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Dit document geeft aanwijzingen over hoe een model conform BIM basis 
ILS met BIMcollab ZOOM getoetst kan worden.  De onderdelen van de 
ILS worden hieronder één voor één behandeld.

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van BIMcollab ZOOM 3.

Uitgangspunt voor de in te lezen IFC modellen is IFC 2x3. 

IFC-importeren:
Menu open of importeren door middel van slepen in BIMcollab Zoom

Maak gebruik van de laatste versie van de beschikbare smart view set 
‘BIM basis ILS smart View set’ of ‘BIM basic IDM smart view set’ op de 
website van BIMcollab:
https://www.bimcollab.com/en/zoom/free-ifc-viewer

https://www.bimcollab.com/en/zoom/free-ifc-viewer
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Voer smart view ‘3.1 Bestandsnaam’ uit. Wanneer alles groen is, heeft elk project een modelnaam gekregen.
Ga in het hoofdscherm naar het tabblad ‘Navigation’
Controleer de naam die in de Model Tree wordt weergegeven. Dit is de bestandsnaam zonder de bestandsextentie ‘.IFC’

TIP: 
Het gedeelte wat tussen haakjes staat voor de bestandsnaam is de Prefix. 
Dit is niet gekoppeld aan de bestandsnaam.
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Positie gebouw rondom nulpunt.
1. Voer de smart view ‘3.2 Lokale positie en oriëntatie (nulpunt)’ uit. 
2. Als alles groen is betekend dit dat het gebouw (IfcBuilding) begint op coordinaat 0,0,0. Is het gebouw niet groen? Controleer dan of er wel een nulpunt 

object is toegepast.

Model coördinaat
1. Ga naar het menu ‘View’ en ‘kies Show model origin’
2. Ga naar ‘Navigate’ en kies ‘Zoom to model origin’
3. Controleer visueel of er een nulpuntobject aanwezig is en of het nulpuntobject op het ware nulpunt ligt.
4. Controleer of het bouwwerk inclusief stramienstelsel op de afgesproken positie t.o.v. het nulpunt gepositioneerd is (hiervoor kun je met de maatvoeringstool 

vanuit het nulpuntobject naar de stramienen meten)
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Naamgeving bouwlagen
1. Voer de smart view ‘3.3 Naamgeving bouwlagen’ uit. 
2. Klik op de interactieve legenda links-onderin de bouwlaag-naam. 
3. Beoordeel de volgende onderdelen:

• De naamgeving van de diverse verdiepingen aan de gemaakte 
afspraken

• De aanwezigheid van onnodige verdiepingen

Bouwlaagindeling
1. Voer de smart view ‘3.3 bouwlaagindeling’ uit. 
2. Controleer of elementen tot de juiste verdieping behoren

• Groen = component valt binnen verdieping
• Oranje = b.k. component valt > 1500mm boven b.k. verdieping
• Rood = o.k. component valt boven b.k. verdieping
• Magenta = o.k. component valt > 500mm onder o.k. verdieping
• Paars = b.k. component valt > 500mm boven o.k. verdieping
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Entiteiten
1. Voer de smart view ‘3.4 Correct gebruik van entiteiten’ uit. 
2. Gebruik de interactieve legenda links-onderin om per IFC entiteit visueel te controleren of de componenten voor de juiste toepassing zijn gebruikt. 

Beoordeel of alle zichtbare componenten overeenkomen met de geselecteerde entiteit. Hierbij vraagt de entiteit “IfcBuildingElementProxy” speciale 
aandacht omdat hier vaak objecten in staan die aan een specifieke categorie zouden moeten worden toegewezen maar als “algemeen object” zijn 
gedefinieerd.
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Type entiteit
1. Voer de smart view ‘3.4 Correct gebruik van entiteiten || visuele check type entiteit’ uit. 
2. Gebruik de interactieve legenda links-onderin om de type entiteten (predefined types) visueel te controleren. Beoordeel of alle zichtbare componenten 

overeenkomen met het geselecteerde type entiteit. 

Tip: 
Controleer typen van één soort entiteit door dit op basis van een selectie (My View) te 
bekijken.
1. Maak een selectie van entiteit in de smart view ‘3.4 Correct gebruik van entiteiten || 

visuele check entiteiten’
2. Klik op het = icoon bovenin het beeld om hier een view( ’My view’) van te maken.
3. Rechtermuisklik op ‘3.4 Correct gebruik van entiteiten || visuele check type entiteit’ en 

voer deze uit met ‘Show for My view’.

Vervolg

1
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1. Voer de smart view ‘3.5 Structuur en naamgeving (Name)’ uit. 
Als alles groen is, hebben alle componenten een ‘Name’ gedefinieerd.

