
r Een inlroduclie

BIM en GIS roken steeds meer mel elkuor verweven. Hoewel beide een duideliik

verschillende rol hebben, kunnen ze elkour versterken bii het plunnen, ontwerpen,

Door Jan Roodzand bouwen/inrichten en heheren von houwwerken, inÍrostruduren en gebieden.

lnteressont is ook de definities vonuit G|S-perspectief te bekiiken.

Op bosis von een ruimteliik model ondersteunt GIS immers ook de

levenscyclus von infrostructuren en/of gebiedsbeheer. Doorbii inte-

grotie met ERP, DMS, reoltime SCADA en ondere odministrotieve

syslemen benuttend.

BIM-meerwoorde
De belongriikste meerwoorde von BIM is dot olle poriilen die bil het

bouwproces betrokken ziln, werken met dezelÍde informotie en von

elkoor. zien wot er gebeuri. De informotie is continu beschikboor en

oltijd octueel. ln de outomolive en oerospoce-industrie post men der-

geliike methodieken en informotieopslog ol long succesvol toe.

De belongriikste voordelen ziin:
r Centrole en visuele communicotie
. Multidisciplinoir
. Efficiënt ontwerp
r Vroege deteciie mogeliike opties {conflicten)
r Bouwplootsbeheersing
. Goede os-built documentotie

Bouw lnÍormotierood
ln het stimuleren von hei gebruik von BIM in Nederlond speelt de

Bouw lnformotierood (BlR) een belongrijke rol. De BIR bestoot uii

vertegenwoordigers vonuit de bouwkolom: opdrochtgevers, oP-

drochtnemers, ingenieursbureous, instolloteurs en orchitecten. Somen

moken zil zich sterk voor een succesvolle tronsitie noor bouwen met

BlM. Vio BIM wil men hei uitwisselen von informotie iussen bedrii-

ven en disciplines binnen de gehele sector stimuleren. lnmiddels ziin

betrokkenen in de bouwsector overtuigd von de woorde von BIM

ols methodiek en instrument, moor ook von de 'zochte woorden':
een nieuwe wiize von somenwerken. De BIR wiist erop dot om suc-

cesvol integrool te werken het belongriik is dot de directies von orgo-

nisoties door honderd procent ochter stoon. BIM is immers meer don

een nieuwe tool, het vroogt een ondere wiize von werken von de

orgonisotie. Nieuwe werkstructuren, ondere rollen, kortom: een cul-

tuuromslog.

BlM-groeimodel
De Engelse overheid heeft vio een toskforce een model ontwikkeld

dot de typische groei von het gebruik von informotiedeling binnen

bouwprocessen weergeefi. Dit model mog zich inmiddels in brede-

re belongstelling, wooronder de BlR, verheugen. Het model toont

het groeitroiect in het benutten von informotie en informotiesyste-

men. Het geeft niet de volwossenheid von orgonisoties oon. Moor
is nuttig om de stotus von, en voortgong in, de ontwikkeling von

BIM te benchmorken. Het model post noor miin mening ook voor
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ong woren BIM en GIS twee verschillende werelden. Ze

komen nu steeds dichier bi1 elkoor. Een logische ontwikkeling

in een lond doi zo volgebouwd is. ln de Ruimfeschepper

Kenniskring is vio een presentotie vonuit beheer (RWS) en

infro-bouw (Heiimons] over BIM en de relotie met GIS gesPro-

ken. Vervolgpresentoties in dit koder sioon geplond. Het leek me

ook voor de G|S-lezers inieressont BIM te bekiiken.

Long woren Bllil en A$ tuee vervhíllende werelden. Ie konen nu steeds dkhrer bii elkoor.

B|M-deÍinitie
Eersi zoeken we een ontwoord op de vroog: wot is BIM eigenliik?

Als ie met die vroog het web opgoot, zie ie verschillende definities.

Ze hebben gemeen dot het goot over somenwerken en delen von

informotie tussen de (vele) bii het bouwproces betrokken portiien.

Het betreft grote hoeveelheden gegevens in een dynomisch proces

met veronderende rollen en vook ook omgevingen. Complex dus

met potentieel grote foolkosten.

De meest gehonteerde definitie is 'Bouw lnformotie Model'. Een digi-

iole representotie von de fysieke en functionele eigenschoppen von

een fociliteil. Het BIM is doormee een virtueel bouwwerk met olle

eigenschoppen von het te moken/beheren bouwwerk erin verwerkt.

Een ondere definitie is 'Bouw lnformolie Modelleren'. Het proces

von het genereren en gebruiken von bouwgegevens in de ontwerp-,

bouw- en beheersfose. Hier goot het dus om het verzomelen en

gebruiken von de informotie die de hele lifecycle (von idee tot sloop)

von een bouwwerk ondersteunt.

Ten slotte spreekt men von het'Bouw lnformolie Monogement'. Het

orgoniseren en controleren von de bedriifsprocessen. Woorbii men

gebruikmookt von een digitool prototype en de informotie over de

gehele levenscyclus von een bouwproces deelt.



geïntegreerde G|S{oepossingen, zools ik die binnen infrobeheer-

ders meemook. Doorom een korte ioelichting:

De grofiek tooni de mote von informotisering en integrotie von de

Maatvan lqT intèSratie #lËËËt*

Her grceipod voor Bllil-gebruíken.

verschillende processen binnen hei reoliseren von een bouwwerk

- 

(infrostructuur). Doorbinnen ziln vier niveous, ook wel levels

GiS genoemd, onderkend. Elk niveou kent een ondere werkwiize, onde-

'i!"'rii re doto, eigen progrommotuur en wiize von somenwerken.

