GEO en BIM
GIS en BIM-software
Een kwestie van perspectief!

In de wereld van bouw- en infrastructuur is BIM een zeer actueel onderwerp. BIM
staat voor Bouwwerk Informatie Model(ling). Dit is een model en tegelijkertijd
ook een werkwijze, waarin alle relevante informatie van een bouwwerk
gedurende de hele levenscyclus eenmalig wordt opgeslagen, gebruikt,
beheerd en ondersteund. Het doel is: ervoor zorgen dat alle disciplines in het
bouwproces uit kunnen gaan van één waarheid in het samenwerken. Op deze
wijze is het mogelijk fouten in het ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud
te minimaliseren. Met andere woorden: de efficiency verhogen en faalkosten
voorkomen. Deze manier van werken wordt ook wel ‘virtueel bouwen’ genoemd.

De BIM aanpak
•

Beter verwachtingsmanagement: richting
opdrachtgevers, kopers en omwonenden.

•

Betere communicatie en samenwerking met partners
en leveranciers.

•

Meer werkplezier, meer tijd voor vakmanschap en
professionaliteit.

•

Minder fouten of opleverpunten, minder faalkosten,
meer kwaliteit.

•

Kortere doorlooptijd van ontwerp en uitvoering.

•

Efficiëntere processen.

•

Onderscheidende marktpositie, selectie op
toegevoegde waarde in plaats van capaciteit en
laagste prijs.

Bron: Bouwend Nederland; BIM voor Beginners

Wat vaak geassocieerd wordt met BIM is een 3D-model
van een bouwwerk. Zo’n objectgericht digitaal model
bevat informatie van de architect, constructeur, installateur,
aannemer etc. De gedachte is dat bijvoorbeeld een
constructeur berekeningen op het model kan uitvoeren en
de resultaten daarvan weer toevoegen aan het model. Een
installateur kan zijn installaties aan het model toevoegen
en eventuele ‘clashes’ met de constructie in een vroegtijdig
stadium vaststellen en daar vervolgens actie opnemen.
Het model kan ook worden gebruikt om hoeveelheden
te bepalen, het productieproces van prefab delen mee te
besturen of tekeningen voor de uitvoering te genereren.

BIM kan ook gezien worden als het geheel van
informatiesystemen dat de gehele levenscyclus van
een bouwwerk ondersteunt. Dan kan je denken aan het
ontwerpen, maar ook de inkoop en logistiek en het beheer
en onderhoud. Dan wordt BIM gezien als Bouwwerk
Informatie Management.
Een vraag die regelmatig aan Esri Nederland gesteld wordt:
“Hoe sluit GIS aan op BIM en vice versa?”.

Bouwproces
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we wat
dieper ingaan op het bouwproces en de levenscyclus van
bouwwerken en de rol van GIS daarin. Hiervoor gebruiken
we een generieke indeling in bouwfasen (A.M. Adriaanse
2014).

PROGRAMMEREN

ONTWERPEN

REALISEREN

BEHEREN EN
ONDERHOUDEN

Programmeren: alle activiteiten die nodig zijn om te komen
tot een programma van eisen voor het nieuwe bouwwerk
Ontwerpen: Het programma van eisen wordt, in
toenemende mate van gedetailleerdheid, vertaald naar
een maakbare oplossing. Vorm en samenstelling van het
bouwwerk worden in deze fase bepaald.
Realiseren: het bouwwerk wordt gerealiseerd op basis
van het uitgewerkte ontwerp. Dit gebeurt meestal op de
uiteindelijke gebruikslocatie.
Beheren en onderhouden (gebruiken): het bouwwerk wordt
in gebruik genomen, beheerd en onderhouden.

Bron: Oratieboekje Prof. Dr. Ir A.M Adriaanse

Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) wordt in alle
bouwfasen toegepast. Met een GIS kan ruimtelijke data
van een omgevingsmodel worden ingewonnen, bewerkt,
beheerd, geanalyseerd, gepresenteerd en gedeeld.

de kritische objecten die een verstorend effect op de
gehele omgeving kunnen hebben. Een andere vorm is het
inzichtelijk maken van condities. Zijn er ruimtelijke patronen
uit af te leiden waarom er een variatie is in conditie?

Het gebruik van GIS in het bouwproces begint bij het
letterlijk in kaart brengen van de omgeving. Wat is daar,
wat is de huidige situatie en hoe werkt deze omgeving, in
bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling of verkeersstromen?
Hiervoor kunnen zowel publiek beschikbare bronnen, in de
vorm van open data, als eigen bronnen worden gebruikt.
De vraag ‘wat wil men bereiken met een bepaald gebied
of in een bepaald gebied?’ is leidend. Moeten de woon- of
juist kantoorfuncties versterkt worden of juist niet? Met
stakeholders en discipline experts wordt onderzocht wat
de mogelijkheden zijn resulterend in een programma van
eisen.

