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Voorwoord  

Voor u ligt het onderzoeksrapport van het afstudeerproject dat is uitgevoerd als eindopdracht 

voor de master Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven 

met als hoofdrichting Building Technology. De formulering van dit onderzoek is begonnen 

vanuit mijn bijbaan als werkstudent bij de Oskomera Group, waarbinnen BIM al enkele jaren 

aan de orde was. Dit bedrijf is destijds failliet gegaan en er is een ander gastbedrijf gevonden 

in de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG). Het onderwerp verschoof daarmee 

van het meer operationele ‘BIM bij de gevelbouwer’ naar het bedrijfsoverstijgende ‘BIM in de 

gevelbranche’. Dit onderwerp is zeer actueel, verschillende bedrijven hebben de het werken 

met BIM al wel verkend, maar serieuze ontwikkelingen blijven uit en er heerst nog veel 

onduidelijkheid. Deze actualiteit gecombineerd met interesse voor de gevelbouw heeft mij 

gedreven tot het uitvoeren van dit onderzoek.   

Het onderzoek begint met een verkennende gedeelte om de problematiek rondom dit 

onderwerp te achterhalen en doelstellingen te formuleren. Als antwoord hierop is aan de hand 

van de verzamelde data vervolgens een ontwerp gemaakt van wat men vooralsnog het 

concept VMRG Objectenbibliotheek zal noemen. Dit concept is één geheel maar  bestaat uit 

een aantal onderdelen die bedoeld zijn voor ontwerpers en gevelbouwers.  

Uit ervaring blijkt dat het doen van onderzoek op branche-niveau op sommige fronten redelijk 

complex kan zijn. Een juiste balans vinden tussen de vooruitstrevende gedachten van 

koplopers en de kwantitatieve reacties van het peloton, en het naast je neerleggen van 

bedrijfsspecifieke aspecten zijn voor iemand zonder ervaring op branche-niveau in beginsel vrij 

lastig. Desondanks ben ik tevreden met het resultaat en verheugt het mij dat de 

branchevereniging binnen het thema ‘virtualiteit’ dit onderzoek vervolg geeft door het 

samenstellen van een werkgroep BIM.   

Om tot het resultaat te komen is de hulp van meerderen personen benodigd geweest. Mijn 

eerste dankbetuiging gaat daarvoor uit naar de begeleiders van de Technische Universiteit 

Eindhoven: Jos Lichtenberg en Bauke de Vries. Ik ben hen dankbaar voor de expertise en 

begeleiding waardoor dit onderzoek op een wetenschappelijk niveau kan worden afgerond. De 

VMRG en haar medewerkers wil ik danken voor hun behulpzaamheid. In het bijzonder dank ik 

Ingrid Weegels voor de begeleiding en Bert Lieverse voor de motiverende en inspirerende 

gesprekken en na het vertrek van Ingrid tevens voor de begeleiding. Tot slot ben ik de vele 

bedrijven dankbaar waarbij ik terecht kon voor interviews of die deel wilde nemen aan de in 

het kader van dit onderzoek georganiseerde workshop. 

Lars van Beers 

Eindhoven, november 2016 
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Samenvatting 

Steeds meer partijen binnen de hele bouwsector zijn overtuigd van de meerwaarde van 

Building Information Modelling (BIM). Binnen de industriële gevelbranche geldt dat in mindere 

mate. In het verleden zijn al initiatieven geweest voor een branche-brede aanpak op dit gebied 

maar daarvoor bleek nog te weinig draagvlak te zijn. Steeds meer gevelbedrijven houden zich 

nu bezig met BIM en het bewustzijn van de voordelen is groeiende. Toch is het nog steeds 

onduidelijk hoe werken met BIM-modellen aangepakt moet worden en dat vormt de 

aanleiding tot dit onderzoek.  

Binnen de gevelbranche heerst de tendens dat BIM voornamelijk dient als service naar de 

klant en wordt niet ervaren als rendabele aanvulling op het interne proces. Het ontbreken van 

koppelingen tussen BIM-software en het industriële productieproces is hiervoor een reden. 

Daarnaast zorgt het relatief lage expertiseniveau en het gebrek aan bruikbare 

objectenbibliotheken ervoor dat het efficiënt opbouwen van een BIM-model op zichzelf veel 

tijd kost. Voordelen zoals ‘foutenreductie’, ‘meer inzichtelijkheid’ en ‘betere communicatie’ 

worden wel genoemd maar compenseren financiële nadelen nog onvoldoende.  

Dit onderzoek reikt verder dan alleen het gevelbedrijf en een deel van de problematiek 

rondom het onderwerp ‘BIM in de gevelbranche’ heeft te maken met de traditionele 

werkwijzen in de bouwsector. Vanuit het perspectief van de gevelbranche wordt er door 

ontwerpers vroeg in het proces te gedetailleerd ontworpen. Dit heeft enerzijds te maken met 

de gefragmenteerde organisatie van de bouwkolom waarbij gedetailleerdheid ten behoeve 

van gelijkwaardige prijsconcurrentie van belang is. En anderzijds met de traditionele manier 

van communiceren die gericht is op het maken van 2D-tekenwerk waarbij gelaagdheid in 

detailniveau niet zo belangrijk is als bij het werken met BIM-modellen.  

Het gebruik van objectenbibliotheken werkt tijdbesparend en kan daarom bijdragen aan het 

oplossen van een deel van de problematiek maar recente ontwikkelingen op dit gebied 

worden door veel bedrijven afzonderlijk van elkaar gemaakt en zijn daardoor nauwelijks 

bruikbaar. Decentrale ontwikkeling leidt namelijk tot bedrijfsspecifieke objectenbibliotheken 

die te gedetailleerd, niet uniform, incompleetheid of niet (volledig) openbaar zijn.  

Dit onderzoek speelt in op de heersende problematiek en voorkomt de nadelen van merk-

gebonden objectenbibliotheken door antwoord te geven op de vraag welke onderdelen 

benodigd zijn voor de ontwikkeling van een branche-brede objectenbibliotheek voor het 

ontwerpproces van industriële gevels.  

Het ontwerpproces is niet eenduidig te definiëren en daarom is er voor dit onderzoek een 

model-situatie beschreven waarvan de exacte procesvorm kan differentiëren binnen bepaalde 

bandbreedtes. Onderscheidt tussen een generieke- en specifieke ontwerpaanpak is daarbij 

essentieel. Het model-proces bestaat uit een architectonische ontwerpfase waarbij de 

ontwerper een generieke werkwijze hanteert om esthetische, functionele en technische eisen- 

en wensen te definiëren en een engineeringsfase waarbij de gevelbouwer op basis van 

specifieke productkennis invulling geeft aan die eisen- en wensen.  
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Om een objectenbibliotheek te ontwikkelen is het van belang de gevel(producten) te 

bestuderen en bediscussiëren. Dit resulteert in een categorisatie van producten (ofwel: 

objecten) en daarbij horende informatie. De gevelproducten zijn op hiërarchische wijze 

uiteengezet in productgroepen en –niveaus wat een objectenstructuur vormt. Op 

handelsmateriaal-niveau zijn zeven productgroepen te onderscheiden: profielen, vakvullingen, 

bouwbeslag, verbindingen, zonwering, plaatwerk en overige. Op bouwdeelniveau zijn er drie 

productgroepen: kozijnen, vliesgevels en elementengevels. Daartussen begeven zich een 

aantal sub-niveaus. Door verschillende niveaus te creëren, wordt het mogelijk om met weinig 

objecten veel verschillende gevels te kunnen ontwerpen. De bijbehorende informatie staat 

beschreven in een parameterlijst waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen esthetische-, 

technische-, functionele- en informatie-technische parameters. Objecten en informatie 

vormen de inhoud van de objectenbibliotheek, voor gebruik hiervan in een virtuele omgeving 

is het tevens van belang computer-interpretabele modelleerafspraken te maken op drie 

gebieden: naamgeving, detailniveau en objectnulpuntdefinitie.  

Gebaseerd op de objectenstructuur, parameterlijst en modelleerafspraken is voor ieder 

product een objectblad te maken waarin het product volledig wordt beschreven. De 

georganiseerde verzameling van alle objectbladen vormt de basisbibliotheek en is het 

fundamentele onderdeel van het concept VMRG Objectenbibliotheek
1
. De basisbibliotheek 

vormt het uitgangspunt voor ontwikkeling van software-specifieke, ofwel ‘propriëtaire’, 

objectenbibliotheken. Het onderscheidt tussen generiek en specifiek leidt tot twee 

verschillende propriëtaire objectenbibliotheken. De generieke objectenbibliotheek bestaat uit 

eenvoudige objecten die voorzien zijn van branche-kennis als laagdrempelig ontwerpadvies 

voor architecten. De specifieke objectenbibliotheek bestaat uit gedetailleerde objecten die 

opgebouwd worden uit een branche-breed gedeelte: per product één object-template 

(intelligentie) die geen geometrie bevat. En uit een merk-specifiek gedeelte: specifieke 

productdata (kwantiteit) waarmee de object-templates worden ingevuld. De vele merken, 

series en typen producten zorgen voor deze tweedeling. Het is aan de productleveranciers om 

databases te ontwikkelen met deze specifieke data. Om het generieke en specifieke gedeelte 

met elkaar te verbinden is een datatransformatie benodigd die het concept tot één geheel 

vormt. De ontwikkeling daarvan ligt niet binnen de scope van dit onderzoek, maar 

vergelijkbare ontwikkelingen zijn wel gerealiseerd binnen andere branches. Het laatste 

onderdeel van het concept VMRG Objectenbibliotheek betreft de werkmethodiek. Dit is een 

stapsgewijze beschrijving die verduidelijkt hoe de objectenbibliotheken gebruikt worden.  

De VMRG Objectenbibliotheek is het ontwerp binnen dit onderzoek en is getoetst om aan te 

tonen dat het functioneert. De toetsing bestaat uit het maken van een prototype in Autodesk 

Revit en een marktconfrontatie om het ontwerp zowel technisch als maatschappelijk te 

evalueren. Hieruit blijkt dat met name de modelleerafspraken nog bediscussieerd moeten 

worden. Er zijn op dit gebied meerdere logische opties maar uit reactie blijkt dat wellicht 

betere keuzes te maken zijn.  

                                                           
1
 De onderdelen die het totale concept VMRG Objectenbibliotheek vormen zijn schuingedrukt weergegeven.  
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Er mag echter wel gesteld worden dat het concept ‘VMRG Objectenbibliotheek’ een oplossing 

biedt voor de heersende problematiek en dat het doel om een branche-brede 

objectenbibliotheek te ontwikkelen voor het ontwerpproces van industriële gevels is behaald. 

Het grote verschil met huidige ontwikkelingen is het onderscheidt tussen generieke- en 

specifieke gedeelte en de branche-brede aanpak waarmee problemen worden voorkomen die 

bij bedrijfsgebonden ontwikkeling wel spelen. Hoewel er geen volledige praktijktoets plaats 

heeft kunnen vinden is het zeer aannemelijk dat het ontwerp functioneert, het is echter wel 

aan te bevelen de praktijkimplementatie van de verschillende onderdelen stapsgewijs aan te 

pakken. 



 

 

 

  



BIM in de gevelbranche 

6 

Summary 

An increasing number of parties within the entire construction sector is convinced of the 

added value brought by Building Information Modelling (BIM). Within the industrial façade 

industry this belief is there also, but to a limited degree. Initiatives for an industry-wide 

approach on the field of BIM for façades have already been initiated in the past, unfortunately 

there was still too little support to further develop this. However the awareness amongst this 

group is now growing, yet it is still unclear how working with BIM-models needs to be 

addressed and that forms the motivation for this investigation.   

Within the façade industry the idea that BIM is not a profitable addition to the internal 

productivity prevails and is generally perceived as a service to customers. The lack of 

interoperability between BIM-software and the industrial production process is an important 

reason for this. In addition, the relatively low level of expertise and shortage of useful object-

libraries ensures that the creation of BIM-models on itself takes a substantial amount of time. 

Advantages like ‘reducing faults’, ‘increased insight’ and ‘improving communication’ are 

mentioned but do not compensate the financial disadvantages.  

This research extends beyond the façade industry and it appears that some of the issues 

around the topic ‘BIM for the façade industry’ have to do with the traditional methods used in 

de construction sector. From the perspective of the façade industry, in an early design stage 

architects and contractors unnecessarily design on a too detailed level. This is firstly due to the 

fragmented organization of the construction sector in which detailed drawing is important for 

the benefit of an equivalent cost-price comparison. Secondly, due the traditional way of 

communicating, which is focused on the creation of 2D-drawings in which level of detail is less 

important than with BIM-models.  

The use of object-libraries is time-saving and can therefore contribute to solving a part of the 

problems, but recent developments in this field are done by many companies separately from 

each other and are therefore hardly useable. This is because decentralized development leads 

to brand-specific object-libraries, which are generally too detailed, not uniform, incomplete or 

not (entirely) openly available.  

This research responds to the prevailing problems and avoids the disadvantages of brand-

specific object-libraries by explaining which aspects are required for the development of an 

industry-wide object-library for the design process of industrial façades.   

There is no single definition of how a design process is composed, therefore within this 

research a model-situation in which the exact design process can differentiate between 

specific ranges is conceived. Therefore, the distinction between a generic and a specific design 

approach is essential. The model-process consists of an architectural design phase where the 

designer uses a generic approach to define aesthetic, functional and technical requirements 

and an engineering phase in which the façade builder uses a specific approach to fulfill the 

requirements based on product knowledge.  
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In order to develop an object-library, it is important to study and discuss façade structures and 

its products. This study results in a categorization of products (or: objects) and associated 

information. The façade products are hierarchically put into product-levels and –groups which 

forms an object-structure. On a commercial-material level seven product groups are created: 

profiles, infill panels, connections, ironwork, shading devices, sheet metal and other. On a 

building part level there are three groups: window frames, curtain walls and unitized façades. 

In between, several sub-levels are introduced. By creating different levels, it becomes possible 

to design many different façades with few objects. The object-associated information is 

described in a parameter list which distinguishes aesthetic, functional, technical an 

information-technical parameters. Objects and information together form the content of the 

object-library, however for usability in a virtual environment it is also important to make 

computer-interpretable modelling-agreements on three areas: designation of names, level of 

detail and object base-point definition.  

Based on the object-structure, parameter list and modelling-agreements an object-sheet can 

be created which gives a total description of a product. The organized collection of all object-

sheets forms the base-library and is the fundamental part of the concept VMRG Object-

library
1
. The base-library is the starting point for development of software-specific (or 

“proprietary”), object-libraries. The distinction between generic and specific design 

approaches leads to two different proprietary object-libraries. The generic object-library 

consists of simple objects that are provided with industry-wide knowledge about façades as 

guidance to architects. The specific object-library contains detailed objects constructed from 

an industry-wide part: one object-template for each product (intelligence)  which contains no 

geometry, and a brand-specific part: specific product data (quantity) which fills the object-

templates. Due to the many available brands, series and types of products this division is 

made. The specific product-data has to be provided via databases of each individual product 

supplier. To connect the generic and specific approaches with each other a data-

transformation is required which forms the concept to a whole. The development of this data-

transformation lies not within the scope of this research, but similar developments have 

already been realized in other industries. The last part of the concept VMRG Object-library is 

the workflow-description. This is a step by step description that clarifies how the object-

libraries have to be used.  

The VMRG Object-library forms the final product of this study and has been assessed and 

proven to be functioning. The assessment is done by creating a prototype in Autodesk Revit 

and by confronting the industry for both technical and social evaluation. From this assessment 

it can be indicated that still some modelling-agreements have to be discussed. In short, there 

are several logical options but from response it can be indicated that better choices should be 

made.   

  

                                                           
1
 The different parts that form the concept VMRG Object-library are shown in italics.  
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However, it can be concluded that the VMRG Object-library offers a solution for the prevailing 

problems and that the goal to develop an industry-wide object-library for the design process of 

industrial façades is achieved. The significant difference with current developments is the 

distinction between a generic and specific design approach and the industry-wide nature 

which prevents the problems with company-related development of object-libraries. Although 

no complete field test has been conducted, it is highly probable that the developed design 

functions as it is intended, but it is still recommended to incrementally approach the practical 

implementation of the different parts within the VMRG Object-library.  
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Terminologie 

Term Definitie 

Building Information Model 

(BIM) 

Een Building Information Model is een virtuele representatie van fysieke en 

functionele karakteristieken van een gebouw (buildingSMART, 2012). 

Building Information 

Modelling (BIM) 

Building Information Modelling is het proces om een virtuele representatie tot 

stand te brengen en informatie over een gebouw te genereren en benutten 

(buildingSMART, 2012). 

Building Information 

Management (BIM) 

Building Information Management is het gebruiken van digitale informatie voor 

de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen (buildingSMART, 2012). 

BIM-stages Een set goed gedefinieerde mijlpalen die het BIM-niveau verduidelijken en 

verdelen van pre-BIM tot integrale project oplevering. (Stage 1 - object-

georiënteerd modelleren, stage 2 – model gebaseerde samenwerking, stage 3 

netwerk gebaseerde integratie) (BIM-Dictionary, 2016) 

BIM-maturity BIM-volwassenheid; de geleidelijke en continue verbetering van kwaliteit, 

herhaalbaarheid en voorspelbaarheid van geleverde BIM-resultaten van 

organisaties, teams, of markten. (BIM-Dictionary, 2016)  

CAD/CAM Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing 

CNC Computer Numerical Control: de computergestuurde regeling van 

werktuigmachines 

Interoperabiliteit Mogelijkheid van verschillende autonome softwarepakketten om met elkaar te 

communiceren en data uit te wisselen  

Object(model) De virtuele representatie van een product of productsamenstelling. Dit is een al 

dan niet vereenvoudigde versie van de werkelijk product.  

Productmodel Een productmodel is een merk-specifiek objectmodel en is (nagenoeg) niet 

vereenvoudigd ten opzichte van reële producten. 

Objectnulpuntdefinitie Het driedimensionaal punt waar een objectmodel begint met daarbij de 

beschrijving van positieve en negatieve richting en het feit of een onderdeel 

punt-, lijn-, kader- of vlakvormig is. 

Objectenbibliotheek Georganiseerde verzameling van informatie die is opgebouwd uit geometrische 

content met daaraan gekoppeld  eigenschappen, waarover ter standaardisering 

afspraken en uitwisselingstandaarden zijn gemaakt, of betreft één of meerdere 

van deze vier onderdelen 

Propriëtaire software Software die niet vrij is, ook wel eigendomsmatige software genoemd 

Gevelgrid De positionering van verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar 

gebaseerd op een regelmatig raster van hulplijnen 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

Dit afstudeerrapport gaat over BIM in de gevelbranche. BIM is een zeer actueel onderwerp 

binnen deze branche. In dit inleidende hoofdstuk wordt duidelijk waarom dit zo is en welke 

problemen er omtrent dit onderwerp heersen. Tevens wordt geformuleerd wat er binnen deze 

studie is onderzocht en hoe dat onderzocht is.  

1.1 Achtergrond 

Sinds de komst van computertechnologie hebben veel sectoren een grote stijging 

doorgemaakt als het gaat om productiviteit. Ook in de bouwsector heeft de ontwikkeling van 

deze technologieën voor veranderingen gezorgd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 

maakte computertechnologieën hun entree in de bouw en werd er overgestapt van de 

tekentafel naar Computer Aided Design (CAD). Op het moment is er een overstap gaande van 

CAD naar BIM. BIM is een acroniem met drie betekenissen (buildingSMART, 2012). Een 

Building Information Model is een virtuele representatie van fysieke en functionele 

karakteristieken van een gebouw. Building Information Modelling is het proces om een virtuele 

representatie tot stand te brengen en informatie over een gebouw te genereren en benutten. 

Building Information Management is het gebruiken van digitale informatie voor de organisatie 

en beheersing van bedrijfsprocessen. BIM wordt steeds vaker gebruikt en vaker wordt er 

aangetoond dat de voordelen opwegen tegen de nadelen (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 

2011). Toch blijft de implementatie van BIM in de bouwsector een voortdurend proces 

waarmee ook veel tegenstand gepaard gaat. Dit heeft onder andere te maken met 

onduidelijkheden over BIM, waardoor partijen vaak niet weten wat er verwacht wordt. De in 

Figuur 1 beschreven BIM-stages
1
 en BIM-maturity

2
 niveaus scheppen daar meer duidelijkheid 

over (Succar, 2008) (Succar, 2010).  

                                                           
1
 BIM-stage: Een set goed gedefinieerde mijlpalen die het BIM-niveau verduidelijken en verdelen van pre-BIM tot 

integrale project oplevering. 
2
 BIM-maturity: BIM-volwassenheid; de geleidelijke en continue verbetering van kwaliteit, herhaalbaarheid en 

voorspelbaarheid van geleverde BIM-resultaten van organisaties, teams, of markten. (BIM-Dictionary, 2016) 

 

Figuur 1 BIM Stages (boven) en BIM maturity-levels binnen BIM-stage 1 (onder) (Succar, 2010) 
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In Nederland is binnen de sector Burgerlijke- en Utiliteitsbouw (B&U) een onderzoek gedaan 

naar de BIM-maturity, hieruit blijkt dat voornamelijk architecten en aannemers de partijen zijn  

die voorop lopen (Siebelink, Adriaanse, & Voordijk, 2014). De belangrijkste drijfveren die 

worden genoemd om met BIM te werken zijn zowel externe klantvraag als investering in eigen 

bedrijf. Efficiënter werken en het reduceren van faalkosten worden daarbij benoemd als 

belangrijkste factoren.  

