + 0 0 + 
~ Deur type 4 + + + + :::J 

~ "Deur type 5 
--

0 0 
.-

+ + 
l5eur tyPe "6 + + + + 
lbeur type 7 + + + + 
Raam type 1 + + + + 
Raam type 2 + + + + 

c: Raam type 3 + + + + 
II) 

Raam type 4 E + + - -
tV 

0:::: Raam type 5 + 0 + + 
Raamtype 6 + 0 + + 
Raamtype 7 + + + + 
Muur type 1 + + + + 
Muur type 2 + + + + c 

S Muur type 3 + + + 0 
u 

Muur type 4 CD + + + -
:c' Muur type 5 + + + + 0 c: 

S ~ Muur type 6 + + + + :::J or: ~ Muur type 7 u + + + + 
0 
~ Muur type 8 + + + -
CD Muur type 9 + + + + "C 
C Muur type 10 + + + + 0 

Muur type 11 + + + + 
\..1oer type 1 + + + + 

c: \..1oer type 2 + + + + 
~ \..1oer type 3 + + + + ~ 
> \..1oer type 4 + + + + 

[\..1oer type 5 + + + + 
R-ofiel type 1 + + + + 
R-ofiel type 2 + + + + 

c: Roflel type 3 + + + + 
II) 

R-ofiel type 4 Q) + + + + 
~ R-ofiel type 5 + + + + 0.. 

18 R-ofiel type 6 + + + + - R-ofiel type 7 CJ) + + + + 
R-ofiel type 8 + + + + 
R"ofiel type 9 + + + + 

Opmerkingen: opmerkelijk in de export van ArchiCAD is het feit dat de deuren weer open staan 
en dat de ramen er weer normaal uit zien. Herdoor valt het percentage van gegevens die 
overkomen bij de export opmerkelijk genoeg iets hoger uit dan bij de import van ArchiCAD 
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Bijlage afstudeetproject: 

Geometrie Benchmark (O-meting) 

van: EliteCAD versie: 11 SP1 R22 HF29 (2008-04-01) 
naar: FZK versie: 2.2a build 443 

~ =I 
Onderdelen Semantiek Uiterlijk Locatie Dimensies 
Deurtype 1 + + + + 
Deur type 2 + + + + 

c: Deur type 3 + 0 + + 
~ Deur type 4 + + + + :::l 

~ Deur type 5 + 0 + + 
Deur type 6 + + + + 
oeurtype 7 + + + + 
Raam type 1 + + + + 
Raam type 2 + + + + 

c: Raamtype 3 + + + + 
Q) 

Raamtype4 E + + + -as 
0::: Raam type 5 + 0 + + 

Raam type 6 + 0 + + 
Raam type 7 + + + + 
Muur type 1 + + + + 

c Muur type 2 + + + + 
S Muur type 3 + + + 0 
(.) 
CD Muurtype 4 + + + + 
"E Muur type 5 + + + + 0 c: 
S ~ Muur type 6 + + + + :::l .c ~ Muurtype 7 (.) + + + + 
0 
~ Muur type 8 + + + -
CD Muur type 9 + + + + "'C 

c5 Muurtype 10 + + + + 
Muur type 11 + + + + 
'v1oer type 1 + + + + 

c: 'v1oer type 2 + + + + 
! 'v1oer type 3 + + + + 8 
> 'v1oer type 4 + + + + 

"'V1oer tyPe 5 + + + + 
A-ofiel type 1 + + + + 
A-ofiel type 2 + + + + 

c: A-ofiel type 3 + + + + 

: A-ofiel type 4 + + + + 
I;;;: e A-ofiel type 5 + + + + 0-

m A"ofiel type 6 + + + + - A"ofiel type 7 + en + + + 
A-ofiel type 8 + + + + 
I A"ofiel type 9 + + + + 

Opmerkingen: op het exacte formaat van de deuren en ramen na, Is aile Semantiek terug te 
vinden. Aangezlen het formaat en de locatie van de deuren en ramen echter wei kloppen, gaan 
we er vanuit dat de Semantiek correct is. 
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B!jlage cifstudeerproject: 

6 Documentatie bedrijfsverzamelgebouw Rosmalen 

In de volgende paragrafen is een selectie van de documentatie terug te vinden over het 
bedrijfsverzamelgebouw in Rosmalen. Deze documentatie dient onder andere als bewijslast 
voor de in het hoofdrapport beschreven bouwfouten en aannames. Voor er naar deze 
documentatie wordt gekeken, wordt eerst kort beschreven waarover deze gaat. 

