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Wie is ITANNEX?
uw Autodesk partner!

Itannex is een landelijk opererend adviesbureau voor teken- en 
ontwerpoplossingen in de bouw. Vanaf de start in 1996 heeft 
Itannex zich in deze oplossingen gespecialiseerd. Bij onze orga-
nisatie zijn ruim 40 medewerkers in dienst, met een bouwkundi-
ge, civiele, constructieve of installatietechnische achtergrond.

Onze klantenkring bestaat onder andere uit ingenieurs- en ar-
chitectenbureaus, constructeurs, aannemers, installatie (advies)
bureaus, woningcorporaties en gemeenten. Wij houden ons bij 
deze opdrachtgevers bezig met de implementatie, training en 
ontwikkeling van teken- en ontwerpsystemen gebaseerd op de 

producten van Autodesk. 

Autodesk Software 

Itannex levert branchespecifieke producten van Autodesk zoals 
de Infrastructure Design Suite (met onder andere AutoCAD Ci-
vil3D en AutoCAD Map3D), de Building Design Suite (met onder 
andere AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Revit Structure, 
Revit MEP, NavisWorks, Recap en 3DS Max Design) en sinds 
kort de BIM 360 software. In dit segment is Itannex al enige jaren 
marktleider in de Benelux. Uiteraard zijn wij geautoriseerd voor 
het leveren van alle producten van Autodesk. Itannex onder-
scheidt zich door, naast het aanbieden van Autodesk software, 
het kunnen inzetten van kennis van de branches en de techniek. 
Onze consultants kunnen u ondersteunen bij de implementatie 
van de software en het opstarten van uw (BIM) project.

Want naast onze rol als partner van Autodesk, is het onze 
kerntaak om ondersteuning en/of advisering rondom deze pro-
ducten te bieden. Dat kan in veel varianten: van opleidingen en 
projectmanagement tot technische consultancy en implementa-
tiebegeleiding. Wij kunnen dit op een uiterst competitieve wijze 
invullen; niet alleen met scherpe, marktconforme prijsstellingen, 
maar vooral met een zeer hoog kennisniveau. Hiermee zorgen wij 

ervoor dat uw investering zich zo snel mogelijk terugverdiend.

Terugblik op 2013

Het jaar 2013 bleek voor Itannex een succesvol jaar. Ondanks de 
crisis is de jaaromzet met ongeveer 5 procent gestegen, mede 
door onze focus op BIM en BIM software. 
Wij zien deze groei als beloning voor een volhardende visie. 
De afgelopen 10 jaar heeft Itannex veel geïnvesteerd in interne 
kennisontwikkeling en externe voorlichting aan de markt om BIM 
geaccepteerd te krijgen bij haar klanten. We zien nu dat de markt 
‘kantelt’ naar een kopersmarkt: iedereen is wel overtuigd van het 
nut van BIM en er wordt op dit moment veel om BIM gevraagd.
 
Itannex verwacht de komende jaren nog aanmerkelijk meer te 
groeien, vooral vanwege de introductie van de BIM 360 software 
van Autodesk. Itannex is met haar Autodesk technologie uitste-
kend gepositioneerd voor de BIM markt en is gewend om samen 
te werken.  

BIM oplossingen

Of het nu gaat om een traditioneel of geïntegreerd ontwerppro-
ces, of er in een ‘vendor’ of Open BIM omgeving moet worden 
gewerkt, het maakt voor de consultants van Itannex niet uit! Voor 
ieder proces is er een oplossing, waarover onze consultants u 
kunnen adviseren. Wij hebben in tal van projecten niet alleen 
koppelingen met andere CAD en/of BIM software gerealiseerd, 
maar ook met diverse andere disciplines zoals calculatie, plan-
ning, webshops, woningconfiguratoren, tablet integratie, cloud 
integratie, clash control en visualisaties.

Vind het wiel niet zelf uit!

Wanneer u problemen ondervindt bij uitwisseling binnen BIM 
projecten of u denkt bezig te zijn met het “uitvinden van het 
zoveelste wiel” nodigen wij u uit om eens vrijblijvend met ons te 
“sparren”. U zult niet de eerste zijn die een probleem probeert op 
te lossen dat niet uniek is en waar inmiddels prachtige oplossin-
gen voor zijn, die Itannex elders al heeft toegepast.
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Itannova is het nieuwsblad van Itannex en 
wordt in eigen beheer uitgebracht. De itannova 
wordt kosteloos verspreid onder klanten en 
relaties van Itannex. Voor opmerkingen, het be-
stellen van extra exemplaren, aan- of afmelding 
van onze verzendlijst kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen via 088 - 872 00 00 of per 
mail via info@itannex.com. U kunt deze editie 
online bekijken op www.itannova.com.

De itannova is met grote zorg samengesteld, 
echter Itannex aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor mogelijke onjuistheden. Niets uit 
deze uitgave mag zonder toestemming worden 
gereproduceerd.  

Tekst en inhoud: Itannex
Vormgeving: Thumbs Up

Deze editie van de Itannova heeft als titel ‘Open BIM special’. 

Met Open BIM kan er door alle partijen, ongeacht de software 

die wordt gebruikt, worden samengewerkt binnen een project. 

Mede hiervoor heeft Autodesk eind vorig jaar de BIM 360 soft-

ware gelanceerd. Met deze cloud gebaseerde oplossing  kunt 

u alle informatie en data binnen een project stroomlijnen en dit 

beschikbaar maken voor alle projectpartners. Zo kan BIM 360 

Glue, een van de producten uit de BIM 360 serie, ruim 50 native 

bestandsformaten lezen!

BIM 360 is voor Autodesk een uiterst strategisch product dat we-

reldwijd slechts door een selectief aantal partijen, die in de bouw 

en installatietechniek gespecialiseerd zijn, geleverd kan en mag 

worden. Wij zijn er uitermate trots op dat Itannex op dit moment 

de eerste reseller in de Benelux is die inmiddels het volledige 

accreditatieproces heeft doorlopen en u kan adviseren over het 

gebruik van deze technologie!

Itannex ging in gesprek met externe BIM specialisten Martijn 

de Riet en Hans Hendriks, om erachter te komen wat de markt 

vraagt op gebied van Open BIM en hoe Itannex hierop in kan 

spelen. Dit gesprek kunt u elders in deze Itannova lezen. 

Naast Open BIM is er nog meer nieuws, namelijk dat Itannex haar 

civiele afdeling heeft versterkt met twee nieuwe mensen, om u 

nog beter van dienst te kunnen zijn op infra gebied. 

Daarnaast kunnen wij met trots vermelden dat de Itannova nu 

ook digitaal beschikbaar is als electronisch magazine, dus ook 

makkelijk te lezen op uw PC, laptop of tablet! Ga naar  

www.itannova.com en bekijk de digitale versie met veel extra 

materiaal.

In deze Itannova kunt u lezen over diverse Open BIM trajecten 

die Itannex heeft begeleid. Wij staan voor u klaar om stappen te 

zetten in BIM en Open BIM! 

Wim Bremmer  
info@itannex.com



Open uitwisseling
De open uitwisseling gebeurt nu onder 
andere via IFC. IFC staat voor Industry 
Foundation Classes en is een neutraal en 
open bestandsformaat voor het uitwis-
selen van bouwinformatie, waardoor er 
informatie kan worden uitgewisseld tussen 
partijen zonder dat men gebonden is aan 
een bepaald softwarepakket. Het doel van 
IFC is om binnen een BIM samenwerking 
modellen en bestanden uit te kunnen 
wisselen. Er wordt samengewerkt met 
aspectmodellen op basis van uitwisseling 
met IFC export bestanden. Een systeem 
waarbij elke partij zijn eigen 3D model 
heeft en beheert en deze worden uitge-
wisseld op basis van IFC exports, waarna 
afstemming plaatsvindt.
Het afstemmen van de modellen dient te 
geschieden door middel van clash-con-
troles die worden uitgevoerd door de 
BIM-regisseur (een aannemer, architect, of 

externe BIM specialist). Een clash con-
trole wordt vaak uitgevoerd met externe 
software, zoals Navisworks, Solibri of BIM 
360.

Een andere open uitwisselingsstandaard 
is XML. Deze standaard heeft Itannex 
toegepast bij de in eigen beheer ont-
wikkelde FABwindow module, waarbij in 
Revit gemakkelijk realistische kozijnmo-
dellen kunnen worden gemaakt. Deze 
kunnen vervolgens via XML direct worden 
ingelezen in de productiesoftware van de 
fabrikant.

Verderop in deze Itannova kunt u meer 
lezen over de in eigen beheer ontwikkelde 
FABwindow module, in samenwerking met 
Matrix software.

Ook leest u verderop een artikel over 
‘Uitgerekend BIM!’, een samenwerking 

tussen Kuijpers, BINK software en Itannex, 
waarbij ook gebruikt is gemaakt van een 
XML uitwisseling tussen de rekensoftware 
van BINK en Revit. Deze bi-directionele 
koppeling zorgt ervoor dat de gegevens 
over en weer in beide softwarepakket-
ten gebruikt kunnen worden. Gegevens 
hoeven dus maar één keer ingevoerd te 
worden, wat een enorme tijdsbesparing 
oplevert! 

Problematiek van de markt
Bij een Open BIM is er, door de uitwis-
seling via bijvoorbeeld IFC bestanden, 
regelmatig sprake van dataverlies. Dit 
komt doordat alle software op een andere 
manier is opgebouwd. Dit kan gevaarlijk 
zijn (kans op fouten!) en kan bovendien 
veel extra werk kosten. 

Het is van groot belang dat de IFC export 
met de juiste instellingen wordt gemaakt, 
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Open BIM is een universele aanpak om op basis van open uitwisselingstandaarden en 

processen gezamenlijk te werken aan het ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken. 

Op basis van de Open BIM aanpak kunnen alle partijen samenwerken, ongeacht welke 

software ze gebruiken. Itannex ondersteunt klanten al enkele jaren met het communiceren 

volgens deze open uitwisselingsstandaarden, zoals IFC en XML. Belangrijk bij deze open 

uitwisseling zijn goede werkafspraken en de juiste opbouw van uw native bestand en uw 

exportbestand.

