
OPZET
Building Information Modelling, afgekort als BIM en ook wel onder de term 
‘Virtueel Bouwen’ gekend, is een begrip dat meegaat sinds de jaren 70, maar 
heeft moeten wachten tot de evolutie en de mogelijkheden van de beschikbare 
hard- en software voldoende waren ontwikkeld om implementatie toe te laten. 
Waar in het buitenland de toepassing van BIM sindsdien een courant gegeven is 
geworden, moeten we vaststellen dat het in Vlaanderen (België) nog steeds 
niet op grote schaal wordt toegepast. De belangstelling groeit, maar het blijft 
een discussie tussen believers en non-believers.
 

Om de elementen in deze discussie concreter te maken heeft ie-net, deze 
studiedag georganiseerd, met als voornaamste doel case studies te presenteren 
van partijen in het bouwproces die reeds gebruik maken van BIM toepassingen. 
Hierbij wordt de nadruk gelegd op reële toepassingen en niet op potentiële 
demo’s. Voordeel van deze aanpak is dat de gebruiker het laatste woord heeft.

Uiteraard wordt een en ander gekaderd waarbij ook een korte beschouwing 
over de juridische gevolgen wordt gehouden. De problematiek van uitwisseling 
van gegevens tussen de verschillende gebruikelijke software pakketten op de 
markt wordt behandeld. De voornaamste leveranciers van software zullen 
aanwezig zijn, maar niet tussenkomen in de presentaties.

DOELGROEP
De studiedag richt zich tot ontwerpers, ingenieurs en uitvoerders uit de gehele 
bouwproces die meer inzicht willen krijgen in de mogelijkheden van BIM die op 
dit ogenblik reeds beschikbaar zijn. 
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DEELNEMINGSBIJDRAGEN
€ 120 voor niet-leden

€ 95 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV-VIK)
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€ 95 voor leden NAV-VCB-WTCB
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€ 25 voor studenten

telkens te verhogen met 21% BTW

Deze bijdrage geeft recht op deelname aan het 
programma, hand-outs, deelnemerslijst, koffie/thee, 
lunch en verfrissingen.

Er worden geen bevestigingen gestuurd.
Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

ORGANISATIE EN INLICHTINGEN
ie-net vzw

Christine Mortelmans, coördinator
Ingenieurshuis
Tel : ++ 32 (0)3 260 08 63

PROGRAMMA 

08u30: Aanmelding met koffie

9u00: Verwelkoming

 Ir. Marc Dedecker, zelfstandig adviseur  
 voor Bouwmanagement

9u15: Situering van BIM

 Dr. Ir. Arch. Stefan Boeykens, Doctor-Assistent,  
 KU Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen,  
 Departement Architectuur, Afdeling Architectuur  
 en Bouwtechniek

10u00: Case Study Architectuur

  Ir. Arch. Bert Nijs, zaakvoerder ArchiBeta bvba,  
 studiebureau voor architectuur

10u30: Koffiepauze en discussie software suppliers

11u15: Interactieve BIM applicaties met integrale  
 4D & 5D modellen

 Ir. Arch. Koenraad Nys, managing partner,  
 D-studio

12u00: BIM en technische installaties - van concept  
 tot onderhoudsfase

 Ing. Wim Tas, Owner, Witas Ingenieursbureau bvba

12u30: Lunch en discussie met software suppliers

14u00: Case Study Aannemer

 Yves Van Loon, Senior tekenaar/ 
 werkvoorbereider, Bolckmans NV

14u30: Veranderingen in AEC door gebruik van BIM  
 in ontwerpfase

 Ir. Arch. Rob van Helvoort, managing partner,  
 atelier3v

15u00: De aansprakelijkheidsaspecten van BIM

 Mr. Karel Schulpen, Advocaat – Associate partner,  
 Monard - D´Hulst 

15u00: Koffiepauze

15u15: IFC for dummies, een inleiding in de  
 structuur en mogelijkheden van het IFC  
 bestandsformaat

 Ir. M.Sc. Peter Bonsma, Technisch Directeur, RDF Ltd.

16u15: Conclusie en afsluiting  
 Ir. Marc Dedecker, voornoemd

16u30: Discussie met software suppliers tijdens  
 afsluitende receptie
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De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van de ie-net-factuur. Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren 
gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering 
wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd.
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 • terug te faxen naar 03 216 06 89
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