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GIS en BIM
Een introductie



TEXT

Woningbouwopgave Klimaatadaptatie Energietransitie Infrastructuur

Mobiliteit Landbouwtransitie Vergrijzing en zorg

Veiligheid

Polarisatie Leefomgeving en natuur

Waarom?
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GIS: Context BIM: Content



TEXT (BACKGROUND S)

Waarom meer integratie GIS en BIM?

Vergroten margesRisico’s verkleinenEfficiëntie verhogen

Integraal ontwerpen

Common Data 

Environment

Informatie-uitwisseling

en applicatie-integratie

Gedeeld beeld voor 

alle stakeholders
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Lifecycle

Voorlopig ontwerp Detail ontwerp

Werkvoorbereiding

Realisatie

Documentatie
BIM Data

GIS Data

DienstverleningUitvoering

Inkomsten

Master

Planning

Wetgeving &

vergunningverlening

Portfolio

Beheer

Project

Uitvoering

Opdrachtgever Opdrachtnemer
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Samenwerking

+

BIM GIS
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GIS managers, technici, 

programmamanagers, 

stakeholders, facility managers

Ontwerpers, engineers, project managers, 

technici, bouwprofessionals

Autodesk InfraWorks

Autodesk Civil 3D

ArcGIS Pro

Autodesk 

Construction Cloud 

& BIM 360 

ArcGIS Online 

& Enterprise
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InfraWorks

Civil 3D

GIS in BIM
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ArcGIS Pro

Scene Viewer

BIM in GIS



ANNOUNCEMENT

Persona’s
Een persona is een zeer gedetailleerde 
omschrijving van een gebruiker van 
jouw product of dienst.
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GIS + BIM Lifecycle

Voorlopig ontwerp Detail Ontwerp

Werkvoorbereiding

Realisatie

Documentatie
BIM Data

GIS Data

DienstverleningUitvoering

Inkomsten

Master

Planning

Wetgeving & 

vergunningverlening

Portfolio

Beheer

Project

Uitvoering

Medewerker
planontwikkeling

Databeheerder

Ontwerper



TEXT

Verantwoordelijk voor:

- Ontwerpproces

- Introduceren vernieuwingen met BIM

- Kernlid BIM Lab

Onderzoekend

Vernieuwend

Intelligent

Techneut

Pragmatisch

Vooruitstrevend

Karel Pels (38 jaar)

ONTWERPER

Verantwoordelijk voor:

- Ontwikkelen ruimtelijke plannen

- Communicatie met stakeholders

- Afstemmen plannen intern en extern

- Procesbegeleiding

Procedureel

Sociaal

Klantgericht

Analytisch

Jetske Jorritsma (32 jaar)

MEDEWERKER PLANONTWIKKELING

Verantwoordelijk voor:

- Beheer van de kernregistraties

- Afstemmen met opdrachtgevers

- Deelnemen in standaardisatie clubs

- Datakwaliteit

- Data beschikbaar maken

Nauwkeurig

Expert

Beschouwend

Gedegen

Simon Atterveld (56 jaar)

DATABEHEERDER
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User Stories
Een User Story is een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van de eindgebruiker.



TEXT

User Story

• Definieer de eindgebruiker

• Specificeer wat diegene wilt

• Beschrijf het voordeel

• Voeg acceptatiecriteria toe



TEXT

Wanneer is een User Story goed?

TestbaarHaalbaar

In te schatten

Creëert duidelijke waardeEenduidig en zelfverklarend

Juiste mate 
van detail



TITLE SLIDE

User Stories
3 uitwerkingen



TEXT

Aannemer of ingenieursbureau (AEC)

Als ontwerper wil ik ontwerpmodellen (BIM en CAD) 

gebruiken in GIS zodat ik de ruimtelijke impact van 

de ontwerpen inzichtelijk kan maken voor de 

stakeholders.



TEXT

User Story ontwerpmodellen tonen in GIS

Er is al best veel functionaliteit voor het in tonen van BIM modellen in GIS. Maar...

Als ontwerper wil ik ontwerpmodellen (BIM en CAD) 

gebruiken in GIS zodat ik de ruimtelijke impact van de 

ontwerpen inzichtelijk kan maken voor de stakeholders.

Stakeholders

Mate van detail

Bovengronds of ondergronds

3D GIS beschikbaar?

Meerdere 
versies tonen?