Visie op Open BIM
problematiek, uitwisseling en toekomst
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anders kan er zoals gezegd veel dataver-
lies optreden. Itannex kan de IFC export 
bestanden voor u optimaliseren, zodat 
er kan worden uitgewisseld, geclasht en 
gecoördineerd in de coördinatie software 
(BIM 360, Solibri of Navisworks). Ook de 
opbouw van het native model moet op 
de juiste manier, bijvoorbeeld door het 
nulpunt op de juiste plek te plaatsen. 

Tot slot moet men zich realiseren dat wan-
neer er een centraal model wordt gemaakt 
op basis van bijvoorbeeld IFC, hieruit 
bijvoorbeeld niet zomaar werktekeningen 
kunnen worden gegenereerd. Dit gebeurt 
normaal gesproken in de native software. 
Dit zijn allemaal overwegingen om reke-
ning mee te houden, wanneer er bij een 

project gekeken wordt naar de aanpak en 
het BIM proces.

BIM 360
Helemaal in de Open BIM gedachte heeft 
Autodesk eind 2013 BIM 360 gelanceerd. 
Met deze software wordt de kracht van 
het internet gebruikt om virtueel te ont-
werpen, samen te werken en informatie en 
modellen te beheren. 

Dit zorgt voor een perfecte stroomlijning 
van uw eigen proces en van uw samen-
werkingspartners. Lees op de achterzijde 
van deze Itannova alles over de BIM 360 
producten. 

De toekomst
Alle ontwikkelingen op het gebied van 
software en BIM zullen ervoor zorgen dat 
Open BIM gewoon de standaard zal wor-
den van BIM. Er moet gewoon onafhan-
kelijk van de gekozen software gewerkt 
kunnen worden. 

TNO heeft al eerder onderzoek gedaan 
naar het op de juiste manier inzetten van 
BIM en kwam met onderstaand schema 
als conclusie. Links in het schema is de 
uitvoeringskant, met het zogenaamde ‘ag-
gregate model’ (één integraal model) en 
rechts de ontwerpkant, met de verschil-
lende modellen van de disciplines (o.a. 
architect, constructeur en installatie-ad-
viseur). Uitwisseling gebeurt op basis van 
IFC.



Met FABwindow wordt het proces voor 
kozijnen van ontwerp en vormgeving 
tot en met productie dusdanig geopti-
maliseerd, dat alleen de architect nog 
maar het kozijn hoeft te ontwerpen. Alle 
volgende partijen die dit kozijn nodig 
hebben voor calculatie, werkvoorbereiding 
en productie gebruiken dit ontwerp van de 
architect, maar krijgen via de timmerfabri-
kant volledig gedetailleerde kozijnen met 
aansluitingen terug. Het zorgt ervoor dat 
fouten ten aanzien van merken, vormge-
ving, maatvoering, details, draairichtin-
gen en posities worden uitgesloten. Er is 
slechts één controleronde nodig voordat 
de kozijnen geproduceerd worden.

Inmiddels werken diverse architecten, 
bouwbedrijven en timmerfabrikanten 
met de FABwindow oplossing. De eerste 
projecten die met FABwindow zijn gepro-
duceerd hebben niet alleen bij timmer-
fabrikanten veel tijdwinst opgeleverd in 
calculatie en werkvoorbereiding, maar ook 
voor de architect en de aannemer geleid 
tot minder wijzigingen en engineering, 
duidelijkere vormgeving en communicatie 
en een prettige samenwerking.

FABWindow optimaliseert proces
Architecten, bouwbedrijven of andere 
ontwerpende partijen die met 3D model-
len in Revit werken, bepalen vorm, maat 
en indeling van hun gewenste kozijn. Zij 
ontwerpen hun kozijnen op LOD200 ni-
veau met behulp van een standaard Revit 
functionaliteit: Curtain Walls. Itannex heeft 
hiervoor een kozijnbibliotheek samenge-
steld, die door iedereen gratis kan worden 

gedownload. In deze LOD200 bibliotheek 
zitten Curtain Walls die als kozijnen 
zijn opgebouwd. Naast kozijnafmetin-
gen, ramen, deuren en glas bevat deze 
bibliotheek ook: stolpramen, stolpdeuren, 
schuifdeuren, panelen, rekjes, roedes en 
ventilatieroosters. Daarnaast is het mo-
gelijk elke willekeurige vorm kozijn te mo-
delleren, denk hierbij aan scheve kozijnen, 
maar ook vlagkozijnen en melkmeisjes. Elk 
kozijn is met de juiste verwerking in een 
uittrekstaat te plaatsen waarbij onderdelen 
als glasoppervlaktes per ruimte geteld 
kunnen worden. Informatie die nodig is 
voor de berekening van daglichttoetre-
ding. 

Er is géén snellere, flexibelere en betere 
methode voor het ontwerpen van kozijnen, 
dan met het gebruik van Curtain Walls. 
Als het ontwerp gereed is gaat dit model 
naar de timmerfabrikant. Deze exporteert 
de kozijnen uit het model en leest deze 
vervolgens in de Matrixkozijn software in, 
waarmee de timmerfabriek direct al een 
enorme tijdswinst behaalt tot wel 60% op 
de calculatie afdeling. De kozijnen worden 
gecalculeerd, in werkvoorbereiding geno-
men en uiteindelijk voorgeproduceerd. De 
kozijnen worden niet opnieuw handmatig 
ingevoerd; overteken- en invoerfouten 
worden hiermee uitgesloten.

Wanneer de timmerfabriek haar calculatie 
en werkvoorbereiding heeft uitgevoerd, 
genereren zij met FABwindow hoogwaar-
dig gedetailleerde kozijnen (incl. spouw-
latten en randaansluitingen) op LOD400 
niveau. Dit LOD400 kozijnmodel wordt 

verstuurt en wandopeningen worden door 
de LOD400 kozijnen opgevuld voor een 
eventuele laatste controle.

FABWindow is 100% Open BIM!
Een van de timmerfabrieken die al met 
FABwindow werkt, koppelt bijvoorbeeld 
op gelijke manier vanuit Tekla de projecten 
aan Matrix. De kozijnen die zij op LOD400 
niveau genereren in Revit, worden vervol-
gens als IFC modellen weer terug naar 
Tekla gebracht voor controle. Met de ont-
wikkeling van FABwindow hebben we dus 
ook rekening gehouden met het uitwisse-
len van modellen op basis van IFC.

In de digitale versie van deze Itannova 
(www.itannova.com) vindt u gebruikerser-
varingen van een aantal timmerfabrikan-
ten, zoals Webo, Van Erk en Van de Vin, 
die succesvol met de FABwindow module 
werken. 

Download de FAB window package gratis 
via www.bimvoorfabrikanten.nl.
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Het modelleren van kozijnen kost in Revit veel tijd. In sommige gevallen kan dit tot wel 

een halve dag in beslag nemen per kozijn. Daarnaast zijn deze kozijnen zo specifiek 

opgebouwd, dat een timmerfabrikant deze niet automatisch kan verwerken en opnieuw 

moet invoeren in Matrix kozijn. Dit is met de komst van FABwindow verleden tijd!

FABwindow
Integrale BIM oplossing voor kozijnen
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Zo’n drie jaar geleden was BIM al een ge-
spreksonderwerp tussen Geberit  en haar 
klanten. Veel klanten moesten hun eerste 
stappen op BIM gebied nog maken. Henry 
Spijkerboer, Sales Manager, vond het toen 
al belangrijk hierin te investeren: ”Grote 
partijen in de markt gaven toen al aan dat 
dit de toekomst zou worden. We zien nu al 
dat de grotere en middelgrote installateurs 
het beschikbaar hebben van BIM content 
al als een contractvoorwaarde stellen. 
Brancheorganisaties zouden  een belang-
rijke rol kunnen spelen door uniformiteit 
te bewerkstelligen voor de te gebruiken 
software. Geberit  heeft in Itannex een 
software leverancier gevonden die een 
universele productenbibliotheek heeft 
samengesteld die te gebruiken is voor 
iedere Revit gebruiker. Dit is niet alleen 
belangrijk voor de Nederlandse gebruiker 
maar Geberit wil deze bibliotheek ook in-
ternationaal inzetten. Geberit loopt daarin 
voorop.”

Piet Fiege, projectcoördinator en BIM 
specialist bij Geberit: “Het afgelopen jaar 
is het echt in een stroomversnelling geko-
men. We kregen concrete verzoeken van 
grote en middelgrote klanten of wij Revit 
content beschikbaar  konden stellen. Hen-
ry Spijkerboer vult aan: “In onze verkoop-
koopgesprekken gaat het niet alleen over 
producten en prijzen. We participeren ook 
in het engineeringsproces. En BIMmen is 
een logische stap bij professioneel engi-
neeren. Zeker als de partijen BIM echt als 
onderdeel van hun DNA hebben gemar-

keerd. Onze accountmanagers worden nu 
al geconfronteerd met hele andere vragen. 
Het gaat dan niet alleen om producten, 
maar ook om diensten: welke BIM compo-
nenten kun je aanleveren en hoe kunnen 
ze er mee werken. En daar hoort dus ook 
het gebruiken van slimme families bij, 
zoals we die nu door Itannex hebben laten 
ontwikkelen. Ik weet zeker dat de ervaren 
BIMmers, zowel installateurs als adviseurs 
dit omarmen. De bedrijven die (nu) nog 
niet BIMmen, volgen de ontwikkelingen op 
de voet. Zij zullen weldra ook de overstap 
maken naar Revit. 

Geberit heeft voor het ontwikkelen van 
slimme families dus gekozen voor Revit 
als software. Ze hebben hiervoor uit-
gebreid gekeken naar waar de markt in 
Nederland mee werkt. Fiege: Je ziet dat 
Revit de marktleider is en dat Revit zelf 
over het algemeen voldoende installatie-
technische functionaliteiten bevat. Maar 
waar ik voornamelijk naar gekeken heb is: 
Wat verwacht men van BIMmen? Waar kij-
ken ze naar? Je ziet  dat men veel waarde 
hecht aan gebruiksgemak en intelligente 
productfamilies. Hoe beter dat samen-
werkt, hoe meer dat omarmd wordt.”
Geberit heeft met de keuze voor Itannex 
een grote stap voorwaarts gezet in het 
actief betrokken zijn bij engineering van 
projecten. Alle technische informatie is uit-
voerig  gestructureerd en geclassificeerd 
opgenomen in de Revit packages die vrij 
te downloaden zijn op de Geberit web-
site. De packages zullen door Geberit in 

eigen beheer worden gehouden, waarmee 
de kwaliteit van de geboden informatie 
gewaarborgd is.