2. Voer de smart view ‘3.5 Structuur en naamgeving (Type)’ uit.
Als alles groen is, hebben alle componenten een ‘Name’ gedefineerd.

Voorbeeld van incorrecte data in de IfcFooting

Tip: 
Smart view ‘3.5 gebruikte naamgeving (Type) geeft een overzicht van gebruikte typen in het 
model
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Voer de smart view ‘3.6 Informatieindeling classificatie NL-SfB’ uit. 
• Wanneer alles groen is, hebben alle componenten een herkenbare codering gekregen. 
• Wanneer enkele componenten rood zijn ontbreekt de codering voor die componenten.
• Zijn alle componenten rood, dan ontbreekt de codering, of is er een niet voor ingestelde naamgeving gebruikt. De standaard ondersteunde naamgevingen 

zijn ‘Uniformat’, ‘Uniformat Classification’, ‘NL/SfB (4 cijfers) 2005), en ‘NL/SfB (4 cijfers)’  Voor overige naamgevingen, voeg deze eenvoudig toe door de 
regels in de smart view te kopiëren en aan te passen.
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Vind de voorgeschreven PropertySets voor IFC2x3 (klik op een van de categorieën, bijvoorbeeld “IfcSharedBldgElements”) of IFC4.1 op de website van 
BuildingSMART. 

In hoofdstuk 4 worden specifieke eigenschappen gevraagd waarop geautomatiseerd getoetst wordt. Hierin wordt de locatie van de eigenschappen verwacht 
zoals door BuildingSMART omschreven. 

Handmatig controleren van aanwezige PropertySets:
1. Klik een entiteit aan in ‘Navigation’ of in het 3D venster. 

Bekijk welke entiteit en type entiteit (Predefined Type) het element is. Dit wordt getoetst in hoofdstuk 3.4 entiteiten.
2. Ga na bij Building Smart welke PropertySet daarbij hoort.
3. Bekijk in het informatie venster of de tabbladen van de PropertySet aanwezig is en of eigenschappen gevuld zijn of maak gebruik van smart views om een 

specifieke eigenschap te toetsen.  

Stap 1 Stap 2 Stap 3

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/TC1/HTML/pset_schema.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_1/FINAL/HTML/annex/annex-b/alphabeticalorder_psets.htm
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Met BIMcollab Zoom Pro is het mogelijk om een Clash Detection uit te voeren en te controleren op doublures en doorsnijdingen.
1. Ga naar het tablad Clashes.
2. Genereer een clash regel met als source set ‘Any element’ en een target set met ‘Any element’. (dit is de standaard instelling van een nieuwe clash regel)

Zet de toleranties op 0mm en 0L.
3. Voer de regel uit. In de Results worden alle clashes tussen elementen weergegeven.

TIP: 
Geen toegang tot BIMcollab ZOOM Pro? Verbind met join.bimcollab.com en ga naar het BIMcollab Example Project. Clash 
Detection is hier ingeschakeld met verschillende voorbeeldregels om te gebruiken.
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Aanwezigheid van ruimten met naam en type
Voer de smart view ‘4.1 Ruimten (IfcSpace)’ uit. 
Gebruik de interactieve legenda links-onderin om per ruimtefunctie de getoonde ruimten visueel te controleren.

Aanwezigheid van zones
Voer de smart view ‘4.1 Zones (IfcZones)’ uit. 
Gebruik de interactieve legenda links-onderin om per ruimtezone visueel te controleren of de juiste ruimten hieraan gekoppeld zijn.  

NOTE:
Ruimten (Spaces) zijn in BIMcollab standaard uit geschakeld in het 3D venster. Bij het activeren van de smartview wordt 
gevraagd de ruimten aan te zetten. Dit kan ook via View > Spaces , de knop in de knoppenbalk > Show/hide spaces of met de 
sneltoets Alt+S.

Aanwezige ruimtefuncties Aanwezige zones
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Aanwezigheid en naamgeving van systemen
• Voer de smart view ‘4.2 Systemen (IfcSystem)’ uit. 
• Gebruik de interactieve legenda links-onderin om per systeem de gekoppelde componenten te controleren.

Ontbrekende van systemen
• Maak een View aan op basis van een installatietechnisch model door dit in de navigation aan te klikken en het ‘= symbool’ te gebruiken. 
• Rechtermuisklik op de smart view ‘4.2 Systemen (IfcSystem) is niet gedefinieerd’ en voer deze uit met ‘Show for My view’. 
• Controleer alle rood gehighlighte elementen. Deze zijn niet gekoppeld aan een IfcSystem.

TIP:
Een IfcSystem is ook te bekijken in de modelstructuur.
Bekijk hiervoor het model in ‘Navigation’ met 
de model hierarchie.