• Verkeerde radiatoren voor de ramen 

Uit de documentatie van het bedrijfsverzamelgebouw in Rosmalen blijkt dat er een probleem 
was met de in het ontwerpproces gekozen radiatoren in combinatie met de ramen in de 
kantoorruimte. Het probleem wat zich voor deed was dat in de uitvoeringsfase bleek dat de 
gekozen radiatoren circa 30 tot 35 em boven de onderzijde van het raam zouden uitsteken. 
De opdrachtgever was het hier niet mee eens, waardoor er een oplossing voor moest worden 
gezocht. De eerste oplossing was om de radiatoren op een andere plaats te positioneren. Dit 
bleek onmogelijk omdat er dan problem en waren bij het plaatsen van de scheidingswanden. 
De tweede oplossing was het gebruik van raamconfectoren in plaats van paneel radiatoren 
en deze oplossing was wel realiseerbaar. Het probleem van deze oplossing was dat de 
opdrachtgever uiteindelijk meerwerk moest betalen omdat in de opdracht voor de 
installateur sprake was van paneel radiatoren en het plaatsen van raamconfectoren daarom 
als meerwerk werd beschouwd. Deze fout zou niet zijn opgetreden a1s er gebruik was 
gemaakt van een 3D mode~ aangezien dan in de ontwerpfase al duidelijk was dat er een 
probleem was met de radiatoren in combinatie met de gekozen ramen. 

• Verkeerde schakelaars ventilatoren 

Een ander voorbeeld van een bouwfout welke niet meer op zal treden als er gebruik wordt 
gemaakt van ofwel IFC of IFD is dat er in eerste instantie verkeerde schakelaars voor de 
ventilatoren zouden worden geplaatst. De ventilatoren in de kantoorruimte hebben drie 
verschillende standen, maar de schakelaars die geplaatst zouden worden had den er slechts 2. 
Dit zou betekenen dat door het gebruik van een verkeerde schakelaar de ventilatoren niet zo 
gebruikt konden worden als waar ze voor gemaakt zijn. Dit probleem kwam gedurende de 
uitvoeringsfase naar voren en werd door de installateur opgevoerd als zijnde meerwerk. 
Deze bouwfout zou niet zijn opgetreden als er met BIM zou zijn gewerkt. BIM zou dit 
probleem op twee punten ondervangen. Ten eerste zouden er bij de invoering in het model 
met behulp van IFD meteen de goede schakelaars geplaatst worden. Daamaast zou het 
model door uitwisseling met IFC door verschillende programma's gecontroleerd kunnen 
worden. 

• Problemen aluminium kozljnen 

Gedurende de uitvoeringsfase kwam naar voren dat er een probleem was met de ontworpen 
aluminium deur kozijnen. In het ontwerp was sprake van een bouwkundige sparing ter 
plaatse van de deuren met een breedte van 1000mm en na montage is dat 990mm. De eis 
was daamaast dat er een vrije doorgang bij de deuren moest zijn van 850mm. Nu blijkt 
tijdens de uitvoering dat bij een sparing van 1000mm breed de maximale vrije doorgang met 
een aluminium kozijn maximaal 802mm is, wat dus bijna 50 mm kleiner is dan geeist. Dit 
had vooraf opgelost kunnen worden door een grotere sparing te maken voor de deuren. De 
gehele ruwbouw inclusief staalconstructie was inmiddels echter al afgesteld op 1000mm, 
waardoor dat geen optie was. De enige overgebleven mogelijkheid om aan de eis van 850mm 
vrije doorgang te voldoen was het gebruik van houten geschilderde kozijnen. Uiteindelijk is 
er gekozen voor deze oplossing en moest de opdrachtgever hiervoor betalen in de vorm van 
meerwerk. Deze fout zou niet meer optreden zodra de IFD beschikbaar is. De modelleur 
kiest dan uit het aanbod van de leveranciers een bepaalde deur met kozijn. Tijdens het 
ontwerp is dan duidelijk hoeveel een deur kost en waar deze kan leveren. 
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• Problemen met de planning 

Uit de documentatie blijkt dat er een probleem was om de opleverdatum te bereiken. Hier 
zijn verschillende redenen voor aan te halen, zoals het probleem met de aansluiting van de 
NUTS voorzieningen en dat de aannemer eerder wil gaan werken op de in het werk gestorte 
betonvloer dan van de constructew: mag. Dit alles heeft er toe geleid dat er veranderingen in 
de planning nodig waren om de gestelde opleverdatum te kunnen behalen. Dat dit grote 
veranderingen met zich mee heeft gebracht wordt duidelijk in de verschillende planningen 
die in de documentatie is meegeleverd. Dit probleem had voorkomen kunnen worden door 
een 3D model te koppelen aan de bestaande planning, waardoor de planning gecontroleerd 
had kunnen worden op problemen, zoals het gebruik van de betonvloer. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat met aile problemen uit de planning zijn te behalen met 
behulp van een 4D model. Veel problemen in de planning doen zich voor dankzij 
ontwerpfouten die tijdens de uitvoering naar voren zouden komen. Aangezien BIM een 
groot deel van deze fouten van te voren herkent, kan dit in combinatie met een 4D model er 
wel voor zorgen dat de meeste problemen met de planning worden opgelost. 