Type 
informatieproduct



TEXT

Uitgewerkte User Story

Als ontwerper wil ik ontwerpmodellen (BIM en CAD) 

gebruiken in GIS zodat ik de ruimtelijke impact van de 

ontwerpen inzichtelijk kan maken voor de stakeholders.

• De stakeholders zijn opdrachtgever, onderaannemers en eigen management

• Inpassing van model in de omgeving

• Bovengronds en ondergronds

• Geen 3D in GIS omgeving opdrachtgever

• Alleen de laatste variant is voldoende

• Kijken in browser, maar eventueel ook op de tablet

• Oude versies niet in GIS bekijken



TEXT

En nu

• Wat heb ik onder andere nodig?

− 3D-gegevens van de omgeving (bovengronds en ondergronds)

− In een Web Viewer

− Verschillende mogelijkheden voor de 2 stakeholders

− Doorlinken naar BIM voor oudere versies

Aan de slag!



TEXT

User Story ontwerpmodellen tonen in GIS

Verschillende varianten van ontwerpen beheren:

• Standaard BIM functionaliteit

• ISO 19650 (levenscyclus ontwerpen)

• Wilt u dit in het GIS herbouwen?



TEXT

Level of detail

• Alle details in uw GIS laten zien is misschien teveel 

• Doorklikken naar een BIM model kan een goede optie zijn

• Wat u in het GIS wilt doen, bepaalt het detailniveau



AGENDA PLAN - 4X

Gebruik de kracht van beide systemen

• Gegevens van omgeving verzamelen (basiskaarten, 3D data)

• Model in context tonen

• Uitvoeren GIS analyses

• Consolideren van data na afronding

• Voor details doorlinken naar BIM

GIS

• Tonen van alle details

• Tonen en beheren van meerdere versies

• Maken van het ontwerp

• Gebruiken GIS data als achtergrond

• Voor meer overzicht en analyses doorlinken naar GIS

BIM

Aanpassen naar eigen eisen en wensen



TEXT

GIS managers, technici, 

programmamanagers, 

stakeholders, facility managers

Ontwerpers, engineers, project managers, 

technici, bouwprofessionals

Autodesk InfraWorks

Autodesk Civil 3D

ArcGIS Pro

Autodesk 

Construction Cloud 

& BIM 360 

ArcGIS Online 

& Enterprise

ArcGIS GeoBIM



TEXT



TEXT

Gemeente

Als medewerker planontwikkeling wil ik het publiek 

toegang geven tot alle informatie in een 

ontwikkelgebied en daar meerdere soorten data 

goed inzichtelijk maken. 



TEXT

User Story toegang geven 

Als medewerker planontwikkeling wil ik het publiek 

toegang geven tot alle informatie in een 

ontwikkelgebied en daar meerdere soorten data 

goed inzichtelijk maken. 

Doelgroep en wensenWelke data?

Feedback 
ophalen?

Mate van detailHebben jullie vragen?



TEXT

Doelgroep analyse (stakeholders)

• Welke stakeholders zijn er?

− Burgers

− Bedrijfsleven 

− Bewoners van naastgelegen gebieden

− Belangengroepen 

• Welke van deze doelgroepen wilt u bereiken en welke misschien niet?

− Inloggen? Uitnodigen op naam? Feedback geven

• Wat wil welke doelgroep zien?



TEXT

Per doelgroep

Analyseer doelgroep

• Wat willen ze zien?

− 2D kaart of een 3D kaart

− Mate van detaillering

− Doorklikken naar details 

• Hoe willen ze / mogen ze feedback geven?

− Niet

− Pin met tekst

− Schetsen

− Anoniem of op naam?

• Hoe willen ze feedback ontvangen en wilt u die geven?

− Hoe serieus neemt u dit?



TEXT

Technische uitdagingen

• Ontwerp tekeningen tonen in bestaande omgeving

• Hoe toont u ontwerptekeningen op een “burgervriendelijke” manier

• Gaat u verschillende detailniveaus aanbieden?

− Is een compleet BIM model misschien teveel informatie?

− Kunt u ook toegang geven tot een BIM omgeving?

• Geleverde feedback tonen?