De producerende branche, waaronder de gevelbouwers werken minder met BIM. De tendens 

binnen deze groep is dat werken met BIM moet omdat de klant het vraagt en beperkt zich 

doorgaans tot het aanleveren van 3D modellen. De branche zit daarmee nog in een aftastende 

fase wat betreft BIM (circa BIM-stage 1, BIM-maturity A-C, zie Figuur 1). De branche bestaat uit 

gevelbouwers en toeleveranciers, maar op brancheniveau zijn er daarnaast meer actoren die 

in ogenschouw gehouden dienen te worden, namelijk architecten en aannemers. De 

branchevereniging heeft door marktanalyse geconcludeerd dat de groep van toeleveranciers 

zich meer bewust is van de voordelen van BIM dan de gevelbouwers. Toeleveranciers bieden 

naast producten inmiddels steeds vaker virtuele modellen van deze producten aan. Deze 

worden beschikbaar gesteld voor architecten, aannemers en gevelbouwers.   

Het bewustzijn onder gevelbouwers is groeiende en steeds meer bedrijven zijn overtuigd dat 

BIM een meerwaarde kan bieden. Toch heeft de branche geen helder beeld hoe dit aangepakt 

moet worden. Hierover zijn bij de VMRG in het verleden onderzoeken gedaan en zijn mogelijke 

toegevoegde waarde geformuleerd. Binnen de VMRG heeft in het verleden het idee bestaan 

om in samenwerking met een aantal gevelbouwers een eigen gevelsysteem te ontwikkelen. Dit 

is destijds niet doorgegaan maar de gedachte van een eigen gevelsysteem is wel blijven 

hangen. Het concept om een eigen gevelsysteem te ontwikkelen wordt nog steeds gezien als 

waardevol concept, maar is nu getransformeerd naar een virtueel gevelsysteem. Hieruit is het 

plan ontstaan een objectenbibliotheek te ontwikkelen. Tot november 2014 zijn in het kader 

hiervan workshops en besprekingen gehouden maar is er door krimpende afzet in de markt 

geen invulling aan gegeven.  

Samenvattend kan worden gesteld dat de gevelbranche zich wel degelijk bezig houdt met het 

onderwerp, maar dat volwaardig BIM-gebruik nog uitblijft en de branche achterloopt op 

andere branches. Dit vormt de aanleiding tot dit onderzoek waarbij de opdracht samen met de 

VMRG is geformuleerd. 
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1.2 Onderwerp 

Aan de hand van het venndiagram in Figuur 2 wordt het onderwerp verder toegelicht. Het 

overlappende gedeelte tussen de twee onderzoeksgebieden vormt het onderwerp van dit 

onderzoek: ‘BIM in de gevelbranche’.  

‘Industriële gebouwschil’
1
 is het alomvattende begrip, hiermee worden zowel gevels als daken 

bedoeld. Industriële gevels zijn gevels die op de bouwplaats worden geassembleerd vanuit 

onderdelen die zijn vervaardigd via industriële processen. Daar tegenover staat de 

ambachtelijke gevel, bijvoorbeeld metsel- of timmerwerk. De industriële gevel bestaat uit 

lijnvormige elementen met vakvullingen. Vaak zijn 

de lijnvormige elementen metalen profielen, maar 

dit hoeft niet zo te zijn, vandaar dat het begrip 

‘industriële gevels’ wordt gebruikt in plaats van 

‘metalen gevels’. Dit type gevel kenmerkt zich 

doordat deze niet dragend is en als het ware om het 

gebouw heen gehangen wordt. In het Engels wordt 

dit type gevel beschreven als ‘Curtain Wall’, letterlijk 

te vertalen als ‘gordijngevel’, maar staat in 

Nederland beter bekend als vliesgevel.  

‘Automatisering in de bouw’ is een algemener begrip dan ‘BIM’. Gedurende het onderzoek is 

duidelijk geworden dat  CAD/CAM
2
 en CNC

3
, ofwel productieaansturing ook een belangrijke rol 

heeft in de gevelbranche.  

Dit onderzoek is gericht op de Nederlandse bouwindustrie omdat het gastbedrijf de 

Nederlandse gevelbranche vertegenwoordigt. Daarnaast is Nederland een van de meest 

innovatieve landen op het gebied van BIM (Busker, 2016). Standaarden, processen, 

werkmethodieken en voorbeelden die aan bod komen in dit rapport hebben veelal een 

Nederlandse oorsprong. Echter, technisch gezien zijn vertaalslagen naar het buitenland 

eenvoudig te realiseren, dit is een meer organisatorische kwestie.   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Industriële gebouwschil: in de rest van het verslag zal de term ‘industriële gevel’ worden gebruikt als 

alomvattende term omdat deze term schriftelijk gezien geschikter is dan ‘industriële gebouwschil’ of ‘industriële 

gevels en –daken’. 
2
 CAD/CAM: Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing 

3
 CNC: Computer Numerical Control: de computergestuurde regeling van werktuigmachines 

Figuur 2 Venndiagram onderzoeksgebieden 
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1.3 VMRG en de Industriële Gevelbranche 

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de VMRG, de Vereniging Metalen 

Ramen en Gevelbranche
1
. Deze organisatie vertegenwoordigd de producenten van 

gevelelementen, die onder andere ramen, deuren, puien, serres en vliesgevels maken. De 

missie van deze Nederlandse brancheorganisatie is het versterken van de marktpositie voor 

industriële  gevelbouwers. Het ledenbestand bevat circa 200 leden en partners. De leden zijn 

gevelbouwers die minstens verantwoordelijk zijn voor de engineerings-, productie- en 

montageaspecten van een gevelbouwproces. De partners zijn toeleveranciers, adviesbureaus 

of dienstverleners van de leden. De VMRG faciliteert en organiseert activiteiten in het kader 

van innovatie en doet vaak onderzoeken in samenwerking met deze bedrijven. De leden 

voeren het VMRG-keurmerk, hét kwaliteitskeurmerk voor gevels en gevelelementen in 

Nederland. Voor deze leden geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die gesteld worden in 

de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen (VMRG, 2016). Beknopt kan dit uitgelegd worden als een 

kwaliteitshandboek die is gebaseerd op verschillende nationale en internationale normen zoals 

Beoordelingsrichtlijnen en Normdocumenten, CE-markering, maar ook op marktafspraken en 

onderzoeken binnen de branche. De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen is daarom ook veel 

gebruikt als bron voor technische informatie. 

Het product van de leden, de industriële gevel, is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw in 

toenemende mate populair geworden en heeft veel ontwikkelingen gedaan. Toch zijn dit type 

gevels qua technische prestatie al ver uitontwikkeld (Klein, 2013). Bijvoorbeeld wat betreft de 

isolerende eigenschappen is het limiet voor deze systemen wel in zicht. Kansen zijn er 

weldegelijk, bijvoorbeeld integrale gevels, de gevel als onderdeel van de installatie, nieuwe 

materialen, nieuwe business modellen, hergebruik van materialen. De VMRG doet onderzoek 

naar een aantal van deze aspecten en dit onderzoek naar BIM past ook in het rijtje nieuwe 

kansen voor de gevelbranche. 

Hoewel de leden allemaal industriële metalen 

gevels maken zijn er verschillende  typen 

bedrijven die verschillende projecten realiseren 

(Cleton, 2015a). Deze zijn opgedeeld in vier 

groepen zoals in Figuur 3. Het is voor dit 

onderzoek van belang deze groepsindeling 

uiteen te zetten omdat per bedrijfsgroep of 

zelfs per bedrijf verschillende, 

werkmethodieken, softwarepakketten en 

processen toegepast kunnen worden. De 

groepsindeling ligt in praktijk iets minder 

genuanceerd, bedrijven bevinden zich vaak op 

de grensgebieden tussen de groepen. 

                                                           
1
 Het woord ‘metalen’ wekt enigszins onduidelijkheid, leden verwerken namelijk ook andere materialen en vandaar 

dat  ‘industriële gevelbranche’ wordt gebruikt.  

I: Large scale generic 

façade projects

(“Systeemverwerker”)

II: Large scale specialized 

façade projects

(“Gevelaannemer”)

III: Small scale generic 

façade projects

(“Kozijnenboer”)

IV: Small scale specialized 

façade projects

(“Nichefabrikant”)

Large Scale

S
p
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lise
dG
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n
e
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c

Small Scale

Figuur 3 Verschillende typen bedrijven, gebaseerd op 

(Cleton, 2015b) 
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1.4 Veldverkenning 

Om de problematiek rondom het onderwerp ‘BIM in de gevelbranche’ beter in kaart te 

brengen zijn diverse marktpartijen ondervraagd. Open interviews zijn afgenomen om te 

oriënteren wat de problemen zijn en voor wie deze gelden. Hierbij zijn gevelbouwers, 

architecten en softwareleveranciers ondervraagd (zie Bijlage A, Bijlage B en Bijlage C). De 

interviewresultaten zijn samengevat waarbij antwoorden van specifieke bedrijven en personen 

geïnterpreteerd en veralgemeniseerd zijn zodat alleen problemen op branche-niveau worden 

geformuleerd. Het gastbedrijf beschikt over inzicht in welke aspecten op branche-niveau 

gelden en welke op bedrijfsniveau, er is daarom voor deze veralgemenisering veel besproken 

binnen het gastbedrijf.   

De groep met gevelbouwers betreft een diversiteit aan bedrijven. Deze groep is selectief 

samengesteld uit de vier VMRG groepen (Figuur 3) en bevat zowel voorlopers als achterblijvers 

op het gebied van BIM. De architecten zijn op twee manieren bevraagd. Ten eerste zijn er 

stellingen voorgelegd waarop is gereageerd. Deze stellingen (zie bijlage B) betreffen aannames 

vanuit het gastbedrijf die voort komen uit onderzoek binnen de markt en een eerder 

onderzoek naar BIM dat in samenwerking met het gastbedrijf is uitgevoerd (Desai, 2015). Ten 

tweede zijn er een aantal architecten geïnterviewd, deze zijn selectief benaderd en zijn bekend 

binnen het gastbedrijf. Softwareleveranciers zijn geïnterviewd om te achterhalen met welke 

ontwikkelingen zij bezig zijn. De groep die hiervoor is benaderd bestaat uit zowel bedrijven die 

branche-specifieke software leveren (bv. Orgadata) als bedrijven die software leveren die ook 

door andere partijen in de bouw wordt gebruikt (bv. Autodesk). De resultaten van de 

veldverkenning worden onderstaand puntsgewijs besproken.  

1.4.1 Kernproblemen 
 

BIM kost tijd en geld.  

Zowel uit interviews (zie Bijlage A) als enquête (Bijlage G) blijkt dat BIM in zijn algemeenheid 

kosten met zich meebrengt. Het overgrote deel van de gevelbouwers geeft aan het eens te zijn 

met de stelling dat BIM geld kost. Het belangrijkste argument is dat BIM niet aansluit op 

bekende werkmethodieken die gericht zijn op het maken van 2D tekenwerk en het aansturen 

van productie. Daar staat tegenover dat de klant wel vraagt om op een bepaald niveau met 

BIM te werken en men graag aan die klantvraag wil voldoen.  

Interoperabiliteit
1
 is een knelpunt dat bij gevelbouwers als problematisch wordt ervaren 

omdat zij zowel ontwerpen als produceren. Er is geen uitwisseling mogelijk tussen een BIM-

pakket en software waarmee productie aangestuurd kan worden. Er bestaat geen pakket voor 

de gevelbranche die beiden ondersteund, zoals dit bijvoorbeeld binnen de staal- en 

betonfabrikantenbranche wel het geval is (Tekla Structures). Bij gebrek aan een dergelijk 

pakket gebruikt ieder bedrijf een combinatie van pakketten. Bij deze combinatie is vaak een 

bepaalde werkmethodiek ontwikkeld. Deze kan per bedrijfsgroep (Figuur 3), per bedrijf of zelfs 

                                                           
1
 Interoperabiliteit: mogelijkheid van verschillende autonome softwarepakketten om met elkaar te communiceren 

en uitwisselen. 
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per product verschillend zijn. De ontwikkeling van één softwarepakket of een probleemloze 

koppeling tussen BIM-pakketten en productieaansturing is de grootste wens van de 

gevelbouwers en voor sommigen zelfs een voorwaarde om met BIM te gaan werken. 

Softwareleveranciers zijn zich bewust van deze wens en spelen hierop in, zo investeren zij in de 

ontwikkeling van bi-directionele koppelingen tussen pakketten of ontwikkelen plug-ins voor 

BIM-pakketten op basis van productiesoftware (zie Bijlage B). Hoewel interoperabiliteit in de 

toekomst zal verbeteren blijft dit gezien de diversiteit van bedrijven, projecten en producten 

altijd een lastig aspect binnen de gevelbranche. Met name richting werkvoorbereiding en 

productie-aansturing is het scala aan softwarepakketten erg uiteenlopend.  

Het niet aansluiten van BIM-pakketten op de 2D werkmethodiek en productie-aansturing 

worden als knelpunten gezien die leiden tot verhoogde BIM-kosten. De redenatie is daarbij als 

volgt: nieuwe werkmethoden sluiten niet aan op de oude, dus het nieuwe zorgt voor 

verhoogde kosten. Aan de ene kant is die redenatie weldegelijk kloppend. Aan de andere kant 

zijn er nog een aantal oorzaken meer te benoemen die leiden tot de tendens dat BIM 

kostenverhogend werkt. Dat heeft er mee te maken dat een BIM-model opbouwen op zichzelf 

meer tijd in beslag neemt dan 2D tekenen. Daarvoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is er 

nog te weinig kennis, kunde en ervaring over BIM-software. Dit wordt niet letterlijk als 

argument aangedragen maar is te interpreteren doordat één van de geïnterviewde zich verder 

verdiept heeft en gebruik van BIM inmiddels wel als kostenverlaging ziet. Ten tweede is er 

binnen de gevelbranche nog een gebrek aan bruikbare objectmodellen
1
. Het huidige aanbod 

hiervan is niet, of maar gedeeltelijk bruikbaar en er wordt aangegeven dat er  teveel unieke 

projecten zijn die vragen om unieke objectmodellen. Een goed aanbod hiervan kan 

tijdbesparend werken. Ten derde kunnen modellen niet worden overgenomen van architecten 

of aannemers waardoor opnieuw een BIM-model gemaakt moet worden. Dit komt doordat die 

partijen ze niet beschikbaar stellen, in andere softwarepakketten werken of BIM-model op een 

andere manier modelleren. Tot slot zijn voordelen als ‘foutenreductie’, ‘inzichtelijkheid’ en 

‘communicatie met de klant’ wel genoemd, maar zijn deze voordelen lastig uit te drukken in 

kostenbesparing. Een gedeelte van de problematiek zal verdwijnen naarmate er meer ervaring 

wordt opgedaan door de branche. Voor andere oorzaken moeten ontwikkelingen 

plaatsvinden.  

Te hoog detailniveau in vroege ontwerpstadia 

Vanuit het perspectief van de gevelbranche werken architecten en aannemers 

gebouwontwerpen over het algemeen verder uit dan noodzakelijk. Er worden 

ontwerpbeslissingen gemaakt op een hoog detailniveau die zonder technisch inzicht en kennis 

van de gevelbouwer niet goed genoeg gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt een mate van 

nauwkeurigheid gesuggereerd die in vroege ontwerpstadia nog niet benodigd of zelfs 

onwenselijk is.   

                                                           
1
 Objectmodel: Waar een BIM-model het gebouw representeert, representeert het objectmodel een product of 

productsamenstelling en is onderdeel van het BIM-model. Dit is een al dan niet versimpelde versie van de 

werkelijkheid.  
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Er zijn een aantal redenen te benoemen waarom er in vroege ontwerpstadia al tot op een 

bepaald detailniveau wordt ontworpen (zie Bijlage C). De geïnterviewden geven aan dat dit in 

grote mate afhankelijk is van de procesvorm en de rol van de architect en andere partijen 

daarbinnen. De huidige bouw kent een aantal bouworganisatiemodellen, ofwel procesvormen 

(Maas & Eekelen, 2012). Met name bij de traditionele procesvormen worden te gedetailleerde 

ontwerpen gemaakt. Kenmerkend bij deze bouworganisatiemodellen is dat het proces 

gefragmenteerd
1
 is. Dit zorgt voor veel momenten waarop de bouwopdracht van eigenaar 

veranderd en bij elke overdracht is de initiële kostprijs vaak de zwaarst wegende factor. Op 

deze manier moeten aanbieders vaak scherp concurreren om opdrachten te krijgen. Om 

gelijkwaardige aanbiedingen tot stand te kunnen brengen moeten architecten zo compleet en 

gedetailleerd mogelijk werken.  

Fragmentatie van de bouwkolom is niet de enige reden waarom er gedetailleerd wordt 

ontwerpen. De traditionele manier van communiceren in de bouw, het maken van 2D 

tekenwerk, heeft daar ook invloed op. Bij bouwkundig tekenen in 2D CAD-programmatuur 

wordt geen gelaagdheid in detailniveau toegepast. Het is weldegelijk mogelijk om abstracter te 

tekenen maar door gebruik van dynamic blocks
2
 is het net zo handig om de één op één 

realiteit na te tekenen. Deze dynamic blocks worden beschikbaar gesteld door leveranciers van 

bijbehorende producten en het is dus al herkenbaar welk merk en type product voorgesteld 

wordt in vroege ontwerpfasen. Het werken met BIM-modellen behoeft in tegenstelling tot 2D 

tekenen wel gelaagdheid in detailniveau, de tendens is nu nog dat ook in BIM-objecten van 

productleveranciers gebrek aan gelaagdheid nog te herkennen. Deze reden wordt 

genuanceerd door architecten, sommige projecten vragen om een hoge mate van detail en er 

wordt aangegeven dat sommige merken de voorkeur genieten.  

Het is een logische redenatie dat de beschikbaarheid van handige 2D tekenelementen en het 

tot stand brengen van gelijkwaardige aanbiedingen lijdt tot gedetailleerd ontwerpen. Het is 

echter niet noodzakelijk dat er in vroege stadia al zo gedetailleerd wordt ontworpen en kan 

zelfs leiden tot nadelige situaties. Zo komt het voor er foutieve ontwerpen worden gemaakt, 

bijvoorbeeld doordat profielen verkeerd worden toegepast of op onmogelijke wijze van vorm 

worden veranderd. Dit kan er mee te maken hebben dat architecten gebruik maken van te 

beperkte algemene bouwkundige kennis, ervaring van voorgaande projecten of op basis van 

productinformatie die voor hen beschikbaar is. Dit laatste kan verkeerd worden toegepast en 

om dit soort situaties te voorkomen is kennis vanuit de gevelbranche noodzakelijk. 

Vanzelfsprekend wordt er niet altijd foutief ontworpen, maar het kan ook zo zijn dat 

ontwerpbeslissingen op gedetailleerd niveau worden genomen die niet tot de beste oplossing 

voor een bepaald project leiden. Het probleem voor de gevelbouwers is dan dat er te weinig 

vrijheid overblijft om kennis optimaal in te zetten. Er kan dan enkel nog een ‘beste oplossing’ 

binnen bandbreedtes van worden gemaakt. 

                                                           
1
 Fragmentatie van het bouwproces wordt in spreektaal ook wel ‘schuttingcultuur’, ‘estafettestokje-cultuur’ of 

‘eilandencultuur’ genoemd. 
2
 Autocad Dynamic block: een intelligente en flexibele 2D-geometrie die eenvoudig te manipuleren is en waar 

parameters  en eigenschappen aan toegekend kunnen worden.  
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Een te hoge mate van detail in een vroeg ontwerpstadium kan tevens betekenen dat er werk 

twee keer gedaan wordt. Op basis van technisch inzicht, kennis over productie, montage en 

onderhoud, of inkoopvoordelen is het zeer aannemelijk dat de gevelbouwer een ontwerp nog 

zal aanpassen. In dat geval heeft een architect op een bepaald ontwerpniveau een beslissing 

genomen die in een later stadium toch nog veranderd. Op deze manier wordt er werk dubbel 

gedaan en door alle geïnterviewde wordt dit onderschreven als een inefficiënte manier van 

werken.  

1.4.2 State-of-the-art 
De ontwikkeling van objectenbibliotheken kan een oplossing bieden voor de heersende 

problematiek, de voornaamste reden voor gebruik hiervan is het verhogen van de 

productiviteit (zie Bijlage G). Er worden al objectenbibliotheken ontwikkeld binnen de branche. 

Reeds bestaande objectenbibliotheken
1
 worden voornamelijk gemaakt door 

productleveranciers. Deze bedrijven zijn doorgaans grote multinationals die voldoende 

investeringskracht hebben om hun producten te digitaliseren en richten zich hiermee op zowel 

architecten als gevelbouwers. Dit kan worden gezien als service- of marketingstrategie. Echter 

gaan deze ontwikkelingen gepaard met een aantal tekortkomingen. Deze tekortkomingen 

worden onderstaand puntsgewijs toegelicht. 