De rol van Geberit over drie jaar?
Spijkerboer: “Jaarlijks engineeren wij 
ca. 1.500 Pluvia projecten. Ik ben ervan 
overtuigd dat ook wij onze engineering 
in een BIM model zullen moeten gaan 
aanbieden. Wanneer een  opdrachtgever, 
aannemer en onderaannemer, een project 
aangaan middels een BIM procedé, zullen 
alle betrokken partijen, dus ook Geberit, 
dit proces moeten volgen. Wanneer je niet 
actief BIMt, verstoor je het proces..
Fiege: “Geberit wil naast het aanbieden 
van BIM packages, ook een aanspreek-
partner zijn voor BIMmers en toekomsti-
ge BIMmers. Bedrijven die de stap naar 
BIMmen nog willen maken staan wij graag 
te woord en leggen ze uit waarom wij 
hebben gekozen voor BIMmen en waarom 
voor Revit / Itannex”

Henry Spijkerboer sluit af: “We zijn blij dat 
we tijdig zijn begonnen met het volgen 
van deze ontwikkeling en dat we onze 
keuze hebben gemaakt nadat wij uitvoerig 
met onze klanten en gebruikers hebben 
gesproken. We zijn er van overtuigd dat er 
op alle lagen in de bouwkolom geBIMd zal 
gaan worden: Bij architecten, adviseurs, 
installateurs, fabrikanten en groothande-
laren. Geberit is trots op het resultaat en 
de mogelijkheden die het Geberit en haar 
klanten biedt!”

Als mondiaal georiënteerde onderneming is Geberit de Europese marktleider in 

de sanitaire techniek. Geberit is vertegenwoordigd in 116 landen. Het produc-

tassortiment omvat de productsegmenten sanitaire systemen en leidingsyste-

men. Geberit producten zijn innovatieve, ecologisch efficiënte producten met 

een lange levensduur.

Trots op BIM participatie
Geberit

Foto: BIM specialist Piet Fiege (l) 
en sales manager Henry Spijkerboer
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“Open BIM, en dan eigenlijk IFC, is voor 
ons binnen de projecten de enige manier 
om, ongeacht welke software men ge-
bruikt, informatie uit te wisselen. Ondanks 
het feit dat wij zelf met Autodesk produc-
ten werken (red. - Revit), vinden wij dat het 
in de praktijk niet zo kan zijn dat software 
boven de deskundigheid van een bedrijf 
gaat”, aldus Ewoud Ruifrok, BIM manager 
bij EGM architecten. 

De open source standaard IFC is volgens 
Ruifrok dus de manier om informatie uit 
te wisselen. Wel geeft hij aan dat er nog 
haken en ogen zitten aan uitwisseling met 
deze standaard. “Doordat het maken van 
een goede IFC export nog dusdanig in-
gewikkeld is, is Open BIM op dit moment 
nog niet heel erg efficiënt. Dat betekent 
voor ons dat samenwerken binnen een-
zelfde software nog altijd het beste is. 
Maar dat neemt niet weg dat wij als EGM 
vinden dat die open standaard dé stan-
daard zou moeten worden.”

Ingewikkelde IFC’s
Omdat het maken van een IFC export nog 
ingewikkeld is, concluderen veel bedrij-
ven vaak dat IFC niet werkt. EGM is zich 
ervan bewust dat het lastig is om in de 
markt een standaard te maken, omdat de 
niet-commerciële instelling Buildingsmart 
dit zou moeten initiëren. “Maar,” geeft 
Ruifrok aan, “wat mij betreft kunnen ook 
de softwareleveranciers hier nog een grote 
rol in spelen. Zij zouden het maken van 

een IFC export nog kunnen vergemakke-
lijken, bijvoorbeeld door het aanpassen 
van de interface. Binnen Revit zou het wat 
mij betreft echt nog wel verbeterd kunnen 
worden.” 

Ruifrok zelf is als BIM manager betrokken 
bij nagenoeg alle BIM projecten binnen 
EGM en geeft aan dat hij probeert om zelf 
veel dingen uit te zoeken op het gebied 
van IFC. Bijvoorbeeld door de juiste instel-
lingen te testen en de project templates 
dusdanig in te rinchten dat de IFC opti-
maal gemaakt kunnen worden. Ruifrok: “Ik 
probeer altijd heel veel zelf uit te zoeken. 
Tijdens projecten leer je ontzettend veel. 
Maar we vergaren en delen natuurlijk ook 
extern onze kennis, bijvoorbeeld met BIM 
specialist Martijn de Riet.” 

Controle over de inhoud
EGM architecten staat niet stil in de ont-
wikkelingen op het gebied van Open BIM 
en ziet de kansen die het biedt. Ewoud 
Ruifrok: “Een van de belangrijkste ont-
wikkelingen voor EGM op het gebied van 
IFC is dat we steeds meer controle krijgen 
over de data die we versturen in een IFC. 
Met ‘mapping’ kunnen we namelijk sturen 
welke gegevens er worden meegestuurd 
in een IFC. Nu is het namelijk zo dat 
je vaak heel veel informatie meestuurt 
die niet gevalideerd en betrouwbaar is, 
waardoor je dus een onbetrouwbare IFC 
export verstuurt. Het doel is om dit jaar 
voor elkaar te krijgen dat we volledige 

controle hebben over de informatie die 
we in een IFC export stoppen.” Itannex is 
op dit gebied voor EGM architecten een 
belangrijke schakel richting leveranciers. 
“Steeds meer leveranciers gaan wat met 
BIM doen, maar weten niet wat de eisen 
zijn aan de informatie die zij aanleveren. 
IFC zou hierin een zeer geschikt middel 
kunnen zijn. Itannex is op dit moment be-
zig om diverse toeleveranciers op weg te 
helpen op het gebied van BIM en hier kun-
nen wij weer perfect gebruik van maken!”

Het toverwoord BIM
Het verzoek van opdrachtgevers om bij 
projecten te werken volgens een BIM 
standaard of model, blijft veelgehoord 
volgens Ruifrok. “Het aantal dat BIM ziet 
als ‘toverwoord’ is nog steeds best hoog, 
maar we zien wel een verandering in de 
markt ontstaan. Opdrachtgevers zijn 
steeds meer op zoek naar een manier om 
te kijken of bedrijven echt de BIM kwali-
teiten hebben die ze zoeken.” Bovendien 
blijft het volgens Ruifrok ook lastig om op-
drachtgever te overtuigen waar de echte 
meerwaarde van BIM zit. “Volgens ons zit 
die voor een opdrachtgever namelijk voor-
namelijk in de gebruiksfase, in het facility 
management. Er zit namelijk zoveel meer 
in een model waar nu nog niets mee ge-
beurt. De uitdaging voor de markt is dus 
om de opdrachtgever te overtuigen van 
deze meerwaarde en ze te vertellen hoe 
ze dit kunnen inzetten tijdens de gehele 
levensduur van een gebouw.”

EGM architecten is een van de grootste architectbureaus van Nederland. Met hun 

visie: “Architectuur is het instrument om de echte vraagstukken aan te pakken”, 

werken zij in Nederland op dit moment aan aansprekende projecten, zoals het 

Erasmus MC in Rotterdam, de nieuwe penitentiaire inrichting Pi2 in Zaanstad,  

het O|2 onderzoeksgebouw van de VU in Amsterdam en het  Reinier de Graaf 

Ziekenhuis in Delft. Het bureau heeft, gezien zijn ervaring de afgelopen jaren, een 

duidelijke visie over BIM en Open BIM ontwikkeld. Itannex sprak met BIM mana-

ger Ewoud Ruifrok over ervaring, openheid en de toekomst van Open BIM en IFC. 

Deskundigheid boven software
EGM architecten

Afbeelding links: BIM model van Apotheek A15, een gebouw met centrale logistieke ligging en een functionele structuur 
met cleanroom ontwerp voor hoogwaardige productie van medicijnen.
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Deskundigheid boven software
EGM architecten

Natuurlijk zeggen deze getallen niet zo veel over het daadwer-
kelijke gebruik. Bijna net zo vaak wordt de vraag gesteld “wat is 
dat, de DRS?”. Of “wat kan ik er nu eigenlijk mee?”. Laten we 
eens bij het begin beginnen...

Wat is de DRS?
Het verschil tussen een 3D model en een Building Information 
Model (BIM) ligt in de term “Information”. Een 3D model dat 
alleen wordt gebruikt voor het leuke plaatje is geen BIM. Hoeveel 
data u er ook in stopt. BIM gaat om het hergebruiken van data, 
het verwerken van de gegevens die in het model zitten.
Dan moet u de data wel zodanig in uw model stoppen dat 
iemand anders dit kan gebruiken. Wilt u als architect een model 
zodanig maken dat de installateur de nodige gegevens heeft 
voor de dimensionering van kanalen en leidingen? Dan zult u af 
moeten spreken wat hiervoor nodig is.

Wilt u als aannemer dat uw leverancier de juiste data in zijn pro-
ductbibliotheek stopt op een zodanige manier dat u de compo-
nenten meteen kunt gebruiken? Dan zullen daar afspraken voor 
moeten worden gemaakt.

De DRS regelt de manier waarop informatie in Revit wordt 
vastgelegd. In naamgeving, categorieën, Object Styles, Shared 
Parameters, enzovoorts.
 

Wat is de DRS niet?
Alles wat te maken heeft met de manier waarop uw tekeningen er 
uitzien, is niet onze zaak. Dat is uw handtekening. Wij gaan u niet 

voorschrijven welke tekststijl u moet gebruiken. Hoe dik het aan-
zichtlijntje van een kolom moet zijn. Of uw kozijnen gemodelleerd 
moeten zijn met of zonder glaslatje. Dat moet u zelf beslissen.

De RevitGG heeft wel een projecttemplate gemaakt, waarin al 
deze zaken geregeld zijn, maar dat is om andere redenen ge-
beurd:
1. Wij willen beginnende gebruikers een goede start geven.
2. We willen graag testen of alles werkt zoals bedacht.
3. Zeg nu zelf: zou u eerder door een template neuzen of 120 

pagina’s met alleen tekst doorlezen?  
Wij ook... Een standaard die in de praktijk is gebracht is nu 
eenmaal duidelijker en toegankelijker. 

