
Document Management Systeem

www.bimsync.com

• Uploaden en uitwisseling van IFC modellen
• Uploaden en uitwisseling van documenten in PDF, DWG en bij gebruik Revit ook in RVT formaat
• Let op duidelijke naamgeving en omschrijving van bestanden.
• Free IFC viewer
• Issuemanagement (BCF)
• Issues worden ter goedkeuring aangeboden waarna de BIM-coördinator deze, mits akkoord, zal sluiten
• Notificaties dienen eigenhandig te worden ingesteld

Nulpunt

• Het 0-punt bevind zich op de kruising van Stramien A-1 op peil=0
• Rotatie op 0,0,
• Bij Revit dient het Origin, Project Basepoint en Surveypoint op  het nulpunt te staan 
• Fysiek object op -5m,-5m, 0m (x-y-z) waarin duidelijk het nulpunt is aangegeven 
• Vooraf dient er een matenplan opgezet te worden met alleen de stramienen, levels en nulpunt in IFC

Projectteam

Iedere partij heeft een BIM-cöordinator die zijn eigen model controleert op interne issues en de daarbij 
behorende andere modellen.
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Overige modelafspraken

• Er wordt 1 model gemaakt bestaande uit meerderen gebouwen 
• Onderdelen als losse elementen modelleren en per level. 
• Samengestelde wanden zijn niet toegestaan.
• Niet dragende binnenwanden óp de dekvloer modeleren.
• Eenheden in mm, m2, m3 en graden.
• Fasering in bestaand, sloop, nieuwbouw
• Ieder element heeft zijn eigen unieke GUID
• Iedere discipline dient als los model te worden aangeleverd.
• Alleen elementen die onderdeel zijn van de desbetreffende partij dienen gemodelleerd te worden
• Binnendeur(kozijn)en toepassen van Berkvens, deze zijn te downloaden via de website van Berkvens
• Binnenwanden voorzien van kwalificatie en arcering/kleur (normaal, hydro, zwaar)
• Niet spiegelen

Verwachtingen

Iedere projectpartner levert een clashvrij model aan. Dat wil zeggen dat het eigen aspectmodel vrij is van interne 
issues. 

Voor definitie LOD zie https://hetnationaalbimplatform.nl/levels-of-detail.php
Voor specifieke demarcatie zie “BIM Scope” 
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Coördinatiemodel Van der Gragt
Revit 2020
Navisworks 2020

VDG VDG VDG VDG

Naamgeving bestanden

• WerknummerVDG_Bedrijf_Discipline_Projectnaam.extensie
• Concreet: TG19024_VDG_Coördinatie_Broekpoort.IFC
• Model niet voorzien van datum of revisie dit is geregeld op Bimsync

Naamgeving levels

Alleen onderstaande levels dienen geëxporteerd te worden als IfcBuildingStorey-Name.
Er mogen geen hulplevel, e.d. mee geëxporteerd worden.
Objecten dienen aan de desbetreffende vloer gekoppeld te worden d.m.v. een offset.

• 00 begane grond
• 01 eerste verdieping
• 02 tweede verdieping
• 03 derde verdieping
• 04 dak

Niet gemodelleerde elementen

De volgende onderdelen gelieve niet modelleren.

• Situatie 
• Inrichting, behoudens keukenopstelling en sanitair
• Wapening in 2D
• Folies en waterkeringen
• Vloer- en wandafwerking behoudens tegelwerk. (vloer- en wandafwerking als parameter in ruimtes invullen)

Naamgeving elementen

• Betekeninsvol, begrijpvol, logisch, inzichtelijk, consistent, herkenbaar
• Gebruik de nederlandse taal, klein letters en een ‘_’ als spatie
• Type dient altijd correct te zijn ingevuld (IfcType, IfcObjectype of IfcObjectTypeOverride)
• Name dient altijd correct te zijn ingevuld (IfcName of IfcNameOverride)
• Voorbeeld: 

Object name Object type

wand Kalkzandsteen_100

kolom Beton_vierkant_400x400

Sparingsprotocol (USO)

Sparingen dienen als apart IFC model geëxporteerd te worden 
en door de constructeur te worden goedgekeurd.

Projectgegevens

Projectnummer Projectnaam Adres

<projectnummer> <projectnaam. <adres>

Opdrachtgever Architect Constructeur

<opdrachtgever> <architect> <constructeur>

Communicatie

• Vooraf wordt er een kick-off gehouden waarbij iedere partij is vertegenwoordigd door een BIM-
coördinator.

• Tijdens de kick-off worden de afspraken, de planning en de gegevensbehoefteschema besproken.
• Uitwisseling vindt plaats in IFC formaat IFC 2x3 Coördination View 2.0 
• Export incl. base quantities
• Export incl. common property sets
• Geen IFCzip Files
• Iedere partij dient vooraf zijn/haar model te controleren op correctheid en volledigheid
• Interne controle is verplicht

Tekenafspraken

• Tekeningen dienen 1-op-1 gegenereerd te worden uit het aspectmodel
• 2D toevoegingen mogen niet de objecten verbergen die uit het model komen
• De maataanduidingen volgen uit de exacte afmeting van het gemodelleerde object
• Eigenschappen van objecten dienen als “tag” uitgelezen te worden op de tekeningen en details.

