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1.

Introductie

1.1 Doel en scope van het BIM Uitvoeringsplan
Doel van dit BIM Uitvoeringsplan is om succesvolle toepassing van BIM in de Ontwerp en Uitvoeringsfase van het project te
borgen. In dit Uitvoeringsplan zijn de afspraken vastgelegd die de projectpartners hebben gemaakt (en nog zullen maken) om
tenminste op de BIM-levermomenten te voldoen aan de informatiebehoeften van de opdrachtgever (OG). De OG heeft deze
levermomenten (data drops) en bijbehorende informatiebehoeften gedefinieerd in HENSELMANS ILS + BIM Protocol V2.0
Het BIM Uitvoeringsplan is opgesteld door de BIM Manager voor dit project. De BIM Regisseur wijst – indien van toepassing – een
centrale BIM-coördinator aan. Ieder bedrijf dat (of iedere discipline die) deel uitmaakt van het ontwerp- en/of uitvoeringsteam,
benoemt een eigen bedrijfsinterne BIM Coördinator voor het project. Deze bedrijfsinterne (of discipline-) BIM Coördinatoren
communiceren direct met de BIM Regisseur en leveren vanuit de eigen discipline inbreng in dit BIM Uitvoeringsplan. De BIM
Coördinatoren zijn ervoor verantwoordelijk dat de input van hun bedrijfsinterne projectteams wordt geleverd conform de afspraken
uit dit BIM Uitvoeringsplan. (NB: het ‘bedrijfsinterne projectteam’ kan in voorkomende gevallen bestaan uit één persoon; deze
vervult dan verschillende rollen in het project, waaronder die van BIM Coördinator).

De afspraken, eisen en aanbevelingen uit dit BIM Uitvoeringsplan zijn van toepassing voor alle partijen die betrokken zijn bij het
produceren, gebruiken, controleren of raadplegen van BIM-informatie binnen het project, inclusief de opdrachtgever en eventuele
gebruikersorganisaties.

Wanneer om welke reden dan ook wijzigingen in vastgestelde (BIM-)afspraken noodzakelijk zijn, zal de BIM Regisseur zich
inspannen om consensus te bereiken over de gewijzigde afspraken alvorens ze door te voeren in het BIM Uitvoeringsplan.

1.2 Status
Het BIM Uitvoeringsplan is gerelateerd aan de contractuele bepalingen met betrekking tot BIM (in casus het HENSELMANS ILS +
BIM Protocol V2.0), maar maakt zelf geen deel uit van de contractdocumenten. Bij eventuele discrepanties tussen het BIM
Uitvoeringsplan en de contractdocumenten, prevaleren de contractdocumenten.
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2.

Projectgegevens

2.1 Projectidentificatie
Projectnaam

: …

Opdrachtgever

: …

Projectomschrijving

: …

Locatie/adres project

: …

Projectcoördinaten (GPS, RD-stelsel etc.)

: n.v.t.

Contractvorm

: Bouwteam

(Verwijzing naar) BIM Protocol voor dit project

: H ENSELMANS ILS + BIM Protocol V2.0.pdf

(Verwijzing naar) ILS voor dit project

: H ENSELMANS ILS + BIM Protocol V2.0.pdf

Overige opdrachtgevers- en gebruikerseisen m.b.t. BIM

: Henselmans Bouw en Ontwikkeling

2.2 Projectpartners
Projectpartners

Organisatie/bedrijf

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Opdrachtgever
Architect
(directievoerder)
Constructeur
Adviseur E+ Winstallaties
Projectmanager

Henselmans Bouw en

Bouwbedrijf

Ontwikkeling

BIM Regisseur

Henselmans Bouw en

Bouwbedrijf

Ontwikkeling

BIM-coördinator

Henselmans Bouw en

Bouwbedrijf

Ontwikkeling

0226-312 375

Jochem Hoogland

j.hoogland@henselmans.nl

0226-312 375

0226-312 375

Werktuig Installatie
Sprinkler Installatie
Electra Installatie
Staalconstructie
HSB-elementen
Aluminium kozijnen
Liften
Kanaalplaatvloeren
Geveldrager en lateien
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3.