Waarom de DRS gebruiken?
U heeft al een standaard? Ik ook. En de leveranciers van de kozij-
nen, vloeren, betonankers en ventilatieroosters ook. Hoe groot is 
de kans dat wij met zijn allen probleemloos modellen uit kunnen 
wisselen? Zonder dat we heel veel tijd kwijt zijn met uitvogelen 
hoe de ander zijn model of bibliotheek heeft opgebouwd? Ik 
vrees heel klein. Tenzij u dezelfde standaard gebruikt zoals ik 
doe.

De DRS is uniek als Open Standaard. De complete documentatie 
is openbaar, ook voor niet-gebruikers. En gericht op een Open 
BIM samenwerking door de volledige integratie met IFC.
Kortom: als u de DRS gebruikt kunt u weer gewoon aan het werk, 
zonder zich druk te hoeven maken of uw partners wel kunnen 
werken met uw model.

Wat is de ‘DRS’?
MdR advies

Op 1 Juli vorig jaar heeft de Nederlandse Revit GebruikersGroep, de RevitGG, 

versie 1.0 van de Dutch Revit Standards (DRS) gepubliceerd. Dit hebben we 

gedaan in een bomvolle zaal in Utrecht voor 165 geïnteresseerde mensen. 

Sindsdien is de DRS bijna 2000 keer gedownload van de website  

www.revitgg.nl.

Foto: lancering van de nieuwe DRS
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Voor Cofely is dit een van de eerste 
projecten in Revit MEP die echt volledig 
in BIM, zowel intern als extern, wordt 
uitgevoerd. “Voor Cofely stond hierbij 
voorop dat BIM een tool is, maar dat het 
team centraal staat om er je voordeel uit 
te halen”, vertelt Kees Boekel, Manager 
Engineering Utiliteit. Met deze insteek is 
Cofely ook aan de slag gegaan met BIM 
en om die reden werd Itannex ingescha-
keld. “Want”, stelt Kees Boekel, “het 
gereedschap moet gewoon goed zijn”. 

Interne organisatie
Cofely is zich ervan bewust dat BIM voor 
hen een platform biedt om te blijven 
verbeteren. En dat hiermee ook het profiel 
van de medewerkers verandert. Boekel: 
“We willen dat mensen integraler gaan 
denken, dus ze hebben kennis nodig van 
installaties, van bouwkundige construc-
ties, maar ook van software. Een intrinsie-
ke motivatie om beter te worden en je dus 
ook te interesseren voor andere vakgebie-
den is hiervoor noodzakelijk. Onder ande-
re door BIM komen deze mensen vanzelf 

naar boven drijven in een organisatie.” 
Itannex levert Cofely waardevolle onder-
steuning op locatie in Zaandam om mede 
te borgen dat het gereedschap goed is. 

Twee consultants, Tim Bogers en Tom 
Blokhuis, zitten dagelijks in Zaandam op 
kantoor en werken mee aan het project 
Bèta Campus. Aan de ene kant zijn zij 
bezig om het interne BIM proces bij Cofely 
samen met Melle Schoordijk, BIM coör-
dinator, op te zetten. Aan de andere kant 
verzorgen zij de dagelijkse begeleiding van 
de projectteamleden van Cofely, om hen 
op het werk te trainen op gebied van BIM, 
Revit en MagiCAD. 

De meerwaarde van Itannex in dit traject 
wordt erkend door Schoordijk: “Itannex 
is er om samen met ons de uitdagingen 
aan te gaan. Deze support vinden wij het 
meest belangrijk. We kunnen met hen 
sparren, maar ook problemen wegleggen. 
Zij zijn voor ons de versterkende factor op 
gebied van BIM kennis. 

Michel van Eersel, accountmanager bij 
Itannex, is verantwoordelijk voor het pro-
ject bij Cofely. “Onze consultants leveren 
daar heel goed werk, vooral omdat ze  op 
locatie  werken. De dagelijkse uitdagingen 
worden op deze manier direct opgelost. 
Daarnaast staan de consultants altijd 
met elkaar in contact. Als Tim en Tom het 
antwoord niet weten, kunnen ze terugval-
len op een van de andere consultants van 
Itannex. Een vraag van de klant wordt zo 
direct opgelost binnen ons eigen kennis-
netwerk. Mooier kan het eigenlijk niet voor 
onze klanten!”

BIM bij de Bèta Campus
In 2022 moet er een volledig nieuwe 
faculteit voor Natuurwetenschappen en 
Wiskunde gerealiseerd zijn in Leiden, 
die ongeveer 100.000 m2 beslaat. De 
eerste fase van 45.000 m2, die gebouwd 
wordt door Heijmans en Cofely, wordt 
in de tweede helft van 2015 opgeleverd. 
Vanwege de omvang van het project en de 
mogelijkheid om ook stappen te maken op 
gebied van onderhoud, heeft de  

Eind 2012 werd bekend dat de Universiteit Leiden voor de bouw van de nieuwe Bèta Campus koos voor Cofely als 

uitvoerende partij voor de technische installaties. Onderdeel van de opdracht is het behalen van een BREEAM-NL 

‘very good’ certificaat, een hoge duurzaamheidseis dus. Een andere vereiste was het werken in een BIM model 

in de uitvoering, dit was ook al in de ontwerpfase gebeurd en dus zouden de uitvoerende partijen hier mee verder 

kunnen werken. 

BIM bevordert openheid en transparantie 
Cofely

Foto: Itannex consultants Tim Bogers, Tom Blokhuis 
en Cofely’s BIM coördinator Melle Schoordijk (r)



BIM bevordert openheid en transparantie 
Cofely

Universiteit Leiden aan alle partijen ge-
vraagd om integraal te werken, middels 
BIM. ABT, Inbo/JHK en Cofely zetten 
samen de uitvoering op in een BIM model. 

“Geïntegreerd samenwerken wordt steeds 
belangrijker en met BIM is dit ook gewoon 
een must”, zegt Boekel. Maar BIM werkte 
bij de Bèta Campus nog niet volledig 
goed, want er bleek nog een discrepantie 
tussen ontwerp en uitvoering. “Eigenlijk 
wel logisch, want er werd eerst een ont-
werp gemaakt door architecten, construc-
teur en installatieadviseur en pas daarna 
kwamen de uitvoerende partijen erbij.”
Veel beter zou zijn om in bouwteamver-
band te werken volgens Boekel, dan 
krijg je het beste eindresultaat voor het 
gebouw, de opdrachtgever én de samen-
werkende partijen. De ideale situatie in 
de ogen van Cofely zou zijn als ze al in de 
ontwerpfase samen kunnen werken met 
de installatieadviseur, in dit geval Arcadis. 

Boekel: “Op deze manier kunnen wij al in 
de ontwerpfase sturen op de uitvoering 
en tevens het functioneel en technisch 
het ontwerp versterken door onze kennis 
in te brengen. Het bouwteam kan dan in 
het BIM model zo gaan ontwerpen, dat de 
uitvoerende partijen hierop verder kunnen 
gaan. Het is duidelijk dat de bouwpartners 
elkaar in BIM gaan vinden. Dit kan heel 
simpel aan de hand van LOD niveaus: wie 
modelleert wat en tot op welk niveau.”

Voordelen BIM voor Cofely
Ondanks het feit dat er nog geen inte-
graal en optimaal BIM plaatsvindt bij dit 
project, zijn er vanuit Cofely wel degelijk 
al heel veel voordelen te benoemen. Melle 
Schoordijk vertelt welke zaken er allemaal 
beter en sneller gaan. “We kunnen nu in 
het BIM model de toetsing van de bestek-
stukken doen, dit scheelt enorm veel tijd. 
Daarnaast zorgt deze manier van werken 

ervoor dat de modelleur en de engineer 
steeds dichter bij elkaar komen, wat ertoe 
leidt dat er een beter eindproduct komt. 
Daarnaast kun je knelpunten veel beter 
duidelijk maken door middel van de visua-
lisatie in het 3D model.”

Maar Schoordijk ziet nog wel meer 
mogelijkheden die in de toekomst uit 
BIM gehaald kunnen worden, zoals het 
minimaliseren van tegenstrijdigheden, het 
vastleggen van consistente data omdat 
het maar één keer ingevoerd wordt en 
het centraal vastleggen van tekenwerk en 
afspraken.

De BIM werkmethodiek leidt nog wel tot 
een aantal praktische problemen bij Cofely 
en andere aangesloten partijen. Zo is de 
modelgrootte qua aantal MB’s steeds 
meer, waardoor de hardware en internet-
verbindingen het niet meer aan kunnen. 
Ook is de software vaak nog niet geënt 
op de uitvoering, om goede schedules en 
werktekeningen te kunnen maken. Tot slot 
geeft Schoordijk aan dat de uitvoering en 
‘as built’ fase nog ontzettend onderbelicht 
is. “Ik zie voor me dat de uitvoerder straks 
met een iPad over de bouw loopt om bij-
voorbeeld te controleren of sparingen wel 
op de juiste plek zitten.”

Network of practice
Schoordijk en Boekel zijn het roerend met 
elkaar eens dat BIM een kwestie van leren 
is, maar vooral van elkaar leren, delen en 
elkaar versterken. Boekel: “Het zou mooi 
zijn als er een BIM community zou zijn, 
een network of practice. Waarin iedereen 
zijn ervaring en tips kan delen. Zodat je 
niet opnieuw het wiel iedere keer opnieuw 
uit hoeft te vinden.” Zoals Boekel het heel 
mooi omschrijft, het is ‘not invented by 
me’, “maar dat maakt ook niets uit. Je 
moet niet bang zijn om van elkaar te leren 
en gebruik te maken van elkaars kennis. 

Wel is het belangrijk om spelregels af 
te spreken betrekking tot het delen van 
informatie.”

Maar geeft Schoordijk terecht aan, “we 
moeten eerst eerlijk en open tegen elkaar 
zijn. Want zonder eerlijkheid kom je nooit 
tot een volledige integrale samenwerking.” 
Bijvoorbeeld door je problemen open met 
kennispartners te bespreken en samen te 
oplossingen te komen.”

“Want we zijn iedere dag aan het ont-
dekken en leren, iedereen eigenlijk”, zegt 
Kees Boekel. Melle Schoordijk bevestigt: 
“Het is lastig, want je loopt nu telkens 
tegen dingen aan, bijvoorbeeld dat andere 
partijen binnen de samenwerking nog niet 
zo ver zijn.”