• Aantal bedrijven betrokken bij het project 

Het belang van een goede commurucatie tussen de verschillende bouwpartners komt al naar 
voren uit de vorige voorbeelden. Het probleem dat de raruatoren oorspronkelijk circa 30 cm 
boven de vensterbank uit zouden steken zou zich bijvoorbeeld met hebben voorgedaan als 
er een betere commurucatie tussen de verschillende bouwpartijen was geweest. Maar naast 
het feit dat de meeste bouwfouten liggen aan een problematische commurucatie, komt uit de 
documentatie van het bedrijfsverzamelgebouw nog een andere reden naar voren waarom de 
commurucatie zo belangrijk is. Bij de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw waren 
inclusief de gebruik 26 verschillende disciplines betrokken. Het is daarom met verwonderlijk 
dat er zich bij de realisatie van een project problemen in de commurucatie voordoen. Het 
belang van een betere commurucatie onderling en BIM wordt hiermee duidelijk gemaakt. 
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6.1 Verkeerde radiatoren voor de ramen 

Faxberichl 

Aan 
Ter altenti. van 

F ... xnummer 
Va" 

Datum 
Aanlill pagina's 

Opmet1cing"n 

BusseJersbos 
De Heer van Mierlo 
0735215750 
Ton van Uden 
27·&-2007 
2 (indusief dt>.l" pagiMJ 

PB~ PBe bouw 
Rosmalcn 

,_" lillie: ~.r ~ .. ",aI p_g;nB's hee~ 0II1ve_. neemt u d~ conIeel mo' OIlS OP: (07lJ ~f 9006 

17100 Grasgroep kruisstraal 

o Spoed ~ Ter Informali. o SpoecJog anrwoord 0 
8 .u.b. 

U ... _taar 
a.u.b. 

Geachte heer van Mleno. 

Hierbij deen wij u voorslelloekomen om radiator bij verhuisrnm Ie verp!aal5en naar acht.er 
wand van kantoor. 

Kies u loch voor ~laatslng voor kozijn mel verhuisraam dan zal de radialor eirel! 30 a 35 em 
boven venslerbank uitkomen 

Graag per deze we"k berichl hoe e.e .• uit Ie voeren ivm start werk begin week 40. 

uit dill wij u met het bovenslaande voldoende hebben geTnformeerd. 

,..0 _ " .. _n .,v. 
Tuinslnat 6. 5241 .u. _rnalan Pollio ... 1 I. ,z~ All. __ 

T .... loon (073) 521 10 Oi F .. 1073) 611 31 10 

E· ..... Inf0CRPbc>9_.1\1 

27 / 09 '07 DON lZ:H ITX!JU NR 5880) ~001 
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-43U5SELERBOS 

BetreJl :MLI20089990/ebb 
Ontwikkcling Kruisstraat 

Geachte heer Vlln Uden. 

PER E-MAIL ton.van.us!en@obo-groep.nl 
PRO Bouw Rosmalen B.V. 
T.a.v. Ohr. A. Van Uden 
ROSMALEN 

Rosmalen. 28 septemher 2007 

Met de verplaatsinc van de radialor van hel verhuisraam naar de achlerwand van het kanloor ga 
ik niet akkoord. Ik heb dit Hcnk van Grunsven vandaag lalcn welen. Misschien moelen we sncl 
nog e\'en kijkcn naar de positionering van alle radatiatoren. Henk "reesl dat geen rekcning is 
gchouden met het plaatsen van scheidingswanden in deze ruimten. Dat bn naluurlijk niel. U 
boon zo sncl mogeJijk van ons. 

Met vriendclijke groelen. 

-
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Faxbericht 

ADn 
Tor aitenti" van 

Fa:a:nummer 
Van 

Datum 
A~ntal ~gin.·. 

Opmerkingen 

Busselersbos 
De Heer van Mierlo 
0735215750 
Ton van Uden 
17-1G-2007 

(Inc/IJ-'e' deZtt ",..",.1 

u1' lLl . rl 1-70 ,I,ll! 

PB~ PBO bouw 
Ros ....... n 

,,,..,, u ,.Je, ,.." ~ .1IIIaI ~",s _II "",vonpen. _ II ~ conlac:/ mo. OAS op: (07J) 5211/0 m; 

17 1 00 Gtasgroep iuuissll'2at 

o Speed o T.r infomNllie 

Geac:hle heer van Miarlo, 

~ Spoedlg antwoon! 0 
lI.u,b. 