Doel en toepassing

3.1 BIM-doelen
In dit project zal BIM worden ingezet voor:
•
•
•
•
•

Beheersen van risico’s en zekerheid van de haalbaarheid van het project
Voorzien in de informatiebehoeften van de opdrachtgever, zoals gedefinieerd in respectievelijk het BIM Protocol en de ILS
voor dit project
Realiseren van een geïntegreerd, multidisciplinair afgestemd ontwerp
Basis voor inkoop
Controleren/ communicatie met adviseurs/ onderaannemers en leveranciers

3.2 BIM-toepassingen
Om de BIM-doelen te kunnen verwezenlijken, zijn voor dit project de volgende BIM-toepassingen geselecteerd
•

Ruimtelijke coördinatie van verschillende deelontwerpen, c.q. aspectmodellen;

•

Bepalen van hoeveelheden t.b.v. kostenramingen in diverse stadia van ontwerp en engineering;

•

Validatie van het ontwerp t.o.v. het Programma van Eisen / de Vraagspecificatie

•

Worden de beschikbare volumes gevuld door de Aspectmodellen van de onderaannemers/ leveranciers

•

Beschikken de elementen in de modellen over de aanvullende achterliggende informatie te denken aan kleur,
materialisatie, afwerking etc.

4.

BIM Proces

4.1 Fasering
Projectfase

Start

Einde

Uitvoeringsplan van
toepassing?

Ontwerp

…

…

Ja/Nee

…

…

Ja/Nee

•

Functioneel/Conceptueel Ontwerp

•

Technisch Ontwerp

Realisatie
•

Detailengineering / werkvoorbereiding

•

Uitvoering

Om te onderstrepen dat er door BIM echt iets verandert, is ervoor gekozen om een fasering toe te passen die meer recht doet aan
het BIM-proces. De daadwerkelijk toe te passen fasering hangt sterk af van de BIM-leveringsmomenten, c.q. beslismomenten die
de OG heeft gedefinieerd in de ILS.
Cruciaal is dat per project voor iedereen duidelijk is wat de fasering is en welke resultaten per fase van de betrokken
projectpartners worden verwacht. Zie daarvoor ook paragraaf 5.1: ‘Dataoverdrachtschema’.
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4.2 Organisatie van de (BIM-)samenwerking
De aanwezige BIM-rollen worden ingevuld door de volgende personen:
Rol

Rolbeschrijving (taken,
verantwoordelijkheden,
bevoegdheden)

Verantwoordelijke

Bedrijf

Contactgegevens

Opdrachtgever
Projectmanager aannemer

Aansturen intern project team

Henselmans Bouw
en Ontwikkeling

Uitvoerder aannemer

Aansturen Bouw op locatie

Henselmans Bouw
en Ontwikkeling

BIM-Regisseur aannemer

Realiseren van een
Geïntegreerd multidisciplinair
afgestemd ontwerp

BIM-Coördinator aannemer

Valideren aspectmodellen

Projectleider bouwkunde

Ontwerp nieuwbouw

BIM-coördinator
bouwkunde

Modelleren bouwkunde

Projectleider constructies

Ontwerp constructies

BIM-coördinator
constructie

Modelleren constructies

Projectleider E+W
installatie advies

Ontwerp installatie

Jochem Hoogland

Henselmans Bouw
en Ontwikkeling

06-10373336

Henselmans Bouw
en Ontwikkeling

BIM-coördinator E+W
installatie advies
Projectleider W-installatie
BIM-coördinator Winstallatie
Projectleider
Sprinklerinstallatie
BIM-coördinator
Sprinklerinstallatie
Projectleider
E-installatie
BIM-coördinator
E-installatie
Projectleider geveldragers
BIM-coördinator
geveldragers en lateien
Projectleider betonvloeren
BIM-coördinator
betonvloeren
Projectleider
staalconstructie
BIM-coördinator
staalconstructie
Projectleider …
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BIM-coördinator …
Projectleider …
BIM-coördinator …

…
…
enzovoort

4.3

Organisatieschema voor het project

Aandachtspunten voor het organisatieschema:
•

Personele invulling van de verschillende ‘BIM-rollen’;

•

Verhoudingen van de verschillende BIM rollen ten opzichte van elkaar;

•

Verhouding van BIM-rollen tot andere, ‘reguliere’ rollen in het project, zoals de projectmanager en de projectleiders van de
betrokken organisaties en bedrijven.