Daar waar in GIS de omgeving centraal staat, zien we dat
BIM zich vaak bezig houdt met het bouwwerk en wat er zich
allemaal in het bouwwerk afspeelt. Een BIM-model heeft
een plek of locatie in een omgeving. In analogie met het
genoemde voorbeeld van de constructeur en installateur
is het hebben van één waarheid van de omgeving van
waarin het bouwwerk zich bevindt of gaat bevinden erg
belangrijk. Denk aan de ligging van kabels en leidingen, de
samenstelling van de ondergrond, bestaande bebouwing,
perceel eigendom, publiekrechtelijke belemmeringen,
beschermde monumenten, gebieden of stadsbeeld,
zichtbelemmeringen, etc. Met andere woorden: Wat is
de invloed van de gebouwde
omgeving op een bouwwerk
als geheel of juist andersom
en elk maatregelen zijn daaruit
te destilleren om zo efficiënt
mogelijk te werken en de kans
op faalkosten te beperken?

Het proces om te komen van de huidige situatie tot aan
een model van de gewenste omgeving wordt ook wel
geodesign genoemd. Hierin zijn verschillende stakeholders
en disciplines vertegenwoordigd. Stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten, energiebedrijven,
vergunningverleners, milieukundigen, geo-technici, etc.
Elke discipline brengt zijn specifieke kennis in en deelt dit
met andere disciplines om op zo’n manier te komen tot een
optimaal model voor toekomstige omgeving. Tijdens het
ontwikkelen van het plan worden belangen afgewogen en
daar waar mogelijk gekwantificeerd. Is het bijvoorbeeld
economischer een bouwwerk enkele meters naar achteren
te projecteren, zodat de kosten van het verleggen van
kabels en leidingen lager worden?

Ook tijdens de realisatiefase wordt gebruikt gemaakt van
GIS. Bijvoorbeeld voor omgevingsmanagement: Wat gaat
waar plaatsvinden en hoe wordt dit met de stakeholders
gecommuniceerd? Hoe wordt de aan- en afvoer van de
bouwplaats georganiseerd?

Na oplevering van het bouwwerk gaat de beheer en
onderhoudsfase in. Ook hier speelt GIS een rol. Zeker
als het gaat om uitgestrekte infrastructuur, zoals wegen,
vaarwegen en spoor. Maar ook voor ruimtelijk verspreide
beheerobjecten, zoals gebouwen, parkeerterreinen
of technische ruimtes. Met GIS kan assetmanagement
efficiënt worden uitgevoerd door werkzaamheden ruimtelijk
te optimaliseren, of fouten voorkomen door de kaart
te gebruiken om een conditie-inspectie van het juiste
object uit te voeren. Maar ook het inzichtelijk maken van

BIM model van het gebouw “First”
Weena Rotterdam

Context
GIS geeft een BIM-model van een bouwwerk context.
Waar in de omgeving staat het exact? Hoe is het gebouw
ten opzichte van bestaande of nog nieuw te bouwen

“First” op de juiste locatie met een luchtfoto als ondergrond

bouwwerken gesitueerd? Dit kan worden weergegeven
door het model bovenop een (topografische) kaart of
luchtfoto te plaatsen. Of er wordt gebruik gemaakt van een
3D virtual city model waarin meerdere BIM-modellen zijn
opgenomen. Adriaanse noemt dit in zijn oratie multi-BIM.
Dit 3D virtual city model kan ook wel worden gezien als een
digitale maquette met omgevingsinformatie die context
biedt voor de gedetailleerde BIM-modellen

Analyses

verbetering van het totale model.

Het BIM-model kan in haar ruimtelijke context worden
geanalyseerd. Denk aan een volumestudie van een BIMmodel die gesitueerd is in een digitale maquette. Welke
gebouwen krijgen last van de schaduwwerking van het
nieuwe gebouw of juist andersom? Of is in het kader
van duurzaamheid de oriëntatie ten opzichte van de zon
optimaal voor de plaatsing van zonnepanelen, rekening
houdend met omliggende gebouwen?

Een zeer realistisch beeld kan aan de belanghebbende
worden getoond door het BIM model in een virtual city
model beschikbaar te maken in een Oculus Rift. Hiermee
plaats je jezelf in het model en kan je er doorheen
bewegen.