TEXT

Uitgewerkte User Story

• Doelgroep is breed

• Niet teveel details

• Feedback is welkom, maar houden we simpel (pin met tekst)

• Reactie op feedback aan het eind van inzage periode

• Burgers anoniem feedback, organisaties op naam

• Ontwerpen tonen in ons 3D-stadsmodel

• Laatste versie ontwerp laten zien

• Het moet binnen “alle” browsers draaien

Nu kunt u weer verder…. ‘’Als medewerker planontwikkeling wil ik het publiek toegang 

geven tot alle informatie in een ontwikkelgebied, en daar 

meerdere soorten data goed inzichtelijk maken.’’ 



TEXT

ArcGIS Urban

ArcGIS StoryMap

WebScene



TEXT

Waterschap

Als databeheerder van het waterschap krijg ik van 

de aannemer van ons HWBP project BIM modellen 

opgeleverd. Deze modellen wil ik niet verloren laten gaan

en meer en meer gaan gebruiken zodat ik naast onze 

2D registratie een 3D Digital Twin kan opbouwen.



TEXT

HWBP projecten, digital twin User Story

Als databeheerder van het waterschap krijg ik van 

de aannemer van ons HWBP project BIM modellen 

opgeleverd. Deze modellen wil ik niet verloren laten gaan

en meer en meer gaan gebruiken zodat ik naast onze 

2D registratie een 3D Digital Twin kan opbouwen.

Waarde van de Digital Twin?

Wanneer registratie opbouwen?

Waar gaat u uw registratie bijhouden?

Mate van detail

Koppeling bewaren?

3D informatie
model?



AGENDA PLAN - 4X

Informatiemodel en integratie

• Tonen van GIS data in de BIM omgeving

• Tonen van BIM modellen in de GIS omgeving 

Visuele integratie

• BIM gegevens overzetten naar een GIS 
informatiemodel

• GIS gegevens importeren in BIM modellen

Modelmatige integratie



TEXT

Modelmatige integratie

• BIM modellen zijn opgebouwd conform standaarden

− Deze zijn bedoeld voor aanleg, constructie, etc.

− Niet bedoeld voor asset management

• GIS modellen meer objectgericht

− Gericht op beheer, analyse

− Vaak ook op standaarden gebaseerd, maar met 
andere achtergrond ontworpen

• In welk system gaat u uw data beheren?

• Hoe matcht u de verschillende datamodellen?



TEXT

Informatiemodel

BIM modellen importeren in GIS

• Standaard import is mogelijk 

− Structuur blijft BIM structuur 

• Goed nadenken over een passend informatiemodel

− Welke informatie wilt u eruit halen

− Welke bedrijfsprocessen gaat u ondersteunen

− Hoe moet u dat structureren

− Hoe doet u dat met de branche? (DAMO)

• ETL procedure ontwerpen 



TEXT

Uitgewerkte User Story

Als databeheerder van het waterschap krijg ik van 

de aannemer van ons HWBP project BIM modellen 

opgeleverd. Deze modellen wil ik niet verloren laten gaan

en meer en meer gaan gebruiken zodat ik naast onze 

2D registratie een 3D Digital Twin kan opbouwen.

• Constructie kennen helpt bij plannen onderhoud

• Circulariteit van bouwstoffen

• Bij einde project verwerken 

• Zoveel mogelijk details overhalen

• Eventueel doorlinken naar BIM tekeningen voor alle details

• Voorlopig in eigen informatiemodel, maar wel werken aan algemeen model



TEXT (BACKGROUND S)

Tenslotte

• Een goede User Story helpt u om het juiste werk te doen

• Technologie is ondersteunend en niet leidend

• Vraag hulp bij technologie 

• Probeer ook over projecten heen te denken 

• Wees niet bang om te beginnen

• Experimenteren helpt u om de goede User Stories op te stellen

• Er is al veel GIS-BIM integratie tooling aanwezig!
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Meer informatie

• Esri Nederland Opleidingen: 

− 3D met ArcGIS Pro

− Diverse ArcGIS Online opleidingen

− GIS en BIM opleiding in ontwikkeling

− Bekijk meer (virtuele) trainingen via esri.nl/opleidingen

• Dienstverlening Esri Nederland: 

− Inspiratiesessie

− Bekijk de verschillende mogelijkheden op esri.nl/dienstverlening

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

https://www.esri.nl/nl-nl/services/dienstverlening/overview
https://www.esri.nl/nl-nl/aanmelden-mailings?rmedium=www_esri_nl&rsource=%2Fmailings