Voorbeeld van een organisatieschema, gericht op BIM rollen

4.4 Structuur van aspectmodellen
Aspectmodel

Projectfase(n)

Verantwoordelijk bedrijf

(BIM)Software

Bouwkundig model

Ontwerp

Constructiemodel

Ontwerp

W-installatiemodel ontwerp

Ontwerp

CV-installatiemodel ontwerp

Ontwerp
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E-installatiemodel ontwerp

Ontwerp

Sprinkler-installatiemodel ontwerp

Ontwerp

Coördinatiemodel ontwerp

Bouwvoorbereiding

Henselmans Bouw en Ontwikkeling

Solibri

Coördinatiemodel detailengineering/uitvoering

Bouwvoorbereiding

Henselmans Bouw en Ontwikkeling

Solibri

W-installatiemodel detailengineering/uitvoering

Realisatie

CV-installatiemodel detailengineering/uitvoering

Realisatie

E-installatiemodel detailengineering/uitvoering

Realisatie

S-installatiemodel detailengineering/uitvoering

Realisatie

Leveranciersmodel staalconstructies

Realisatie

Leveranciersmodel liften

Realisatie

Leveranciersmodel prefab vloer elementen

Realisatie

Leveranciersmodel geveldragers en lateien

Realisatie

Leveranciersmodel gevelelementen

Realisatie

Leveranciersmodel aluminium kozijnen

Realisatie

Leveranciersmodel binnenwanden

Realisatie

........
.........
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4.5 Overall workflow schema
Fasering volgens NEN2574; Technisch Ontwerp -> Bouwvoorbereiding -> Realisatie

zie bijlage 1 Modelinhoud per fase, behorend bij de Henselmans ILS + Protocol V2.0
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5. Informatie & data
5.1 Dataoverdrachtschema
Het onderstaande Dataoverdrachtschema is opgesteld en vastgesteld voor de volgende fase(n): Bouwvoorbereiding & Realisatie
Informatie/data

Vragende
projectpartner

Leverende projectpartner

Detailniveau

Datum /
periode

Data-formaat

Model Bouwkunde

Opdrachtgever

Architect

LOD300

Maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model Constructies

Opdrachtgever

Constructeur

LOD300

Maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model Installaties

Opdrachtgever

Installatie Adviseur

LOD300

Maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Geïntegreerd, multidisciplinair afgestemd ontwerp

Bouwkundig aannemer

Opdrachtgever

LOD300

Maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model Vloerelementen

Bouwkundig aannemer

Vloeren leverancier

LOD400

Maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model prefab beton

Bouwkundig aannemer

Prefab leverancier

LOD400

Maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model Staalconstructie

Bouwkundig aannemer

Staal leverancier

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model gevelelementen

Bouwkundig aannemer

Gevelelementen
leverancier

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model kozijnen

Bouwkundig aannemer

Kozijn leverancier

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model binnenwanden

Bouwkundig aannemer

Afbouw leverancier

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model W installaties

Bouwkundig aannemer

W installateur

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model E installaties

Bouwkundig aannemer

E installateur

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

Model S Installaties

Bouwkundig aannemer

S installateur

LOD400

maand/
jaar

IFC/ DWG/ PDF

5.2 Beheer van BIM-extracten
Het projectteam gaat het beheer van versies, herkomst en status van BIM-extracten op de volgende manier invullen:
-

In een aparte lijst, beheerd door de BIM Regisseur

-

Bij verstrekking extracten altijd een documenten overzicht toevoegen

-

door referenties in de metadata

-

via het online, digitale Document Management Systeem Google Drive

Het is niet toegestaan om zodanige wijzigingen of aanvullingen in de extracten op te nemen, dat deze inhoudelijk gaan afwijken
van de bronbestanden waaruit ze zijn gegenereerd. Inhoudelijke discrepanties tussen bronbestanden en hun extracten moeten te
allen tijde worden vermeden.
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5.2 Uitwisselingsformaten
Het onderstaande schema geeft een overzicht van de bestandsformaten die de projectpartners zijn overeengekomen voor de
uitwisseling van (aspect-)modellen en andere bestanden.