Naar aanleidin9 van u fax emlrenl radialeren. 

De wiiziging wordl op u verzoek zo uil gevoerd. 

Uw c.ommenlaer 
B.u.b. 

In omschrijving wericbouwkundige installalilr zoals blj de opdtacht bljgevoegd gsert duidelljk aan 
dat er parlee! tadi.lorlrn kamen en geen raamconfectoren . 
Ook op tekenin; habben daze altijd gestaan ook al bij eersle besprekingen. 

Oat deze voo, hel rum kamen is technlsc:he geen probleem, en oak goed ull. voerbaar. 

\Mj zien dan ook geen enkele reden om deze kosten vOO( onze rekenin; te nemen. 

Graag schriftelijke opdracht bevesllging, machten wi) g .. n opdtachl onlVllngen wordl he! con
form opdracht uitgelloerd. 

\/\IIj !wnnen dne offerle gestand doen tot 22-10-2007 Ivm levertljden en planning. 

uit dat wi] u met het boYensta.ande voldoende hebben geTnformeerd. 

roet, 

Pao __ "B.V. 

T"{"''''',"I5, 50l0I1 AA Roomalen P ... ,_ II, 52411 AA Roam.len 

TaleIoon (073) 52110 08 ,. (073) 12131 110 

E-moi WoOJobo-II_p.nI 

li.-]O '07 II'OE 11 : 38 ITX/ RX ~'R 5984] ~OOl 
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Bfjlage afstlldeetprqject: 

to .. -

BUSSELERBOS 

A 0/20090691 if 
Ontwikkeling Kruissrraal 

Geaehle hecr Va.n Uden, Ton, 

PER TEtEr AX 073-5213IS0 
PBO Bou\\' Rosmalcn B.V. 
T.3 .V.Ohr. A. Van Uden 
ROSMALEN 

17 oktober 2007 

Bosmans komI mel radialoren die een cind boven de venslerbank uilsteken. Uileraard 
acccpleren wij dil niel . Vervolgens wordcn die opgesplilsl in {Wce vrijstaande raamconfecloren 
die nict in het zieht komen en krijgcn wc daarvoor een meerwerknota gepresenteerd. Oat is 
natuurlijk niel de bedoeling! 

Hel vcrlcggcn van dc walcrlciding in de hal van Swartjes is ak]word. Vcrgcct u niet de 
rioolleiding eveneens door Ie trekken? 

6C: K.~~J06 
~lralll51 

~~I BK~ 

T 07:3·SZ1 1055 
~ 01 ·521 57 50 
E oriQrloOgrllSgO&P nI 

Mel vriendelijke groctco, 

1IN.'l'~LJ"'< 
ING Bor-.. Ao!;or ....... 

EIarlonunmcI 65.80.63.616 
BlW , tiL 9Q2ll T .7305.0 
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BUSSELERBOS 

Belrt:fi:MU20090739/ebb 
Ontwikkeling Kruisstraat 

Geachte heer Van Uden. Ton. 

PER E-MAIL lon.van.udcnrci!pbo-groep.nl 
P[JO [Jouw Rosmalcn £3.V. 
T .a .\'. Dhr. A. Van Uden 
ROSMALEN 

Rosmalen .. 18 oktobcr 2007 

Dat de radiatoren vllor het raam /comen is inderdaad geell probleem. Ons is echler n20il 
medcgedcc!d dal ze een cind boven de venslerbank uilslcken. De inslallaleur gccfi aan dal als 
hij de radialorcn moet lalen zakken tol venslerbankhoogte hij capaciteil lekort komt. Welnu. 
dan liehl hel probleem ook op zjjn bord en niel op hel mijne . Bovendien is ons allijd 
voorgehouden dal de radilllOren zo zijn geposilionc:erd dal hel kantoor vrij indeelbaar wordt. 
Daarvan is geen sprake. Reden vOOC ons om die ene verkeerde roKlialoc op Ie splilsen in Iwee 
andere. Ik ben besl bcrcid een stukje bij Ie bctalcn, maar weiger voor hel geheel op Ie komen. 
Mogelijk mOClcn wc deze zaak dan maar mecncmcn naar de eerslvo!gcnde bouwverglldering. 
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6.2 Verkeerde schake/aars ventilatoren 

BUSSELERBOS 

BClrcfi:AD!200906R2!ebb 
Ontwikkelins Kruisstraal 

Geacbte beer Van Udell, Ton, 

PER c·MAn. ton. van.udcn(a pbo-groep.nl 
PSO Bouw Rosmalen B.V. 
T.a.v. Dhr. A. Van Udcn 
ROSMALEN 

Rosmalen, 16 oldober 2007 

De driestandenschakelaars behoeven aileen maar aangebracht te worden in bet .kantoorgedcelte 
( in de pantry) lIet verbaast mij overigens dat deze schakelaars er niet standaard bij zinen 
omdut de ventilatieboxen uitgevoerd zijn in 3 toerentallen. Ik ben dan ook van mening dat Of 
Bosmans or Vall Santvllort voor zijn rekening dient Ie nemen. 