BIM is een strategisch doel
Voor de organisatie Cofely is op manage-
mentniveau BIM vastgesteld als strategi-
sche organisatiedoelstelling. Door middel 
van BIM wordt ‘operational excellence’ 
bereikt. Het doel: alles maar één keer in-
voeren. De data, die maar een keer wordt 
ingevoerd, moet vervolgens in het gehele 
proces worden gebruikt. 

Boekel: “Bij Cofely BIMmen we niet alleen 
voor de opdrachtgever, maar ook om 
ons eigen proces efficiënter te maken, 
voor een interne procesoptimalisatie. Dit 
leidt  tot faalkostenreductie op de bouw 
en uiteindelijk tot minder tijdsinvestering, 
waardoor onze opdrachtgevers ook weer 
gaan profiteren. BIM is voor ons de tool 
om sneller tot een oplossing te komen. In 
onze lerende organisatie zien wij het als 
een gereedschap voor de continue verbe-
tering van onze werkprocessen.”

Afbeelding: Artist impression van de Bèta Cam-
pus in Leiden, een ontwerp van Inbo en JHK
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Om erachter te komen hoe de visie van Itannex op gebied van Open 

BIM aansluit op de wensen en eisen van de markt, ging Itannex in de-

cember in gesprek met twee onafhankelijke BIM adviseurs. Martijn de 

Riet van MdR advies en Hans Hendriks van de BIMspecialist schoven 

aan tafel om te discussiëren over het onderwerp ‘Open BIM’. Hun visie 

en ervaringen werden tegen het licht gehouden en zij gingen in discussie 

op basis van een aantal stellingen met Frans Nieman, Roy Meenhuis en 

Michel van Eersel van Itannex. Lees een verslag van de discussie.  

Open BIM discussie
Alle BIM is Open BIM!

Foto: ronde tafel discussie met v.l.n.r. rond de tafel: 
Roy Meenhuis, Frans Nieman, Moniek Vrielink, Michel 
van Eersel, Martijn de Riet en Hans Hendriks.

Wat is voor jou Open BIM?
Martijn de Riet (MdR): “Het uitwisselen van 
informatie, eigenlijk niks meer en niks min-
der. Ongeacht op welke manier dat wordt 
uitgewisseld. In de praktijk gaat Open BIM 
tegenwoordig alleen maar over geome-
trie, terwijl dat helemaal niets met BIM te 
maken heeft. Want geometrie uitwisselen 
kan altijd. Het 3D model is gewoon een 
grafische weergave van alle gegevens, 
maar is niet hetgeen dat uitgewisseld 
moet worden.”

Hans Hendriks (HH): “Open BIM is voor 
mij om op een efficiënte manier informatie 
en modellen uit te wisselen, zonder dat 
je elkaar voorschrijft welke software er 
gebruikt moet worden. Het uitwisselen 
gebeurt op basis van een open standaard. 
De essentie van Open BIM is belangrijk, 
omdat één softwareleverancier niet de 
hele keten kan bedienen met een appli-
catie. Hiervoor een universele standaard 
gebruiken is een must. De software die 
gebruikt wordt moet daarbij aan één eis 
voldoen, namelijk dat ze een geschikte 
IFC export kunnen maken.“

MdR: “Maar wat men wel moet beseffen, 
dat het helemaal geen zin heeft om IFC 
exports te maken als je ze alleen maar als 
onderlegger gebruikt. Dan kun je net zo 
goed DWG’s uitwisselen, dat is gemak-
kelijker en net zo nauwkeuring. Ik wil 
informátie hebben en juist die informatie 
haal ik uit een IFC.”

Michel van Eersel (MvE): “Het draait dus 
om kennis, kunde en inrichting om een 
waardevolle IFC te maken die je uit kunt 
wisselen. Maar als we kijken naar de IFC 
export van diverse typen software heeft 
Revit (Autodesk) soms een slechte naam. 
Zo wordt Autodesk en dus ook Itannex 
vaak beticht van het feit dat wij anti Open 
BIM zijn.”
HH: “Dat is eigenlijk wel vreemd, want 
Autodesk is helemaal niet anti Open BIM. 
Sterker nog, Autodesk is een van de foun-
ders van Open BIM!”

MvE: “Open BIM is voor mij een samen-
werkingsvorm waarbij op een software 
onafhankelijke manier data wordt uitge-
wisseld. Ik denk dat bij werken op basis 
van Open BIM momenteel ‘clash detecti-

on’ het hoogst haalbare resultaat is.”
HH: “Het probleem is gewoon dat er soms 
niet op de juiste manier wordt gemodel-
leerd of geëxporteerd. Ik denk dus niet 
dat clash detection het hoogst haalbare 
is. De informatie kan wel degelijk worden 
gebruikt om hoeveelheden en volumes 
uit het model te halen en om analyses te 
maken.”

Roy Meenhuis (RM): “Voor mij is Open 
BIM een protocol om het geheel van 
informatie uit te wisselen tussen partijen 
onderling. Maar zo langzamerhand vind ik 
het een irrelevante term omdat het zaken 
zoals IFC en IFD tekort doet.”
Frans Nieman (FN): “De vraag is ook of we 
het bij Open BIM alleen hebben over de 
uitwisseling tussen pakketten die allemaal 
ongeveer hetzelfde doen?”
MdR: “Dat is juist het grappige. IFC is 
nooit bedoeld om informatie uit te wis-
selen binnen een projectfase. Het is juist 
bedoeld om van ontwerp naar uitvoering 
naar facility management te gaan. Maar 
zeker niet om iedere week zo’n model 
rond te sturen binnen bijvoorbeeld het 
ontwerpteam.”
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FN: “Persoonlijk vind ik Open BIM een 
contradictio in terminis. Want BIM staat 
al voor het uitwisselen van informatie. Het 
hele concept zou al open moeten zijn. 
Want mijn perceptie van open is ‘open 
source’, open toegankelijk, of altijd dingen 
kunnen toevoegen. Het is al mooi dat we 
proberen om met elkaar een standaard te 
ontwikkelen en dat we een classificatie 
ontwikkelen waar iedereen iets aan heeft.”

We kunnen dus concluderen dat Open 
BIM helemaal niet draait om de uitwisse-
ling van 3D modellen of geometrie. Het 
gaat om de uitwisseling van informatie, 
ofwel alles draait om de I van BIM!

Open BIM, nu nog een utopie?
MdR: “Open BIM is geen utopie meer, 
maar dagelijkse praktijk!”

HH: “Nederland loopt procesmatig, op 
gebied van contractvorming, afspraken 
en protocollen, gewoon achter. Maar we 
lopen weer voorop qua kennis en gebruik, 
ook op gebied van Open BIM.”

FN: “En dat is eigenlijk wel jammer, want 
nu slagen BIM projecten vaak door de 
BIM protocollen en werkplannen die zijn 
opgesteld. Dat kan ook voor de Open BIM 
uitwisseling. Welke afspraken maak je met 
elkaar? Daarom zie je ook dat bedrijven 
die elkaar gevonden hebben met elkaar 
blijven samenwerken. Er ontstaan langere 
en betere samenwerkingen, die niet geba-
seerd zijn op de laagste prijs.” 

HH: “Vaak gaat het zelfs nog beter bij 
Open BIM projecten, waarbij ze gaan 
uitwisselen op basis van IFC. Want dan 
worden er zaken vastgelegd op papier. Ik 
kom regelmatig tegen dat er bij projecten, 
waar men bijvoorbeeld allemaal in Revit 
werkt, mensen klagen dat het niet werkt. 
Maar alle partijen gaan dan gewoon aan 
de slag en maken helemaal geen afspra-
ken, omdat ze denken ‘we werken toch 
allemaal in Revit’.” 

MdR: “Ook hierin blijkt weer dat Neder-
land is gebaseerd op het poldermodel. Er 
zijn wel 30 initiatieven die proberen te  

standaardiseren, terwijl dit eigenlijk door 
de BIR (red. - Bouw Informatie Raad, een 
overheidsinstantie) opgepakt zou moeten 
worden.” 

HH: “Internationaal kennen we natuur-
lijk Buildingsmart, die de IFC standaard 
beheert. Iedereen die lid is van Buildings-
mart zou het doel moeten hebben om de 
standaard beter te maken. Het probleem 
is echter dat dit nauwelijks of niet ge-
beurt, vanuit de marktpartijen. En doordat 
Buildingsmart geen grote commerciële 
organisatie is, maar een vrijwilligersor-
ganisatie, blijft de IFC standaardisering, 
zeker op gebied van certificering van IFC 
exports, ver achter.”

Alle BIM is Open BIM!
HH: “Er bestaat eigenlijk helemaal niet 
zoiets als een Gesloten BIM. Het enige 
wat er bestaat is een Vendor BIM, waarbij 
wordt voorgeschreven welk type software 
je moet gebruiken. Maar naar mijn mening 
moet je geen softwarepakket voorschrij-
ven als opdrachtgever.”
MvE: “Maar het is wel een perceptie van 
de markt dat er een Gesloten en Open 
BIM bestaat. Zo kan een verplichte uitwis-
seling via IFC, met al haar beperkingen, 
ook worden gezien als een Gesloten BIM.”
MdR: “Maar er zitten helemaal geen be-
perkingen aan IFC. Het grote probleem is 
dat er momenteel beperkingen zitten aan 
implementaties van IFC.”
MvE: “Dat klopt, maar de markt denkt 
dat het probleem ligt bij IFC, terwijl het 
gewoon een probleem is van de persoon 
die de IFC export maakt. Wederom dus 
gewoon een verschil in perceptie.”

HH: “Maar als we nog even teruggaan 
naar de discussie over Open en Geslo-
ten BIM, blijf ik me altijd verbazen dat de 
discussie in bouwend Nederland gaat over 
welke software je moet gebruiken. Dat is 
net zoiets dat wanneer ik een stuk bij mijn 
huis ga aanbouwen, alleen een aannemer 
wil die een Makita boormachine heeft.
Deze discussie vreet heel veel negatieve 
energie, Open BIM wordt dan gezien als 
dé oplossing. De discussie gaat dan de 
verkeerde kant op, het moet geen doel zijn 

om via IFC uit te wisselen!”