AA, Orgonisoties moeten de verschillende niveous doorlopen op weg
-T noor het binnen BIM beoogde integrotieniveou.

-
Niveau O:

Hier vormen documenten de bosis.

De slog von onologe tekeningen

noor digitole documenten is wel
gemookf, moor de informotie is

'niet-intelligent'. De bouwtekening
(of situotieschets) toont het iuiste
beeld, moor besÍoot uit losse liinen

en vlokken. Ze onderkent nog

geen obiecten. Tekst- en spreod-

sheetbestonden beschriiven model

en bi jbeho'rende colculoties.

en modellen combineert men tot één view om zo te kunnen somen-

werken. Dit level noemt men ook wel 'Little BIM'. Veelol vindt de
somenwerking binnen één bedriif ploots, ol ondersteund door BIM-

sofiwore. De nodruk ligt op het verbeteren von de interne bedriifs-

Processen.

Niveau 3:
Het niveou woor het in feite om drooit: integrool werken. Hier wer-
ken veischillende orgonisoÍies (die elkoor niet hoeven te kennen) op

bosis von Open BIM-stondoorden somen. De gegevensuitwisseling

goof niet meer vio files of dotoboses, moor op het niveou von objec-
ten. Het bouwproces is doormee volledig geïntegreerd in de keten.

Zo werken noemt men ook 'Big BIM'.

LiÍerycle support
Op het beoogde B|M-level wisselt men informotie over de verschil-

lende fosen von de lifecycle uit. Ontwerpdoto vormen de bosis voor
de engineering, met toevoegingen vonuit de reolisotiefose vormt dit
weer de bosis voor het operotioneel gebruik en hel onderhovd. Zo

ontstooi een sterke relotie vonuii BIM met osset monogement en foci-
lity monogement. Onderstoond plootie toont de lifecycle, zools we

die binnen Nel4s presenteren, en ook in eerdere ortikelen is benut.

Let ook op het belong von goed gestruciureerde en geïntegreerde

doto ols bosis (onoloog oon Bl-model). Het illustreert doormee de

overeenkomst tussen de B|M-werkwilze, en een integrole benode-

ring von osset,/focility monogement vonuit de GIS-involshoek.

.tl
c,

Niveau l:
Op dit niveou worden de eerste

stoppen in de richting von BIM en

integrool GIS gezet; kernwoord
doorbi; is objeci. Obiecten osso-

cieert men in de bouw ol snel met

3D, moor het kunnen ook 2D-

objecten ziin. Zeker ols we het

GIS porollel dooÍrekken, zol hier-

von sproke ziin. Door met obiec-
ten te werken ontstoot intelligen-
tie en kon men informotie oon de

objecten koppelen. Er is nog geen

sproke von het integreren von verschillende disciplines. lnÍormqliewuorde
Ten slotte kort een blik op het opbouwen von informotie binnen het

Niveau 2: reolisotietroiect. We zien de onderkende fosen von de lifecycle
De op niveou 1 opgebouwde modellen komen hier bi; elkoor. terug. De mote von detoil groeit in elke Íose. Omdotverschillende
Somenwerken is hier het kernwoord. Op dii niveou benut elk onder- disciplines, en vook orgonisoties, betrokken ziin bii het proces is in

deel nog eigen informotiesystemen en dotoboses. Deze informotie de bestoonde (lst) situotie sproke von informoïieverlies bii de over-
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Lífetyle geboseed op gesiluctureerde doto, post binnen Bllt/t en 615.
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De opbouw von ínfomolie in hel bouwprorcs.

gcng tussen de fosen. Omdof doto niet meekomen, of omdot de

doto in een onder formoot nodig ziln, zien we bij oonvong von elke

fose energie verloren goon in het vergoren en opbouwen von infor-

motie. lnformotie die in feiie in de voorgoonde fose voorhonden
wos. Zo ontstoot de geschetste zoogtond. Binnen BIM zorgen de

door olle portijen benuite open stondoorden ervoor dot er geen

sproke meer is von dit informotieverlies. Door de integrotie met onde-

re processen ols plonning en finonciën ontstoot zelÍs extro informo-

tiewoorde (Soll).

ln een volgend ortikel zetten we BIM en GIS woi nodrukkelijker noosl

elkoor om de overeenkomsÍen en verschillen uit te lichten.

Jon Roodzond l.roodzond@ner4s.nl, itoodzond@ruÍm'leschepper.nl heeft

een ruime ervoing ols ondememeL odviseur en progromnomonoger in hef

inplenenïeren von G\S-omgevingen. Kennerkend doorbii ís de integmtíe

ervon met ondere infomllíesystemen en de oondotht voor

dorokwolrteitsospeclen. Hi1 is mede'iniïiotief nemet en plrlnet

ín Nel4s en Ruinlexhepper.

' . @lonRoodzond

www.net4s.nl
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Kenniskring: kennisinteractie en (geo)netwerken
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