Klik om stijl te bewerken

13-10-20204. WELKE informatie minimaal nodig is in ééN van de aspectmodellen Versie 2.01

WAT IN IFC? CONTROLEREN OP DE BIM BASIS ILS: BIMCOLLAB

Voer de smart view ‘4.1 Dragend / Niet dragend (LoadBearing)’ uit. 
Als alles groen is, hebben alle componenten ‘LoadBearing’ gedefinieerd staan.
Deze controle wordt alleen gedaan op entiteiten waar LoadBearing een mogelijke property is.
Controleer dus eerst of alle componenten de juiste entiteit hebben gekregen (Hoofdstuk 3.4)

Voorbeeld van incorrecte 
data in de dragers 
(IfcMembers) van de 
vliesgevel
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Voer de smart view ‘4.2 In / Uitwendig - IsExternal’ uit. 
Als alles groen is, hebben alle componenten ‘IsExternal’ gedefinieerd staan.
Deze controle wordt alleen gedaan op entiteiten waar Is External een mogelijke property is.
Controleer dus eerst of alle componenten de juiste entiteit hebben gekregen (Hoofdstuk 3.4)

Voorbeeld van incorrecte 
data in de kolommen
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Voer de smart view ‘4.5 Brandwerendheid (FireRating)’ uit. 
Als alles groen is, hebben alle componenten ‘FireRating’ gedefinieerd staan.
Deze controle wordt alleen gedaan op entiteiten waar FireRating een mogelijke property is.
Controleer dus eerst of alle componenten de juiste entiteit hebben gekregen (Hoofdstuk 3.4)

Voorbeeld van incorrecte data 
nagenoeg het gehele model
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Er zijn smart views opgenomen voor de genoemde mogelijke invulling zoals in de toelichting van de BIM basis ILS 2.0 staat omschreven. Indien extra smart 
views nodig zijn volg dan de stappen zoals omschreven bij hoofdstuk 4.8 Project specifiek. 

De smart views controleren op de volgende eigenschappen:
AcousticRating in de Pset##Common van de entiteiten: Covering, CurtainWall, Door, Plate, Slab, Wall en Window
ThermalTransmittance in de Pset##Common van de entiteiten: CurtainWall, Door, Plate, Slab, Wall en Window
SolarHeatGainTransmittance in de PsetDoorWindowGlazingType van de entiteiten:    Door en Window. 
Translucency in de PsetDoorWindowGlazingType van de entiteiten: Door en Window. 

NOTE:
De gekoppelde eigenschappen aan een entiteit kunnen voor IFC2x3 anders zijn dan voor IFC4. Zo bestaat de eigenschap 
Translucency niet in IFC4 en heeft IFC4 veel meer entiteiten met een ThermalTransmittance. De smart views zijn opgesteld 
volgens IFC2x3.

Smart view dat de AcousticRating 
(geluidwerendheid) van het model 
toetst.
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Voer de smart view ‘4.7 Objecten voorzien van correct materiaal’ uit. 
Als alle componenten groen zijn is er een materiaal toegekend aan alle componenten. Zijn er rode componenten aanwezig dan ontbreekt daarvan het materiaal.

Voer de smart view ‘4.7 gebruikte materialen’ uit. 
Gebruik de interactieve legenda om per materiaal te beoordelen of alle zichtbare componenten overeenkomen met het geselecteerde materiaal.

Totaal check op aanwezigheid materiaal Visuele controle per materiaal
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Projectspecifiek kunnen er aanvullende eigenschappen worden afgesproken. Maak gebruik van reeds 
bestaande smart view om de set verder aan te vullen. 
Volg hierbij de onderstaande stappen:
1. Maak een duplicaat van een reeds bestaande smart view zoals ‘4.3 Firerating’ door rechtermuis 

klik op de smart view en kies voor Duplicate.
2. Ga naar rechtermuisknopmenu > Edit
3. Pas de naam van de smart view aan
4. Voeg element typen toe via het plus icoon of verwijder element typen die er niet bij horen. 
5. Geef in de laatste twee regels de eigenschap op in de kolom Property
6. Met de Play button is het mogelijk om de smart view uit te testen. 

Smart view rules Mogelijke eigenschappen in 
het model
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Summary

Location

Nulpunt cf afspraak 
buiten het bouwwerk op 

0.0.0, fysiek nulpunt mee-
exporteren

Pset##Common

Summary

BIMcollab ZOOM - VOORBEELDOBJECT CF BASIS ILS VERSIE 2 IN BIMcollab
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Auteurs Denise Bos (KUBUS) – dbos@kubusinfo.nl Samengesteld: Martijn van den Berg (VolkerWessels) - mvdberg@vandevenbv.nl

https://www.linkedin.com/in/denise-bos-70930519/