RM: “Komt het niet omdat ongeveer 80% 
van de partijen die pretenderen dat ze 
BIMmen eigenlijk nog helemaal niet zo 
ver zijn? Er worden wel goede modellen 
opgeleverd, geometrisch gezien, maar de I 
van informatie blijft achter.”

HH: “Ik denk inderdaad dat er in de markt 
al heel veel goeds gebeurt, maar het 
blijft lastig om de juiste keuze te maken. 
Daarom heb ik bijvoorbeeld Calduran 
bewust geadviseerd te kiezen voor Open 
BIM. Want aan de ontwerpkant wordt wel 
heel veel gewerkt met Revit, maar ook met 
andere pakketten. Dat zou betekenen dat 
je moet kunnen engineeren in alle pakket-
ten en dus alle software moet aanschaffen 
en beheersen. Dat is geen doen.”

FN: “Bovendien is het belang van de toe-
leverancier dat hij de input uit bijvoorbeeld 
Revit gemakkelijk kan vertalen naar zijn 
eigen applicatie, die het productieproces 
aanstuurt. Ongeacht welke applicatie de 
toeleverancier gebruikt, zou het mogelijk 
moeten zijn deze input in te lezen. 
Maar het is daarnaast ook van belang dat 
we ons realiseren dat al deze standaard 
componenten en bibliotheken leuk zijn, 
maar dat de goed BIMmende eindgebrui-
ker behoefte heeft aan meer dan ‘platte’ 
3D content, bijvoorbeeld intelligente 
bibliotheken.”

Gezamenlijk is geconcludeerd dat de 
discussie over Open en Gesloten BIM ei-
genlijk gewoon een non-discussie is. BIM 
betekent dat je moet samenwerken. En 
wanneer je samenwerkt, moet je informa-
tie delen en dan ben je altijd aan het Open 
BIMmen. Welke software je gebruikt, 
bepaalt niet hoe je BIMt. De stelling ‘Alle 
BIM is Open BIM’ is dus waar. Iedereen is 
het er roerend over eens dat we niet meer 
hoeven te spreken over Open BIM, maar 
dat BIM gewoon de lading dekt.
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Autodesk design en creation suites bieden uitgebreide workflows voor specifieke 

behoeften - op het gebied van bouwontwerp, productontwerp, entertainmentcreatie 

en meer. Voor de diverse branches binnen de bouw, maar ook product- en grafisch 

ontwerp, zijn er diverse suites beschikbaar.

Autodesk Suite overzicht
een suite voor iedere branche

Autodesk biedt in totaal zeven suites voor 
bedrijven in verschillende branches. Alles 
suites zijn verkrijgbaar in drie versies, 
Standard (instapversie), Premium en 
Ultimate. 

AutoCAD Design Suite
De AutoCAD Design Suite 2014 combi-
neert diverse AutoCAD CAD tekensoft-
ware met krachtige 2D ontwerp-, schets-, 
en visualisatietools. De AutoCAD suite kan 
gebruikt worden in alle branches, waar 
men nog werkt met 2D CAD software. 

Building Design Suite
De Autodesk Building Design Suite is met 
Revit 2014 een BIM totaaloplossing voor 
architecten, installateurs en bouwkundige 
3D CAD tekenaars. In één voordelig en 
handig pakket beschikt u over de tools die 
professionals in de bouw nodig hebben 
voor CAD- en Building Information Mode-
ling (BIM)-workflows. De Building Design 
Suite wordt voornamelijk gebruikt door 
architecten, installateurs en ingenieursbu-
reaus. 

Infrastructure Design Suite
De Autodesk Infrastructure Design Suite 

2014 met o.a. Civil 3D en Revit biedt toon-
aangevende CAD & GIS software voor civil 
engineers en civiele ingenieurs.

De uitgebreide softwareoplossing bevat 
tools die nodig zijn voor het plannen, ont-
werpen, bouwen en beheren van civiele 
infrastructuurprojecten en infrastructuur-
projecten voor nutsbedrijven.

Product Design Suite
De Autodesk Product Design Suite 2014 
bevat de meest toonaangevende 2D en 
3D ontwerp-, visualisatie- en simula-
tiesoftware voor werktuigbouwkundigen 
in de maakindustrie. Het is een uitgebrei-
de oplossing voor Digital Prototyping, 
waarmee u met de in één voordelig en 
doelgericht pakket gebundelde ontwerp-, 
visualisatie- en simulatietools uw gehele 
productontwerpproces bestrijkt. Digital 
Prototyping maakt het mogelijk producten 
te ontwerpen, visualiseren en simuleren 
voordat ze worden vervaardigd. Deze suite 
is geschikt voor iedere branche, waarbij 
ontwerp en visualisatie belangrijk is. 

Factory Design Suite
De Autodesk Factory Design Suite met 
o.a. Inventor en Navisworks biedt 2D en 

3D CAD voor het ontwerpen, simuleren 
en visualiseren van fabriek lay-outs. Het 
is geschikt voor het optimaliseren van de 
indeling van fabrieksruimtes, waarmee u 
aan de hand van een digitaal model van 
de fabriek de meest efficiënte layout kunt 
ontwerpen en bekijken.

Plant Design Suite
De Autodesk Plant Design Suite 2014 met 
o.a. AutoCAD, Plant 3D & Navisworks 
biedt CAD software voor plant design, 
industriële installaties en fabrieken.
Ontwerp, modelleer en reviseer plantpro-
jecten effectiever met de Plant Design 
Suite van Autodesk. De Autodesk Plant 
Design Suite biedt uitgebreide plant 
design software in een handig, rendabel 
pakket.

Entertainment Creation Suite
De Autodesk Entertainment Creation Suite 
biedt een betaalbare eindproductie-oplos-
sing, vol met tools die worden gebruikt in 
de wereld van 3D animaties.
Met deze software kunt u prachtige 3D 
animaties maken, crowdsimulatie, virtuele 
productie of gezichtsanimatie. 
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BIM opleiding installaties

Met ingang van januari 2014 verzorgen Avans+, 
Itannex en BIM people in een samenwerkings-
verband een praktijkgerichte opleiding tot BIM 
installatietechnisch assistent. 

Voor dit unieke traject hebben deze partijen de 
handen ineen geslagen, om synergie te creëren 
tussen installatietechnische kennis en toepas-
sing van de software. Het doel van deze basis-
opleiding is om binnen relatief korte tijd kennis 
en inzicht te vergroten in de installatietechniek, 
in combinatie met het 3D modelleren in Revit 
MEP.

Avans+ verzorgt binnen de opleiding de instal-
latietechnische kennis (zoals luchtbehandeling, 
koel- en verwarmingsinstallaties, sanitaire en 
elektrotechnische installaties)  en Itannex neemt 
de vakinhoudelijke BIM en software kennis van 
Revit MEP voor haar rekening. 

Na de opleidingsperiode van 6-8 weken heeft de 
kandidaat een basisniveau installatietechniek, 
kennis van (open)BIM en Revit MEP. 

Versterking afdeling civiele techniek

Eind 2013 heeft Itannex haar civiele afdeling versterkt met twee specialisten 
civiele techniek. Door deze versterking kan Itannex haar infrastructurele klan-
ten nog beter ondersteunen op gebied van software, consultancy en trainin-
gen. Itannex biedt uitgebreide ontwerp-, analyse- en documentatieoplossin-
gen op gebied van landmeten, planologie, stedenbouwkunde, wegontwerp, 
landschapsinrichting, waterbouwkunde, ondergrondse infrastructuur (kabels/
leidingen) en rail (spoor/metro e.d.). Oplossingen die zijn gericht op een 
verhoogde kwaliteit en efficiënte werkprocessen. Op gebied van software 
biedt Itannex onder andere de Autodesk Infrastructure Design Suite, met 
de componenten AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Infraworks en Revit. 
BIM voor de civiele techniek ligt hiermee binnen uw handbereik.

Uniek Practicumlokaal ROC Tilburg

De afdeling installatietechniek van ROC Tilburg opent binnenkort een uniek 
nieuw praktijklokaal Duurzaam Installeren.

Het huidige technieklokaal voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd 
en dient aangepast te worden. In het voortraject is door de Onderwijsgroep 
al contact gezocht met de verschillende leveranciers die apparatuur ter 
beschikking stellen, wat moet worden opgesteld in het Technieklokaal. De 
bedoeling is om deze apparaten zoveel mogelijk te integreren in de bestaan-
de gebouwgebonden installatie zodat de praktijksituatie voor de leerlingen 
zo goed mogelijk kan worden nagebootst. De school krijgt onder meer ook 
nog zonneboilers en windturbines ter beschikking. Die installaties worden 
niet alleen gebruikt om energie op te wekken, maar ook als oefenmateriaal 
voor studenten elektrotechniek en installatietechniek.

De installatie wordt geplaatst door Sebregts Installatietechniek B.V. uit Til-
burg. Om tot een goed ontwerp te komen is er o.a. gebruik gemaakt van een 
Revit 3D BIM omgeving in samenwerking met BIM adviseurs van Itannex. 
Klimaattechnisch specialist en leverancier Nathan heeft het digitale installa-
tietekenwerk samengesteld.

Rechtsboven ziet u een 3D afbeelding van de warmtepomp opstelling.
Het nieuw praktijklokaal wordt woensdag 22 januari officieel geopend met 
een symposium ‘Duurzaam installeren en onderhouden’ voor het lokale 
bedrijfsleven en onderwijs.



Niet alleen bij Imtech bleek BIM een nieuw 
proces, ook de opdrachtgever is nog zoe-
kende naar de mogelijkheden van het BIM 
proces en het uiteindelijke model. Met 
name in de beheerfase na de oplevering 
van het project.

Kanteling
Als projectdirecteur is Hans Dobbe 
verantwoordelijk voor de procesmatige 
aansturing van bouwprojecten tot en met 
de oplevering. Dobbe ziet door de ont-
wikkeling van BIM momenteel ontzettend 
veel veranderen in het proces van een 
project en de markt. Dit, gekoppeld met 
de eis van beheer en onderhoud voor de 
grote projecten , zorgt voor hele andere 
processen en verwachtingen in de markt. 
Door de ‘maintain’ periode  van zo’n 25 
jaar, ligt er bij de uitvoerende partijen veel 
meer verantwoordelijkheid. Processen 
moeten veranderen en dit moet ook nog 
snel gebeuren. Dobbe: “Bedrijven moeten 
een kanteling maken. Vanuit de markt kan 
er wel aangegeven worden dat er geBIMt 
moet worden, maar je hebt hiervoor ook 
de kennis  nodig. Binnen Imtech zijn we 
nu aan het afwegen, welke kennis er nodig 
is om de juiste mensen op te leiden in het 
BIM modelleren.”