Met Vriendeli~e greeten, 

1 
Johan va ier)o 
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Faxbericht 

.... n 
Ter allenlie van 

Faxnumme. 
Van 

08lum 
Aanlal pallin,,' .. 

Belleft 

Opme,kingcn 

BLnlselersbos 
De Heer YBn Mieno 
073 521~75o 
Ton van Uden 
16-10-2007 
3 (indInIet dere PllQit>aJ 

. 3 5'10111. 

PB~ PBC bouw 
Rosmalen 

,_ II 1liM".., _dige ..",.'_ina'$ heel! cntv.ngen. """mIll den eonIlJCt mol OIlS op: (073) 52! 9006 

1 7100 Grasgroap kruisstraat 

o Spoed 181 T fl' inforrnalle o S;I08d'1Q .nlwoord 0 
a.u.b. 

UW commenlaa • 
• . u.b. 

Geac:hle heervan Mierfo. 

Hierbij doen wij u gewijzigde meerwerk toekomen VQor 3 sblnden schakelaa. In kantoren 2 
stulo:s totul. 

Graag schriltelijke opdracht bevestiging, moc:hlen wij geen opdracht onlYangen wordl het con
form opdracht uilgevoerd. 

rte gestanc! doen tot 22-1 [)'2oo7 ivm levertijden en planning. 

uit clal wij' u met het bollenstaande voldoende hebben gernformeerd. 

PIIIO_R ........... B.Y. 

Tui",",ul 6. 52., AI'. ROGnalan Pe&tbul II, 6240 AA Rolmalen 

Telefoon (073, 521 '006 Fu (073' 521 31 50 

E-rn •• I ...... ~.nl 

16/10 'OT DIN li:03 ITX/ R! "'R 59801 IiZIOOl 
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BUSSELERBOS 

Betreft :MLl20090695/ebb 
Onlwikkding Kruisslraal 

Gcachle heer Van lJden. Ton, 

PER E·MAIL IOn.van.udcn ~ii!pbo·groep.nl 
P130 Bouw RlIsmalcn O. V. 
T.a.v. Dhr. A. Van Uden 
ROSMALEN 

Rosma.len, 17 oklober 2007 

Met £cpaste legenzin \'erSlrck ik opdrachl voor twec 3·Slandenschakelaars ad € 235.··. 

Met VriendJ;}jke groelcn. 

I 
JO\Micrlo , I 

J 
t 
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6.3 Problemen aluminium kozijnen 

L " I 

Nr. u 24~ t. 

H. Koppen Bouwbedrijf B.V. 
KtrlCllelseweg 30 6298 VG Poslbus 32 5298 ZG Liempde tel.: 0411-637010 fax.: 04'1-632063 

FAXBERICHT 
Faxnummer 073-5221062 
eestamd voor PBa Bouw 
T.I.v. De heer T. van Uclan 
Telefoon 073-5219006 
Werknummer 873D6 bedrljfahal Graagroep 
Vtrzonden door Rene Hesemans 
Datum 15-08-2007 
'Aan~I~.I~n~a~S~ __ ~~1~(i~n~d~u~s_ie~f~d~~~~~~ ________________________ ~ 

Geachle heer van Uclen. 

Wij hebben een fllXbtricht ontvangen van .rchlt.etan bureau VIsser en Bouwman inzalee controle 
kozijntekenlng aluminium kozljnen. 
Nu wordt daar enkel een opmerkill9 j;ege.ven dat vlije doorgang van kozijn merk F mlnimaal 
850mm moet worden. ~"''1L tA,-:. ct:: .. ".: 800 I"t\r)'\ 

WIj habben da bouwkundige sparing voIgitn(,de bouwkundige lekening lin cp 1000mm uitgevoerd 
(borstwering en =staal.tun OJ! 1000nvn) he! kozljn Wl)rdt dan 890mm I.v.m. na mO~ge. 
Oit is ook zo ultgewerkt door leverlneier. 
Door daze zaken en prof.el .fmetingen lean de Icopdeur nlmmer een vrije dOOl'gang 850mm 
krijgen. 
Uw opmerXing Inzake melkglas 2al werdan verwerlct echter deu stun oplakening gazien 
faxbericht PaO van uw heer Spierings d.d. 26-04-2007 en onze kos1en opgave in raxbericht d.d. 
04-0S,2007, dit zcu akkoord zijn zoller onze Infonnatie sltekt senter blJ daze aluminium 
geisolMrcle panelen 

Varwachtende u hiermede voldoende te hebben gelnformeerd, v.rblljf Ik , 

Mel vriendelijke greet, 

~Bo __ d"~B.V' 

en emans 

07/08 • 07 \'RI Ill: SII ITI/Rl NR 5;82 J 1lI00~ 
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Bijlage afstudeerprojea: 

- · H·· , 

.<--. 