Te gedetailleerd 

De tendens heerst dat de productmodellen die zij maken worden voorzien van zoveel mogelijk 

informatie en een hoog detailniveau. In sommige gevallen wordt er zelfs een één op één 

representatie van de werkelijke producten driedimensionaal gemodelleerd of worden er 2D 

Autocad bestanden toegevoegd. Vanuit het perspectief van de productleveranciers is dit een 

logische ontwikkeling. Wanneer zij versimpelde objectmodellen zouden maken komt de merk-

specifieke uniciteit namelijk niet tot zijn recht. Het nadeel van gedetailleerde productmodellen 

is dat bestanden met BIM-modellen te groot worden en daarmee software-technisch 

onbruikbaar zijn. Daarbij is het aanleveren van veel informatie gebaseerd op de traditionele 

organisatie van de bouwkolom waarbinnen exactheid ten behoeve van prijsvorming belangrijk 

is. Het probleem dat architecten te gedetailleerde ontwerpen maken wordt met deze 

ontwikkeling niet opgelost maar eerder versterkt.  

Gebrek aan uniformiteit  

Een gebrek aan uniformiteit vormt het tweede probleem met de state-of-the-art 

objectenbibliotheken. Dit heeft deels te maken met merk-gebondenheid. Het gaat er namelijk 

om dat ontwikkelingen niet uniform zijn ten opzichte van elkaar. Gebrek aan uniformiteit is te 

onderscheiden op een aantal manieren. Ten eerste worden producten op verschillende 

manieren gemodelleerd. Voorbeelden hiervan zijn verschil in objectnulpuntdefinitie
2
, 

                                                           
1
 Diverse objectenbibliotheken van de volgende merken zijn geanalyseerd: Schüco, Hueck, Jansen VISS, Saint 

Gobain, Reynears, SAPA, Warema, Wicona, Hilti, Assa Abloy. 
2
 Objectnulpuntdefinitie: Het driedimensionaal punt waar een objectmodel begint met daarbij de beschrijving van 

positieve en negatieve richting en het feit of een onderdeel punt-, lijn-, kader- of vlakvormig is. (verdere toelichting 

en voorbeelden in H4.2.3) 
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verschillende benamingen voor dezelfde parameters en objecten, verschillende talen en het 

gebruik van andere programma specifieke entiteiten om dezelfde producten te modelleren. 

Ten tweede worden objectmodellen niet op dezelfde wijze beschikbaar gesteld. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld plug-ins worden ontwikkeld, zijn er platforms waar objectmodellen naar worden 

geüpload (bv. BIM Object) (BIM Object Corporation, 2013) en kunnen modellen van websites 

van productleveranciers worden gedownload. Het nadeel is dat de gebruiker vaak niet weet 

waar te zoeken of eerst een account aan moet maken om objectmodellen te kunnen 

downloaden.  

Gebrek aan uniformiteit maakt het onmogelijk om objectmodellen vrij uit te wisselen. Dit is 

met name een probleem voor architecten en gevelbouwers, ofwel de gebruikers. Tevens kan 

dit nadelig zijn voor de productleveranciers zelf. Doordat modellen niet uniform zijn ten 

opzichte van concurrerende merken wordt het bemoeilijkt om een eerder gekozen 

productmodel te vervangen met het productmodel van die specifieke productleverancier. Via 

deze redenatie werkt de marketingstrategie om productmodellen aan te bieden in het nadeel 

van die specifieke productleverancier.  

Incompleetheid 

Op twee verschillende manieren is er binnen de gevelbranche nog geen compleetheid als het 

gaat om BIM objecten. Zo hebben lang niet alle merken van een bepaalde productgroep 

modellen gemaakt van hun producten. De groep van profielleveranciers is hier relatief verder 

mee dan andere productgroepen, maar ook daarbinnen bieden niet alle merken op welke 

wijze dan ook modellen aan. Daarnaast zijn lang niet alle producten beschikbaar. De 

leveranciers zijn begonnen met de meest eenvoudige (standaard) producten die ook het meest 

worden toegepast. Dit is te begrijpen omdat het herhaaldelijk gebruiken van productmodellen 

de belangrijkste reden is om een bibliotheek op te bouwen (zie Bijlage G). Met name de 

architecten en gevelbouwers die complexere projecten doen ervaren dit nog als een probleem. 

Niet openbaar 

Bovenstaande problemen gaan over openbare objectenbibliotheken. Omdat die niet altijd 

geschikt zijn voor de gebruiker ontwikkelen architectenbureaus en gevelbedrijven ook 

objectenbibliotheek voor zichzelf. De geïnterviewde architecten geven aan dit te doen en  één 

van de gevelbouwers heeft ook al een erg gedetailleerde objectenbibliotheek zelf opgebouwd. 

Deze bibliotheken zijn door en voor het bedrijf ontwikkeld en dus niet openbaar. Andere 

gevelbouwers zijn onbewust bezig om hetzelfde te gaan doen. In de enquête (zie Bijlage G) 

komen een aantal manieren aanbod waarop een BIM-model tot stand komt. Zo worden er per 

project nieuwe objectmodellen gemaakt en worden objectmodellen uit oude projecten 

gebruikt. De volgende stap is het projectonafhankelijk maken en centraliseren van deze 

objectmodellen. Zo ontstaat een objectenbibliotheek. Deze ontwikkeling is een probleem voor 

zowel architecten als gevelbouwers omdat ze ten opzichte van concullega’s allemaal hetzelfde 

doen zijn, maar vaak net op een andere manier.  

  



BIM in de gevelbranche 

21 

1.5 Doelstelling & onderzoeksvragen 

De beschreven problemen hebben voornamelijk te maken met het gegeven dat bedrijven 

afzonderlijk met nagenoeg dezelfde ontwikkelingen bezig zijn, maar dit op verschillende wijze 

benaderen. Een oplossing op branche-niveau kan dit doorbreken en bijdragen aan de 

verlichting van de problematieken. Het uitblijven van een dergelijke gecentraliseerde oplossing 

zal daarentegen een versterkende werking hebben op de heersende problematiek. Het is de 

opdracht van dit onderzoek om een oplossing aan te dragen en aan de branche om deze te 

gaan realiseren.  

1.5.1 Afbakening 
De veldverkenning beschrijft problemen binnen het traject vanaf het eerste ontwerpstadium 

bij de architect tot aan de productie van gevelelementen. Binnen dit onderzoek zal geen 

oplossing geboden kunnen worden voor de beschreven problemen binnen dat gehele traject 

en in die overtuiging is er in samenspraak met het gastbedrijf een afbakening gemaakt. Hierbij 

wordt gefocust op de ontwikkeling van een objectenbibliotheek voor het ontwerpproces. De 

vertaalslag van ontwerp- naar realisatiefase wordt niet meegenomen in dit onderzoek. Dit is 

een probleem op het gebied van interoperabiliteit en behoeft een bedrijfsgerichte oplossing 

waar tegenwoordig al ontwikkelingen gaande zijn. In Figuur 4 wordt de afbakening van het 

onderzoek illustratief weergegeven.  

 

Figuur 4 Afbakening onderzoek (*: illustreert de huidige  onwenselijk situatie). 
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1.5.2 Doelstelling 
De manier waarop de gevelbranche invulling kan geven aan een oplossing wordt onderzocht in 

dit onderzoek. Vanuit de veldverkenning en de afbakening kan de doelstelling als volgt worden 

geformuleerd:   

Het ontwikkelen van een branche-brede objectenbibliotheek voor het ontwerpproces van 

industriële gevels die het faciliteert om ontwerpeisen en –wensen te definiëren in een generiek 

ontwerp, op dusdanige wijze zodat op basis van productkennis invulling hieraan kan worden 

gegeven in een specifiek ontwerp 

Om deze doelstelling verder toe te lichten zijn er een paar termen die verdere toelichting 

behoeven. Over de definitie van het woord ‘objectenbibliotheek’ bestaat nog enigszins 

verwarring. In het kader van dit onderzoek is op basis van verschillende bronnen
1
 een volledige 

definitie opgesteld:  

Objectenbibliotheek 

 “Een objectenbibliotheek is een georganiseerde verzameling van product-(on)gebonden 

informatie die is opgebouwd uit objecten (geometrische data) met daaraan gekoppelde 

eigenschappen (niet-geometrische data) waarover ter uniformiteit afspraken zijn gemaakt, óf 

betreft enkel een tekstuele omschrijving van deze data en afspraken (concept).”  

Een object (ook wel objectmodel) betreft de virtuele representatie van een product of 

productsamenstelling. Dit is een al dan niet vereenvoudigde versie van de werkelijk product. 

Wanneer een product niet of nauwelijks vereenvoudigd is ten opzichte van de werkelijkheid 

kan men ook spreken van een productmodel.  

Ontwerpeisen en -wensen 

“Het definiëren van ontwerpeisen en –wensen bestaat uit het beschrijven van de esthetische-, 

functionele- en technische kwaliteit van een gebouw.” 

Generiek vs. Specifiek 

“Bij een generiek ontwerp wordt het gebouw onafhankelijk van merken of producten 

ontworpen op basis van eisen en wensen, bij een specifiek ontwerp wordt wel op basis van 

specifieke merken of producten ontworpen om  deze eisen- en wensen te kunnen 

verwezenlijken.” 

Vanzelfsprekend zijn er nog enkele voorwaarden waar een objectenbibliotheek aan moet 

voldoen. Ten eerste moet deze compleet zijn, dat betekent dat de gebruiker nagenoeg geen 

andere objectenbibliotheek meer zal hoeven raadplegen of dat hij zelf objecten moet gaan 

maken. Compleet betekent niet dat alle configuraties beschikbaar zijn, maar compleet zodat 

de gebruiker op basis van de objectenbibliotheek alle gevelconfiguraties kan maken. Daarnaast 

moet de objectenbibliotheek eenduidig zijn, een branche-brede aanpak kan hier voor zorgen. 

                                                           
1
 Definitie objectenbibliotheek is gebaseerd op (van Berlo, 2012), (Petrie, 2016) en (BIM-Dictionary, 2016). 
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Verder moet met name het generieke gedeelte eenvoudig zijn. Dit is een subjectief en 

nagenoeg onmeetbaar begrip, maar uit interviews met architecten (zie Bijlage C) blijkt dat de 

pragmatische kant van een dergelijke objectenbibliotheek zeer belangrijk is voor de 

bruikbaarheid. Tot slot is het van belang dat de ontwikkeling zich onderscheidt van wat reeds 

bestaat. Op brancheniveau ontwikkelen van een objectenbibliotheek staat automatisch 

tegenover de individualistische aanpak van de bestaande state-of-the-art op gevelgebied. Om 

meer te kunnen bieden dan de huidige ontwikkelingen heeft het begrip ‘branche-breed’ een 

tweede betekenis; naast het universele karakter zal de gebruiker een handreiking met 

branche-brede kennis aangeboden worden.  

De doelstelling van de VMRG gaat verder dan alleen dit onderzoek. De objectenbibliotheek kan 

op meerdere manieren voordelen opleveren voor de branchevereniging. Zo zal deze worden 

gebruikt worden als drager van informatie uit normen, standaarden en onderzoeken binnen de 

branche. Op deze manier kan de objectenbibliotheek worden geïnterpreteerd als de 

ontwikkeling van een platform voor informatie met het uiteindelijk doel de marktpositie van 

VMRG-leden te ondersteunen.  

1.5.3 Onderzoeksvraag & deelvragen 
Om de doelstelling te behalen is deze vertaald naar onderzoeksvragen. De hoofdvraag en 

deelvragen luiden als volgt:  

HV: Welke onderdelen zijn benodigd voor de ontwikkeling van een branche-brede 

objectenbibliotheek voor het ontwerpproces van industriële gevels?  

Om het onderzoek beter te kunnen structureren zijn een aantal deelvragen opgesteld: 

DV I: Uit welke fasen bestaat het ontwerpproces en voor welke partijen is de 

objectenbibliotheek inzetbaar? 

DV II: Welke producten bestaan er binnen de industriële gevelbranche en hoe kunnen 

deze worden gecategoriseerd?  

DV III: Welke informatie is er benodigd gedurende het ontwerpproces van industriële 

gevels? 

DV IV: Welke producten en informatie moeten in welke fase beschikbaar zijn? 

DV V: Waarover dienen branche-brede afspraken gemaakt te worden? 

DV VI: Welk type objectenbibliotheek sluit het beste aan bij de industriële gevelbranche?  

DV VII: Hoe kunnen bovenstaande aspecten (DVI t/m DV VI) samengebracht worden tot 

een concept voor een objectenbibliotheek? 

DV VIII:   Op welke manier dient er gewerkt te worden met de objectenbibliotheek? 
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1.6 Onderzoeksmethodologie 

De hoofdvraag en deelvragen worden gedurende dit verslag beantwoord. De toegepaste 

onderzoeksmethodieken om tot de antwoorden te komen staan hieronder beschreven.  

1.6.1 Onderzoekstype 
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve 

aanpak. Hiervoor is gekozen omdat het onderwerp relatief nieuw is en er nog weinig kennis 

beschikbaar is. Daarnaast is het een complex onderwerp en zorgt het branche-brede karakter 

voor een extra dimensie en grote stakeholdersgroep. Binnen dit onderzoek bestaat deze 

namelijk uit zowel architecten als gevelbouwers en hun toeleveranciers en softwarebedrijven.  

Om binnen het onderzoek tot oplossingen te komen zijn verschillende 

dataverzamelingsmethoden gebruikt. Gedurende het gehele traject is literatuur geraadpleegd. 

Zoals beschreven in de eerste alinea is er weinig primaire (wetenschappelijke) literatuur 

beschikbaar over dit onderwerp. Secundaire literatuur zoals internetpagina’s en boeken en 

tertiaire literatuur zoals productcatalogi vormen daarmee het grootste gedeelte van de 

bestudeerde literatuur.  Naast literatuur is er een divers scala aan dataverzamelingsmethoden 

toegepast. Er zijn objectenbibliotheken geanalyseerd, er is een algemene enquêtering 

afgenomen, er zijn congressen bijgewoond, er hebben oriënterende en directe 

expertinterviews plaatsgevonden, er is een groepsdiscussie georganiseerd en er is ter evaluatie 

een prototype opgezet. Literatuur is verspreidt over het gehele traject bestudeerd, de andere 

geraadpleegde bronnen worden in de leeswijzer per hoofdstuk toegelicht.  

De in het kader van dit onderzoek georganiseerde groepsdiscussie betreft een workshop 

waarbij architecten en gevelbouwers met elkaar in dialoog zijn gebracht. In twee ronden is er 

respectievelijk getracht om zoveel mogelijk objecten en informatie op te schrijven (divergeren) 

en om deze vervolgens te ordenen naar procesniveau (convergeren). Tevens hebben er 

discussies plaatsgevonden over procesvormen en detailniveaus. Een gedetailleerde 

beschrijving en samenvatting van deze workshop is te lezen in Bijlage F.  

Als toetsingsmiddel voor het ontwerp is een prototype opgebouwd. Deze is opgebouwd in 

nauwe samenwerking met ing. Chris Schoneveld. Dhr. Schoneveld is BIM coördinator bij 

gevelbouwer Alkondor Hengelo B.V. en heeft daarvoor meer dan 4 jaar gewerkt bij ITANNEX, 

een adviesbureau en softwareleverancier van Autodesk producten en heeft daardoor veel 

ervaring op gebied van modelleren.  

Tijdens het proces zijn veel besprekingen binnen de VMRG gehouden. Deze (vaak) korte 

gesprekken waren met name bedoeld voor algemene beeldvorming en opvullen van stukjes 

specifieke kennis over de gevelbranche. Men heeft veel expertise over ontwikkelingen op 

branche-niveau en op basis van deze expertise zijn een aantal onderdelen binnen het 

onderzoek veralgemeniseerd.  
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1.6.2 Onderzoeksmodel 

 

Figuur 5 illustreert het onderzoeksmodel. De hoofdstukken met verwante onderwerpen staan 

hierin beschreven. Tevens is gevisualiseerd hoe de verschillende onderdelen van het 

onderzoek met elkaar in verband staan en wordt er verduidelijkt welke deelvraag in welk 

hoofdstuk wordt beantwoord. In de volgende paragraaf wordt nadere toelichting over de 

inhoud per hoofdstuk gegeven.  

 
 

Figuur 5 Onderzoeksmodel 



BIM in de gevelbranche 

26 

1.6.3 Leeswijzer 
Dit rapport bevat de verslaglegging van het complete afstudeeronderzoek naar ‘BIM in de 

gevelbranche’. De hoofdstuknummers staan beschreven in het onderzoeksmodel. Het eerste 

hoofdstuk bevat de aanleiding en introductie van het gastbedrijf. Daarnaast verschaft dit 

hoofdstuk inzicht in de heersende problematiek wat leidt tot doelstelling, hoofd- en 

deelvragen. Tot slot zijn de gebruikte onderzoeksmethodieken toegelicht.  

Hoofdstuk twee geeft een uiteenzetting van bouworganisatiemodellen (procesvormen) en 

procesniveaus. Dit hoofdstuk beantwoord deelvraag I. Door literatuur te raadplegen en 

brainstormsessies met het gastbedrijf te houden is uiteindelijk een ideaalsituatie met 

voorwaarden en bandbreedtes geschetst.  

Het derde hoofdstuk gaat in op de gevel en beantwoordt ten eerste deelvragen II en III. 

Hiervoor zijn diverse boeken en productcatalogi geanalyseerd. Daarnaast heeft een interview 

met dhr. Anton Tapper (expert op gevelgebied)(zie Bijlage J) geleidt tot meer algemene kennis 

en inzicht over gevels en hoe deze abstracter te benaderen zijn. Aan het eind van dit hoofdstuk 

wordt antwoord gegeven op deelvraag IV. Om hier antwoord op te kunnen geven is input 

vanuit hoofdstuk twee gebruikt en heeft de workshop met architecten en gevelbouwers  

geleidt tot het bediscussieerde uiteenzetting van gevelproducten en –informatie.   

Hoofdstuk vier focust op BIM en zet ten eerste uiteen op welke manieren een 

objectenbibliotheek gerealiseerd kan worden en legt uit waarom de keus valt op het gebruik 

van bepaalde software. Tevens wordt toegelicht op welke gebieden afspraken moeten worden 

gemaakt om een objectenbibliotheek virtueel goed te laten functioneren.  

In het vijfde hoofdstuk komen de voorgaande aspecten tezamen en wordt het concept VMRG 

Objectenbibliotheek uitgelegd. Dit gedeelte kan gezien worden als het ontwerp van de 

objectenbibliotheek. Het ontwerpen van het concept is een iteratief proces geweest waarbij 

advies vanuit de praktijk is ingewonnen, gesprekken bij de VMRG hebben plaatsgevonden en 

waarbij met het modelleren via een trial-and-error aanpak heeft geleidt tot het uiteindelijke 

resultaat. Hoofdstuk 6 legt de bijbehorende werkmethodiek uit. Hierbij wordt stap voor stap 

verduidelijkt op welke wijze er met de objecten gewerkt dient te worden. Afbeeldingen die 

gebruikt zijn komen voort uit het gemaakte prototype.  

In hoofdstuk zeven wordt de objectenbibliotheek en bijbehorende werkmethodiek getoetst. 

Deze toetsing bestaat uit het technische realiseren van het ontwerp, oftewel het maken van 

een demonstratietool (prototype). Daarnaast is de objectenbibliotheek en werkmethodiek aan 

de hand van het prototype ter evaluatie voorgelegd aan een aantal specialisten 

(marktconfrontatie). 

Hoofdstuk acht geeft de conclusie waarbij wordt gereflecteerd naar de doelstelling, 

hoofdvraag en deelvragen. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk de discussie, waarbij de 

beperkingen van het onderzoek aan bod komen en uitgelegd wordt waarom sommige 

aspecten geïnterpreteerd moesten worden. Tot slot zijn er in hoofdstuk negen een aantal 

aanbevelingen voor de marktimplementatie en voor vervolgonderzoeken.  
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Hoofdstuk 2 - Proces 

Voor de ontwikkeling van een objectenbibliotheek is het van belang toe te lichten wat het 

ontwerpproces inhoudt en door wie en op welk moment de objectenbibliotheek gebruikt kan 

worden. Dit hoofdstuk geeft een uiteenzetting van bouworganisatiemodellen (procesvormen) 

en procesniveaus en schetst een model-situatie voor het gebruik van de objectenbibliotheek.  

2.1 Bouworganisatiemodellen  

De bouwprocesvorm heeft een significante invloed op het proces en de rol van verschillende 

actoren binnen het proces (zie bijlage C). Traditionele bouworganisatiemodellen en de nadelen 

daarvan zijn reeds beschreven in de inleiding. Kenmerkend bij deze procesvormen is dat eerst 

het ontwerp wordt gemaakt en pas in een later stadium wordt bepaald wie het ontwerp gaat 

uitvoeren (Spekkink, 2012). In de wetenschap dat meer dan 70% van de huidige projecten nog 

via traditionele procesvormen wordt gerealiseerd vormt dat een aanzienlijk probleem (Kuit & 

De Lange, 2013). Voor de gevelbranche ligt dat percentage nog hoger want bij bouwteam en 

design & build opdrachten zijn gevelbouwers toch nog vaak onderaannemer. Ze nemen maar 

weinig deel aan consortia waarin ze als volwaardig nevenaannemer zouden functioneren.  

