
r Synergie in verscheidenheid

0ndersteunen liÍecycle
BIM richt zich op het proces von het ontwerpen, bouwen en behe-
ren von bouwwerken. Doorbil ligt het occent momenteel op het ont-

werp en bouwproces. Belongriik doorbinnen is een goede structuur

von de informoiie over de obiecten ter ondersteuning von de multi-

disciplinoire processen. Omdot deze structuur ook een ideole bosis
voor het focilily monogement en operotioneel gebruik biedt, zol men

BIM hier ook snel breder inzeiten.

G|S-gebruik vinden we eveneens in olle fosen von de lifecycle.
Hoewel een minder groot onderscheid don we bi1 AtM (nog) zien,
Iigt hei occent bij GIS meer op het ondersteunen von het beheren
en operotioneel gebruik. Ook in de plonning von de inrichting von
gebieden en het reoliseren von infrostructuren is GIS niei meer weg
te denken. ln de ontwerp- en bouwfose is gebruik relotief minder.

Meeniloqrde BIM en GlS
BIM gebruiken verbetert de somenwerking rondom het ontwerpen
en reoliseren von bouwwerken, resulterend in een betere kwoliteit
von het ontwerp en bouwproces. De drostische reductie von het oon-

tol fouten vonwege ofstemming iussen de disciplines droogt hier
sterk oon bii. GIS biedt meerwoorde door het geleverde in- en over-
zicht in locotiegebonden informoiie. Een goede regishotie von geo-

informoiie ondersteunt vio het roodplegen en onolyseren ervon veel
processen. Voor zowel BIM ols GIS geldt dot door de informotie
over de fysieke obiecten te integreren met ondersoortige informotie
ols gereloteerde documenten of procesinformotie in een ERP, de
meerwoorde verder toe zol nemen.

0pbouw model
De verschiiningsvorm von de gebruikte modellen is verschillend.
Gebouwmodellen komen uit de CAD-omgeving en bevotten een vol-
woordige 3D-omgeving. ln de presentotie genereert men 2D-'views'
op het model ols plottegronden, oonzichten, doorsneden en detoils.
GIS is troditioneel 2D, ol is de tronsitie noor 3D onstuitboor inge-
zet. Door het integreren von digitole terreinmodellen en ook 3D
CAD-modellen groeien BIM en GIS hier noor elkoor toe.

Een onder onderscheid is dot BIM zich in het olgemeen richt op één

bouwwerk. Hoe groot soms ook, betekent dit werken in het school-
gebied tussen l:500 en I :,l0. GIS kennen we ols kleinscholig voor
grote gebieden en grootscholig voor kleinere gebieden. In het

schoolgebied tussen I :200 en I :500 roken BIM en GIS elkoor.

v,
6

-
Gis
n!g!rlila

55

-

Bll|l oil 0ll
Door lon Roodzand

et vorige ortikel introduceerde BIM ols Bouw lnformotie
Model en besteedde oondocht oon logische groeipo-
den om het model te implementeren. Nu vergeliiken we
kenmerken von BIM en GlS. Belongriike input vormde
de Ruimteschepper Kenniskring-biieenkomsten woor

BIM cenhool stond. ln het biizonder een inleiding von Hein Corstens
leverde belongriike informotie. Hein is vonuit Corstens informotie-
orchitectuur nodrukkelilk octief in het werkveld woor BIM en GIS

elkoor roken.

BltUl & Gl§ deÍinitier
Een BIM is een digitole representotie von de fysieke en functionele
eigenschoppen von een te ontwerpen, te bouwen en/oÍ te beheren

bouwwerk. Het levert relevonte informotie von en voor de betrokken

portiien en disciplines. De informotie sloot men binnen het BIM een-

duidig, eenmolig, obiectgericht en integrool op.
Een GIS behoeft hier geen introductie, moor volledigheidsholve de
definitie uit wiki: Een geogrofisch informotiesysteem is een informo-
tiesysteem woormee ruimteliike gegevens of informotie over geogro-
fische obiecten kon worden opgeslogen, beheerd, bewerkt, geono-
lyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Gemeenschoppeliik is dus het slim vostleggen en benutten von infor-

motie over een ruimtelilk obiect.

BIM en GIS rqken steeds meer mel elkuor verweven. Zeker ols we vonuil het behe-
ren von gebieden kiiken, biedt de combinotie interessonte mogeliikheden. ln dit
tweede ortikel zetlen we Blllll en GIS n00sl elkuor en kiiken nooi verschillen en
n00r hoe de twee elkoor verslerken.
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LlD = level of Detoil.
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Overigens werkt het BIM met een nieuwe definitie om de mote von

detoil oon te geven: LOD (Level of Detoil).

