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Korte toelichting Project



Locatie Zuivering



Contractpartijen

• Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

• Opdrachtnemer: De Stichtse Kraan

• Combinatie van Heijmans Infra en GMB Civiel

• Design Build and Maintain

• Contract vraagt geen BIM

• Keuze voor BIM relateerd aan doorlooptijd en ruimtebeslag



Ontwerpen- BIM



BIM in Opstart

Goede voorbereiding halve 
werk

Wat gaan we in welk pakket 
doen?  Softwarelandschap

Welk detailniveau willen we 
hanteren voor de verschillende 
objecten?  Level Of Detail



Goede voorbereiding 

halve werk



SoftwareLandschap



LOD Level of detail



BIM met leveranciers

LOD Leveranciers

Clashdetectie DSK



LOD leveranciers

• Leverancier 1 (STP) • Leverancier 3 (IFC)• Leverancier 2 (DWG) Enz…



Clashdetectie DSK

• Intern

• Revit

• Navisworks

• Extern

• Tekla

• Revit

• Navisworks



BIM als communicatiemiddel

Modelgebruik extern met 
opdrachtgever

Modelgebruik intern na 
ontwerp



Modelgebruik extern 
met opdrachtgever

• BIM als validatiemiddel OG gebruikt gedurende ontwerp

• Wekelijks BIM model informatief delen

• VR als extra dimensie voor BIM



Modelgebruik intern 
na ontwerp

• Modellen om buiten mee uit te zetten

• Modellen als input voor as-built 
informatie

• Modellen als input voor B&O 
organisatie en opdrachtgever



Definitief Ontwerp goedgekeurd: 10 maart 2017
DO in 1 keer goedgekeurd, dankzij een goede samenwerking tussen HdSR en DSK en BIM!



Lessons learned



BIM in Opstart

Tijd reserveren voor BIM 
inkoopspecificaties

In het vervolg weer deze tijd aan de 
voorkant reserveren; goed bevallen

Level of detail concreter uitdragen, 
afkaderen en hier ook capaciteit 
voor reserveren in tender

Plan van aanpak begint voor BIM al 
in de tenderfase, niet pas daarna.



BIM met leveranciers

Softwarelandschap uitbreiden naar 
mogelijke pakketten leveranciers

Importeren en Clashdetectie niet 
door engineers laten doen

Managen van modellen doe je er 
niet meer “even bij”



BIM als communicatiemiddel

VR werkt waardeverhogend, maar 
is voor WVB ook nog veel in te 
halen

BIM altijd toepassen, ook als het 
niet door OG gevraagd wordt.

Opdrachtgevers zijn niet overal 
even ver met implementatie van 
BIM; kans voor opdrachtnemers



Vragen?