Tegenover traditionele procesvormen zullen er naar verwachting steeds meer integrale 

varianten ontstaan (Spekkink, 2012). Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 6, 

Integrated Project Delivery (IPD)(AIA, 2007a)(AIA, 2007b). Dit is wellicht de tegenhanger bij 

uitstek van traditionele processen en is gebaseerd op gezamenlijk besluitvorming en gedeelde 

winsten. Het grote verschil is dat partijen in traditionele processen ná elkaar actief zijn en in 

een IPD-proces naast elkaar.  

 

  

Gebruik van BIM-modellen in traditionele processen heeft wel wat voordelen: het vergroot de 

inzichtelijkheid, het is een duidelijker communicatiemiddel dan 2D-tekeningen en verkleint de 

kans op fouten (zie Bijlage A). Maar werken met BIM zou meer voordelen kunnen hebben. Om 

BIM, en dus ook de objectenbibliotheek tot de volle potentie in te kunnen zetten moet er een 

geschikte procesvorm worden gedefinieerd. Naar verwachting zal de praktijk verschillende 

tussenvormen gaan kennen van traditioneel tot IPD (Spekkink, 2012). Consequentie, in 

positieve zin, is dat bij integrale procesvormen uitvoerende partijen eerder meedenken. 

Figuur 6 Traditioneel vs. IPD-proces (Spekkink, 2012), gebaseerd op (AIA, 2007b) 
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2.2 Procesniveaus  

Figuur 7 geeft de fasen van een bouwtraject weer. 

Onafhankelijk van welke procesvorm er wordt gehanteerd 

worden deze fasen doorlopen. Daarentegen wordt 

gerelateerd aan het proces wél bepaald welke partij in 

welke fase actief ontwerpt en op welk moment in het 

traject prijs- en contractvormingen plaatsvinden. 

De volledige beschrijving van deze fasen is te vinden in de 

Standaardtaakbeschrijving van de Bond Nederlandse 

Architecten (BNA) (BNA, 2014). De implementatie van een 

objectenbibliotheek is voor sommige fasen 

vanzelfsprekend niet relevant, denk daarbij aan initiatief 

en projectdefinitie. Het gebruik van objectenbibliotheken 

is alleen interessant tijdens fasen waarin ontworpen 

wordt (zie Figuur 7, blauwe kader). De BNA geeft een 

algemene doelstelling per fase. Bij de ontwikkeling van 

een objectenbibliotheek kan teruggevallen worden op 

deze doelstellingen, deze zijn onderstaand geciteerd 

vanuit de Standaardtaakbeschrijving (BNA, 2014): 

Structuurontwerp: “het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat 

deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de 

hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.” 

Voorlopig Ontwerp: “het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig 

dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, 

bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie 

van constructieve en installatietechnische aspecten.” 

Definitief Ontwerp: “het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, 

zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe 

structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard 

en capaciteit van de installaties.” 

Technisch Ontwerp: “het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het 

bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering 

kan plaatsvinden.” 

Uitvoeringsgereed Ontwerp: “het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand 

daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke 

uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.” 

 

 

Figuur 7 Projectfasen 

(Gebaseerd op (BNA, 2014)) 
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Het niveau van een structuurontwerp (SO) is dermate grof dat er geen ontwerpaspecten op 

bouwdeelniveau zijn en daarom is de ontwikkeling van een objectenbibliotheek niet 

interessant op dit niveau. Vanaf voorontwerp (VO) moet de architectonische 

verschijningsvorm herkenbaar worden en wordt dus wel op bouwdeelniveau ontworpen. 

Gebruik van een objectenbibliotheek voor de gevel is vanaf deze fase wel interessant.  Voor de 

definitieve ontwerpfase (DO) geldt dat de vorm gedetailleerder wordt en dat er meer 

technische eisen worden gedefinieerd waarvoor de objectenbibliotheek ook gebruikt kan 

worden.  

Vanaf de technische ontwerpfase (TO) moeten bovenstaande definities verder toegelicht 

worden. De definitie voor TO suggereert namelijk ook een contractuele lijn die gebaseerd is op 

werken in traditionele processen. De definitie kan geïnterpreteerd worden alsof de architect 

het ontwerp in technische zin uitwerkt en dat een bouwer daarna pas begint. Afhankelijk van 

de procesvorm hoeft dit niet het geval te zijn en wordt voor dit onderzoek een aangepaste 

definitie gehanteerd:   

Technisch Ontwerp: “het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het 

bouwwerk in al zijn facetten op basis een definitief ontwerp.” 

Met deze definitie ligt het moment waar prijsvorming plaatsvindt vrij en wordt geen 

contractuele lijn gesuggereerd. Het woord ‘specificeren’ is wel belangrijk, tijdens de TO-fase 

vind de vertaalslag van eisen en wensen naar een invulling op basis van specifieke producten 

plaats. Dit valt binnen de scope van de objectenbibliotheek.  

Om de definitie voor UO verder toe te lichten is het van belang het proces binnen het 

gevelbedrijf te schetsen (zie Figuur 8). De aangepaste definitie van TO en de definitie van UO 

zijn respectievelijk te vertalen naar de werkzaamheden binnen de engineeringsfase en 

werkvoorbereidingsfase. Voor de engineeringsfase is een objectenbibliotheek bruikbaar. 

Binnen deze fase is samenwerking met andere partijen belangrijk en wordt op bouwkundig 

niveau ontworpen. Bij industriële gevelbouwers heeft het grootste gedeelte van de 

werkvoorbereidingsfase betrekking op de productie. Het fabriceren van gevelelementen is een 

industrieel proces met een werktuigbouwkundig karakter. Boren, draaien, zagen, frezen, 

stansen, zetten en stuiken zijn werktuigbouwkundige termen 

die in deze fase aan bod komen. Deze termen zijn samen te 

vatten tot ‘bewerkingen’ en dienen ook ontworpen te 

worden, maar binnen dit onderzoek wordt dat niet gezien 

als onderdeel van het ontwerpproces. De productie is een 

traject waarbij goedkeuring op het ontwerp vanuit de klant 

al is gegeven, maar waar nog extra ontwerpen vereist is om 

onderdelen samen te kunnen stellen. Naast 

werkvoorbereiding van productie, is er ook een gedeelte 

waarbij het montagewerk wordt voorbereid. Gebruik van 
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Figuur 8 Intern proces gevelbouwer, 

gebaseerd op (VMRG, 2013) 
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2.3 Model-proces  

Het is evident dat traditionele procesvormen en werken met BIM-modellen niet op elkaar 

aansluiten. Bij de ontwikkeling van een objectenbibliotheek is het daarom van belang een 

situatie te schetsen waarbinnen de objectenbibliotheek inzetbaar is. Op brancheniveau is het 

onmogelijk één procesvorm te beschrijven. Figuur 9 illustreert de model-situatie als 

oplossingsrichting waarvan de exacte uitwerking per bedrijfsgroep, bedrijf of zelfs per project 

verschillend is. In dit schema wordt uitgegaan van de lijn in het proces waarbij ontworpen 

wordt. Contractuele lijnen kunnen anders lopen waarbij andere partijen horen.   

 

Figuur 9 Model-bouwprocesvorm vanuit het perspectief van de gevelbranche 

 

De gearceerde balken geven weer welke partij op welk moment een rol speelt in het 

ontwerpproces. De donkere arceringen betekent dat die partij de actieve ontwerper is. Bij de 

gestreepte balken heeft die partij een adviserende of controlerende rol. Bij IPD zouden deze 

partijen volledig naast elkaar staan, dat gaat wellicht te ver. Het is wel van belang dat de 

realiserende partij deels naast de ontwerpende partij komt te staan. Ten opzichte van 

traditionele procesvormen betekent dit dat er bij de model-situatie een interactieve 

ontwerpfase (blauwe pijltje) bestaat waarbinnen meer samengewerkt wordt. In de figuur staat 

de architect als actieve ontwerper tijdens de VO en DO fase. Rollen van partijen binnen de 

bouwsector veranderen en naast architect zou ook aannemer, opdrachtgever of 

bouwmanagementbureau deze positie in kunnen nemen. Voorwaarde is dat de ontwerpende 

partij gedurende dit traject niet tevens de realiserende partij is. Doorgaans zal dit de architect 

blijven en binnen dit onderzoek zal de term ‘architect’ gebruikt worden.  

Het ontwerpproces bestaat binnen de model-situatie uit het maken van een voorlopig 

ontwerp en definitief ontwerp en een technisch ontwerp, waarbij die laatste tevens informatie 

ten behoeve van montage kan bevatten. Afhankelijk van de procesvorm, de rolverdeling van 

partijen of de complexiteit van een project kan afgeweken worden van de model-situatie. Het 

verschuiven van de witte pijltjes illustreert het veranderen van bandbreedtes waarbinnen een 

bepaalde partij ontwerpt. De belangrijkste voorwaarde is dat er onderscheidt blijft bestaan 

tussen generiek en specifiek ontwerpen. Tijdens de workshop (zie Bijlage F) is gediscussieerd 

over de termen VO, DO en TO en blijkt dat deze termen multi-interpretabel zijn. Voor dit 

onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de term ‘generieke ontwerpfase’, waarin de 

esthetische, technische en functionele eigenschappen van een gevel worden gedefinieerd door 

de architect. En ‘specifieke ontwerpfase’, waarin op basis van productkennis door 

gevelbouwers invulling wordt gegeven aan het generieke ontwerp. 
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architectuur echt een opmars. Dit komt door technische ontwikkelingen zoals het aluminium 

extrusie proces en de industriële productiemanier om ‘float-glass’ te maken door Pilkington. 

Met het uitbreken van de oliecrisis in de jaren zeventig werd energiezuinigheid een 

maatschappelijk issue. Hierdoor werden thermisch onderbroken profielen en isolatieglas niet 

meer weg te denken uit deze industrie. Aan het eind van de 20
e
 eeuw ontstaat weer een 

nieuwe ontwikkelingen, de tweede huid gevel. Hierbij worden als het ware twee gevels voor 

elkaar geplaatst zoals geïllustreerd in Figuur 12. Hoewel het idee van een dubbele schil al 

ouder is, is het voor de metalen gevelindustrie pas sinds het eind van de 20
e
 eeuw toegepast. 

Met name in de utiliteitsbouw is dit gevelprincipe tot op de dag van vandaag nog zeer 

populair.  

 

 

3.1.2 Functies 
De oudste reden voor het maken van een gebouwschil is simpelweg ter bescherming tegen 

weersinvloeden en gevaren van buitenaf. Door de jaren heen zijn gevels steeds complexer 

geworden. Dit heeft te maken met de toenemende vraag aan functionaliteiten. Naast de 

beschermende functie heeft de gevel zich door de jaren heen meer regulerende 

functionaliteiten aangemeten, met name op het gebied van comfort, welbehagen en 

duurzaamheid (Cleton, 2015a).  

Wanneer het gaat over een gevel, betreft dat doorgaans de uitwendige scheidingsconstructie 

van een gebouw. Maar een deel van dezelfde producten kunnen worden gebruikt voor interne 

scheidingsconstructies of voor buiten-buiten situaties. Bij deze situaties zijn minder 

functionaliteiten en technische eigenschapen van belang. Figuur 13 geeft aan hoe de 

verhouding van de gevel als filterplaat tussen binnen en buiten functioneert en geeft een 

aantal voorbeelden. Een volledige beschrijving van alle functies van de gevel wordt afgebeeld 

in Figuur 15. De keuze voor een bepaalde materiaal-, systeem- of productcombinatie, de vorm 

en compositie daarvan, is altijd gebaseerd op de functionaliteiten waaraan de gevel moet 

voldoen. 

Figuur 12 Dubbele-huid façade (Henderson, 2016) 
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Figuur 13 Gebouwschil als filterplaat tussen binnen en buiten (gebaseerd op: (Herzog, Krippner, & Lang, 2004)) 

Figuur 14 betreft een schets van een geïsoleerd aluminium profiel die in drie functionele zones 

is opgedeeld (Renckens, 1996). De primaire zone is daarbij het belangrijkst, hierin wordt het 

grootste gedeelte van de technische prestatie van een gevel bepaald. De secundaire zone 

beïnvloedt onafhankelijk van de primaire zone de meeste constructieve eigenschappen van 

een profiel en de wijze waarop het profiel verbonden wordt met de hoofddraagconstructie of 

andere bouwdelen. De tertiaire zone heeft voornamelijk een esthetische functie.  

In tegenstelling tot bijvoorbeeld glaspanelen 

zijn profielen in duizenden verschillende 

vormen en combinaties beschikbaar en vaak 

worden er voor projecten specifieke profielen 

geëxtrudeerd. Veel architecten en 

gevelbouwers zijn van gedachte dat zij altijd 

‘unieke’ profielen gebruiken voor hun 

projecten. In interview met gevelexpert A. 

Tapper (zie Bijlage J) wordt duidelijk dat deze 

uniciteit voornamelijk geldt voor de 

secundaire en tertiaire zone. De primaire zone, 

of door dhr. Tapper benoemd als de ‘ziel van 

het systeem’, is vaak niet uniek maar is 

hetzelfde per systeem van een bepaald merk. 

In deze zone worden de essentiële 

eigenschappen van het systeem bepaald. 

Bijvoorbeeld de bouwfysische prestatie door 

de isolator en rubberen dichtingen. Daarnaast 

wordt in deze zone ook bepaald hoe de 

glaslijsten in het profiel komen en de manier 

waarop te openen delen geïntegreerd zijn en 

bediend worden.  

 

 

 

Figuur 14 Profielzones (Renckens, 1996) 
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Figuur 15 ‘Façade function tree’ (Klein, 2013) 
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Profielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

handelslengte 

tussenfasen

essentie een 2

en kunnen 

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

verder 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillen

regels. 

vlakvormige elementen

meerdere lagen

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

brandgevaar. 

                                        
1
 Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 
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doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

verder 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillen

regels. 

vlakvormige elementen

meerdere lagen

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

brandgevaar. 

                                        
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

 

P
ro

fi
e

le
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rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

handelslengte 

tussenfasen

essentie een 2

en kunnen 

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

verder toegelich

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillen

regels. 

vlakvormige elementen

meerdere lagen

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

brandgevaar. 

                                        
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

handelslengte 

tussenfasen

essentie een 2

en kunnen 

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

toegelich

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillen

regels. Transparante en dichte 

vlakvormige elementen

meerdere lagen

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

brandgevaar. 

                                        
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

handelslengte 

tussenfasen komen deze

essentie een 2

en kunnen geïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

toegelich

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillen

Transparante en dichte 

vlakvormige elementen

meerdere lagen

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

brandgevaar.  

                                        
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 
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rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

handelslengte worden

komen deze

essentie een 2-dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

geïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

toegelicht. 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillen

Transparante en dichte 

vlakvormige elementen

meerdere lagen.

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

 

                                        
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 
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rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

worden

komen deze

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

geïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

t.  

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

kader verschillend zijn

Transparante en dichte 

vlakvormige elementen

. Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

                                        
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN

 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee 

worden

komen deze

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

geïsoleerd 

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader 

d zijn, bijvoorbeeld 

Transparante en dichte 

vlakvormige elementen

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

                                                          
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

categorie is daarmee wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

worden deze 

komen deze als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

 of 

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

een vak met een kader (VMRG, 2016)

, bijvoorbeeld 

Transparante en dichte 

vlakvormige elementen en 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

                  
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN
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rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

deze 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

of ongeïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel).

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

(VMRG, 2016)

, bijvoorbeeld 

Transparante en dichte 

n bestaan

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

                  
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN

 

B
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w

b
e

sl
a

g
 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

deze geleverd vanuit 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

ongeïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

doorsnede (kozijn & vleugel). Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

(VMRG, 2016)

, bijvoorbeeld 

Transparante en dichte 

bestaan

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

                  
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN

 

Figuur 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

geleverd vanuit 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

ongeïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

(VMRG, 2016)

, bijvoorbeeld 

Transparante en dichte 

bestaan

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

                   
Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN

Figuur 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

geleverd vanuit 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

ongeïsoleerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

(VMRG, 2016)

, bijvoorbeeld een

Transparante en dichte vakvullingen zijn (meesta

bestaan bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

KERNPRODUCTEN 

Figuur 17

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

geleverd vanuit 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

ongeïsoleerd uitgevoerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

(VMRG, 2016). Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

een

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 
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17 Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

geleverd vanuit 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

uitgevoerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

een vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 
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Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

geleverd vanuit 

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

uitgevoerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

geleverd vanuit systeemhuizen

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

uitgevoerd

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

systeemhuizen

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

uitgevoerd worden

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, w

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 
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Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

systeemhuizen

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

worden

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

zijn afhankelijk van de toepassing en bouwwijze, in sub

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

omtrent thermische isolatie, geluidsisolatie, wind

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

ADDITITONELE PRODUCT

 

Z
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Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

systeemhuizen

als gevelonderdeel in het gebouw

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

worden

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

sub-hoofdstuk

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

ind- 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

ADDITITONELE PRODUCT

Hoofdgroepen gevelproducten

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

systeemhuizen

als gevelonderdeel in het gebouw terecht

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt 

worden. Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

hoofdstuk

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of 

vakvullingen zijn (meesta

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

 en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

ADDITITONELE PRODUCT

Hoofdgroepen gevelproducten 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

systeemhuizen
1
 en via 

terecht

dimenisonaal element die geëxtrudeerd wordt tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

hoofdstuk

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vleugeldeel, kozijn of vliesgevelstijlen en 

vakvullingen zijn (meestal) 4

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

ADDITITONELE PRODUCT
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rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

en via 

terecht

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

hoofdstuk

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en 

) 4-zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

BIM in

ADDITITONELE PRODUCT
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rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

en via 

terecht. Een profiel is in 

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

hoofdstuk 3.2.2

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en 

zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

BIM in

ADDITITONELE PRODUCT

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

en via verschillende 

Een profiel is in 

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

3.2.2

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en 

zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

BIM in

ADDITITONELE PRODUCT

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

erschillende 

Een profiel is in 

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

3.2.2 wordt dit 

Naast profielen zijn vakvullingen onmisbaar in de industriële gevelbouw. In essentie 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulli

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en 

zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

BIM in de gevelbranche

ADDITITONELE PRODUCT

O
v

e
ri

g
 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. 

erschillende 

Een profiel is in 

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

wordt dit 

In essentie 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

dichte vakvullingen en luchtroosters. Een vakvulling wordt toegepast als invulling van 

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en 

zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren. 

de gevelbranche

ADDITITONELE PRODUCT
 

O
v

e
ri

g
 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

wellicht de belangrijkste in de industriële gevelbouw. Op 

erschillende 

Een profiel is in 

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormig

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

wordt dit 

In essentie 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

ng van 

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en 

zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

Systeemhuis: leverancier van profielsystemen, systeemhuizen leveren profielen en alle toebehoren.  

de gevelbranche

ADDITITONELE PRODUCT
 

rofielen bepalen een groot deel van de technische prestatie van de gevel en deze 

Op 

erschillende 

Een profiel is in 

tot lijnvormig element 

Vanuit deze lijnvormige 

objecten kunnen ook kadervormige objecten gemaakt worden met eenzelfde 

Er zijn een aantal profieltypen te onderscheiden, deze 

wordt dit 

In essentie 

vallen er binnen deze categorie drie verschillende opties: transparante vakvullingen, 

ng van 

Afhankelijk van de positie in de gevel kan dit 

vliesgevelstijlen en –

zijdig ingeklemde 

bij een uitwendige scheidingsconstructie altijd uit 

Naast esthetische eisen, hebben deze vakvullingen ook eisen 

en waterdichtheid en 

 

de gevelbranche

ADDITITONELE PRODUCTEN

de gevelbranche

36

EN 

de gevelbranche 

36 

 

 



 

Het b

afwerking van te openen delen

bijbehorende kozijnen

sluiten, 

functionele eisen zoals draairichting, veiligheid en 

bepaald

Verankeringen zijn 

verbinden

de 

esthetische consequenties hebben. 

worden geplaatst om de gevel 

algemeen dragen VMRG

bestaat uit samenstelling van meerdere onderdelen. 

belangrijk onderdeel omdat hie

contact komen. 

Binnen de categorie zonwering kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen 

lamellen, schermen en luifels. Lamellen kunnen zowel vast als b

en horizontaal of verticaal gepositioneerd worden. Schermen zijn altijd bewegend in 

de richting van het vlak (screens), of schuiven uit het gevelvlak (uitvalscherm). Met 

luifels worden vaste overkappingen bedoeld. Het aantal verschillend

binnen de zonweringindustrie is uiteenlopend 

bedieningssystemen daarvan. Zonwering kan zowel geïntegreerd worden in 

gevelelementen, als onafhankelijk van d

andere bouwdeel worden bevestigd. In het eerste geval is het VMRG

vaak verantwoordelijk voor. 

Met de categorie plaatwerk worden enkelwandige panelen bedoeld die gemonteerd 

worden aan de gevel 

Daarnaast hebben deze onderdelen een functie in de waterhuishouding van de gevel. 

Kenmerkend is dat deze zijn gezet uit v

hoeven deze doorgaans niet aan ee

Plaatwerk, ofwel zetwerk, kan lijnvormig zijn zoals bij daktrimmen en waterslagen, of 

vlakvormig zoals bij gevelbekleding, maar kan ook vrije vormen hebben, bijvoorbeeld 

als esthetische toevoeging aan een element. 