Stondoorden
Hierin ziin ook de ontwikkelingen op het gebied von stondoorden

belongriik. Voor efficiëntere BIM-processen is op initiotief von de

Bouw Informotie Rood (BlR) de CB-NL ontwik-

keld, de Nederlondse Conceptenbibliotheek

voor de gebouwde omgeving. De CB-NL

bevoi een verzomeling von tooldefinities von

objecien en ruimtes die uniformerend werken

tussen bestoonde stondoorden, normen en

obiect-/productbibliotheken. CB-NL verbindt

zo bestoonde bouwstondoorden, moor ook

de in het geo-werkveld belongriike lMGeo-

stondoorden.

Gehiedsmodel
Overlop en synergie von BIM en GIS zien we

ols we een gebiedsmodel gebruiken. ln hel

schemo is een simplistische weergove von een gebiedsmodel uitge-

werkt.

Een gebied kunnen we opdelen in de verschillende inrichtingsele-

menten, die vervolgens weer op ie delen ziin in de onderliggende

oblecien. Dot is tot een verregoonde mote von detoil door te zetten

zools we dot in l'ypische ontwerpkoiecten zien. ln het schemo is dit

voor een oontol onderdelen weergegeven. Woorbil tevens is oon-

gegeven in welke omgeving (BlM of GIS) de uitwerking typisch

ploots zol vinden. Het schemo illustreert dot BIM en GIS elkoor vook

roken en ols combinotie de lifecycle-processen ondersteunen. Zo

zien we bii netr,verkinfrostructuren doi het netwerk om GIS vroogt,

terwiil de knooppunten (sioiions) eerder een B|M-benodering vro'

gen.

LOD definieert de detoilniveous met honderdtollen. ln het olgemeen
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,l00 
= Er is een obiect.
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LOD 200 = Er is een obiect met ongeveer deze ofmetingen.
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t , Soms komt ook nog LOD 500 in beeld, woorin men von het speci-
)o fieke (LoD 4OO-)oblect ook oongeeÍt wie het geleverd heeft, op

E welke dotum etcetero.

Iormolen
Ook de gebruikte formoten en de weergove von de modellen ver-

schillen. ln GIS werken we ol long met vector- en rosterpresentoties.

Relotief nieuw doorbii ziin de pointclouds die possen in de tronsitie

noor 3D GlS. BIM boseert

zich op vlokken (surfoces)

en volume-obiecten (so-

lids).

Een belongrijke functie

doorbil is de zogenoom-

de 'closh control'.

Doormee benut men de

representotie von de ver-

schillende objecten in het

model om te controleren

of deze elkoor niet door-

sniiden.

Er bestoot veel oondocht
voor het combineren von

CAD en GlS. Hoewel dit
geen obc'tje is, ziin oplos-

singen beschikboor. ln

een blog op de site von

Sofe Softwore werd de inte-

grotie von de twee vergeleken met die von ius d'oronge en tond-

posto, een weinig smookvolle combinotie en indicotie dot het geen

notuurliike twee-eenheid is. Moor mits we BIM en GIS ols somen-

hongende ocliviteiten benoderen en in de siructurering von de

modellen rekening houden met gecombineerde presentoties, kon

zeker een smookvoller dis ontstoon!

khemotisthe weergove gebiedsmodel.

Synergie in verscheidenheid

Het somenhongend beeld von het gebied mookt de combinotie von

BIM en GIS sterk. Het multidisciplinoire korokter von BIM verriiken

we met ioevoeging von de omgeving. Het te reoliseren nieuwe bouw-

werk post zo noodloos in de inrichting von de omgeving. Omgekeerd

kunnen we bii het ontwerp von biivoorbeeld netwerken voor energie



kunnen we in de (nobiie) toekomst BIM en GIS steeds

sterker ols logische combinotie inzetten. De combino-
tie von deze ruimteliike inÍormotiesystemen resulteert
in een posiiieve impuls voor de troditionele werkvel-
den von beide en ondersteunt het professioneel
monogement von gebouwen, gebieden en complexe
i n frostructu ren .
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of tronsport de kennis en mogeliikheden von BIM benutten.
Donkzii de oondocht voor deze synergie en de mede doordoor
steeds betere uiiwisselmogelilkheden en ofgestemde stondoorden,
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Kenniskring: kennisinteractie en (geo)netwerken
Maandeiijks orgonisrren w{ kennissessies. De sessies behandelen acruele geo-gereiaieerCe ihema's b'j interessante gehruikers aí hehben de vorm van een

rttini-seminar rondcm een specifiek onderwe:"p waar verschillenCe inieiders hun visie presentsren met een forum discussie.
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ondernemende geo-experts voor vrijwel elke rol en verantwoordelijkheid beschikbaar