Visualisatie
Om een BIM-model in een omgeving te plaatsen is
omgevingsinformatie benodigd. Vaak is dit soort informatie
eenvoudig beschikbaar als basiskaart. Maar wat als je
het BIM-model in een meer realistische omgeving wilt
weergeven? Dit is mogelijk door gebruik te maken van
als open data beschikbare informatie en informatie
van de opdrachtgevers. Met dit soort gegevens is op
eenvoudige wijze een digitale maquette te genereren
op basis van parameters als bouwhoogte, bouwvorm en
bouwperiode. Het resultaat is een omgevingsmodel waarin
een BIM-model kan worden gevisualiseerd. Dit kan een
fotorealistische visualisatie zijn, maar ook een thematisch
visualisatie op basis van de ouderdom van omliggende
gebouwen door deze weer te geven in verschillende
kleuren.

Modellen kunnen uiteraard ook in de realisatie fase worden
gebruikt om bijvoorbeeld de voortgang weer te geven en
in de beheerfase de onderhoudsconditie van het object.

Communicatie met touch screen en Occulus Rift Virtual reality bril
“First” op de juiste locatie met een luchtfoto als ondergrond in
een virtual city model van Rotterdam

Afspraken of informatiemanagement?

zichtbaar vanuit het Groot Handels Gebouw

Communicatie
Resultaten van visualisatie en analyses kunnen gebruikt
worden in de communicatie rondom het bouwproces. In
een vroegtijdig stadium kunnen de belanghebbenden,
de opdrachtgever, de ketenpartners, de burgers,
meegenomen worden in het proces van verandering.
Wat gaat er precies veranderen en waarom. De
veranderingen worden in een zo realistische mogelijke
situatie weergegeven. Eventueel aangevuld met relevante
omgevingsinformatie zoals bijvoorbeeld juridische of
ecologische belemmeringen. Belanghebbenden kunnen
in de gelegenheid gesteld worden digitaal op- en
aanmerkingen door te geven door deze in het model in
te tekenen. Deze input kan worden meegenomen in een

Aansluiting
GIS en BIM-software vullen elkaar perfect aan. Sterker nog:
GIS is een integraal onderdeel van BIM in de meest brede
zin. GIS geeft door de geo-component aan BIM-modellen
een ruimtelijke context, in de vorm van een digitale
maquette, waarmee de BIM-modellen gevisualiseerd en
geanalyseerd kunnen worden in de huidige of toekomstige
omgeving. De BIM-modellen kunnen als geheel gebruikt
worden voor ruimtelijke analyses of clash detections. BIM
biedt een omgevingsmodel of city model aan in GIS die
detaillering van de bouwwerken laat zien.

Een andere analyse die vaak gedaan wordt is de effecten
van de bestaande kabels en leidingen ten opzichte van het
BIM-model te bepalen. Welke worden beïnvloed door het
bouwwerk en wat zijn mogelijke omleggingsalternatieven?
Ook analyses als zichtbaarheidsanalyses, wat zie ik van een
gebouw vanuit bepaalde kijkhoeken of skyline analyses zijn
mogelijk? De digitale maquette, leent zich ook uitstekend
om in combinatie met geluid- en windrekensoftware
effecten weer te geven.

Zichtanalyse van “First” Rotterdam. Rood is niet “meer”

Als uitwisselingsstandaarden worden hierbinnen IFC en
CityGML toegepast. Een andere ontwikkeling is de CB-NL
waarmee definitieafspraken tussen de verschillende
disciplines steeds beter afgestemd worden. De CB-NL legt
de verbinding tussen bijvoorbeeld de definities van de
Object Type Libraries (OTL’s) van Rijkswaterstaat en ProRail
en geo-standaarden als IMGEO.

In een integrale levenscyclusbenadering van omgeving
en gebouwen, waarin gewerkt wordt modellen van de
(toekomstige) werkelijkheid komt de focus naast de kennis
en kunde die ingebracht wordt vanuit verschillende
vakdisciplines ook te liggen op het beheren van de
informatie. Ofwel informatiemanagement: het kunnen
voldoen aan de informatiebehoeften in de verschillende
processen met de hiervoor geschikte ICT-middelen met
goede afspraken over proces en informatie.

In het toepassen van BIM in de meest brede zin
van het woord is er niet één ICT-systeem die alle
informatiebehoeften kan invullen. Dit betekent dat het
op een gestructureerde manier kunnen uitwisselen
van informatie tussen de systemen van groot belang is.
Interoperabiliteit is dus een belangrijk aspect in BIM.
Standaarden die in de context van opdrachtgever en
opdrachtnemer aan populariteit winnen zijn de open
BIM-standaard COINS en communicatie standaard VISI.

Zowel GIS als BIM hebben de doelstelling met meerdere
stakeholders een virtueel model te maken van datgene
dat gebouwd en beheerd gaat worden, ter voorkoming
van faalkosten. Beiden maken gebruik van technieken
als visualisatie en clash detection om zo goed mogelijk
in beeld te brengen hoe de nabije toekomst er uit gaat
zien. Elk op zijn eigen schaalniveau. Belangrijk is en blijft
het maken en ondersteunen van goede afspraken over
uitwisselingsstandaarden, definities en locatie-informatie.