 

De categorie overige is aangemaakt voor producten die niet in één van de 

bovenstaande categorieën thuishoren, maar wel een plaats in de 

moeten
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de richting van het vlak (screens), of schuiven uit het gevelvlak (uitvalscherm). Met 

luifels worden vaste overkappingen bedoeld. Het aantal verschillend
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en horizontaal of verticaal gepositioneerd worden. Schermen zijn altijd bewegend in 

de richting van het vlak (screens), of schuiven uit het gevelvlak (uitvalscherm). Met 

luifels worden vaste overkappingen bedoeld. Het aantal verschillend

binnen de zonweringindustrie is uiteenlopend 
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vaak verantwoordelijk voor. 
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worden aan de gevel 

Daarnaast hebben deze onderdelen een functie in de waterhuishouding van de gevel. 
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hoeven deze doorgaans niet aan ee
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binnen de zonweringindustrie is uiteenlopend 

bedieningssystemen daarvan. Zonwering kan zowel geïntegreerd worden in 
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en horizontaal of verticaal gepositioneerd worden. Schermen zijn altijd bewegend in 
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bedieningssystemen daarvan. Zonwering kan zowel geïntegreerd worden in 

e gevel aan een hoofddraagconstructie of 
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3.2.2
De 

geveltypologie ofwel bouwwijze. 

gemonteerd wordt en de wijze waar

eindproducten te onderscheiden 

gerealiseerd

geometrische verschil 

wordt uiteengezet

KOZIJNEN
Relatief gezi

kozijn kan 

met behulp van een stelkozijn

worden in een 

geplaatst worden of het kozijn kan dienen als omkadering voor 

een te openen deel, een raam of 

geplaatst in vlies

openen deel in moet komen en wordt dan ook wel 

‘inzetelement’ genoemd.

kan vergelijkbaar met een kozijn beschreven worden als een 

kadervormig element maar in tegendeel wordt deze alleen 

uitgevoerd met vaste vakvullingen en

su

voorwaarde is

doorgaans aan alle zijden 

dit ook mogelijk, maar heeft de onderdorpel vaak een andere profielvorm dan de rest van het 

kader 

de fabriek  samen

ontwerpvrijheid

vleugeldelen 

draairichting en d

3.2.2
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een te openen deel, een raam of 

geplaatst in vlies

openen deel in moet komen en wordt dan ook wel 
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kan vergelijkbaar met een kozijn beschreven worden als een 
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uitgevoerd met vaste vakvullingen en

sub-component in een kozijn geplaatst.

voorwaarde is

doorgaans aan alle zijden 

dit ook mogelijk, maar heeft de onderdorpel vaak een andere profielvorm dan de rest van het 
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de fabriek  samen

ontwerpvrijheid

vleugeldelen 

draairichting en d

Figuur 

glaslat, D) tussenstijlprofiel (T) / 
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de fabriek  samen
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vleugeldelen 

draairichting en d

 

Figuur 

glaslat, D) tussenstijlprofiel (T) / 

Categoriseren op 
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KOZIJNEN
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met behulp van een stelkozijn
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voorwaarde is
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in verband met de drempelhoogte. 

de fabriek  samen

ontwerpvrijheid

vleugeldelen 

draairichting en d

Figuur 19 Alcoa RT62 horizontale doorsnede over bouwdeel met: A) geïsoleerd kozijnprofiel (T), B) vleugelprofiel (Z), C) 

glaslat, D) tussenstijlprofiel (T) / 

A

Categoriseren op 
tweede manier 

geveltypologie ofwel bouwwijze. 

gemonteerd wordt en de wijze waar

eindproducten te onderscheiden 

gerealiseerd. D
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met behulp van een stelkozijn

worden in een 

geplaatst worden of het kozijn kan dienen als omkadering voor 

een te openen deel, een raam of 
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uitgevoerd met vaste vakvullingen en

component in een kozijn geplaatst.
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manier 

geveltypologie ofwel bouwwijze. 

gemonteerd wordt en de wijze waar

eindproducten te onderscheiden 

. Dat zijn

geometrische verschil 

wordt uiteengezet

en is de eenvoudigste bouwwijze

beschreven worden als een kadervormig element dat

met behulp van een stelkozijn

worden in een 

geplaatst worden of het kozijn kan dienen als omkadering voor 

een te openen deel, een raam of 

geplaatst in vlies

openen deel in moet komen en wordt dan ook wel 
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de fabriek  samengesteld en vervolgens naar de bouwplaats vervoerd en gemonteerd. 

 met extrusieprofielen is groot, maar in essentie is er 

altijd een 
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in verband met de drempelhoogte. 
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wordt b
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en is de eenvoudigste bouwwijze

beschreven worden als een kadervormig element dat

met behulp van een stelkozijn

gebouw. 

geplaatst worden of het kozijn kan dienen als omkadering voor 

een te openen deel, een raam of 

en elementen gevels wanneer daar een te 

openen deel in moet komen en wordt dan ook wel 

‘inzetelement’ genoemd. Een te openen deel, ofwel vleugeldeel, 

kan vergelijkbaar met een kozijn beschreven worden als een 

adervormig element maar in tegendeel wordt deze alleen 

uitgevoerd met vaste vakvullingen en

component in een kozijn geplaatst.
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doorgaans aan alle zijden 

dit ook mogelijk, maar heeft de onderdorpel vaak een andere profielvorm dan de rest van het 

in verband met de drempelhoogte. 
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basis van bouwwijze
waarop in dit onderzoek een categorisatie 

geveltypologie ofwel bouwwijze. 

gemonteerd wordt en de wijze waar

eindproducten te onderscheiden 

kozijnen, elementgevels en vliesgevels.
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profielen hier bij horen.

en is de eenvoudigste bouwwijze

beschreven worden als een kadervormig element dat

met behulp van een stelkozijn

. In een kozijn kan een vast deel 

geplaatst worden of het kozijn kan dienen als omkadering voor 

een te openen deel, een raam of 

en elementen gevels wanneer daar een te 

openen deel in moet komen en wordt dan ook wel 

Een te openen deel, ofwel vleugeldeel, 

kan vergelijkbaar met een kozijn beschreven worden als een 

adervormig element maar in tegendeel wordt deze alleen 

uitgevoerd met vaste vakvullingen en

component in een kozijn geplaatst.

het profiel voor 

doorgaans aan alle zijden dez

dit ook mogelijk, maar heeft de onderdorpel vaak een andere profielvorm dan de rest van het 

in verband met de drempelhoogte. 

gesteld en vervolgens naar de bouwplaats vervoerd en gemonteerd. 

met extrusieprofielen is groot, maar in essentie is er 

altijd een T- 

e positionering van de glaslat. 

Alcoa RT62 horizontale doorsnede over bouwdeel met: A) geïsoleerd kozijnprofiel (T), B) vleugelprofiel (Z), C) 

glaslat, D) tussenstijlprofiel (T) / tussenregelprofiel bij verticale doorsnede (Alcoa, 2015).
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basis van bouwwijze
waarop in dit onderzoek een categorisatie 

geveltypologie ofwel bouwwijze. 

gemonteerd wordt en de wijze waar

eindproducten te onderscheiden 

kozijnen, elementgevels en vliesgevels.

wordt bepaald door de profielen die toegepas

profielen hier bij horen.

en is de eenvoudigste bouwwijze

beschreven worden als een kadervormig element dat

met behulp van een stelkozijn

In een kozijn kan een vast deel 

geplaatst worden of het kozijn kan dienen als omkadering voor 

een te openen deel, een raam of 

en elementen gevels wanneer daar een te 

openen deel in moet komen en wordt dan ook wel 

Een te openen deel, ofwel vleugeldeel, 

kan vergelijkbaar met een kozijn beschreven worden als een 

adervormig element maar in tegendeel wordt deze alleen 

uitgevoerd met vaste vakvullingen en

component in een kozijn geplaatst.

het profiel voor 

dezelfde doorsnede. 

dit ook mogelijk, maar heeft de onderdorpel vaak een andere profielvorm dan de rest van het 

in verband met de drempelhoogte. 

gesteld en vervolgens naar de bouwplaats vervoerd en gemonteerd. 

met extrusieprofielen is groot, maar in essentie is er 

 of Z

e positionering van de glaslat. 

Alcoa RT62 horizontale doorsnede over bouwdeel met: A) geïsoleerd kozijnprofiel (T), B) vleugelprofiel (Z), C) 

tussenregelprofiel bij verticale doorsnede (Alcoa, 2015).

basis van bouwwijze
waarop in dit onderzoek een categorisatie 

geveltypologie ofwel bouwwijze. Het onderlinge verschil zit daarbij in de 
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VLIESGEVELS 
In tegenstelling tot kozijnen worden vliesgevels op de 

bouwplaats 

profielen komen op handelslengte binnen en worden eerst op 

maat gemaakt en bewerkt voor montage. Vanuit de binnenzijde 

wordt met stijlen en regels een gevelgrid opgebouwd, 

vervolgens worden dichtingsprofielen en isolatoren geplaatst. 

Daarna komen de

buitenbeglazingsrubbers en klemlijsten geplaatst, tot slot komt 

er ter afwerking een deklijst over de klemlijst. Hoewel dit in 

essentie de manier is om een vliesgevel te realiseren zijn er ook 

bedrijven die afhankelijk van t

stappen prefabriceren. Dit kan variëren van het aanbrengen van 

rubbers tot het ‘ladderen’ van de gevel, hierbij worden H

vormige elementen gemaakt waartussen op de bouwplaats de 

verbindende regel geplaatst wordt. 

Figuur 

verbinders, waterspuwers, glasdragers, windkapjes, hoekstukken, dichtingsstukken en 

dilatatiestukken. Het moge duidelijk zijn dat vliesgevels een stuk complexer zijn dan kozijnen 

omdat deze bestaan uit al deze losse stukken. 

Wanneer er een vleugeldeel in een vliesgevel geplaatst moet worden, wordt er eerst een 

kader in geplaatst zoals te zien is 

worden als bij een kozijn in een bouwkundig kader of een vleugeldeel in een elementengevel. 

Het kozijnprofiel daarentegen is wel verschillend en h

profiel met een extra gedeelte voor de inklemming, zoals te zien is in

afbeeldingen laten vliesgevels zi

manier van opbouwen en hoe de gevel in het gebouw zit zijn er ook nog twee andere 

vliesgeveltypologieën, de structureel 

glazing). Het verschil t

vakvullingen, zoals te zien op onderstaande figuren. 
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ELEMENTGEVELS 
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elementen met al hun additionele componenten en esthetische 

toevoegingen geprefabriceerd. Deze gaan vervolgens naar de 

bouwplaats en kunnen één voor één gemonteerd worden. 

Deze, in vergelijking met vlies

monteren maakt deze methode ideaal voor grote projecten in 

binnenstedelijke omgevingen. Abstract kunnen ze beschreven 

worden als kadervormige elementen gepositioneerd ten 

opzichte van omliggende elementen. 

Bij elementengevels komt het vaak voor dat er per project een 

custom

profielvorm is het mogelijk om een vleugeldeel rechtstreeks in 

een element te plaatsen zonder een e

maar het is dan voorwaarde dat er in het custom

een aanslag wordt 

valt. Dit is echter niet gebruikelijk en vaker wordt er een 

kadervormig inzetprofiel als kozijn in het eleme

is weergegeven in 

elementengevels zijn vormgegeven zodat er 

(gewoonlijke drie rubbers
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3.3.2 Datatypen 
Naast categorieën zijn er ook een aantal mogelijkheden om waardes in te vullen. Die 

mogelijkheden worden in dit rapport de datatypen genoemd. Onderscheid maken hierin is van 

belang zodat de juiste waarden bij de juiste parameters worden ingevuld. Zo is er bijvoorbeeld 

onderscheid tussen de functionele parameter ‘brandwerend’ en de technische parameter 

‘brandwerendheid’. De eerste moet worden ingevuld met een ‘ja’ of ‘nee’ en geeft aan of een 

bepaald object een brandwerende functie heeft of niet. Bij de tweede wordt er gekozen ’30’, 

‘60’, ‘90’ en ‘120’, dit omschrijft de technische prestatie uitgedrukt in minuten brandwerend. 

Tabel 1 geeft de mogelijke datatypen en een voorbeeld van een parameter en een waarde.  

Tabel 1 Datatypen 

Datatype Voorbeeld parameter Voorbeeld waarde 

Ja/Nee VMRG_keurmerk ja 

Getal u-waarde 1,45 

Tekst codering 21.23.12 

Link (URL) CE-markering http://saint-gobain-

glass.com/CE/... 

Keuzemenu  inbraakwerendheidsklasse WK3 

Type type_deklijst Alcoa_128066 

 

Tevens kan een bepaalde parameter gelden voor elk uniek onderdeel (instance parameter) of 

voor alle onderdelen met dezelfde eigenschappen (type parameter). Parameters kunnen ook 

gebruikt worden om informatie te onttrekken van een object, bijvoorbeeld wanneer geometrie 

afhankelijk is van een ander object. Dan heeft een bepaalde parameter een rapporterende 

functie (reporting parameter).  

3.4 Categorisatie bediscussieerd  

Het resultaat van dit hoofdstuk is te vinden in bijlagen D en E. Tijdens de workshop bij het 

gastbedrijf zijn objecten en parameters bediscussieerd door architecten en gevelbouwers. Het 

doel daarvan is om te bepalen welke objecten en welke parameters voor architecten en welke 

voor gevelbouwers van belang zijn. De volledige lijst met parameters is te vinden in Bijlage D.  

Voor de objecten is tevens bestudeerd hoe een bepaald object onderdeel kan zijn van een 

ander object, dit is weergegeven in het schema ‘Objectenstructuur’ (zie Bijlage E). Ter 

voorbeeld is een gedeelte van dit schema weergegeven in Figuur 28. Over het algemeen kan 

geconcludeerd worden dat er voor architecten één productniveau minder benodigd is om op 

zijn gewenst detailniveau te kunnen werken alle esthetische, functionele en technische eisen 

en wensen te kunnen implementeren. De gevelbouwer heeft vervolgens dat laatste 

productniveau wel nodig om een specifiek ontwerp te kunnen maken.  
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Figuur 28 Objectenstructuur gevelproducten 
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Hoofdstuk 4 - BIM 

Dit hoofdstuk gaat over BIM en focust op de virtuele aspecten van het onderzoek naar ‘BIM 

voor de gevelbranche’. Ten eerste wordt er ingegaan op objectenbibliotheken. Daarnaast 

wordt toegelicht dat werken in een virtuele omgeving vraagt om het maken van bepaalde 

afspraken.  

4.1 Objectenbibliotheken 

Een objectenbibliotheek kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. In interview 

met J. Beetz zijn deze manieren voor het realiseren van een objectenbibliotheek besproken 

(zie bijlage I). In beginsel zijn er drie methoden; de propriëtaire
1
 objectenbibliotheek, de 

platformonafhankelijk objectenbibliotheek en de Information Delivery Manual (IDM). Deze 

paragraaf zet die verschillende manieren uiteen. 

4.1.1 Propriëtaire objectenbibliotheek  
Een propriëtaire objectenbibliotheek is een objectenbibliotheek die ontwikkeld is voor gebruik 

binnen één softwarepakket en kan ook wel software-specifieke objectenbibliotheek worden 

genoemd. Propriëtaire objectenbibliotheken zijn opgebouwd uit (virtueel) fysieke objecten, 

dat kan op drie verschillende manieren: object-templates, generieke objectenmodellen  en 

specifieke objectenmodellen  (gebaseerd op (Nisbet, 2016)). Het verschil zit met name in het 

abstractieniveau.  

Object-templates 

In een object-template krijgen objecten een identiteit en classificatie en zijn bijbehorende 

parameters geïntegreerd zonder dat daar waarden aan gekoppeld zijn. Object-templates 

bevatten geen of zeer beperkte geometrie, maar enkel objectnulpuntdefinities en eventueel 

additionele referentievlakken. 

Generieke objectmodellen 

Generieke objectenbibliotheken zijn met name nuttig in vroege ontwerpstadia. Ten opzichte 

van specifieke objectmodellen zijn generieke objectmodellen nog enigszins abstract, maar in 

tegenstelling tot de object-template bevatten deze wel geometrie. Deze objectmodellen 

worden ontwikkeld door organisaties die geen specifieke producten verkopen, door 

architecten voor eigen gebruik, of zijn geïntegreerd in softwarepakketten.  

  

                                                           
1
 Propriëtair: Software die niet vrij is, ook wel eigendomsmatige software of specifieke software genoemd. 
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Specifieke objectmodellen 

Specifieke objectmodellen zijn virtuele representaties van werkelijke producten en kunnen ook 

wel productmodellen worden genoemd. Fabrikanten van desbetreffende producten maken 

deze bibliotheken en zetten deze vaak als service in de markt. Productmodellen zijn geschikt 

om gedetailleerde modellen te maken en worden gebruikt in aspectmodellen van fabricerende 

partijen. Productmodellen worden ook wel gebruikt in eerdere fasen van het ontwerp omdat 

deze nou eenmaal voorhanden zijn.  

Tot op heden heeft een propriëtaire objectenbibliotheek de voorkeur bij de meeste gebruikers 

(Busker, 2016). Dit heeft er met name mee te maken dat deze manier het dichtst bij de 

hedendaagse werkzaamheden van de gebruiker staat. Daarnaast kent de gebruiker de 

mogelijkheden van het programma waarmee hij parametrisch en snel kan werken. Hierdoor 

worden intelligente objectmodellen gemaakt waarmee snel en eenvoudig een BIM model 

opgezet kan worden. Het pakket op dit gebied dat binnen de gevelbranche het meest gebruikt 

wordt is Autodesk Revit, een pakket dat ook veel door architecten wordt gebruik. De tendens 

is dat fabrikanten op dit moment veel Revit-modellen van hun producten maken. Deze worden 

gecommuniceerd d.m.v. eigen, plug-ins, .zip downloads, of in externe bekende 

objectenbibliotheken geïntegreerd zoals BIMobject (Figuur 29).  

 

Figuur 29 BIMobject (Revit-bibliotheek) - Assa Abloy revolving door 

4.1.2 Platformonafhankelijk objectenbibliotheek (IFC) 
Een platformonafhankelijke aanpak is waar de bouwindustrie naar toe zal gaan (Busker, 2016). 

IFC is een platformonafhankelijke standaard die inmiddels uitgegroeid is tot de belangrijkste 

internationale uitwisselingsstandaard voor informatie in de bouw. In tegendeel tot 

propriëtaire objectenbibliotheken is IFC niet gebaseerd op een bepaald programma maar is 

geheel open-source
1
. IFC is onafhankelijk en draagt zorg voor het delen van informatie tussen 

verschillende pakketten die gebruikt worden door verschillende disciplines in de bouw 

                                                           
1
 Open-source: vrije toegang tot de broncode, tegenovergestelde van propriëtair. 
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(BuildingSMART, 2015b). Een IFC-bestand kan beschreven worden als een set van regels en is 

te lezen als platte tekst. Die regels definiëren de objecten met sub-objecten, parameters en 

beschrijven 3D en 2D geometrische informatie, maar ook tekstuele parameters en de relaties 

die een bepaalde object heeft met sub- of supertypen.  

Figuur 30 laat een gedeelte van het IFC-schema zien. Dit gedeelte omvat de geometrische 

informatie van bouwkundige elementen. Voor de gevelbouw zijn er een aantal bruikbare 

categorieën: IfcWindow, IfcDoor, IfcCurtainWall, IfcCovering, IfcMember, IfcPlate en 

IfcShadingDevice. Voor de productgroepen ‘beslag’ en ‘verbindingen’ bestaat nog geen aparte 

IFC-categorie. Enkele parameters zijn vooraf gedefinieerd en opgenomen in deze categorieën 

(zie Figuur 31). Deze komen deels overeen met de parameters in vorig hoofdstuk, maar een 

groter gedeelte ontbreekt hier nog in.  

  

Figuur 30 Deel IFC schema: IfcBuildingElement (BuildingSMART, 2015a) 

 

 

Figuur 31 PropertySet IfcCurtainWall – voor gedefinieerde parameters. 
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Om volledig te kunnen voldoen aan de wensen van de gevelbranche zijn er wel een aantal 

mogelijkheden binnen IFC volgens J. Beetz (zie bijlage I). Ten eerste kan er worden gezorgd 

voor uitbreiding van het IFC schema, dit is echter een mondiale en langere termijn kwestie. 

Ten tweede is het mogelijk om gebruik te maken van IfcProxy (ongedefinieerde objecten) en 

IfcPropertySets (parameters en waarden). Hiermee kan iedereen vrij objecten en parameters 

definiëren. Ten derde kan IFC gebruikt worden om alleen de geometrie te beschrijven, alle 

niet-geometrische data dient dan via een andere weg gekoppeld te zijn. 

Er zijn dus mogelijkheden om binnen IFC de wensen van de gevelbranche compleet te maken. 