Want rasechte 3D modelleurs, die naast 
hun specifieke technische kennis de 
software perfect in de vingers hebben, zijn 
gewoonweg nog niet voorhanden binnen 
Imtech. Daarnaast is er ook in de markt 

bij de onderaannemers nog weinig kennis 
met betrekking tot 3D modelleren.

BIM-project Pi2
Maar sinds het eerste BIM project in 2012 
zijn er bij  Imtech binnen een korte periode 
grote stappen gezet op gebied van BIM. 
Voor het project Pi2 in Zaanstad, een 
70.000 m2 grote penitentiaire inrichting, is 
een interne BIM manager aangesteld.

In eerste instantie zijn de juiste hardware 
componenten en software aangeschaft 
en is  Itannex  als adviseur ingezet voor 
de juiste opleidingen en begeleiding.  Er 
is gekozen voor Revit MEP in combinatie 
met MagiCAD. BIM Manager Gerard Boe-
re bewaakt het proces en maakt de juiste 
afspraken met alle betrokken partijen 
binnen het project.

De samenwerking tussen Itannex en 
Imtech leidde er toe dat het BIM-proces 
binnen Imtech met flinke stappen vooruit 
ging. Daarnaast gaf Itannex ook een BIM 
training aan directie en management, wat 
enorm veel impact heeft gehad op de 
mindset richting BIM. Het heeft geleid tot 
een omslag in de denkwijze en visie en 
BIM is in die zin totaal omarmd binnen 
Imtech. 

Voor het project Pi2 zijn de partijen binnen 
het consortium naast het ontwerp en de 
bouw ook verantwoordelijk voor het on-
derhoud voor een periode van 25 jaar.  Het 

consortium, bestaande uit Ballast Nedam 
en Imtech, heeft het project middels een 
DBFMO contract in opdracht gekregen. 

Op dit moment werken vanuit Imtech 4 
E- en 4 W-modelleurs aan het project. 
Deze modelleurs worden aangestuurd 
door Gerard Boere, die op zijn beurt een 
tot twee dagen per week ondersteund 
wordt door een consultant van Itannex. 
“Er  wordt nu echt gemodelleerd, in plaats 
van gewoon 3D getekend”, aldus Dobbe. 
“Maar we BIMmen momenteel eigenlijk 
alleen nog voor de clashes, dus om fouten 
in de uitvoering te voorkomen.” Het model 
is volgens Gerard Boere nu echt van een 
goed niveau, waardoor de clash sessies 
zeer waardevol zijn. Dobbe: “BIM is voor 
ons nu dat we vandaag het probleem 
zien en het morgen oplossen! Daarnaast 
zijn we aan het nadenken over de moge-
lijkheden binnen het BIM proces voor de 
beheer- en exploitatiefase. We moeten ons 
echter wel beseffen dat BIM geen tover-
doos is. Bovendien is ieder project weer 
nieuw, het is geen productiefabriek, waar 
iedere dag dezelfde producten van de 
band rollen.”

Buildingsmart IFC
Met de overige partijen in het consortium 
worden modellen op basis van  
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Imtech zet flinke stappen in BIM
Het allerbelangrijkste? Het projectresultaat!

Bij ieder project dat dienstverlener Imtech doet is duidelijk wat voorop staat: 

namelijk het projectresultaat. Hans Dobbe, projectdirecteur Projecten bij Imtech  

Building Services, legt uit: “Toen wij anderhalf jaar geleden bij een project door 

de  opdrachtgever werden gevraagd  om het project met BIM uit te voeren, zijn 

we gewoon begonnen. Om het projectresultaat niet de dupe te laten worden, 

hebben we veel extra tijd geïnvesteerd. Het bleek verreweg van een succes, 

want de onervarenheid met BIM heeft veel inspanning en leergeld gekost.”

Foto: Imtech modelleur bezig met 
installaties in het 3D model.



Imtech zet flinke stappen in BIM
Het allerbelangrijkste? Het projectresultaat!
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Buildingsmart IFC, een internationale 
uitwisselingsmethodiek binnen BIM, uit-
gewisseld. Er moest dus gewerkt worden 
met software die gecertificeerd is volgens 
de Buildingsmart IFC standaard. Op 
advies van Itannex heeft Imtech gekozen 
voor Revit MEP, aangevuld met Magi-
CAD. Het totale model moet vervolgens 
opgeleverd worden als Buildingsmart IFC, 
waarmee het voldoet aan de internationale 
standaard. 

Wekelijks zijn er voor het project Pi2 BIM 
sessies en clash sessies, waarbij alle 
modelleurs bij elkaar zitten om ontwikke-
lingen en knelpunten door te nemen. Im-
tech zit op een projectlocatie met Ballast 
Nedam, waardoor de modelleurs van de 
uitvoerende partijen dicht bij elkaar zitten. 

Een idealere situatie is er niet volgens 
Dobbe en Boere. Het zou nog mooier zijn 
als ook de overige partijen, zoals de ar-
chitect en constructeur hier zouden zitten. 
Dit maakt de communicatie en het werken 
gewoon een stuk gemakkelijker. Dobbe: 
“Je ziet namelijk nog veel discrepanties 
tussen de partijen, die je door deze manier 
van samenwerken gemakkelijker kunt 
oplossen. Bij BIM moet je met elkaar gaan 
zoeken naar de beste oplossing. Want de 
wens/eis van de opdrachtgever ligt er nu 
eenmaal, dus wij moeten met het hele pro-
jectteam dit waar zien te maken. Ik zie dat 
deze manier van samenwerken zorgt dat 
er weer respect komt voor elkaars werk, 
over de disciplines heen.”

ICT is de belangrijkste randvoor-

waarde
Bij ieder BIM project, dus ook bij het huidi-
ge Pi2 project, is het eigenlijk de belang-
rijkste randvoorwaarde dat de ICT goed 
geregeld is. Imtech zit op de projectlocatie 
van Ballast Nedam en dus moesten er 
vooraf dus duidelijk met ICT afspraken 
gemaakt worden hoe een en ander inge-
richt werd. Dit is van groot belang om de 
snelheid van het systeem te waarborgen.

BIM manager Boere: “Eigenlijk moeten de 
eisen die aan ICT worden gesteld, zoals 

hardware (computers) en netwerkverbin-
dingen, vast worden gelegd als rand-
voorwaarde in een BIM protocol. Want de 
gereedschappen om mee te werken, de 
basis van ieder (BIM) project, zijn eigenlijk 
de belangrijkste randvoorwaarde voordat 
er ook maar iemand aan de slag kan met 
het project.” 

De toekomst voor Imtech
Dat BIM de toekomst is, is ook voor 
Imtech inmiddels wel duidelijk. Hans 
Dobbe: “We zijn er van overtuigd dat BIM 
in de toekomst een eis zal worden. BIM 
betekent voor ons dat we met elkaar, met 
alle partijen dus, zoeken naar de beste 
oplossing. Idealiter willen we bij Imtech 
werken met modelleurs die kennis hebben 
van engineering. Op deze manier kun-
nen ze namelijk zelf inschatten of wat ze 
modelleren ook daadwerkelijk klopt in de 
praktijk.”

Gerard Boere beaamt dit: “Het zoeken 
naar de beste oplossing kan ontzettend 
goed in een BIM omgeving. Laatst hadden 
we bijvoorbeeld een clash tussen een 
luchtkanaal en een betonnen kolom van 
de constructie. Dan is de vraag, leg je je 
kanaal om of kun je misschien wat aan-
passen in de constructie. Samen met de 
constructeur zijn we tot de oplossing ge-
komen om het bouwkundig op te lossen. 

Dit was voor alle partijen uiteindelijk 
de beste  oplossing.”

De echte toekomst in de bouw? Daar 
lopen de meningen nog wel over uiteen. 
Gerard: “Nu krijgt de monteur nog 2D 
tekeningen met maatvoering op de bouw, 
maar volgens mij gebeurt dat in de toe-
komst ook niet meer. Met een iPad of zo’n 
Google bril krijgen we volgens mij hele 
nieuwe toepassingen, waardoor 2D teke-
ningen niet meer nodig zijn.” Hans denkt 
dat echter de traditionele manier van aan-
leveren voor de uitvoerende partijen nog 
wel hetzelfde blijft, want de monteur heeft 
natuurlijk gewoon maatvoeringen nodig. 

Ondanks dat zijn beide heren het er wel 
roerend mee eens dat de veranderingen 
in de bouw, mede door BIM, grote impact 
hebben en krijgen.

Afbeelding: een deel van het 3D model 
met de installaties

Afbeelding: 3D render van de 
badkamer in een cel

Afbeelding: het totale 3D model van Imtech



Voor een verbetering van haar interne 
proces had Kuijpers al enige tijd een vraag 
uitstaan in de markt om een koppeling 
te realiseren tussen rekensoftware voor 
installatietechnische berekeningen en 
hun ontwerpsoftware Autodesk Revit. Dit 
kwam voort uit de visie die Kuijpers heeft 
over BIM, namelijk het zoveel mogelijk 
hergebruiken van informatie en dus infor-
matie maar één keer invoeren. 

Wanneer normaal gesproken berekenin-
gen, voor bijvoorbeeld koelvermogens, 
worden gemaakt met software, moet alle 
informatie die al in het Revit 3D model zit, 
nogmaals handmatig worden ingevoerd 
in de rekensoftware. Daarom moest de 
oplossing voor Kuijpers een bi-directionele 
koppeling worden, zodat de rekengege-
vens weer teruggelezen kunnen worden 
in het Revit model. Op deze manier hoeft, 

zoals BIM ook bedoeld is, de informatie 
maar een keer worden ingevoerd. Dit 
scheelt aan de ene kant tijd (efficiënter 
intern proces) en aan de andere kant zijn 
(ontwerp)wijzigingen gemakkelijker door te 
voeren en na te rekenen. 
 