Geo en BIM, GIS en BIM; Een kwestie van perspectief!

Bronnen
•

Bouw Informatie Raad:
http://www.bouwinformatieraad.nl/wat-bim/

•

Oratieboekje Prof. Dr. Ir A.M Adriaanse

•

Bouwend Nederland; BIM voor Beginners

PRAKTISCH

klassen elementen getekend worden.

Hoe wisselen BIM en GIS nu informatie uit in de praktijk?
Over het algemeen gaat dit via het uitwisselingsformaat
IFC. Dit is de ‘open’ standaard die gebruikt wordt bij
OpenBIM. IFC staat voor ‘Industry Foundation Classes’. IFC
is bedoeld om modelinformatie uit te wisselen.

•

•
Voor uitwisseling van BIM naar GIS kan data in het IFCformaat geëxporteerd worden vanuit verschillende BIMprogramma’s. Met de Data Interoperability Extension
for ArcGIS of FME kunnen deze IFC-bestanden omgezet
worden naar feature classes in een geodatabase. Deze
feature classes kunnen dan verder gebruikt worden
in ArcGIS. Vanuit het BIM-programma Revit is het ook
mogelijk om met de FME-extensie voor Revit een RVZbestand te exporteren. Dit
bestand bevat naast een IFCbestand nog aanvullende
informatie die gebruikt kan
worden in GIS.

Let bij het maken van een IFC-export op dat er zo veel
mogelijk attributen en beschrijvende informatie mee
geëxporteerd wordt. Deze informatie kan uiteindelijk
heel waardevol zijn in GIS voor het onderscheiden van
verschillende elementen.
Hoe de ETL-tool voor het converteren van het BIMmodel naar GIS eruit komt te zien is afhankelijk van
de inhoud van het IFC-bestand. Om te voorkomen
dat voor elk IFC-bestand een afzonderlijke importer
geconfigureerd hoeft te worden, is het van belang om
afspraken te maken over welke objecten bibliotheek
er wordt gebruikt, in welke lagen er wordt getekend
en welke attribuut namen er worden gebruikt bij het
maken van de BIM-modellen.

Relevante informatie
ArcGIS-producten
•

ArcGIS for Desktop
o ArcGIS for Desktop 3D Analyst
o ArcGIS for Desktop Data Interoperability Extension

•

Esri City Engine

•

ArcGIS Online

Web links
Informatie over de 3D GIS oplossingen van Esri
http://www.esri.com/products/technology-topics/3d-gis
Informatie over geodesign
http://www.esri.com/products/technology-topics/geodesign

Informatie over direct te gebruiken content voor ArcGIS
http://www.esri.nl/arcgis-content

Informatie van de Bouw Informatie Raad (BIR) over BIM
http://www.bouwinformatieraad.nl/

Infroamtie ovber de Concepten Bibliotheek Nederland (CB-NL)
http://public.cbnl.org/

Uitwisseling van ArcGIS naar BIMsoftware via het IFC-formaat is
op dit moment nog niet mogelijk.
Er wordt wel gewerkt aan een
IFC-writer. Momenteel kan GISdata ingelezen worden in BIMprogramma’s via formaten als
CityGML, shapefile, DXF en DWG.

Bij het uitwisselen van data tussen
BIM en GIS zijn een aantal zaken
die aandacht vragen:
•

Het is van belang dat alle
modellen op coördinaten zijn
getekend, ofwel zijn voorzien
van een coördinaatsysteem.
Bijvoorbeeld door het
model in een BIMprogramma te koppelen
aan een CAD-bestand met
wereldcoördinaten.

•

Bij het maken van de
BIM-modellen is het van
belang dat er duidelijke
afspraken zijn over welke
objectenbibliotheek er wordt
gebruikt en in welke lagen of

ArcGIS Data interoperability ETL tool

Weergave in ArcGIS 3D Analyst ArcScene van IFC model afkomstig uit TEKLA
(Met dank aan Construsoft voor het ter beschikking stellen van het model.)

Auteurs
Frank de Zoeten en Niels van der Vaart, Esri Nederland

De wereld verandert soms sneller dan we doorhebben. Esri gelooft
dat het inzicht van kaarten en analyses op geografische informatie
kunnen helpen om het verschil te maken. Een Geografisch Informatie
Systeem (GIS) is hiervoor het middel: hierin wordt informatie bijzonder. Met haar ArcGIS-informatie-technologie daagt Esri, al meer
dan 45 jaar, anderen voortdurend uit vanuit een geografische bril te
kijken naar informatie.
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