Het echte nadeel zit meer in het gebruik. Wanneer gegevens aangepast moeten worden moet 

daar een bepaald softwarepakket voor gebruikt worden. Deze software maakt het niet 

geschikt om geometrische informatie uit een .ifc bestand parametrisch te maken, wat een 

groot nadeel is. Hoewel, voor Autodesk Revit wordt er gewerkt aan het inladen van 

parametrisch aan te sturen IFC bestanden (M. de Riet, persoonlijke communicatie, 27-07-

2016). Hier ligt ook de wens van de bouwbranche en men verwacht dat in de toekomst steeds 

meer ontwikkelingen op IFC gebaseerd zullen worden (Busker, 2016).  

Het is op dit moment al wel mogelijk om gebaseerd op IFC, objecten te downloaden.  Dit kan 

door middel van een configurator. Voorbeeld hiervan is BouwConnect, weergegeven in Figuur 

32. Door middel van product-configuratoren kunnen objecten ontworpen worden en 

gedownload worden in verschillende bestandsformaten. Het voordeel is dat de objecten zeer 

compleet zijn; bedrijfs- en productinformatie, bestektekst, bouwbesluit en nog meer is 

gekoppeld aan objecten in BouwConnect. Deze platformonafhankelijke objectenbibliotheek is 

een goede ontwikkeling maar heeft ook nadelen. Er kunnen namelijk enkel starre objecten, 

ofwel ‘snapshots’ worden gegenereerd. Bij wijzigingen moet de tool BouwConnect weer 

geraadpleegd worden. Daarnaast zijn veel onderdelen en merken nog niet beschikbaar, vlies- 

en elementengevels zijn bijvoorbeeld niet te configureren. Tot slot vormt dit voor velen ook 

weer een extra kostenpost die bovenop de gebruikte BIM programmatuur betaald zal moeten 

worden.  

 

Figuur 32 BouwConnect - Assa Abloy revolving door 
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4.1.3 Information Delivery Manual (IDM) 
Een IDM bevat geen grafische gegevens, maar kan gezien worden als een tabel die ingevuld 

moet worden (zie Bijlage I). In een dergelijke tabel worden afspraken vastgelegd over juiste 

benamingen van objecten, parameters en waarden, en ook hoe deze eventueel af te leiden 

zijn. Het belangrijkste doel van een IDM is een handleiding bieden zodat de relevante 

informatie op de juiste manier wordt gecommuniceerd (Karlshøj, 2011). Het maakt bij een IDM 

niet uit in welk softwarepakket iets wordt aangeleverd, als de informatie waarover 

versturende en ontvangende partijen afspraken hebben gemaakt maar geïntegreerd worden. 

Een voorbeeld van een IDM is het Australische NATspec (NATspec, 2011), Figuur 33 geeft weer 

wat de benodigde informatie voor een raam op LOD100 niveau moet zijn alsmede tot welke 

informatiecategorie dit behoort.  

 

Figuur 33 NATspec, eigenschappen van een raam op LOD100 niveau 

4.2 Modelleerafspraken 

Om een objectenbibliotheek goed te laten functioneren moeten er op drie gebieden 

modelleerafspraken worden gemaakt: detailniveau, naamgeving en objectnulpuntdefinitie. Dit 

zijn afspraken die gezamenlijk worden gemaakt zodat iedereen met objecten werkt die op 

dezelfde wijze zijn opgebouwd en zodat de computer de objecten goed kan interpreteren.  

4.2.1 Detailniveau 
Het is van belang dat duidelijk wordt welk detailniveau de objecten moeten hebben. Er is een 

verband tussen de in hoofdstuk 2 besproken ontwerpfasen en de detailniveaus (ook wel: 

informatieniveaus). Met doorgang van elke fase wordt het gebouw(ontwerp) namelijk steeds 

gedetailleerder en wordt er meer informatie bekend. Deze toename aan informatie is 

opgedeeld in een aantal informatieniveaus. Internationaal het meest bekend noemt men dat 

de LOD-niveaus. Dit staat voor Level of Detail of Level of Development. In Nederland is door 

TNO een studie gedaan waarin enkele gebruikelijke internationale detailniveaus met elkaar zijn 

vergeleken en zijn de Nederlandse Informatieniveaus opgesteld (van Berlo & Bomhof, 2014).  
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4.2.2 Naamgeving  
Het is daarnaast van belang dat naamgeving van objecten en parameters consistent is. De 

gevelbranche kent verschillende benamingen waarmee hetzelfde bedoeld wordt. Door 

mensen is dit goed te interpreteren maar door computers niet. De wetenschap die zich 

daarmee bezighoud wordt de semantiek genoemd (Leeuwen, 2013). Het is van belang dat 

iedereen op dezelfde wijze communiceert. Op initiatief van de Bouwinformatieraad (BIR) is er 

in Nederland een dergelijke standaard opgericht; conceptenbibliotheek-Nederland (CB-NL) 

(Bouwinformatieraad, 2014)(Spekkink, 2015). CB-NL is ontwikkeld ter voorkoming van 

miscommunicatie en om menselijke interpretatie weg te nemen en kan gezien worden als een 

woordenboek voor en door de gehele bouwsector. Eenmaal verder onderzocht blijkt deze 

standaard nog lang niet compleet te zijn vanuit het perspectief van de gevelbranche. De 

benamingen binnen dit onderzoek zijn daarom gebaseerd op de VMRG Kwaliteitseisen en 

Adviezen (VMRG, 2016), productcatalogi en wat betreft twijfelachtigheden is gesproken met 

gevelexpert H. Zoontjens (persoonlijke communicatie, 29 augustus 2016). In de tabel in bijlage 

D en E worden de correcte benamingen van objecten en parameters gegeven zoals in deze 

bronnen benoemd. 

Voorbeeld:  

Deklijst – de deklijst is een esthetisch onderdeel van de vliesgevel die op de klemlijst geplaatst 

wordt, tevens heeft deze een vuilwerende functie. De deklijst wordt ook wel kliklijst, dekkap, 

afdekkap of afdeklijst genoemd.  

Werken in een bepaald softwarepakket kan vragen om toevoegingen binnen de naamgeving 

van objecten en parameters. Voor Autodesk Revit bestaat er de Revit Standards (Ham, de Riet, 

Tas, & Wieringa, 2016). Hierin is naamgeving afgestemd voor gebruik binnen het pakket, 

daarnaast bevat het een pragmatische aspecten zoals een materialenbibliotheek, templates, 

enz. Evenals bij de CB-NL, is de NLRS nog niet compleet, input vanuit de gevelbranche is 

hiervoor vereist. De software-specifieke standaarden moeten dan aangehouden worden, maar 

wel gebaseerd op de VMRG benamingen. Voor samenwerking met andere partijen is software-

specifieke benaming van objecten en parameters niet altijd toereikend. In dat geval moeten 

objecten en parameters ook naar onafhankelijk standaard IFC geëxporteerd kunnen worden. 

Deze omschrijving wordt ‘mapping’ genoemd. Naamgeving zal binnen dit onderzoek op de 

Nederlandse gebruiker worden afgestemd maar kunnen worden omgezet naar andere talen. 

Een voorbeeld is gegeven in Tabel 2. 

Tabel 2 Naamgeving 

VMRG terminologie Vakvulling 

Autodesk Revit Curtain Wall Panel 

Internationale benaming (engels) Infill panel 

IFC IfcPlate 
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4.2.3 Objectnulpuntdefinitie  
Naast het correct benoemen van objecten is het ook van belang dat er eenduidige afspraken 

bestaan over waar het nulpunt van het object wordt geplaatst en welke richting positief is. Het 

doel van eenduidige objectnulpuntdefinitie is dat uitwisseling van verschillende merken of 

types goed mogelijk is. Het woord objectnulpuntdefinitie suggereert dat het om één bepaald 

punt gaat waar het object begint. Dat is niet helemaal de complete uitleg van het begrip. Met 

objectnulpuntdefinitie wordt namelijk ook bedoeld of het om een punt-, lijn-, vlak- of 

kadervormig object gaat. Figuur 36 illustreert wat dit betekend voor een vliesgevelstijl. Omdat 

dit profiel een extrusie is die in lengte altijd dezelfde doorsnede heeft is er in principe een 

nulpunt in 2 dimensies. In dit voorbeeld is dat het punt waar de achterkant van de stijl en de 

hartlijn elkaar snijden.   

 

Figuur 36 Objectnulpuntdefinitie vliesgevelstijl 

In hoofdstuk 3 zijn abstracte beschrijvingen van producten al opgenoemd. Om een 

objectenbibliotheek te maken is het van belang dat deze abstracte beschrijving wordt 

gehandhaafd. Alle objecten kunnen beschreven worden als punt-, lijn-, kader-, of vlakvormig 

object. Voorbeelden daarbij zijn respectievelijk een kruk, profiel, kozijnkader en vakvulling. 

 

Figuur 37 Objectnulpuntdefinitie: mogelijke vormen, v.l.n.r. bouwbeslag (puntvormig), profielen (lijnvormig), vakvulling (vlakvormig), 

inzetelement / kozijn (kadervormig).  



BIM in de gevelbranche 

53 

Hoofdstuk 5 - VMRG Objectenbibliotheek: Concept 

Dit hoofdstuk beschrijft het concept ‘VMRG Objectenbibliotheek’ in totaliteit en de 

bijbehorende onderdelen en subonderdelen. In Figuur 38 staat een schematische weergave 

hiervan. Dit concept is één samenhangend geheel met daarbinnen verschillende onderdelen 

die al dan niet een bepaalde relatie met elkaar hebben. De (sub)onderdelen staan beschreven 

in de kaders, relaties daartussen worden aangegeven met pijlen. De onderdelen 

‘basisbibliotheek’, ‘propriëtaire objectenbibliotheek’ (generiek en specifiek), ‘databases 

toeleveranciers’ en ‘datatransformatie’ worden in dit hoofdstuk toegelicht en daarmee wordt 

uitgelegd waaruit de objectenbibliotheek bestaat. Het onderdeel ‘werkmethodiek’ wordt in 

hoofdstuk 6 uitgelegd. Daarin wordt duidelijk hoe de objectenbibliotheek gehanteerd dient te 

worden. De (door)ontwikkeling van de onderdelen binnen het blauw gearceerde kader is de 

taak van de gevelbranche. Binnen de andere kaders is aangegeven welke partij een rol zal 

moeten vervullen.     

 

Figuur 38 Schematische weergave concept VMRG Objectenbibliotheek 
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5.1 Basisbibliotheek 

Het onderdeel ‘basisbibliotheek’ vormt het fundament van de objectenbibliotheek. De eerste 

drie subonderdelen; objectenstructuur, parameters en modelleerafspraken, staan beschreven 

in eerdere hoofdstukken van dit verslag. Op basis daarvan kunnen objecten volledig 

gedefinieerd worden. De verzameling van deze gedefinieerde objecten en onderlinge 

hiërarchie vormt de basis voor iedere denkbare objectenbibliotheek voor het ontwerpproces 

van industriële gevels. Het opzetten van documentatie rond gedefinieerde objecten is een 

tussenstap in het creëren van een daadwerkelijke fysieke objectenbibliotheek. Deze 

tussenstap is gemaakt om een basis te creëren die zo compleet mogelijk is en zo breed 

mogelijk inzetbaar alvorens echte objectmodellen op te gaan bouwen binnen een bepaald 

softwarepakket.   

Om producten te definiëren is voor elk product een objectblad te maken. Binnen deze studie is 

als voorbeeld een aantal producten gekozen op verschillende productniveaus. In een 

objectblad staat volledige informatie beschreven over het desbetreffende product; 

naamgeving, generiek of specifiek, decompositie, visualisatie, objectnulpuntdefinitie en 

parameters. Figuur 39 geeft een voorbeeld van een gedefinieerd object en verduidelijkt welke 

aspecten er worden beschreven. Andere objectenbladen zijn te vinden in Bijlage H. 

  



Figuur Figuur Figuur 39 Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)Objectblad vleugeldeel (specifiek)  
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5.2 Propriëtaire objectenbibliotheek  

Het volgende onderdeel binnen het concept betreft de propriëtaire objectenbibliotheken. Er 

bestaan meerdere softwarepakketten waarbinnen deze objectenbibliotheek gemaakt kan 

worden. De enige voorwaarde is dat het pakket 3D object-georiënteerd en parametrisch 

werkt. In deze studie is voor het maken van de propriëtaire objectenbibliotheken gebruik 

gemaakt van Autodesk Revit. Autodesk Revit is ruimschoots bekend onder architecten en uit 

enquêtering blijkt dat binnen de Nederlandse gevelbranche dit het meest gebruikte BIM-

pakket is (zie Bijlage G). Wanneer er gewerkt wordt met propriëtaire software worden de 

bijbehorende entiteiten gebruikt worden. Binnen Revit staan deze beter bekend als ‘families’ 

of ‘family-templates’. Eerder in dit verslag is toegelicht dat er voor architecten een generieke 

aanpak benodigd is en voor gevelbouwers een specifieke. Het verschil in aanpak leidt tot twee 

verschillende objectenbibliotheken. Overeenkomst tussen deze twee is dat beiden zijn 

gebaseerd op de basisbibliotheek. Het verschil uit zich in detail- en informatieniveau waarbij 

de generieke objectenbibliotheek vanzelfsprekend de meest abstracte van de twee is. Van 

beide objectenbibliotheken wordt onderstaand toegelicht wat deze inhoudt.  

5.2.1 Generieke objectenbibliotheek  
De generieke objectenbibliotheek is bedoeld voor architecten en is universeel inzetbaar. De 

objectenbibliotheek bevat een projecttemplate met generieke objecten en parameters en is 

voorzien van branche-brede kennis. Welke objecten dat precies zijn is beschreven in hoofdstuk 

3 en Bijlage J. Het detailniveau van deze objecten is teruggebracht tot een niveau waarbij de 

architect op generieke wijze zijn esthetische, functionele en technische eisen kan definiëren. 

Ten opzichte van de specifieke objectenbibliotheek betekent dit onder andere dat de 

geometrie abstracter wordt weergegeven. Omdat de generieke objectenbibliotheek relatief 

weinig objecten bevat is het mogelijk een complete objectenbibliotheek te creëren. Wat 

betreft de geometrie kan er voor elk product een abstractie worden gemaakt om tot een 

generiek objectmodel te komen. Aan de hand van de categorie profielen kan het beste worden 

verduidelijkt hoe een dergelijke abstractie kan worden gemaakt. Figuur 40 geeft weer hoe een 

generieke profielvorm ontstaat uit een reëel profiel. 

 

Figuur 40 Reëel profiel abstraheren naar generiek object 
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De metalen gevelindustrie bevat duizenden verschillende profielvormen. Echter, bij een  

generieke benadering blijven er daar maar een aantal van over. Deze vormen, weergeven in 

Figuur 41, zijn altijd te herkennen in de productcatalogi van profielleveranciers van 

bijvoorbeeld Alcoa (Alcoa, 2015), Schüco (Schüco, 2016) en Hueck (Hueck, 2012). Indien van 

toepassing is ook de gespiegelde variant opgenomen in de objectenbibliotheek. De 

mogelijkheid moet bestaan om af te wijken van deze vormen omdat dit de ontwerper wellicht 

teveel beperkt in zijn vrijheid. In dat geval kan het bestand met het profiel geopend en 

gewijzigd worden, hierdoor blijven naamgeving en objectnulpunt hetzelfde.  

 

Figuur 41 Profielvormen generieke bibliotheek 

 De generieke objecten bevatten niet-geometrische parameters zoals materiaalkundige, 

functionele, technische en informatie-technische parameters. Deze zijn vooraf gedefinieerd 

zodat de juiste informatie op het juiste productniveau geïntegreerd wordt. Om te zorgen dat 

deze op de juiste manier worden voorzien van waardes is er als handreiking een tweetal 

adviesinstrumenten geïntegreerd.. Dit advies betreft branche-brede kennis die via deze weg 

op laagdrempelige wijze kan worden gecommuniceerd naar de gebruiker. De eerste manier is 

het toevoegen van waarschuwingen door symbolen te laten verschijnen wanneer een bepaald 

gevelproduct ogenschijnlijk op onmogelijke wijze ontworpen wordt. Bijvoorbeeld omdat 

afmetingen te groot of te klein worden zoals geïllustreerd in Figuur 42. Een waarschuwing 

betekent niet per definitie dat iets onmogelijk is, maar dat het onmogelijk is met de producten 

die reeds bestaan. Indien een bepaalde afmeting weldegelijk benodigd is zal er bijvoorbeeld 

project-specifieke productontwikkeling 

plaats moeten vinden. Softwarematig kan 

daar heel ver in doorgegaan worden, er is 

echter gekozen om bij parameters die 

afhankelijk zijn van twee of meer andere 

parameters de waarschuwingen niet te 

integreren. Bij dat soort aspecten is de 

kennis van de gevelbouwer namelijk 

onmisbaar. Een voorbeeld daarvan is de 

maximale afmeting van vleugeldelen. Deze 

maximale maat is afhankelijk van eisen met 

betrekking tot brandwerendheid, 

inbraakwerendheid, U-waarde, constructieve 

eigenschappen en nog meer aspecten.   

 

Figuur 42 Branche-kennis via waarschuwingssymbolen bij 

overschrijden minimale of maximale waarden. 



Het tweede adviesinstrument

wordt hiervoor

tooltips zien. 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

5.2.2
De specifieke 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

verschillende 

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

branche

verwerken. Wat op 

Deze 

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

specifieke

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke 

hoo

komen. 

 

 

 

Het tweede adviesinstrument

wordt hiervoor

tooltips zien. 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

5.2.2
De specifieke 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

verschillende 

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

branche

verwerken. Wat op 

Deze 

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

specifieke

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke 

hoofdstuk drie is aangegeven w

komen. 

Het tweede adviesinstrument

wordt hiervoor

tooltips zien. 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

5.2.2 Specifieke 
De specifieke 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

verschillende 

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

branche

verwerken. Wat op 

Deze object

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

specifieke

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke 

fdstuk drie is aangegeven w

komen. 

Het tweede adviesinstrument

wordt hiervoor

tooltips zien. 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Specifieke 
De specifieke 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

verschillende 

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

branche-taak om deze allemaal naar 

verwerken. Wat op 

object

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

specifieke objec

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke 

fdstuk drie is aangegeven w

komen.  

Het tweede adviesinstrument

wordt hiervoor

tooltips zien. Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Specifieke 
De specifieke 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

verschillende producten

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

verwerken. Wat op 

object-templat

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

objec

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke 

fdstuk drie is aangegeven w

Het tweede adviesinstrument

wordt hiervoor gebruik gemaakt

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Specifieke 
De specifieke objecten

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

producten

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

verwerken. Wat op 

templat

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

objecten

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke 

fdstuk drie is aangegeven w

Het tweede adviesinstrument

gebruik gemaakt

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Specifieke objecten
objecten

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

producten

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

verwerken. Wat op 

templat

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

tenbibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

tot de generieke objecten

fdstuk drie is aangegeven w

Het tweede adviesinstrument

gebruik gemaakt

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

objecten
objecten

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

producten

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

branch

templates worden

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

bibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

objecten

fdstuk drie is aangegeven w

Het tweede adviesinstrument

gebruik gemaakt

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

objecten
objectenbibliotheek is bedoeld voor 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

producten en er komen dagelijks producten bij

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

branch

s worden

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

bibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

objecten

fdstuk drie is aangegeven w

Het tweede adviesinstrument

gebruik gemaakt

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Figuur 

objectenbibliotheek
bibliotheek is bedoeld voor 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

en er komen dagelijks producten bij

deze allemaal in een branch

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

branche-niveau

s worden

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

bibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

objectenbibliotheek niet universeel maar kan deze per bedrijf uniek zijn. 

fdstuk drie is aangegeven w

Het tweede adviesinstrument 

gebruik gemaakt

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Figuur 43

bibliotheek
bibliotheek is bedoeld voor 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

en er komen dagelijks producten bij

deze allemaal in een branche-brede gevelbibliotheek te verwerken

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

niveau

s worden 

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

bibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

bibliotheek niet universeel maar kan deze per bedrijf uniek zijn. 

fdstuk drie is aangegeven w

 is het integreren van invuladviezen. Binnen

gebruik gemaakt van zogenoemde tooltips.

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

43 Branche

bibliotheek
bibliotheek is bedoeld voor 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

en er komen dagelijks producten bij

brede gevelbibliotheek te verwerken

compleetheid is dit organisatorisch

taak om deze allemaal naar 

niveau

 per gevelproduct

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

bibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

bibliotheek niet universeel maar kan deze per bedrijf uniek zijn. 

fdstuk drie is aangegeven welke object

is het integreren van invuladviezen. Binnen

van zogenoemde tooltips.

Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 

kan de gebruiker zien hoe hij deze moet invullen en welke maximale of minimale waarde er 

geldt vanuit de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen. 