Projectbestanden

IFC

BCF

RVT

DWG

versie

versie

versie

versie

SMC

…

PDF

XLS

DOC

versie

versie

versie

X

X

X

versie
Aspectmodellen in ontwikkeling

IFC2x3

n.v.t.

Definitieve aspect-modellen

IFC2x3

n.v.t.

Coördinatiemodellen

X

Issues

V2.0

Informatie extracten

X

5.3 Modelcontrole / borging modelkwaliteit
Iedere projectpartner dient de eigen databestanden en/of 3D modellen die bestemd zijn voor uitwisseling, zelf te controleren op
correctheid en volledigheid voordat ze beschikbaar worden gesteld voor uitwisseling. Dit is de verantwoordelijkheid van de
bedrijfsinterne BIM-coördinator. (Versies van) 3D aspectmodellen dienen clashvrij te zijn en te voldoen aan de modelleerafspraken
uit hoofdstuk 7 van dit BIM Uitvoeringsplan, vóórdat ze worden gedeeld met andere projectpartners. In onderstaande tabel wordt
een overzicht gegeven van de typen kwaliteitscontroles die moeten worden uitgevoerd.

Uit te voeren controles

Wanneer

Wat (model)

Door wie

Methode

Visuele controle

Wekelijks of vaker

Aspectmodellen

Opdrachtnemer

IFC-viewer

Model review (verificatie
&validatie

Wekelijks of vaker

Aspectmodellen

Opdrachtnemer

Toetsen

Standaard modelcontrole

Voorafgaand aan
uitwisseling

Aspectmodellen

Allen

Toetsen

Clash controle

Wekelijks of vaker

Aspectmodellen

Opdrachtgever

Clash software

Integriteit controle

Maandelijks of vaker

Aspectmodellen

Opdrachtnemer

Clash software

Open BIM-controle

Voorafgaand aan
oplevering

Aspectmodellen

Opdrachtnemer

IFC-viewer

Controle op wet- en regelgeving

Voorafgaand aan
oplevering

Aspectmodellen

Opdrachtnemer

Toetsen

•
•
•
•
•
•
•

Visuele controle: controleren of er geen onbedoelde elementen, objecten of fouten in het model zitten en of het
model conform de ontwerpuitgangspunten is uitgewerkt.
Model review (verificatie & validatie): toetsen van het model aan het Programma van Eisen of Vraagspecificatie;
validatie van de in het model vervatte oplossingen.
Standaard modelcontrole: controleren of het model voldoet aan de modelleringsafspraken die in dit BIM
Uitvoeringsplan zijn vastgelegd.
Clash controle: controleren of het model geen onbedoelde duplicaten en doorsnijdingen bevat.
Integriteitscontrole: controleren of de projectdata geen ongedefinieerde, onjuist gedefinieerde of onbedoeld
redundante elementen bevatten.
Open BIM-controle: Controleren of het model is opgebouwd conform de uitgangspunten en afspraken voor
(bijvoorbeeld) een correcte IFC-export.
Controle op wet- en regelgeving: controleren of het model voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving en
normen.
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6. Communicatie
6.1 Informatie-uitwisseling
•

Basis voor de afspraken rond informatie-uitwisseling wat betreft inhoud en tijdstippen zijn de in de ILS beschreven BIMleveringen (data drops). De projectpartners maken aanvullende afspraken over de onderlinge informatie-uitwisseling in het
Data-uitwisselingsschema (zie paragraaf 5.1). Iedere projectpartner levert de daarin overeengekomen informatie/data op de
overeengekomen tijdstippen, in de overeengekomen bestandsformaten en stelt deze via email beschikbaar aan de andere
projectpartners.

•

Alle bestanden met betrekking tot BIM worden uitgewisseld via email. Frequentie (waar het nieuwe of gewijzigde bestanden
betreft): zie onderstaand schema (voorbeeld voor Technisch Ontwerpfase).

