
AQUARIUS





ERA Contour

• Ca. 400 medewerkers 

• Omzet ca. €250 miljoen

• Onderdeel van TBI 

• Ontwikkeling en bouw

• Nieuwbouw en bestaande bouw

• BIM uitwerking: intern met eigen modelleurs of extern met vaste partners, 
uitzonderlijk uitwerking door architect zelf







BIM: een logische keuze

• Grote transformatie, praktisch 

nieuwbouw, dus qua engineering, 

werkvoorbereiding en uitvoering 

zelfde voordelen van BIM als bij 

nieuwbouw

• Woningcorporatie gebruikt BIM voor 

MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan)



Les

• Transformatie ≠ nieuwbouw

 Planning en inkoop anders dus eigen 

bedrijfsstandaard ILS (nieuwbouw)  

klopt niet

 Bestaande bouw en nieuwbouw 

medewerkers in 1 team. Aannames in 

plaats van afstemming.



ILS corporatie (o.b.v. Aedes 0.9): 186 ObjectTypes en 118 parameters



ILS: afstemming en verfijning

• Stap 1: (Hoe) wordt de informatie 

effectief gebruikt? (Gesprekken met 

opdrachtgever)

Wederzijds begrip creëren

Modelleurs enthousiasmeren 

Schrappen wat niet gebruikt wordt of 

te weinig toegevoegde waarde heeft



ILS AEDES AQUARIUS: 44 ObjectTypes en 47 parameters



ILS: afstemming en verfijning

• Stap 2: Wie stopt welke data in welk 

model in welke fase?

 Prestatiemodel opwerken tot as built

 Afstemming en aansturing 

installateurs moeilijk gezien 

beperkte eigen ervaring. Gekozen om 

data aan opstelplaatsen in 

bouwkundig model te hangen.



ILS: afstemming en verfijning

• Stap 3: Is bepaalde data een 

afgeleide van andere data?                

 Automatiseren! (Dynamo)
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ILS: afstemming en verfijning

• Stap 4: hoe moet de overige data in 

het model komen?

 In bulk via Dynamo Data Teleportatie

script / Assemble + Excel / DeltaPi

projectmanager

datablokken

Dynamo 
teleporteert de 
data naar de 
elementen
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ILS: afstemming en verfijning
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BIM Protocol corporatie

• Bronbestand en IFC moeten 

overeenkomen

 Geen IFC verrijking mogelijk met 

tools als Simplebim. Alles in de bron 

toevoegen. 



BIM Protocol corporatie

• “Model gestript van overbodige of 

incorrecte data”

 Onmogelijk te garanderen: bv. 

boolean die 1x is aangevinkt, kan niet 

meer leeggehaald worden

 In praktijk wordt enkel gezocht op de 

data die in de ILS wordt uitgevraagd 

en is het geen probleem



BIM Uitvoeringsplan corporatie

• Kozijnen gevraagd met shared 

nested families (beglazing, raam, 

deur en kozijn aparte ObjectTypes)

Niet werkbaar voor ons eigen proces 

(hoeveelheden) 

Toch non-shared nested families, met 

“Kozijn_par1”, “Beglazing_par1”,…



En dan…

• De BIM-projectleider van de 

woningcorporatie krijgt een andere 

functie



Volgende stap: Model controle

• Pillr heeft standaard controleregels 

voor ILS Aedes 1.0



Ondertussen… 

• ILS AEDES 2.0 in februari 2022 

gelanceerd

• Basis heel beperkt

• Mogelijkheid tot uitbreiding per 

corporatie en project





Vragen?