Branche

bibliotheek
bibliotheek is bedoeld voor 

gevelindustrie bevat honderden verschillende merken en 

en er komen dagelijks producten bij

brede gevelbibliotheek te verwerken

compleetheid is dit organisatorisch en fina

taak om deze allemaal naar BIM objecten te vertalen en in é

niveau wel 

per gevelproduct

duizenden verschillende manieren ingevuld worden met specifieke data. Deze data zal 

geleverd worden door toeleveranciers van de bijbehorende producten. 

bibliotheek bevat kan per 

heeft namelijk alleen die merken, series of typen nodig die gebruikt worden binnen dat bedrijf 

of eventueel zelfs binnen één project.

bibliotheek niet universeel maar kan deze per bedrijf uniek zijn. 

elke object

is het integreren van invuladviezen. Binnen
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Door met de muis over de parameter te bewegen komt deze tooltip in beeld en 
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Zo is de specifieke objectenbibliotheek in tegens

bibliotheek niet universeel maar kan deze per bedrijf uniek zijn. 

objectenbibliotheek 

de gevelbranche

Autodesk 

ntal van deze 
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5.3 Databases toeleveranciers 

De rol van de toeleveranciers binnen dit concept is het aanleveren van productdata om 

specifieke modellen te kunnen maken. Productcatalogi vol met deze data staan bij veel 

gevelbouwers nog in de kasten, maar steeds meer van deze data wordt online aangeboden. 

Van deze producten zijn meestal ook 2D CAD-tekeningen beschikbaar als zogenoemde 

‘dynamic blocks’ en in meerdere mate ook als BIM-object te downloaden. Vanzelfsprekend is 

alle productdata beschikbaar binnen de groep van toeleveranciers. Een grote externe database 

waarin meerdere toeleveranciers productdata heeft geïntegreerd is bijvoorbeeld Orgadata 

Logikal. Dit pakket bevat naar verluidt inmiddels meer dan 1,1 miljoen producten inclusief 

productdata van meer dan driehonderd merken.  

Echter, binnen het concept VMRG Objectenbibliotheek is het ook van belang dat de specifieke 

productdata aangeleverd wordt op een bepaalde manier en binnen specifieke propriëtaire 

templates (zoals Autodesk Revit family-templates). Deze bestanden zijn nog niet beschikbaar 

en zullen nog ontwikkeld moeten worden. Dit is met name afhankelijk van organisatorische en 

financiële aspecten en is daarom niet verder onderzocht binnen deze studie. Het op juiste 

manier aanleveren moet vanuit het perspectief van de toeleverancier worden geïnterpreteerd 

als het leveren van een service naar de gevelbouwer en kan markttechnisch voordelen 

opleveren voor toeleveranciers.  

5.4 Datatransformatie 

De consequentie van de verschillende aanpakken, enerzijds generiek en anderzijds specifiek, is 

dat er op een bepaald moment in het proces een datatransformatie plaatsvindt. Er zit namelijk 

een verschil in informatie voor zowel geometrische als niet-geometrische data. Daarnaast zijn 

er ook consequenties op het gebied van modelleren. Voor de specifieke objectenbibliotheek 

moeten er namelijk andere Revit family-templates worden gebruikt dan voor het generieke 

gedeelte. Figuur 45 illustreert de verschillen in het geometrisch beschrijven van een 

vliesgevelprofiel. Bij generieke aanpak gebeurt dit door binnen één object dimensionele 

parameters van waarden te voorzien. Bij specifieke aanpak door verschillende typen sub-

objecten te bepalen. Zo is het vliesgevelprofiel op de rechter afbeelding opgebouwd uit vier 

profielen; stijlprofiel, isolator, klemlijst en een deklijst. Dimensies zijn daarbij niet 

parametrisch, maar afhankelijk van het profieltype.  



BIM in de gevelbranche 

61 

 

Figuur 45 Verschil in data tussen generieke en specifieke aanpak 

Tot op heden moet deze datatransformatie nog handmatig uitgevoerd worden. Dat houdt in 

dat de gevel moet worden overgetekend en opgebouwd moet worden met andere objecten, 

parameters en waarden. Dit is niet efficiënt en bij automatisering van deze vertaalslag kan 

bespaard worden op tijd en foutgevoeligheid en daarmee kosten. Binnen deze studie is enkel 

uitgezocht wat er voor nodig is om deze vertaalslag mogelijk te maken. Hoe een bepaalde tool 

dit software-technisch precies kan oplossen valt buiten de scope van dit onderzoek. Het is wel 

onderzocht dat dit met huidige softwaretechnologieën mogelijk moet zijn. Ontwikkelingen met 

een vergelijkbare doelstelling zijn namelijk al wel gerealiseerd binnen andere branches. 

Bijvoorbeeld FABwindow voor de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie 

(ITANNEX, 2015)(zie bijlage B) en ETIM voor de installatiebranche (Zwakhals, 2016). In 

interview met dhr. Jakob Beetz (zie Bijlage I) wordt nog een voorbeeld gegeven, namelijk FME 

Desktop. 

De tool moet het generieke model van de architect kunnen omzetten naar object-templates 

zoals gewenst binnen een specifieke aanpak. Om dit wat concreter te maken zijn er een aantal 

aspecten op te sommen die als programma van eisen dient voor een dergelijke 

datatransformatie-tool. Ten eerste dient de datatransformatie-tool het gevelgrid
1
 te 

herkennen en te bewaren voor zowel elementen- en vliesgevels als kozijnen. De objecten 

binnen het grid dienen vertaald te worden naar object-templates met deels dezelfde maar 

deels andere parameters. Hierbij moet de positie van deze objecten binnen het grid 

vanzelfsprekend gehandhaafd blijven. Aan de hand van juiste naamgeving van objecten kan 

herkent worden om welk onderdeel het gaat. Parameters en bijbehorende waarden die voor 

zowel generieke als specifieke ontwerpwijze van belang zijn moeten worden behouden, 

andere parameters zullen juist moeten worden verwijderd of toegevoegd. Binnen dit 

onderzoek is gebruikt gemaakt van Autodesk Revit. Autodesk Dynamo is een plug-in voor Revit 

en kan volgens dhr. Schoneveld uitkomst bieden voor een deel van deze eisen (C. Schoneveld, 

persoonlijke communicatie, 25-08-2016).

                                                           
1
 Gevelgrid: de positionering van verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar gebaseerd op een regelmatig 

raster van hulplijnen. Kortweg ‘grid’.  
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Hoofdstuk 6 - VMRG Objectenbibliotheek: Werkmethodiek 

Waar hoofdstuk 5 toelicht wat de objectenbibliotheek bevat, wordt in dit hoofdstuk 

beschreven hoe ermee gewerkt dient te worden. Bij het beschrijven van de werkmethodiek 

wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker de objectenbibliotheek al in bezit heeft. Dit onderzoek 

gaat niet in op de communicatie en verspreiding hiervan en hoe interfaces vormgegeven 

moeten worden waarvan de objectenbibliotheken te verkrijgen zijn. Van de gebruiker wordt 

verwacht dat deze de basiskennis van het softwarepakket begrijpt. Met behulp van een 

prototype wordt de werkmethodiek verduidelijkt, deze is tevens gebruikt als demonstratietool 

tijdens de toetsing.  

 

Figuur 46 Schematische weergave van stappen die doorlopen worden binnen de werkmethodiek 

Figuur 46 geeft de stappen van het ontwerpproces weer. Het ontwerpproces is geen lineair 

proces zoals de illustratie wellicht suggereert, maar een iteratief proces waarin steeds meer 

duidelijk wordt. De beschreven stappen kunnen dus meerdere keren worden herhaald. De 

eerste vier stappen worden herhaald totdat de architect het ontwerp naar wens klaar heeft. 

Voor het proces bij de gevelengineer geldt hetzelfde maar dan voor de vijfde tot en met de 

achtste stap.  

6.1 Het generieke ontwerpfase 

Aan het begin van het ontwerpproces maakt de architect gebruik van de generieke 

objectenbibliotheek. Het ontwerpproces bij de architect heeft in principe twee fasen. In de 

eerste fase beschrijft hij de esthetische kwaliteit, ofwel geometrie en materialisatie en in de 

tweede fase de technische kwaliteit. Functionele aspecten komen bij beiden aan bod. Het 

resultaat van de generieke ontwerpfase is een generiek BIM-model dat vervolgens aan de 

gevelbouwer wordt overgedragen. 

STAP 1 – CREËREN GEVELGRID 
De eerste stap in het ontwerpproces van de industriële gevel is het opzetten van een gevelgrid 

(zie Figuur 47). Dit grid beschrijft het patroon van totale bouwdeel en dient als host, ofwel 

drager van alle systeemproducten. Additionele producten kunnen ook geplaatst worden aan 

het gevelgrid, maar kunnen daarnaast ook andere bouwdelen als host gebruiken. Binnen deze 
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op het generieke 

unieke objectenbibliotheek.

STAP 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

generieke naar 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

parameters. 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object
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berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

op het generieke 

unieke objectenbibliotheek.

STAP 5 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

generieke naar 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

parameters. 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

STAP 6 
Op basis van het

is de eerste

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen 

keren veranderen. 

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

op het generieke 

unieke objectenbibliotheek.

 – TRAN
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

generieke naar 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

parameters. 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

 – C
Op basis van het

is de eerste

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen 

keren veranderen. 

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

op het generieke 

unieke objectenbibliotheek.

TRAN
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

generieke naar 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

parameters. Bij 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Figuur 

CREËREN
Op basis van het

is de eerste stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen 

keren veranderen. 

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

op het generieke 

unieke objectenbibliotheek.

TRANSFORMEREN 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

generieke naar specifieke object

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

Bij de 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Figuur 

REËREN
Op basis van het 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen 

keren veranderen. 

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

op het generieke BIM

unieke objectenbibliotheek.

SFORMEREN 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

specifieke object

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

de datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Figuur 51 Datatransitie van generiek model naar object

REËREN
 architectenmodel 

stap in het engineeringsproces waarbij
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de eisen en wensen 

keren veranderen. 

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

BIM-model

unieke objectenbibliotheek.

SFORMEREN 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

specifieke object

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclav

opgebouwd uit object-

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

REËREN 1ST

architectenmodel 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen 

keren veranderen. Een exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

model

unieke objectenbibliotheek.

SFORMEREN 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

specifieke object

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

anders dan een enclave van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

-templates.

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

ST ENG
architectenmodel 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen 

en exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer.

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

model 

unieke objectenbibliotheek.    

SFORMEREN 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

specifieke object

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

templates.

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

ENG
architectenmodel 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

de eisen en wensen zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

kennis van de gevelbouwer. 

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

 van de architect, maar maakt daarbij gebruik

    

SFORMEREN DATA
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

specifieke object

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

templates.

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

ENGINEERINGS
architectenmodel 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

 

Het specifieke ontwerp

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

DATA
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

specifieke object-templates 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

templates. 

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

INEERINGS
architectenmodel 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. 

worden. Zoals in hoofdstuk 3 uitgelegd

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

Het specifieke ontwerpfase

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

DATA 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

templates 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

 Door 

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

INEERINGS
architectenmodel zal

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. 

uitgelegd

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers

fase

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

 
De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

templates 

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

Door 

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

INEERINGS
zal de gevelbouwer een eerste 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie

berekeningen en testen vastgesteld. Bij dit eerste model zullen ook objecten to

uitgelegd

architect. Zo zullen bijvoorbeeld ankers (

fase 

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

templates zodat deze hierop verder kan werken. Deze o

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

wordt duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

Door geïntegreerde 

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand. 

Datatransitie van generiek model naar object

INEERINGSMODEL 
de gevelbouwer een eerste 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie

Bij dit eerste model zullen ook objecten to

uitgelegd zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 

(Figuur 

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

zodat deze hierop verder kan werken. Deze o

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

geïntegreerde 

komt de daadwerkelijke geometrie tot stand.  

Datatransitie van generiek model naar object

MODEL 
de gevelbouwer een eerste 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

en exactere geometrie wordt immers op basis van

Bij dit eerste model zullen ook objecten to

zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 

Figuur 

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

zodat deze hierop verder kan werken. Deze o

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

geïntegreerde 

  

Datatransitie van generiek model naar object

MODEL 
de gevelbouwer een eerste 

stap in het engineeringsproces waarbij

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

wordt immers op basis van

Bij dit eerste model zullen ook objecten to

zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 

Figuur 52

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

zodat deze hierop verder kan werken. Deze o

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

geïntegreerde 

Datatransitie van generiek model naar object-templates en vervolgens

MODEL  
de gevelbouwer een eerste 

stap in het engineeringsproces waarbij met behulp van

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

wordt immers op basis van

Bij dit eerste model zullen ook objecten to

zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 
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e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

geïntegreerde 

templates en vervolgens
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e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

parameters te v
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parameters te v

templates en vervolgens

de gevelbouwer een eerste engineersmodel 

met behulp van 

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft 

wordt immers op basis van

Bij dit eerste model zullen ook objecten to

zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 
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BIM in

Het specifieke ontwerpproces wordt uitgevoerd door de gevelbouwer. 

van de architect, maar maakt daarbij gebruik

De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

zodat deze hierop verder kan werken. Deze o

templates bevatten in beginsel nog geen geometrie maar enkel 

datatransformatie in hoofdstuk 5 is geïllustreerd 

Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

parameters te v
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 zijn

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

zoals de architect deze beschreven heeft maar zal nog een aantal 

wordt immers op basis van
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BIM in
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engineersmodel 

zijn kennis op dat moment 
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e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

oorzien van waarden 

naar specifiek model

engineersmodel 

kennis op dat moment 

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

maar zal nog een aantal 

wordt immers op basis van 
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zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 
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Hierbij 
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referentielijnen en 
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Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

oorzien van waarden 

specifiek model

engineersmodel 

kennis op dat moment 

in het traject al bepaalde specifieke producten kunnen worden gekozen. Dit gebeur

maar zal nog een aantal 

 technisch inzicht, 

Bij dit eerste model zullen ook objecten to

zijn niet alle producten al beschikbaar voor de 

moeten worden toegevoegd op basis van 

de gevelbranche

Hierbij werkt

objecten uit zijn 

De gevelbouwer ontvangt het model van de architect en draagt zorg voor de omschrijving 

zodat deze hierop verder kan werken. Deze o

referentielijnen en 

wat dit is. In 

Het model waar de gevelbouwer mee begint is niets 

e van punten, lijnen en vlakken. Het is een soort draadmodel 

oorzien van waarden 

specifiek model
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STAP 8 – OPLEVEREN LAATSTE ENGINEERINGSMODEL 
De laatste stap van de werkmethodiek van de VMRG Objectenbibliotheek is het opleveren van 

een goedgekeurd engineeringsmodel. Vervolgens kan op basis hiervan werkvoorbereiding en 

daarna productie en montage worden gestart. In hoofdstuk 2 staat beschreven dat deze 

processen niet vallen binnen dit onderzoek en de werkmethodiek is daarom ook niet 

toepasbaar voor die delen van het totale proces. Na de engineeringsfase moet dus een schakel 

worden gemaakt naar een andere werkmethodiek. Eenvoudig gezegd betekent dit dat er 

overgeschakeld moet worden naar software die werkvoorbereiding en productie ondersteund. 

Binnen dit proces zullen weer andere parameters benodigd zijn dan in het engineeringstraject, 

met name om bewerkingen mogelijk te maken. Er zal op dit punt in het proces wederom een 

datatransformatie plaats moeten vinden die nu nog niet geautomatiseerd is. Wat daar precies 

voor moet gebeuren valt niet binnen de scope van dit onderzoek. Branche-brede afstemming 

van naamgeving en objectnulpuntdefinitie tussen het specifieke gedeelte van de VMRG 

Objectenbibliotheek en databases voor werkvoorbereiding en productie zal het 

vergemakkelijken om ook deze vertaalslag mogelijk te maken. Chronologisch eindigt de 

werkmethodiek vóór de werkvoorbereiding. Maar ook na de productiefase kunnen modellen 

die via deze werkmethodiek tot stand zijn gebracht nog worden aangepast tot as-built 

modellen die tevens voor de exploitatiefase gebruikt kunnen worden.  

 



BIM in de gevelbranche 

68 

Hoofdstuk 7 - Toetsing  

Dit hoofdstuk is gericht op de toetsing van het ontwikkelde concept. Ten eerste wordt de 

manier van toetsen toegelicht en vervolgens worden de resultaten van de daadwerkelijke 

toetsing besproken. Voor deze toetsing is een prototype gerealiseerd en is een groep 

specialisten geconfronteerd met het concept.  

7.1 Strategie  

Het prototype is een demonstratietool en heeft is bedoeld om aan te tonen dat het 

ontwikkelde concept ook technisch daadwerkelijk functioneert. Het prototype bestaat uit een 

aantal gemodelleerde objecten die tezamen een gedeelte van een fictieve vliesgevel vormen. 

Deze objecten zijn zorgvuldig gekozen. Zoals in hoofdstuk 3 besproken is de vliesgevel de 

meest complexe bouwwijze. Daarnaast is met name het vleugeldeel een object waar veel 

functionele en technische eisen aan gesteld kunnen worden. De combinatie van een 

vleugeldeel in een vliesgevel is daarom het meest complexe voorbeeld binnen de 

gevelbranche. Diverse andere objecten zijn gekozen zodat er meer objecten besproken kunnen 

worden tijdens de confrontatie.  

De doorlooptijd van een project is in de meeste gevallen wel meer dan een jaar. Hoewel het 

interessant resultaten op zou leveren, is het daarom niet mogelijk om binnen dit onderzoek 

een praktijktest te doen. Er is gekozen om een kwalitatieve toetsing te doen waarbij een 

samengesteld expertpanel reactie geeft op het ontworpen concept. Deze manier van toetsen 

kan gezien worden als marktconfrontatie. De markconfrontatie is bedoeld om te achterhalen 

wat er nog mist binnen de VMRG Objectenbibliotheek. Tijdens deze marktconfrontatie is 

gebruik gemaakt van Bijlage D – Parameterlijst, Bijlage E – Objectenstructuur, Figuur 38 (het 

conceptuele schema) en het Revit-prototype. Het expertpanel bestaat uit vier bedrijven, twee 

daarvan zijn architectenbureaus (Arons en Gelauff en Ector Hoogstad Architecten) en twee zijn 

gevelbouwers (TGM en Vorsselmans). Allen zijn al eens eerder geïnterviewd en hebben tevens 

deelgenomen aan de workshop. Bij zowel architect als gevelbouwer wordt het gehele concept 

besproken, maar de focus van de gesprekken ligt respectievelijk bij de generieke- of specifieke 

objectenbibliotheek.  
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7.2 Resultaat  

7.2.1 Prototype 
Het prototype bestaat uit driemaal hetzelfde stukje vliesgevel, maar is elke keer op een ander 

detailniveau gemodelleerd, dit staat geïllustreerd in Figuur 54. Diverse illustraties uit 

hoofdstuk 5 en 6 zijn gemaakt vanuit dit prototype.  

 

Figuur 54 Prototype; vleugeldeel in vliesgevel 

De Revit family-templates die gebruikt zijn bij het realiseren van het prototype verschillen bij 

de generieke- en specifieke objectenbibliotheek.   

De vliesgevel en kozijnen bij de generieke modellen zijn opgebouwd met de system family: 

curtain wall. Profielen zijn daarbij gerealiseerd met metric profile mullion en curtain wall 

mullion. Vakvullingen met curtain wall panels en vleugeldelen als metric window – curtain wall. 

Deze family-templates zijn gekozen vanwege de eenvoudigheid.  

Voor het specifieke model zijn veelal adaptive components gebruikt. Lijn- en puntvormige 

objecten zijn gemaakt als metric generic model adaptive. Kader- en vlakvormige elementen als 

metric generic model pattern based. 2D objecten zijn gerealiseerd als metric generic model. De 

gevel als geheel is tevens een metric generic model adaptive. Deze family-templates zijn 

gekozen vanwege de flexibiliteit. 
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7.2.2 Marktconfrontatie 
Vanuit de interviews met het expertpanel is een opsomming gemaakt van de aspecten die 

verwijderd, toegevoegd of bediscussieerd moeten worden.  

AANPASSINGEN 
• Weglaten parameter ‘LOD niveau’, deze voegt niets toe en kan tot misleiding leiden 

wanneer deze wordt vergeten aan te passen.  

• De parameter ‘achterliggende ruimte’ toevoegen  

• De parameter ‘draairichting’ moet ook de waarde ‘onbekend’ kunnen hebben, zeker in 

een vroege fase. Hier zal een symbool bij moeten horen dat niet een van de andere 

draairichtingen vertegenwoordigd.   

• Minimale rubberdikte implementeren als branche-kennis, de architect let niet op de 

glasdikte in verhouding tot het kozijn. De minimale rubberdikte (3mm) voor binnen- en 

buitenbeglazingsrubbers zal als afstand tussen glas en profiel geïmplementeerd 

kunnen worden. 

• 2-dimensionele tekensymbolen moeten ook in de objectenbibliotheek, men wil in 

doorsnede en op aanzicht meer informatie kunnen zien. Dit moet parametrisch 

gekoppeld zijn. Voorbeeld: symbool WBDBO. Vergelijkbaar met draairichting dat zowel 

parameter als symbool is.  

• Toevoegen ‘schedules’ (uittrekstaten) aan generieke objectenbibliotheek. Twee vooraf 

gedefinieerde schedules moeten toegevoegd worden ten behoeve van 

overzichtelijkheid. De eerste bevat een lijst met merken, hoe vaak deze voor komen en 

de afmetingen ervan. De tweede bevat per merk de technische prestatie. Naast 

architecten zien de gevelbouwers hier ook het voordeel van in. Met name als het gaat 

om calculeren. Momenteel wordt er op basis van bestek en tekenwerk bij elkaar 

gezocht welk geveldeel welke technische prestatie moet halen. Dit wordt 

gecombineerd tot één document, het samenstellen hiervan is veel werk en 

foutgevoelig.  

