‘Bouwen met BIM is bouwen op GIS’
Een Bouwwerk Informatie Model (BIM) is allereerst een digita-

“Om de uitwisseling tussen BIM en GIS zo gestroomlijnd mogelijk te

le weergave (3D-model) van de functionele en fysieke eigen-

laten verlopen, hebben Esri en Autodesk ervoor gezorgd dat het

schappen van een gebouw of infrastructuur. Daarnaast is BIM

eenvoudiger wordt om BIM-informatie in ArcGIS te gebruiken en

een nieuwe manier van samenwerken. Het centraal beschik-

geo-informatie in AutoCAD en InfraWorks.”

bare model wordt idealiter gebruikt door álle partijen die bij
het geplande bouwwerk betrokken zijn: de opdrachtgever,
architect, adviseurs, aannemer en installateur.
BIM en GIS raken steeds meer met elkaar verweven, vertelt
business developer Frank de Zoeten van Esri Nederland.
“Een koppeling van een BIM met GIS betekent dat betrok-
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kenen in het bouwproces zekerder kunnen zijn van hun
zaak en verrassingen voorkomt. Dat voorkomt frustratie en
niet geraamde kosten als de bouw begint.”
Bij BIM-modellen wordt onvoldoende rekening gehouden
met de omgeving waarin het gebouw staat. De context
heeft echter veel impact. “Er is sprake van een bepaalde
ondergrond – klei of zand. Ook liggen er vaak kabels en leidingen waar een aannemer op moet aansluiten. En er gelden
bestemmingsplannen met maximale bouwhoogtes en geluidsnormen die gecontroleerd moeten worden.”
Door het gebouw vanaf het begin in de juiste geografische positie te plaatsen kan het model dus worden afgestemd op geografische elementen. Als een bouwwerk er eenmaal staat wordt
het BIM-model gebruikt voor het integraal beheer en onderhoud.
Zo gaat het model de complete levenscyclus mee. Frank de Zoeten
legt uit hoe een koppeling tussen BIM en GIS concreet tot stand komt:
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‘BIM-dossiers zijn verbonden met omgevingsinformatie’
Grote gemeenten willen weten wat BIM voor hen kan betekenen. De gemeente
Den Haag ziet dat BIM veel potentie heeft voor gemeenten. Ze ervaart in
projecten wat er moet gebeuren om als gemeente een echte stap naar BIM
te zetten. Edward de Wit, senior beleidsmedewerker van de gemeente Den
Haag legt het uit: “Behalve het visuele aspect, geeft BIM de mogelijkheid
tot geautomatiseerde informatie-uitwisseling, monitoring van de gebouwde omgeving, koppeling met rekenmodellen, beoordelen van de
omgevingsrandvoorwaarden, input aan een 3D-stadsmodel en slimme
dossiervorming.”
De projecten werden gevoerd vanuit de afdeling Vergunningen &
Toezicht. Direct viel op dat de BIM-modellen niet geo-gerefereerd
zijn: coördinaten ontbraken. De Wit: “Dit terwijl de eerste vragen
die een inspecteur stelt, zijn: waar bevindt het gebouw zich precies,
welke impact heeft het op de omgeving, hoe ligt het ten opzichte
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van de bouwvlakken in het bestemmingsplan en welke functies bevinden zich in het gebouw?”
De gemeente ervaarde dat afspraken maken rondom BIM goed mogelijk is. “De verschillende teams binnen onze afdeling Vergunningen
& Toezicht hebben aangegeven welke informatie zij zichtbaar willen
hebben in een 3D-model.” Verder is een eerste aanzet gemaakt om
virtuele gebouwen in een GIS-omgeving te plaatsen. “Er is daardoor
bovendien inzicht ontstaan dat BIM-dossiers verbonden zijn met dynamische beleidsmatige en operationele omgevingsinformatie. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de leefomgeving in licht, lucht en geluid.”
Den Haag gaat nog verder. De gemeente is benieuwd naar het effect van het
zichtbaar maken van de geo-gerefereerde perceelsgrenzen en later de gebouwcontour op de bouwplaats met behulp van Augmented Reality. Wanneer dit blijkt
te kunnen zouden virtuele wapening en andere componenten ter plekke (inclusief
maatvoering) met BIM gecontroleerd kunnen worden.

‘BIM is de fundatie van het digitaal
bouwproces’
Bouwbedrijven en projectontwikkelaars werken vooral
met 3D-modellen vanwege de mogelijkheden die digitale informatie-uitwisseling, het koppelen aan reken- en
calculatiemodules en de voordelen die het ‘digitaal
bouwen’ met zich meebrengen. Dura Vermeer is als
innovatieve ontwikkelende bouwer bezig om bouwprocessen effectiever te maken.
“Ons uitgangspunt is dat we alles eerst digitaal
bouwen”, zegt BIM-manager Sander de Zee
bij Dura Vermeer. Hij werkt voor Dura Vermeer
Bouw-Zuidwest. “BIM is de fundatie van het digitaal bouwproces. Anno 2018 doen we alle projecten door middel van 3D-modellen. De komende
periode wordt er verder gewerkt aan standaardisatie in de keten. Het is van belang dat we op een
gestructureerde en uniforme manier informatie
uitwisselen.”
Het koppelen van BIM en GIS levert extra toegang
tot data op. “Wij zien veel mogelijkheden in het benutten van open data-bronnen. En hoe mooi is dat
je verbinding kan hebben met actuele data. Verder
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is het van belang om te weten waar we als opdrachtnemer op deze locatie allemaal mee te maken hebben.
tes tot aan bestaande bebouwing.” De kaart
maakt het beantwoorden van complexe vragen
snel eenvoudig, ervaart Sander de Zee. “Het
geeft ons inzicht hoe het gebouw eruit komt te
zien in zijn omgeving.”
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