De samenwerking
Al enige jaren is Itannex uit Almelo soft-
wareleverancier, maar bovenal kennis-
partner van Kuijpers op het gebied van 
BIM software en processen. Alexander 
Hoos van Kuijpers: “Als Autodesk partner 
heeft Itannex ervaring met de ontwerpge-
reedschappen, maar ook het proces. Wij 
hebben de praktijkkennis over installaties, 
maar zij zijn onze sparringpartner over 
BIM en innovaties op dit gebied.” Naast 
Itannex meldde zich BINK software, om 
een antwoord te geven op het vraagstuk 
van Kuijpers. 

Hoos: “BINK software gaf meteen aan dat 
in hun ogen een bi-directionele koppeling 
mogelijk moest zijn. Samen met Itannex 
en onze eigen mensen is er gewerkt aan 
de inpassing van BINK in ons proces.” 
BINK kwam met een internationale uitwis-
selingsstandaard op de proppen, waarbij 
met gbXML de informatie vanuit Revit 
naar de BINK rekensoftware kan worden 
gehaald en de rekenresultaten vervolgens 
weer terug gelezen worden in het Revit 
model. Dé oplossing dus op het vraagstuk 
van Kuijpers.

Karel Krijger van BINK software vertelt: “Al 
ongeveer zes jaar geleden zijn wij begon-
nen met het kijken naar internationale 
uitwisselingsstandaarden. In de reken-
omgeving van BINK zitten geen gebouw-
gegevens, dus wij waren al op zoek naar 
een manier om dit uit de ‘native data’ te 
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BIM is een digitaal 3D-gebouwmodel, waarin alle gegevens ten behoeve van het ont-

werp-, bouw- en beheerproces tussen de verschillende disciplines in de bouw wor-

den uitgewisseld en geïntegreerd. Geheel in de gedachte van BIM zijn Kuijpers, Bink 

software en Itannex tot een revolutionaire oplossing gekomen: ‘Uitgerekend BIM!’ Dit 

staat voor het feit dat gebouwgegevens vanuit Revit geïmporteerd worden, in BINK 

rekensoftware worden gebruikt en dat vervolgens de uitkomsten worden teruggegeven 

aan het gebouwmodel in Revit.

Kleine handeling met grote impact
Uitgerekend BIM! Foto: v.l.n.r. Herbert Voort 

en Nico Ruikes van Itannex, 
Karel Krijger (BINK software, 
Alexander Hoos en Aukje 
Kuypers van Kuijpers.



Kleine handeling met grote impact
Uitgerekend BIM!

halen.” Met de gbXML uitwisseling is door 
BINK software en Itannex de koppeling 
tussen Revit en BINK gerealiseerd. 

De samenwerking tussen de drie partijen 
is omgedoopt tot ‘Uitgerekend BIM!’. 
Aukje Kuypers, voorzitter directieteam 
van Kuijpers, legt uit: “We vinden de 
samenwerking tussen deze drie marktpar-
tijen zo bijzonder, dat we er een naam aan 
hebben gegeven. ‘Uitgerekend BIM!’ vat 
samen waar wij met deze oplossing voor 
staan. ‘Uitgerekend’ omdat we hiermee 
op rekengebied een stap voorwaarts 
hebben gezet. En uitgerekend nu, in 
deze lastige tijd, is het een mooi moment 
om op deze manier samen te werken. 
Want ‘BIM’ is voor ons samenwerken en 
deze oplossing is het resultaat van onze 
samenwerking!”

Van zes manweken naar drie 

mandagen
En vervolgens werd er echt gewerkt met 
de bi-directionele koppeling, in een pilot 
voor de nieuwbouw van de faculteit Tech-
nische Natuurwetenschappen van de TU 
Delft. De door de modelleurs van Kuijpers 
ingevoerde informatie in het Revit model, 
kon middels het gbXML formaat worden 
ingelezen in de BINK rekensoftware, om 
de koelvermogens te bepalen. Aangezien 
alle informatie nu niet handmatig in BINK 
moest worden ingeklopt door mensen 
van Kuijpers, scheelde dit aanzienlijk in 
het aantal manuren. Sterker nog, Kuijpers 
kwam tot de conclusie dat dit werk dat 
normaal ongeveer zes manweken kostte, 
nu is teruggebracht tot slechts drie man-
dagen. 

Maar naast de tijdsbesparing had deze 
oplossing voor Kuijpers een nog veel 
interessanter aspect, namelijk dat je nu 
nog beter kunt meedenken met de klant. 
Hoos legt uit: “We kunnen in de ontwerp-
fase de impact van een wens, behoefte 
of wijziging direct inzichtelijk maken 
voor de klant, maar ook voor de overi-
ge partijen in het bouwproces. Op deze 
manier kun je dus vroegtijdig signaleren, 
adviseren en oplossen en gaat niet alleen 

je ontwerpkwaliteit omhoog, maar zitten 
we als Kuijpers ook op een andere manier 
met de klant aan tafel.” Dit kan doordat 
een ontwerpwijziging in het Revit model 
direct kan worden geëxporteerd naar de 
rekensoftware BINK, waardoor de impact 
van een wijziging meteen duidelijk wordt. 

Doordat de gegevens uit BINK ook weer 
terug in Revit worden gelezen, ontstaat 
een model dat alle informatie bevat om de 
realiteit te simuleren. Een interessant ge-
geven voor alle partijen in het bouwteam, 
want je kunt op deze manier veel meer 
meerwaarde creëren voor je opdrachtge-
ver. Sterker nog, waar met 3D ontwerpen 
werd geclaimd dat het gebouw al af was 
voordat het daadwerkelijk gebouwd was, 
gaat deze manier van BIMmen een ge-
bouw en situatie echt simuleren. 

BIM is samenwerken
Uit dit vraagstuk en de oplossing blijkt 
maar weer eens dat het idee van de BIM 
werkwijze gestoeld is op samenwerken 
en informatie delen. Namens Itannex be-
geleidde Nico Ruikes het proces: “Zonder 
de samenwerking tussen de drie partijen, 
Kuijpers, Itannex en BINK software, was 

deze oplossing nooit tot stand gekomen. 
Het is mooi om te zien wat er ontstaat 
als marktpartijen de koppen bij elkaar 
steken en gaan nadenken over praktische 
oplossingen, zonder zichzelf daarbij op de 
voorgrond te stellen. Het resultaat is een 
vrij simpele oplossing, waarbij een kleine 
handeling dus een hele grote impact 
heeft!” 

Aukje Kuypers vult aan: “De wereld om 
ons heen verandert voortdurend. Op-
drachtgevers willen solide oplossingen 
die langer meegaan. Echte oplossingen 
dus. Deze oplossingen komen tot stand 
door samenwerking. Dit met de traditi-
onele partijen uit de bouwkolom, maar 
steeds vaker ook partijen van buiten de 
branche. Onze samenwerking, ‘Uitgere-
kend BIM!’, is hier een mooi voorbeeld 
van”.
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Pilot TU Delft 
In Delft wordt gebouwd aan een nieuw onderwijsgebouw voor de faculteit 

Technische Natuurwetenschappen (TNW). Deze nieuwbouw wordt, in de 

ontwerpfase én de uitvoering, op het allerhoogste niveau van BIM (Buil-

ding Information Modelling) gerealiseerd. De nieuwbouw voor de faculteit 

Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft wordt een onderwijsge-

bouw met laboratoria, kantoren en onderwijsruimten. Het gebouw beslaat 

in totaal 30.000 m2 over vier bouwlagen en moet in 2016 geheel klaar zijn. 

Bouwcombinatie TNW Zuid vof, bestaande uit Hurks bouw en Kuijpers,  is 

verantwoordelijk voor de uitvoering.  Kuijpers werkt voor de technische 

installaties samen met ULC. De betrokken ontwerpende partijen zijn Ector 

Hoogstad architecten, Aronsohn Management (projectmanagement), 

Valstar Simonis (installatieadvies), ABT (bouwfysisch adviseur),Pieters 

Bouwtechniek (constructies) en Peutz (adviseur trillingen). 
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Autodesk BIM 360 biedt de oplossing voor samenwerken met data in de cloud. Met 

ingang van december 2013 is Itannex geaccrediteerd voor de ‘Construction Specializa-

tion’. Deze specialisatie houdt in dat Itannex Autodesk producten voor bouwbedrijven 

en installatiebedrijven, gericht op de uitvoering, mag aanbieden. Hiermee is Itannex 

door Autodesk geselecteerd om BIM 360 software in de Nederlandse markt te gaan 

zetten. 

Itannex is BIM 360 partner

Met de intrede van BIM is er ontzettend veel veranderd in het 
werkproces van bedrijven, intern maar ook extern met de samen-
werkende partijen. 

Onder Autodesk BIM 360 vallen twee producten: BIM 360 Field 
en BIM 360 Glue. 

Om alle informatie en data te stroomlijnen en dit beschikbaar te 
maken voor alle projectpartners, biedt Itannex nu de BIM 360 
oplossing. Deze cloud gebaseerde oplossing verbetert uw interne 
en externe samenwerking in een BIM proces. 

BIM 360 Glue
Met BIM 360 Glue kunnen online modellen worden gecoördi-
neerd en ook geclasht. Het is een cloud gebaseerde oplossing 
die de samenwerking, coördinatie en communicatie in een BIM 
project verbetert. Online komen multidisciplinaire modellen bij 
elkaar en kan er bijvoorbeeld een clash detectie gedaan worden 
door ieder individu op ieder gewenst moment. BIM 360 Glue kan 

meer dan 50 native bestandsformaten lezen, waardoor het meer 
dan Open BIM is. Door dit alles zorgt BIM 360 Glue voor het 
inkorten van de coördinatiecyclus.

BIM 360 Field
De BIM 360 Field software geeft de mogelijkheid om informa-
tiestromen van en naar de bouwplaats volledig te digitaliseren. 
Het is management software om de informatiestromen van en 
naar de bouwplaats te digitaliseren. Het combineert mobiele 
technologieën met cloud gebaseerde samenwerking en rappor-
tages. Verander uw bouwplaats informatie in krachtige informatie 
welke kwaliteit, veiligheid en communicatie verbetert. BIM 360 
Field geeft u tevens inzicht in de prestaties van uw onderaanne-
mers. Alles om uw interne en externe samenwerking te versimpe-
len en verbeteren!

Meer informatie?
Kijk op onze website voor meer informatie over deze producten 
of neem contact met ons op via info@itannex.com