Uitwisseling BIM-bestanden
Actie

Uploaden aspectmodellen B, C, E, W &
S in IFC-formaat

Checken, clashen,
coördineren aspectmodellen

Rapporteren issues uit
checken, clashen,
coördineren
aspectmodellen

Verwerken issues

Frequentie

2 Wekelijks op
maandag

2 Wekelijks op di t/m
do

2 Wekelijks op vrij

2 Wekelijks van di t/m
do

Verantwoordelijken

Projectpartners

BIM-regisseur

BIM-regisseur

Projectpartners

Solibri

BIM collab (.bcf)

Software
•

In Google Drive moet gedurende het project de hoofdmappenstructuur worden gehanteerd en in stand gehouden, zoals
gedefinieerd door de BIM Regisseur. De BIM-regisseur draagt zorg voor de upload- en toegangsrechten van Google Drive

•

(Aspect-)modellen moeten worden uitgewisseld in IFC bestandsformaat. Indien modellen worden uitgewisseld in native
formaat, gebeurt dit met behulp van views, bijbehorende extracten en objecttypenbibliotheken, zonder beperkingen. Het
gebruik van deze gegevens door de overige projectpartners is contractueel beperkt tot uitsluitend dit project.

•

Iedere projectpartner is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij werkt met de meest actuele versies van modellen, bestanden en
documenten die via Google Drive zijn vrijgegeven.

•

De projectpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie. Uit dien hoofde checkt iedere
projectpartner nieuwe informatie bij ontvangst (met uitzondering van modellen die zijn voorzien van een clashrapportage of
een verificatierapport). Eventuele afwijkingen of problemen die daarbij aan het licht komen, worden zo snel mogelijk gemeld bij
de BIM-regisseur en de betreffende projectpartner.

6.2 Communicatie van issues
Issues en de status van issues worden op de volgende wijze gecommuniceerd: via de Henselmans server op Bimcollab,
https://henselmans.bimcollab.com Opdrachtgever zal zorgdragen voor 1 toegang t.b.v. de opdrachtnemer tot deze server.
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6.3 Bijeenkomsten
Planning van besprekingen en gezamenlijke sessies, inclusief identificatie van deelnemers

Vergadering / bespreking

Frequentie

Voorbereiding

Eenmalig

Deelnemers

Locatie

Planningssessie(s)
Ontwerp- en engineerings sessies
Model review sessies
Ontwerpcoördinatiebijeenkomsten
Clashcoördinatiebijeenkomsten
BIM coördinatiebijeenkomsten

•

•
•
•
•
•
•
•

Voorbereiding: het is aan te bevelen om bij de start van een project één of meer bijeenkomsten te plannen van (voor
zover van toepassing) de BIM-regisseur, de centrale BIM-coördinator en de BIM-coördinatoren van de deelnemende
bedrijven. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst(en) is opstellen van het BIM Uitvoeringsplan. Afhankelijk van de
voortgang en de toevoeging van nieuwe projectpartners kunnen vervolgsessies noodzakelijk of wenselijk zijn.
Kick-off: het is aan te bevelen om, zodra het BIM Uitvoeringsplan in concept gereed is, dit te bespreken en vast te stellen
in een kick off sessie met het volledige projectteam. Denk ook aan de goedkeuring van/instemming met het BIM
uitvoeringsplan door de projectmanager en projectleiders van de betrokken bedrijven!
Planningssessie(s) met het volledige projectteam voor het opstellen van (updates van) het dataoverdrachtsschema.
Ontwerp- en engineering sessies: bijeenkomsten waarin het multidisciplinaire projectteam aan de hand van de (aspect) modellen het ontwerp doorloopt en evalueert, oplossingen genereert en beslissingen neemt die vragen om een integrale
benadering.
Model review sessies: verificatie en validatie van de in het model vervatte ontwerpoplossingen.
Ontwerpcoördinatiebijeenkomsten: bijeenkomsten waarin de resultaten van clash controles en andere issues worden
besproken en opgelost. Centrale bespreking van de issues helpt om mogelijke ‘conflicten’ snel op te sporen en op te
lossen.
Clashcoördinatiebijeenkomsten: bijeenkomsten waarin de resultaten van clash controles worden besproken en
onderscheid wordt aangebracht in issues ten aanzien van foutief modelleren en ontwerpfouten.
BIM coördinatiebijeenkomsten: bijeenkomsten waar het BIM uitvoeringsplan wordt besproken (inhoud en voortgang) en
eventueel bijgesteld. Het eventueel gelijktijdig aanpassen van bijvoorbeeld coördinaten van 3D modellen maakt hier
onderdeel van uit.