Entiteiten

Objecten dienen te worden gemodelleerd met het meeste geëigende type BIM entiteit.
IfcObject, IfcBuildingElementProxy, IfcProxy, etc zijn in principe niet toegestaan.

Wand = IfcWall Trap = IfcStair

Vloer = IfcSlab Hekwerk = IfcRailing

Afwerking = IfcCovering Deurkozijn = IfcDoor

Kolom = IfcColomn Raamkozijn = IfcWindow

Ligger = IfcBeam Vliesgevel = IfcCurtainWall

Fundering = IfcFooting Dak = IfcRoof

Heipaal = IfcPile Ruimte = IfcSpace

NL-SfB classificatie

Ieder object dient  te worden voorzien van een viercijferige NL-SfB variant-elementcode, zonder haakjes en 
bijbehorende omschrijving, in de parameter IfcClassificationReference.

Materialisatie
Ieder object dient  te worden voorzien van een materiaalbeschrijving (IfcMaterial)

Gebruik voor materiaalbenamingen tabel 3 van de NL-SfB codering. 

Let op kleine letters

Voorbeeld: kalkzandsteen

Doubloures en doorsnijdingen

Ieder model dient vrij te zijn van doubloures en doorsnijdingen. 

Voordat een model gedeelte worden dient het model intern gecontroleerd te worden 
op volledigheid en correctheid.

<aantal>
<projectnaam>
<plaats>

BIM-doelen

In dit project zal BIM ingezet worden voor:

• Heb gebruik maken van een geïntegreerd model met optimale afstemming van deelsystemen
• Het bevorderen van innovatie door samenwerking aan een geïntegreerd model van het bouwwerk
• Het beperken van faalkosten door het minimaliseren van de kans op miscommunicatie tussen 

bouwpartners
• Het vergroten van het inzicht/ beeldvorming
• Het sneller en nauwkeuriger beoordelen van  hoeveelheden en materialisaties. 

Basis ILS (O&E)

Iedere partij dient minimaal te voldoen aan de BIM Basis Informatie LeveringsSpecificatie (BIM Basis ILS).
Tevens is ILS Ontwerp& Engineering van toepassing (ILS O&E) en gedefinieerd in de “ILS O&E VDG”

✓ Betekenisvol
✓ Begrijpelijk
✓ Logisch

✓ Inzichtelijk
✓ Consistent
✓Herkenbaar

Property Sets

Samen met de NL-SfB codering, materialisatie en type worden de genoemde IFC Properties
genoemd in de BIM Basis ILS beschouwd als de basis opbjectkenmerken
die in elke aspectmodel ingevuld zouden moeten worden.

Indien van toepassing dienen deze IFC properties minimaal ingevuld te worden.

Voor overige properties zie de “ILS O&E VDG”

Dragend / niet dragend (Loadbearing)

Iedere partij voorziet objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap Loadbearing.

De waarde die ingevuld te worden is True of False.

In / Uitwendig (IsExternal)

Iedere partij voorziet objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap IsExternal.

De waarde die ingevuld te worden is True of False.

Zowel binnen als buitenblad beschouwen als uitwendig = True.

Brandwerendheid (Firerating)

Iedere partij voorziet objecten, wanneer van toepassing, van de eigenschap Firerating.

De waarde die ingevuld te worden is de minuten WBDBO.

Alleen de getalwaarde 0, 30, 60, 120, e.d. invullen

Geen tekstuele toelichting als minuten of min.

Ruimten (Spaces)

Het bouwkundige model is voorzien van ruimteobjecten (IfcSpaces)
De ruimtes dienen te worden voorzien van de volgende parameters:

Ruimtenaam (Name) badkamer

Ruimtespecificatie (Comments) badruimte

Bouwnummer (Number) 01

Vloerafwerking (Floor Finish) tegelwerk

Wandafwerking (Wall Finish) tegelwerk

Plafondafwerking (Ceiling Finisch) spuitwerk

BIM Poster eigenschappen

Deze Bim-poster is onderdeel het contract tussen de partijen.

Versie Datum Opgemaakt door

<versienummer> <datum> <BIM-Coördinator>

LOD

Onderstaand de omschrijving bijhorende tot het Level Of Development (LOD)

Omschrijving

LOD 100 Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van 
clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, 
de plaatsing op het terrein en de oriëntatie

LOD 200 Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge 
relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, 
locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld

LOD 300 Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en 
accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-
geometrisch informatie gekoppeld.

LOD 350 Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en 
oriëntatie en bevatten gedeeltelijk informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in 
fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

LOD 400 Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en 
oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken 
en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

http://www.bimsy.com/
https://hetnationaalbimplatform.nl/levels-of-detail.php