Faxbericht 

ADn 
Tar attentie van 

Fa:rnummer 
Van 

Dalum 
Aant.J1 p"glna'" 

Bel"'ft 

Opmericingen 

Busselersbos 
Dc Heer van Miarlo 
0735215750 
To~ van Uden 
7·9·2007 
2 rir.cluu;r dele ""glng} 

PB~ PBe bouw 
Rown&len 

Indr.n u nH:r ~t 'fIOnerJi9$ lIanUJJ pa;ms's Melt DnM~, neeml LJ dan cant'.~! rr:~~C'l"J ·~· ICT1'3.i!:2 SO C! 

17100 Grasgroep I<ruisstraJlt 

o Sp:>ed t8l T e, informatie 

Geaehle heer van Mierlo, 

o Spoedlg antwoord 0 
a.u.b. 

U.., commemaar 
a.u.b. 

Hierbij doen WI) u fax tcckomen zoals van firma Koppen ontvangen, betretfende kozijn mer\( F 
De lekeningen ~n door u of dhr Coppens doorgeslUUrd naar architect. deze heeft opmerking 

gemaak! naar fi,ma Koppen dat vllje doorgang minimaal 850 mm bred moet zijn 

Di! geat helaas ,nlet meer de gahele ruwbouw Inelus/ef staalconstructle Is afgesleld op 

bouwkundige sparing van 1000 mm 

Mel de gekozen aluminium kozljnen levert dit een vrije doorgang op van 802 mm 
Graag overleg hlerover. maar wij zlen op dil moment geen ander oplossing. 

Tevens lijkt het mij verstandlg een mpraak Ie piannan in week 37 

Om e.e.a. Ie bes"reken. Er ligt Inmiddels al verzoek mi; daar maandag over terug Ie bellan, 

it dal wij u mel hel bovenslaande voldoende hebben geTnformeerd, 

To 

peo DDUW __ 'en B.V. 

TuNI, .. ,6, 62<11 AA fWoma.n Poalbu& 111, 5~0 AA "".maIe" 
T."" .... n (073) 521 110 06 Fa. (073) 521 31 50 

e-.;t InraO,lIo-groop.nl 

D7 / 09 ' 07 VRI l~:55 ITX / R.'t NR :l782J i1DOl 
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Johan van Mierlo 

Van: Ton van Uden [ton.van.uden@pbo-grcep nil 
Verzonden: dinsdag 11 september 2007 15.05 

Aan: Johan van Mief10 

Onderwerp: Grasgroep 

Geac:hte heer van Mierlo, 

We hebben al eonlact gehad met leveraneier van aluminium kozijnen 
Deze hebben geen smalere proflelen. 
Er ziJn er misschlen wei ergens aan te komen, maar dan zit er geen enkele inbraakv;en 9 Ir en zal en 
w88lschijnlijk ook geen thermische onderbreking in zitlen 

Eventuele oploSsing is houte" koziin toepassen, maar hier zil waarschiJnhJk wei meerpnJs aan voor 
schllderwerk 

Graag u reactie hoe hier veroer mee om te gaan. 

Met vriendelijke graet. 

Ton van Uden 

11-9-2007 
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BUSSELERBOS 

A D/20089320ff 
Ontwikkeling Kruisslrual 

Geachle heer Van Uden, 

PER TELEFAX 073·5213150 
PBO Bouw Rosmalen B.V. 
T.a.\·. Dhr. A. Van Uden 
ROSMALEN 

12 september 2007 

De enige oplossing lijkt mij inderdaad om houtcll kozijnen toe te passen. Hct verbaasl mij d.:il u 
praat ovcr cen meerprijs voor schildcnverk. Irnrners, wij hcbbcn dil problccm niet veroor.l33kl. 
Het tekcnwcrk was goed. In de uitvocringsfase is hel mis gcgaan . Derhalvc lijkt hel mij aan de 
aanncmer am het op een corrccte wijze cn voor zijn rckening op tc lassen. Orzic ik dit 
verkeerd? 