6.4 Document Management Systeem (DMS)
Het projectteam maakt gebruik van het volgende online Document Management Systeem:
<naam DMS, (bijvoorbeeld Chapoo, ProjectPlace, DocStream, SPIN, ......>

De <BIM rol> is verantwoordelijk voor de inrichting (mappenindeling) van het DMS, het verschaffen van toegang en het verschaffen
van toegangsrechten voor de projectteamleden (bijvoorbeeld: alleen lezen of ook muteren).
Het DMS vormt de gemeenschappelijke data-omgeving van het projectteam en is het enige medium dat projectteam ter
beschikking staat om te delen bestanden op te slaan, uit te wisselen en te verspreiden.
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7.

Modelleerafspraken

7.1 Lokale positie en oriëntatie, nulpunt
De lokale positie van BIM-extracten moet onderling als volgt worden gecoördineerd:
•

in ieder BIM-extract is de representatie van het bouwwerk als model of tekening vlakbij het nulpunt gepositioneerd;

•

de representatie van het bouwwerk moet in BIM-extracten in het algemeen zodanig zijn georiënteerd, dat de orthogonaliteit
samenvalt met de x- en y-as en dat in een bovenaanzicht het Noorden zoveel mogelijk naar de bovenkant of de hoofdingang
naar de onderkant wijst.

Het projectteam maakt gebruik van een fysiek 0-puntobject op de coördinaten 0.0.0. Dit object wordt mee geëxporteerd naar (IFC)extracten.

Fysiek 0-puntobject (Bron: BIM Basis Informatieleveringsspecificatie)

7.2 Naamgeving bestanden
Het is belangrijk dat alle bestanden van of behorend bij (aspect-)modellen en BIM-extracten op een logische, betekenisvolle,
herkenbare, begrijpelijke, uniforme en consistente manier worden gestructureerd en naamgegeven.
Alle bestanden behorend bij (aspect-)modellen en BIM-extracten worden op de volgende wijze gestructureerd en naamgegeven:

<projectnummer Henselmans>_<discipline>_<Opdrachtnemer>.<suffix>
De bouwwerknaam voor dit project is: …

Voor <discipline> worden de volgende codes gehanteerd:
•

BWK = Architectuur/bouwkunde

•

CON = Constructie

•

INS-W = Werktuigkundige installaties

•

INS-E = Elektrotechnische installaties

•

INS-S = Sprinkler installaties

•

............ (naar behoefte aan te vullen)

Voor <Opdrachtnemer> wordt de (indien mogelijk afgekorte) bedrijfsnaam gehanteerd.
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7.3 Classificatie en codering
Het te gebruiken classificatiesysteem voor objecten in (aspect-)modellen en BIM-extracten is:
4-cijferige NL/SFB classificatie voor de codering van alle objecten, gebruik makend van de NL-SFB nummercodes voor variantelementen (zonder haakjes) en bijbehorende omschrijvingen. Daar waar het algemene of verzamelniveau wordt gebruikt, wordt de
code met één of twee nullen aangevuld tot vier cijfers. Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van cijfers is
toegestaan.

7.4 Bouwlaagindeling en -naamgeving
Notatie van de bouwlaagnaamgeving:
<bouwlaagnummer><verdiepingsoort><spatie><tekstuele omschrijving>, waarbij:
•

<bouwlaagnummer>: ..., -2, -1, 00, 01, 02, ..., waarbij 00 voorbehouden is voor de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang.

•

• <verdiepingsoort>:
o

bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen karakter);

o

Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, waarbij:
a = 1ste tussenverdieping,
b = 2de tussenverdieping,
etc.

•

<tekstuele omschrijving>: kelder, begane grond, eerste verdieping, etc., dak

7.5 Duplicaten en doorsnijdingen
In aspectmodellen die worden gedeeld met projectpartners en in geïntegreerde modellen, c.q. BIM-extracten die aan de
opdrachtgever worden verstrekt, mogen in beginsel geen duplicaten voorkomen.

In coördinatiemodellen zijn duplicaten uitsluitend toegestaan voor de volgende toepassingen:
▪

het vergelijken van de geometrie van objecten die voorkomen in de aspectmodellen van twee of meer projectpartners;

Voor alle andere toepassingen zijn duplicaten niet toegestaan.