• Er dient een beknopte handleiding bijgevoegd te worden bij de objectenbibliotheek. 

DISCUSSIEPUNTEN 
• Objectnulpuntdefinitie: Architecten geven aan dat de buitenkant van het glas als 

‘nullijn’ wordt beschouwd, dit is doorgaans een vaste lijn. Hoewel die lijn de voorkeur 

heeft wordt er aangegeven dat het niet veel uit maakt. Het belangrijkste is dat er 

eenduidigheid in bestaat.  

• Tijdens het ontwikkelen van dit concept is gekozen om aansluiting te zoeken bij de 

Revit Standards. Door architecten wordt hierover getwijfeld omdat de Revit Standards 

te complex zou zijn.  

• Gevelbouwers geven aan het detailniveau van het specifieke prototype te hoog te 

vinden. Het zou niet nodig zijn rubbers, uitvullijsten en isolatoren in 3D te modelleren. 

De BIM-specialist met wie het prototype is ontwikkeld denkt daar anders over. Een 

flexibele manier hiervoor binnen de object-templates is eventueel een mogelijkheid.  

• Gevelbouwers uiten hun twijfels over de complexiteit van de object-templates. 

Wanneer er een bepaald aspect niet functioneert weten zij niet hoe dit op te lossen.
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Hoofdstuk 8 - Conclusie & Discussie 

8.1 Conclusie 

Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een objectenbibliotheek voor de Nederlandse 

markt. In de aanleiding naar dit onderzoek wordt gesteld dat de gevelbranche zich weldegelijk 

bezighoudt met het onderwerp BIM, maar dat volwaardig gebruik hiervan nog uitblijft. De 

problematiek rond het onderwerp is uiteengezet aan het begin van dit verslag en er is een 

afbakening gemaakt waarna de focus wordt gelegd op de problemen binnen het 

ontwerpproces van industriële gevels. In dit onderzoek worden hoofd- en deelvragen 

beantwoord, hiermee wordt een oplossing geboden voor de heersende problematiek. De te 

beantwoorden hoofdvraag in deze studie luidt als volgt: 

 “Welke onderdelen zijn benodigd voor de ontwikkeling van een branche-brede 

objectenbibliotheek voor het ontwerpproces van industriële gevels?” 

Uit onderzoek blijkt dat het ontwerpproces niet te definiëren is als één exacte procesvorm. Er 

is daarom een model-situatie met bandbreedtes geschetst waarbinnen meerdere 

procesvormen kunnen bestaan. Er kan worden geconcludeerd dat het ontwerpproces bestaat 

uit een generieke- en een specifieke ontwerpfase, respectievelijk wordt daarbij door 

architecten op basis van eisen en wensen ontworpen en door gevelbouwers aan de hand van 

productkennis. 

De studies naar objecten, informatie, modelleerafspraken en type objectenbibliotheken 

resulteren in een dataverzameling en vormen daarmee het vertrekpunt voor het ontwerpen 

van de objectenbibliotheek. De onderdelen binnen het schema in Figuur 38 en de relatie 

daartussen geven het antwoord op de gestelde hoofdvraag en zijn onderstaand puntsgewijs 

beschreven:  

Basisbibliotheek 

De basisbibliotheek is een georganiseerde verzameling van gedefinieerde objecten en vormt 

de standaard voor virtueel gebruik van gevelproducten. Op basis hiervan worden de 

generieke- en specifieke objecten(bibliotheken) gemaakt. Dit is een eenvoudige tussenstap die 

benodigd is om een zo groot mogelijk deel van de potentiële gebruikers te bereiken. Het 

definiëren van objecten is gebaseerd op de objectenstructuur, parameters en 

modelleerafspraken.  

De objectenstructuur beantwoord de vraag welke objecten de bibliotheek moet bevatten. Het 

resultaat is een hiërarchische uiteenzetting van gevelproducten. Uit onderzoek blijkt dat alle 

producten op handelsmateriaal-niveau gecategoriseerd kunnen worden in zeven 

productgroepen: profielen, vakvullingen, bouwbeslag, verbindingen, zonwering, plaatwerk en 

overige. Op bouwwijze-niveau zijn er drie productgroepen: kozijnen, vliesgevels en 

elementengevels. Daartussen begeven zich een aantal sub-niveaus. Door het creëren van 

meerdere niveaus zijn er weinig objecten nodig om veel verschillende gevels te kunnen 
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ontwerpen. Een studie naar de benodigde informatie voor het ontwerpen van industriële 

gevels leidt tot een categorisatie van parameters en beantwoord welke informatie de objecten 

moeten bevatten. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen esthetische, functionele, 

technische en informatie-technische parameters. Tevens is elke parameter gekenmerkt op een 

van de volgende datatype: ja/nee, getal, tekst, URL-link, keuzemenu en type. Gevelproducten 

en –informatie zijn in een groep bediscussieerd (zie Bijlage F). Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat voor de generieke aanpak minder objecten en parameters benodigd zijn dan voor 

een specifieke aanpak. Objecten en informatie zijn gebaseerd op de realiteit, werken in een 

virtuele omgeving vraagt om een extra aspect, namelijk het maken van modelleerafspraken. 

Hiervoor is een afweging gemaakt waaruit blijkt dat op drie aspecten afspraken gemaakt 

moeten worden: naamgeving, detailniveau en objectnulpuntdefinitie. Na marktconfrontatie 

blijkt dat de beschreven modelleerafspraken in dit verslag nog ter discussie gesteld moeten 

worden.  

Generieke objectenbibliotheek 

Het realiseren van een objectenbibliotheek kan op diverse manieren. Uit onderzoek blijkt dat 

een propriëtaire objectenbibliotheek het beste aansluit op de vraag vanuit de Nederlandse 

markt. De generieke objectenbibliotheek is een propriëtaire objectenbibliotheek waarvan de 

inhoud is teruggebracht tot een niveau waarmee architecten een ontwerp esthetisch, 

functioneel en technisch kunnen definiëren en bevat alleen de essentiële informatie die in een 

vroeg ontwerpstadium benodigd is. Vanuit de marktconfrontatie kan worden geconcludeerd 

dat de eenvoud waarmee het prototype is gemaakt voldoende is en dat de 

objectenbibliotheek een tijdbesparend voordeel oplevert. Additioneel hieraan is kennis vanuit 

de branche geïntegreerd als handreiking naar de architect. Dit is een laagdrempelig 

adviesinstrument wat een voordeel oplevert op het gebied van kwaliteit. Generieke BIM-

modellen zijn voor de gevelbouwer bruikbaar binnen de calculatiefase.    

Specifieke objectenbibliotheek 

De specifieke objectenbibliotheek is een propriëtaire objectenbibliotheek bedoeld voor de 

engineeringsfase binnen het gevelbedrijf. Deze bestaat uit branche-brede object-templates 

(intelligentie) en specifieke data (kwantiteit) en is minimaal geabstraheerd ten opzichte van de 

realiteit. De ontwikkeling op branche-niveau is een tijdbesparende maatregel en zorgt ervoor 

dat niet ieder gevelbedrijf apart objecten hoeft te ontwikkelen. Dit zal een katalyserende 

werking hebben op het BIM-gebruik binnen de branche. In verband met de flexibiliteit is deze 

objectenbibliotheek relatief complex en gedetailleerd, en uit marktconfrontatie blijkt dat dit 

voor sommigen wellicht te complex en te gedetailleerd is.  

Databases toeleveranciers 

Het beschikbaar stellen van specifieke data door toeleveranciers is niet essentieel voor het 

slagen van het concept VMRG Objectenbibliotheek als geheel. Echter, voor de gevelbouwer 

kan dit tijd besparen wanneer deze data niet steeds zelf toegevoegd moet worden. 

Toeleveranciers zijn doorgaans grote multinationals en kunnen de specifieke data als service 
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leveren aan de branche. Het voordeel om dit volgens branche- brede modelleerafspraken te 

doen is dat men in tegenstelling tot bestaande objectenbibliotheken verzekerd is van de 

bruikbaarheid van de objecten.  

Datatransformatie 

Wanneer zowel de generieke als de specifieke objectenbibliotheek ontwikkeld zijn kan er een 

geautomatiseerde datatransformatie ontwikkeld worden. Deze dient als verbinding tussen de 

generieke- en de specifieke objectenbibliotheek en zorgt voor een tijdbesparing en het 

reduceren van de foutgevoeligheid doordat deze vertaalslag niet meer handmatig gedaan 

hoeft te worden.  

Werkmethodiek VMRG Objectenbibliotheek 

Het laatste onderdeel van het concept VMRG Objectenbibliotheek betreft de werkmethodiek. 

Dit is een stapsgewijze beschrijving die verduidelijkt hoe de objectenbibliotheken gebruikt 

worden. Er zijn hierbij acht stappen te onderscheiden die deels parallel aan elkaar verlopen en 

herhaald worden totdat het ontwerp naar wens is. Onderscheidt tussen een generieke 

ontwerpfase voor de architect en specifieke ontwerpfase voor de gevelbouwer is daarbinnen 

van belang.  

Met bovenstaande onderdelen en subonderdelen wordt een antwoord gegeven op de hoofd- 

en deelvragen van dit onderzoek. Deze vragen zijn geformuleerd in navolging van de 

doelstelling. De doelstelling luidt als volgt:  

Het ontwikkelen van een branche-brede objectenbibliotheek voor het ontwerpproces van 

industriële gevels die het faciliteert om ontwerpeisen en –wensen te definiëren in een generiek 

ontwerp, op dusdanige wijze zodat op basis van productkennis invulling hieraan kan worden 

gegeven in een specifiek ontwerp 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er met de VMRG Objectenbibliotheek en 

bijbehorende werkmethodiek invulling is gegeven aan de doelstelling. Dit wordt ondersteund 

door de toetsing en reactie van het gastbedrijf. De ontwikkeling van deze objectenbibliotheek 

is vernieuwend ten opzichte van huidige ontwikkelingen. Dit heeft in beginsel te maken met de 

branche-brede aanpak. Deze aanpak zorgt voor een objectenbibliotheek die eenduidig, 

compleet en eenvoudig is en zorgt voor kennisverhoging bij architecten. Daarnaast zijn het 

besparen van tijd en het reduceren van de foutgevoeligheid belangrijke voordelen van de 

objectenbibliotheek. Enerzijds komt dat doordat bedrijven niet onafhankelijk van elkaar 

investeren in ongeveer dezelfde ontwikkelingen, anderzijds is dit te danken aan een 

datatransformatie die het mogelijk zal maken om generieke BIM-modellen over te nemen en 

op te werken naar specifieke BIM-modellen. 
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8.2 Discussie 

BIM in de gevelbranche is een relatief nieuw onderzoeksgebied, waardoor er nog maar weinig 

wetenschappelijke literatuur over bestaat. Voor dit onderzoek zijn daarom met name experts 

uit de praktijk geraadpleegd. Gevelexperts en BIM-experts bestaan er voldoende, de 

combinatie is echter nog relatief uniek. Voor het grootste gedeelte van het onderzoek zijn 

meerdere experts benaderd, maar bij het samenbrengen tot een pragmatische werkmethodiek 

en prototype is met name kennis en kunde van één expert geraadpleegd. Op sommige fronten 

levert dat wellicht niet voldoende onderbouwing op voor gemaakte keuzes. Dat heeft zich ook 

geuit tijdens de toetsing. Hierbij komt naar voren dat het detailniveau wellicht te hoog is en 

dat de gekozen objectnulpunten wellicht niet de beste zijn. Bij ingebruikname van de 

objectenbibliotheek kunnen in het begin nog opstartproblemen bestaan als deze complex en 

gedetailleerd is. Naarmate het kennisniveau van de gebruikers stijgt zullen deze problemen 

niet meer gelden. Aangezien dit vaker voorkomt bij innovaties, is het lastig de reacties van de 

markconfrontatie te beoordelen.  

Op branche-niveau moet altijd gezocht worden naar bedrijfsoverstijgende oplossingen. De 

workshop (zie Bijlage F) bleek een goede manier om branche-breed data te verzamelen, dit is 

echter tijdrovend en is niet voor alle vraagstukken mogelijk geweest binnen dit onderzoek. 

Marktpartijen interviewen zorgt voor veel informatie, maar ook tot veel bedrijfsspecifieke 

informatie. Gedurende het onderzoekstraject is de dialoog met het gastbedrijf vaak opgezocht 

om dit soort resultaten beter te kunnen interpreteren.  

De werkmethodiek is in dit onderzoek beperkt tot het werken met Autodesk Revit. De keuze 

voor Autodesk Revit is gemaakt omdat dit pakket het meest gebruikt wordt door architecten 

en gevelbouwers. Zoals beschreven in het verslag is dit niet het enige pakket waarbinnen deze 

werkmethodiek gebruikt kan worden. Het is binnen dit onderzoek niet geanalyseerd of dit 

pakket het meest geschikt is en het zou zelfs zo kunnen zijn dat andere pakketten deze 

werkmethodiek wellicht beter ondersteunen. Eveneens een beperking binnen dit onderzoek is 

het uitblijven van software-matig bewijs dat de datatransformatie te realiseren is en op welke 

manier en zijn de getrokken conclusies daarom deels voorwaardelijk. Dit reikt aan de ene kant 

te ver voor deze studie, aan de andere kant is het een verbindend onderdeel die ervoor zorgt 

dat het concept één geheel vormt.  
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Hoofdstuk 9 - Aanbeveling  

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, ondersteund met overleggen gedurende de 

onderzoeksperiode kunnen een aantal aanbevelingen worden opgesteld. De aanbevelingen 

hebben enerzijds betrekking op de implementatie van de objectenbibliotheek en anderzijds op 

het doen van vervolgonderzoeken.  

9.1 Implementatie 

Dit onderzoek heeft geen volledig bruikbare objectenbibliotheek als eindresultaat maar op 

basis van de bevindingen in dit onderzoek kan die wel gerealiseerd worden. De realisatie en 

praktijkimplementatie van alle onderdelen van het concept VMRG Objectenbibliotheek is 

pragmatisch gezien niet in één keer op te leveren. In het kader daarvan is het advies een 

werkgroep op te richten die zich stap voor stap bezighoudt met de implementatie van de 

VMRG Objectenbibliotheek. De eerste stap is het creëren van de basisbibliotheek, deze vormt 

een softwareonafhankelijke standaard die snel en goedkoop te realiseren is en zorgt voor 

eenduidigheid. Voor ontwikkelingen binnen bepaalde software kan deze standaard als 

vertrekpunt worden genomen. De tweede stap van de implementatie is het ontwikkelen van 

de generieke objectenbibliotheek voor architecten als handreiking vanuit de branche. Het 

opbouwen van met branche-kennis geïntegreerde objecten en een beknopte handleiding voor 

het gebruik valt daaronder. Het is tevens van belang dat hiervoor bekendheid wordt gecreëerd 

binnen de bouwsector door promotie en marketing. Vervolgens zal ook de specifieke 

objectenbibliotheek verdere uitwerking behoeven. Omdat deze complexer is, is het voor het 

maken van object-templates aan te raden adviseurs te raadplegen vanuit de software-

industrie. Daarbij is het een organisatorische taak om de toeleveranciers mee te krijgen in het 

concept voor het leveren van specifieke data. Wanneer de generieke- en specifieke 

objectenbibliotheek zijn gerealiseerd is de laatste stap het leggen van de verbinding tussen 

deze twee. Deze verbinding wordt in dit verslag de datatransformatie genoemd, dit is het 

meest complexe onderdeel van het gehele concept en daarvoor moet eerst voldoende 

draagvlak worden gecreëerd binnen de markt.  

Na initiële ontwikkeling is de objectenbibliotheek nooit volledig. Zoals beschreven blijft de 

branche zich ontwikkelen en zal compleetheid een dynamisch aspect blijven. In de toekomst 

zullen op basis van nieuwe inzichten, functionaliteiten, producten, materialen en 

ontwerpvariabelen, toevoegingen komen aan de objectenbibliotheek. In het kader daarvan is 

continue doorontwikkeling van de VMRG Objectenbibliotheek een niet te vergeten aspect.  

Er is binnen dit onderzoek niet onderzocht op welke wijze objecten gecommuniceerd zullen 

worden. Het maken van een productconfigurator, plug-in of platform op een website zijn 

voorbeelden van hoe objectenbibliotheken gecommuniceerd kunnen worden. De keuze hierin 

is afhankelijk van de beschikbare tijd en het budget. Het is aan te raden om een eenvoudig 

begin te maken, het professionaliseren van de manier van communiceren kan gedaan worden 

wanneer er voldoende draagvlak bestaat voor het concept.    
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9.2 Vervolgonderzoek 

De focus binnen dit onderzoek ligt op het ontwerpproces van industriële gevels. 

Vanzelfsprekend moeten ontwerpen ook gerealiseerd worden. Tussen de objectenbibliotheek 

en realisatie zitten nog een aantal stappen zoals in de inleiding toegelicht. Werkvoorbereiding- 

en productiesoftware zijn uiteindelijk nog benodigd om deze stappen te doorlopen.  Daarvoor 

kan onderzocht worden hoe de aansluiting van werkvoorbereidings- en productiesoftware 

afgestemd dient te worden op deze bibliotheek. Zoals in de inleiding wordt beschreven is dit 

zeer wenselijk bij gevelbouwers. Dit zal echter geen branche-breed onderzoek worden maar 

gericht op een bedrijf of op een bedrijfsgroep zoals beschreven in hoofdstuk 1.3.  

Softwarematig ligt er een uitdaging in het transformeren van data. Zoals beschreven in dit 

verslag is binnen dit onderzoek niet onderzocht hoe een bepaalde datatransformatie-tool 

softwarematig precies moet functioneren. Om een generiek model om te kunnen zetten naar 

een specifiek model zal verder onderzoek gedaan moeten worden.   
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Naschrift 

Bij de start van zijn afstudeeronderzoek werd Lars van Beers geconfronteerd met twee enorme 

knelpunten binnen de gevelbranche. Hij was namelijk werkzaam binnen een bedrijf dat de 

gevolgen van de meest recente financiële crisis niet overleefde. Bovendien koos hij het 

onderwerp BIM, waarmee eigenlijk de gehele bouwsector nog worstelde. Lars verlegde zijn 

focus van het individuele bedrijf naar de gevelbranche als geheel en tilde daarmee zijn 

afstudeerwerk van een operationele- naar een bedrijfsoverstijgende invalshoek. Een prima 

uitdaging die direct spoorde met de intenties van de VMRG. De onbevangenheid en speurzin 

van iemand die geen deel uitmaakte van de branche en ook geen onderdeel is van de 

problemen beloofde veel en sloot aan bij de innovatieve ambities van de VMRG. Deze ambities 

komen voort uit VMRG-gedefinieerde trends, voor dit onderzoek de trend ‘virtualiteit’.  

De bouw kan naar de mening van de VMRG een grote sprong voorwaarts maken als het 

gebouw gezien gaat worden als combinatie van fysieke bouwaspecten en diensten. De focus 

van het bouwen op zich wordt dan losgelaten en verschuift naar het aanbieden van een 

totaaloplossing over de gehele levensduur, dit opent markten en transformeert de industrie. 

Virtuele modellen kunnen naast het bouwproces namelijk ook tijdens onderhouds-, 

actualisatie- en exploitatieprocessen ingezet worden om de levensduur van een gebouw 

succesvol te begeleiden. Uiteraard kan een virtueel gebouw ook van dienst zijn bij 

vraagstukken vanuit andere trends zoals circulaire economie, waarbij informatie over recycling 

en hergebruik keurig en gedetailleerd beschreven kan worden in een gebouwvirtualisatie.  

De aandacht voor de implementatie van BIM binnen de gevelbouw wordt van groot belang 

geacht. De VMRG-ambities op dit gebied zijn weliswaar nieuw, maar stoelen op langdurige 

ervaring waarin de VMRG eisen en standaarden definieert in de vorm van de VMRG 

Kwaliteitseisen en Adviezen. Dit kwaliteitskeurmerk heeft een grote coördinerende en 

ordenende werking en diverse bouwpartners gebruiken deze als leidraad voor hun handelen 

met de gevelindustrie. Voor de VMRG ligt het voor de hand om dit instrument in samenhang te 

brengen met de mogelijkheden van BIM-technologie. De filosofie waarbij het gebouw over de 

hele levensduur wordt beschouwd begint bij het ontwerp. De VMRG heeft daarom de intentie 

om voor architecten een niet-commerciële objectenbibliotheek te ontwikkelen waarmee op 

basis van louter eisen en wensen wordt ontworpen. Na voltooiing kan men dan samen met 

specifieke gevelengineers het meest passende gevelsysteem kiezen en uitdetailleren. 

Het ontwerpen en specificeren van de onderdelen voor een branche-brede 

objectenbibliotheek vormt het resultaat van Lars. Mede op basis hiervan kunnen de VMRG en 

haar bedrijven binnenkort besluiten nemen over investeringen en implementatie van de 

VMRG Objectenbibliotheek. Inmiddels is er dermate veel belangstelling voor deze thematiek 

dat er binnenkort al een werkgroep van start zal gaan omtrent BIM en zullen er basistrainingen 

BIM-gebruik worden opgezet. 

Bert Lieverse 

Nieuwegein, november 2016 
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