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Internationaal opererend 

ingenieursbureau

 Hoofdkantoren in 9 landen

 Operationeel in 35 landen

 Top 50 van de wereld

 Top 3 van Nederland

 100 jaar 

Grontmij in vogelvlucht

SAMEN MET ONZE KLANTEN 

PLANNEN EN REALISEREN 

VAN

DUURZAME EN HAALBARE 

OPLOSSINGEN



Al 100 jaar
geven wij vorm aan onze leef- en werkomgeving

32015
7.500 medewerkers, 120 Europese kantoren, 

2 kantoren buiten Europa

1982
Grontmij wordt een beursgenoteerde organisatie

1970
Grontmij wordt een internationale organisatie en groeit 

door naar een sterke Europese speler
1915
Grontmij wordt opgericht door Doedo Veenhuizen



EnergieMobiliteit

Duurzame gebouwen Water

Focus points
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Services & Competences

Engineering
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Wat is BIM?

 Een hype?

 Een werkproces?

WAAROM?

HOE?

WAT?

 http://www.youtube.

com/watch?v=F6dH

3c8abHQ

http://youtu.be/F6dH3c8abHQ
http://youtu.be/F6dH3c8abHQ


BIM: eerste reacties

 Een computerprogramma?

 Iets in 3D ?

 Een model?

 ?
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Wat is BIM ?

Bouwwerk Informatie Model

is een digitale representatie

van functionele en fysieke

karakteristieken van een

bouwwerk. 

Een dergelijk model is een

uitgangspunt voor, en 

ondersteunend aan

activiteiten en 

besluitvorming gedurende

de levenscyclus van een

bouwwerk.

Dit model wordt tevens

gedeeld over meerdere

belanghebbenden in het 

bouwproces.
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Wat is BIM?

 Centraal (3D) gebouwmodel of combinatie van modellen

 Daarin (alle) gegevens ten behoeve van ontwerp-, bouw- en 

beheerproces geintegreerd

 Door (alle) betrokken partijen in het proces gebruikt
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Wat is BIM?

Wat is BIM niet?

Enkel een 3D model is nog geen BIM

 Er is geen additionele kennis met betrekking tot het project

 De persoon die het model gebruikt moet de geometrie interpreteren om vast te 

stellen wat het voorstelt.

Een BIM hoeft niet een 3D vormrepresentatie te bevatten

 Het is de informatie die er toe doet, niet de representatie.

 Een 2D vorm representatie kan ook worden gebruikt met een BIM

BIM is niet een enkele applicatie

 Een bouwwerk informatie model is typisch het resultaat van veel samenwerkende 

applicaties
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Wat is BIM?

Waarom BIM?

 Complexere ontwerpomgeving

 Faalkostenreductie

 Ontwerpoptimalisatie

 Informatie toegankelijk en traceerbaar

 Relaties duidelijk vastleggen en weergeven

 Kwaliteitsverbetering

 De opdrachtgever vraagt erom (RWS, RGD)

11



Wat is BIM?

 Behoefte om intelligente informatie over te dragen

– Objecten

– Configuratie 

– Functionaliteit en eisen

– Technische specificaties

– 3D-modellen

– Documentatie

 Behoefte om intelligente informatie kunnen managen

– Informatie in samenhang benutten

– Status, wijzigingen en versies

– Communicatie

 Behoefte om digitaal te kunnen samenwerken

– Voorschrijven

– Standaarden
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Waarom 3D / BIM?
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Waarom 3D /BIM?

 Inzichtelijker ontwerp

– Object georienteerd

– “What you see is what you get”

– In ontwerpstadium VO DO meer info door 3D

 Kwaliteitsverbetering

– Mogelijke knelpunten eerder gesignaleerd

– Integratie van ontwerp en uitvoering

– Meer zekerheid voor bouwtijd

– Minder kosten uitvoering
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Waarom 3D / BIM?
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 Communicatiemiddel

– 3D beelden vergemakkelijken en versnellen besluitvormingen

– 3d afbeeldingen

– 3d model (3d-pdf)

– Inpassing in omgeving

 Efficiëncyverbetering

– Snelheid

– Veranderingen in het ontwerp

– Doorvoeren van wijzingen

../3D plaatjes/Gemaal KatwijkPG4 3DPDF.pdf


Voorbeeld 3D engineering tot UO
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Betonconstructie gemaal
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Wapeningsdetail
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Wapeningstekening
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(NIET BESCHIKBAAR GESTELD)



Ervaringen in aanbestedingsfase

 Duidelijkheid bestekposten

 Duidelijkheid hoeveelheden

 Duidelijkheid (complexe) vormen

 3D helpt bij indeling fasering

 3D helpt bij bepalen hulpconstructies

 Betrouwbare prijsbepaling





Ervaringen realisatiefase: detaillering beton

 Wapening geheel 3D in model

 Afgestemd met aannemer en vlechter

 Alle vormen mogelijk

 Uitvoer in wapeningstekeningen

 Uitvoer in buigstaten

 Objectcodes doorgezet naar kostenbewaking







Ervaringen realisatiefase

 Optimalisaties sneller inzichtelijk

 Wijzigen correct en volledig doorvoeren

 Meer inzicht in wapeningsoplossingen

 Wapening eenvoudig afstemmen op uitvoeringswensen

 Goede afstemming wapening / maatvoering met in te storten delen andere 

disciplines

 Meer/minderwerk: geen afwijkingen in betonwerk





3D /BIM voordelen van ontwerp tot realisatie

 volledige duidelijkheid over vormen en afmetingen 

 hoeveelheden (en kosten) inzichtelijk en traceerbaar

 betere communicatie en optimalisatie

 géén verrassingen tijdens uitvoering

 geen afwijkingen in hoeveelheden

 minder faalkosten

 meer zekerheid over projectkosten



Aandachtspunten

 3D/BIM is meer dan een 3e dimensie aan de tekening toevoegen

 Traditionele tekening wordt vervangen door informatiemodel

 Vraagt ander werkproces

– Heldere afspraken

– Meer investering in begin van ontwerptraject

– Volledig kloppend model, inclusief ALLE relevante informatie

 Geen tekenaar maar modelleur i.s.m. Systems Engineer

 Soms meerdere softwarepakketten naast elkaar

 Niet alle softwarepakketten communiceren vlekkeloos met elkaar….
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Toekomst

 Koppeling SE aan 3D model

 Koppeling planning en kosten aan 3D model

 Verdere ontwikkelingen voor toepassing in beheer en onderhoud

 Doorontwikkeling van communicatie tussen softwarepakketten
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 http://www.youtube.com/

watch?v=6Z9n747yNQo

http://www.youtube.com/watch?v=6Z9n747yNQo
http://www.youtube.com/watch?v=6Z9n747yNQo


Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Jan-Hein Poodt

T +31 88 811 55 82 

E jan-hein.poodt@grontmij.nl
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