Geheel of gedeeltelijke doorsnijding van BIM-objecten onderling is in beginsel niet toegestaan, met uitzondering van
doorsnijdingen van ondergeschikte aard, zoals ingestorte of ingefreesde leidingen.

7.6 Nauwkeurigheid
De projectpartners dienen ervoor te zorgen dat de (aspect-)modellen in de diverse fasen van het ontwerp- en engineeringsproces
worden ontwikkeld van globaal naar specifiek, conform de overeengekomen LOD’s per fase. In de ontwerpfase(n) wordt bij
voorkeur gebruik gemaakt van bibliotheken met generieke, ‘abstracte’ objecten, tenzij dit voor onderdelen anders wordt
overeengekomen in dit BIM Uitvoeringsplan.

7.7 Niet-gemodelleerde onderdelen
Items die niet in 3D worden gemodelleerd Alternatieve wijze waarop informatie over die items wordt
opgenomen in het BIM

Discipline /

Hang- en sluitwerk

Bouwkunde

Als kenmerken van betreffende ramen en deuren

Projectpartner
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Elk object kleiner dan 10 x 10 x 10 cm die In detailtekeningen die aan de aspectmodellen zijn gelinkt.
niet worden opgenomen in het model.

Bouwkunde

Diverse folies (vochtkeringen e.d.)

Parametrisch via objecttypenbibliotheken

Bouwkunde

Bevestigings- en ophangbeugels

Wel modelleren in de detailengineering (“LOD 400”) op plaatsen
waar veel installatie-onderdelen elkaar kruisen

Installatie

7.8 Demarcatie ‘2D – 3D’ / Geometrie – data
•

De geometrische informatie op 2D tekeningen die in het kader van het project worden gemaakt of gegenereerd, dient 100%
overeen te komen met het desbetreffende (aspect-)model. 2D tekeningen worden daarom uit het 3D model, c.q. de
aspectmodellen gegenereerd. Eventuele toevoegingen in 2D mogen de elementen die uit het model komen, niet verbergen.

•

Niet-geometrische informatie in het BIM moet worden gekoppeld aan de objecten die in het BIM worden onderscheiden. Nietgeometrische data de buiten het 3D model zijn opgeslagen moeten worden gekoppeld aan het 3D model door het toekennen
van hyperlinks (tags) aan de betreffende objecten in het 3D model.

•

De waarden van maataanduidingen op 2D tekeningen volgen uit de exacte afmetingen van gemodelleerde of getekende BIMobjecten. Het is niet toegestaan om waarden handmatig aan te passen om daarmee afwijkingen in/van de modellen te
corrigeren.

7.9 Detailniveau export IFC
1

Uit te wisselen IFC-modellen moeten minimaal voldoen aan de “HENSELMANS ILS + BIM Protocol” versie 2.0, zie
https://henselmans.nl/downloads/

2

(Voor Revit-gebruikers) Om een correcte IFC-export mogelijk te maken, mogen levels in Revit alleen worden gebruikt om

3

verdiepingen aan te duiden.
Afwijkingen in het IFC-model ten opzichte van het native model moeten worden gecontroleerd en gemeld aan de BIMregisseur.
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8.

Overige bepalingen

8.1 ICT
Data server; Google Drive toegankelijk na uitnodiging. Beschikt over de laatste Aspectmodellen, het Henselmans ILS + protocol
V2.0 en het BIM Uitvoeringsplan V1.1

Issues server; Bimcollab https://henselmans.bimcollab.com toegankelijk na uitnodiging (aanmaken account) in project door BIMRegisseur. Beschikt over de gemaakte issues. Er zijn tevens BCF (BIM collab file) managers te downloaden voor de implementatie
van BCF in het eigen modelleerpakket https://www.bimcollab.com/en/products/bcf-managers

8.2 Training
Rol

Invulling door persoon

Benodigde
vaardigheden

Aanwezig?
Ja/Nee

Training

8.3 Aandachtspunten en risico’s
Het projectteam heeft de volgende aandachtspunten of risico’s geïdentificeerd en daarvoor de bijgaande beheersmaatregelen
geformuleerd. Beheersing van de risico’s en navolging van de beheersmaatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van
<functionaris/rol>
Aandachtspunt / risico

Beheersmaatregel
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