Busselerbos bv rmok: d .... uil van de G,a&g'oeD 

CCllr·espondenu. ~ 
Stltet15C5.1raal 44 
5241 AX Rosm""'" 

ter. 073 ·5211 055 
la, 073-' ~215750 

Mel Vriendfijke groclcn, 

lohan van ~ierlo 

l 
:, 

Em /Fe Benchmark: Hoe het Bllilding SMART concept de bOllw kon veranderen. 85 



B!jlage afttudmproject: 

6.4 Problemen met de planning 

BUSSELERBOS 

AD120089682/f 
Onlwikkeling KruisSITaaI 

Geacble heer Van Uden, 

IPER TELEFAX 073-5213150 
PBO Bouw Rosmalcn B.V. 
T.a.v. DLlr. A. Van Uden 
ROSMALE" 

20 seplemiler 2007 

Volgens de planning, die al cen aanlal weken vertraging in hel bouwproces laat zien, zouden 
tind week 38 (morgen dus) de vloercn worden geslort. Uil een bezoek aan de bouw is mij 
gebleken dal de aannemer wederom venraging beeft opgelopen. De vloeren worden geslort 
aanslaande maandag rcspectievelijk aanslaande vrijdag, week 39. Derhalve lopen we weer cen 
week avcrij op. Tk wil deze zaak in de eerslVolgende bouwvergadering indringend aan de orde 
hebben gesleJd. waarbij ik mij niel mel een kluilje in hel riet laal sturen. U zult mel harde fcilen 
moeren komen die aantonen dal u de planning gaal halen. lk vcrlang van udal u die gegcvens 
tijdens de bouwvergadering a1 produceert en mij niet blij maakl mel loze loc2cggingen. 

R:I.1<h1111S1'1Il1 - 1 

Q4 I II< AoIItrWen 

T 073 21 IO~ 
F aTJ·52 1 57 

f~.t1I 
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II'«? Ilnnk Aoem:lII!n 
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B!jlage ajstudeerproject: 

6.5 Aantal bedrijven betrokken bij het project 

H. Koppen ill Bouwbedrlif 

Werk: 67306 Bedrijfshal Grasgroep te Rosmalen 
Onderdeel: Adressenlijst 
Datum: 23 oktober 2007 

Opdrlchtgever: Bouwlocatie 
PBO bouw Rosmalen b.v. Geny van Asten (uilYoerder) 
Dhr. van Uden Ind. Terrein Kruissttaal 
Postbus 18 Kievitsven 
5240 AA Rosmalen 5249 JJ Rosmalen 
t: 073 - 5219006 t: 
f: 073 - 5213150 f: 
m: m: 06-54310340 
@: @. 
w: w: 

Bouwtoezicht: Architect: 
Bert Coppens bouwbegeleiding Architectenbureau Visser en Bouwman 

Rozensttaat 8 Postbus 125 
5241 BT Rosmalen 5201 AC 's Hertogenbosch 
t 073 - 5212852 t: 073 - 6412133 
f: f: 073 - 6413870 
m: 06 - 53187153 m: 
@: copoensb@xs4all.nl @: iDfo@llliierenbouwman.nl 
w: w: www.visserenbouwman.nl 

-. 
Constructeur: -
Raadgevend ingenieursburo van Nunen b.v. 
Jos van Boekel (Iekenaar) 
Graafsebaan 80 
5242 IN Rosrnalen 
t 073 - 5213836 
I: 073 - 5211660 
m: 
@: 
w: 

Elektrlsc:he Instaliitle: (derden) W-ln.~Ir.t": (derden) 
W. van Santvoort elektro BV InstallatiebedrijfVan Thiel I Bosman 
Dhr: Jos van Schijndel Dhr. H. Coomans 
Runweg 30 Postbus 51 
5258 BN Berlicum 5480AB Schijndel 
t: 073 - 5032272 t: 073 - 5492497 
f: 073 - 5032014 1: 073 - 5474814 
m: 06 - 53525812 m: 06 - 53966664 
@: j. vlnschijD2§I@llliktrovanslnlY2Qrt nl ~: ~nri@lli!n-Ihiel. nl 
VI: www ~~ktr~S!nlii!nIYQQrt nl w: www.vS!n-lhiel.nl 

-
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Bijloge aJstudeetproject: 

H. Koppen II Bouwbedrllf 

Uitzetten: Staalconatructle: 
I.G.L. bv Van Zoggel Lasbedrijf VOF 

Postbus 7771 Boschweg 157 
6067 ZH Linne 5481 EE Schijndel 
t: 0475 - 461248 I: 073 - 5479488 
f: 0475 - 461588 t 073 - 5475194 
m: m: 
@: info@igl.nf @: 
w: www.igLnf w: 

Fundering en vloeren: Kanaalplaatvloeren: 
Verhoeven Bouw VBI verkoopmaatschappij bv 
Dhr. Andr~ Verhoeven Joop G. Piek 
Lageheiweg 6 Postbus 31 
5453 ST Langeboom 6850AA Huissen 
t; 0486 - 431422 I: 026 - 3797979 
f: 0486 - 432885 f: 026 - 3797900 
m: 06-22208948 m : 
@: verhoev~Dbouw@Dlanet. nl @. vbi@vbi.nf 
w: \WIW.v~rhQ~vf:nt!2uw.nl w; www.vbi.nl 

Grondwerk: Kozljnen. remen en deur,n (aluminium): -

Van den Boomen bv HARO Aluminium b.v. 

Daasdreef 12 Bobineslraal 28 
5298 MK liempde 3903 KG Veenendaal 
1: 0411-631257 t: 0318 - 541679 
f: 0411-631379 f: 0318 - 540514 
m: m: 
@: info@vd-boomennf @: info@haroalu.nf 
w: 't£!!JJ. vSj-boomfn.nf w: www.h§!roaly.nf 

Oak en gevelbekledlng (staal): Bouwmaterialen (incl.blnnendeurenlkozijnen): 
DAMU SY$leembouw B.V. Gebr. Swinkels Bouwmalerlalen B.V. 

Dhr. R. (Ron) van Gompel 
Poslbus 340 Poslbus 13 
5140 AH Waalwijk 5737 ZG Lieshoul 
t: 0416-561918 t; 0499-425800 
f: 0416-340590 f: 0499-422766 
m: m: 06-52664228 
@: @: bc .~winkel!@I22!.!~nler. nl 
w: www·!illmys:lsteem!i!Q!.!w.nf w: www.bouwcenter.nl 

Kallaanelsteen IIjmwerk: Dakbedekklnll: 
Lijmbouw van Oort Huijbers dakbedeking 
H. van Oort C. Huijbers 
De oude ros 30 Rijnslraal 26 
5388 PM Nislelrode 5626 AN Eindhoven 
t 0412-611503 l 040-2622538 
f: 0412-611753 f: 040-2622117 
m: m: 
@: 0: 
w: w: 

2J3 
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Bij/age ajstudeerprqject: 

H. Koppen Ij Bouwbeclrllf 

lPfetab beton 
j Vlassak Belonbedrijl b ... 
Me ... r Sonja ... an lier 
Poslbus 2013 
6020 AA Budel 
t: 0495·491229 
I: 0495 ·492823 
m: 
@: 
w: www .... lassakbv.nl 

--Tagelwerk -
Tegelzellersbedrijl Van O ... erbeek & Zn ... 01 
Dhr J ... an O ... erbeek 
De Gerlacheslraal 6 
5223 TR 's Hertogenbosch 
t: 073-6219170 

I ~ · 06 - 51 64 69 75 

~: 

Kozijnen, ramen en deuren (houl merk F): 
Van Aarle Houlbedrijl 
Dhr. H. Merks 
KoppenhoefSlraal 6 
5283 VK Boxlel 
t: 0411-674230 
f: 0411-673907 
m: 
@ 
w; 

Slukadoorwerk (mog. enkel l.b.v. wandtegelw.) 
Slukadoorsbedrijf S&G 
Dhr. Swaenenberg 
SprokkelboschSlraal 38 
5243 RK Rosmalen 
I : 06·53623901 
f · 073·5326810 
m ; 
@: 
w: 

Overheaddeuren 
No ... olerm Nederland b ... 
Dhr. Han Rosdorff 
Poslbus 33 
4180 BA Waardenburg 
t: 0418 - 654 700 
I: 088 - 8888 520 
m: 
@: 
w: 

induslrie@no ... olerm.nl 
www no ... olerm.nl 

Oak en gevelbekledlng (aluminium): 
A1can Nederland BV. 

Poslbus 3381 
4800 OJ Breda 
t: 076·5425200 
f: 076·5418899 
m: 
@: 
VI: 

Hang· en sluitwerk 
Holtgrefe 
Dhr G J. Markgraaf 
Eisenhowerweg 9 
5466 AB Veghel 
t: 0513·340616 
f: 
m; 
@: 
w. 

SylHmwanden en bullenplafond 
Elite syslemen b. v. 
Dhr. M. Verburggen 
Poslbus 739 
5340ASOSS 
t: 0412-653340 
1. 0412-626483 
m: 06·22904038 
@ Info@elltesyatemen.nl 
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Bijlage afstudeepr,!jett: 

7 CD-ROM met digitale informatie 

Als laatste bijlage is een CD-ROM meegeleverd waarop de volgende bestanden staan 
beschreven: 

• Het IFe model 

Benchmark model 
Tekla IFC Export 
AutoCAD IFC Export 
ArchiCAD IFC Export 
Bendey IFC Export 

• De 2D Tekeningen 

AutoCAD tekeningen architect 
AutoCAD tekeningen constructeur 

Met behulp van deze bestanden kan de benchmark ill een later stadium worden 
gereproduceerd. 
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