
ILS IN NATIVE SOFTWARE

2.  HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG 

UITWISSELEN?

OpenBIM – Export & Import o.b.v. IFC 

Dit document geeft aanwijzingen over hoe 

Synchro PRO de 3D BIM modellen optimaal 

kan inzetten als 4D bouwproces 

planningsmodel indien ze zijn opgebouwd 

conform de BIMbasisILS. Daarnaast wordt in 

deze handleiding toegelicht hoe dezelfde 3D 

BIM modellen binnen de richtlijnen van de 

BIMbasisILS verrijkt kunnen worden voor 

hergebruik in andere BIM software pakketten. 

SYNCHRO 2017 Professional

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van Synchro 2017 Professional x64, Versie 5.4.3.2, Built on: 13 november 2017 at 18:46:52 

NOTE:

Synchro 2017 Professional is een oplossing voor Virtueel bouwen, 4d planning en  bouwsimulatie op basis van 3D / BIM / IFC modellen.

2: IFC modellen verrijken

3: IFC modellen exporteren (‘Export to…’)

1: IFC modellen importeren

Synchro 2017 Professional met betrekking tot IFC’s:

Toelichting: Synchro PRO is géén BIM modelleersysteem 
en gebruikt de geometrie én data van aangeleverde IFC 
bestanden om deze vervolgens te verrijken met 4D 
planningsinformatie; daarna worden de originele IFC 
bestanden verrijkt met de aanvullingen en mutaties. Er 
vindt dus geen ‘conversie’ plaats van de IFC data, 
waardoor de datastructuur behouden blijft.
Nog niet alle software kan deze verrijking uitlezen. 

Deze handleiding is opgesteld als hulpmiddel, de informatie welke in dit document wordt gecommuniceerd is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.  Auteur en 

samensteller kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document of het toepassen van de adviezen uit dit document. 

Auteurs: Lex Ransijn lex@ransijn.nl Joost Wijnen, Stephan Klotz en Harm Derks– support@synchro4d.nl |

Met dank aan: Wonam en De Nijs voor gebruik van BIM modellen project Steltloper Amsterdam & JP-Van Eesteren voor het inhoudelijk meer kijken. 
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deze handleiding toegelicht hoe dezelfde 3D 

BIM modellen binnen de richtlijnen van de 

BIMbasisILS verrijkt kunnen worden voor 

hergebruik in andere BIM software pakketten. 

De BIM basis ILS wordt met dit document óók een fundament voor de uitvoeringscoördinatie van bouwprojecten.

De meeste handleidingen voor modelleersoftware beschrijven hoe 3D BIM modellen conform de richtlijnen van de BIMbasisILS

moeten worden opgezet en zijn daarom gericht op het ontwerp- en engineeringsproces. 

Dit document beschrijft hoe o.a. werkvoorbereiders, planners, projectleiders en uitvoerders van bouw ondernemingen en 

projectadviseurs dezelfde 3D BIM modellen kunnen inzetten voor het creëren van een 4D-model voor o.a. de 

bouwprocescoördinatie. 

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de aangeleverde (samengestelde) 3D BIM modellen van de ontwerpers, engineers en 

ketenpartners reeds voldoen aan de BIMbasisILS, waarbij de BIMBasisILS handleidingen van de gebruikte modelleertools 

kunnen worden gevolgd om dit te bereiken. In deze voor Synchro PRO zal worden toegelicht hoe planningen en andere 

bouwproces gerelateerde informatie (zoals inkoop of monitoring) kan worden gekoppeld of toegevoegd aan het 3D BIM model. 

Wij gaan daarom in op zowel het (her)gebruik alsook het verrijken van 3D BIM modellen conform de BIM basis ILS. 

Het doel van deze handleiding is om meer rendement te halen uit de 3D BIM modellen die conform de BIM basis ILS zijn 

opgezet, doordat de 4e dimensie toe word gevoegd met Synchro PRO. De BIM basis ILS stuurt hiermee naar een goede basis 

waar de 3D BIM modellen worden ingezet om vooraf écht virtueel te bouwen.
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2: IFC modellen synchroniseren (verrijken met IfcTask eigenschappen. Zoals in bovenstaand voorbeeld voor het object: 

BasicWall:22WA_VRI_wand_beton_prefab_250 met ID:362851 wordt gemonteerd op de bouw op 23-2-2018

De IfcRelAssignTask eigenschappen 

worden nog nauwelijks in IFC viewers 
weergegeven / uitgelezen. Wel kan deze 

in bijvoorbeeld de FZK-viewer of de EDM 

modelserver worden uitgelezen. En als je 
het verrijkte IFC model in Synchro laadt 

dan wordt er automatisch een planning 

opgebouwd. Handig voor het versturen 
van een leverlijst en logistiek 

management.
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Stel je wil een model maken van een situatie die een onderaannemer aantreft wanneer hij zijn werkzaamheden komt uitvoeren.

Of wanneer je een actuele stand van zaken model wil maken en wilt vergelijken met een Pointcloud model in andere software

project Steltloper Amsterdam 

Deze handleiding is opgesteld als hulpmiddel, de informatie welke in dit document wordt gecommuniceerd is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.  Auteur en 

samensteller kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document of het toepassen van de adviezen uit dit document. 

Auteurs: Lex Ransijn lex@ransijn.nl Joost Wijnen, Stephan Klotz en Harm Derks– support@synchro4d.nl |

Met dank aan: Wonam en De Nijs voor gebruik van BIM modellen project Steltloper Amsterdam & JP-Van Eesteren voor het inhoudelijk meer kijken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSyaGgtu3NAhXGNxQKHZJzBAQQjRwIBw&url=http://www.arkey.nl/&bvm=bv.126130881,d.ZGg&psig=AFQjCNGNj4jGVTpUGVcYVac4fZJ82FE2fw&ust=1468395660220582
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDzpP86bvNAhVHchQKHXzBD84QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/checkmark&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNE94JeYWpcmqkRRFHyoaigh1qSVAQ&ust=1466691556217200
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDzpP86bvNAhVHchQKHXzBD84QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/checkmark&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNE94JeYWpcmqkRRFHyoaigh1qSVAQ&ust=1466691556217200
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDzpP86bvNAhVHchQKHXzBD84QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/checkmark&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNE94JeYWpcmqkRRFHyoaigh1qSVAQ&ust=1466691556217200
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDzpP86bvNAhVHchQKHXzBD84QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-photos-vectors/checkmark&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNE94JeYWpcmqkRRFHyoaigh1qSVAQ&ust=1466691556217200
mailto:lex@ransijn.nl
mailto:support@synchro4d.nl


HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)

3.1  BESTANDSNAAM

WAT IN IFC

Zorg altijd voor een uniforme en consistente 

benaming van (aspect)modellen binnen het project. 

voorbeeld:  

<Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel> 

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

Zorg altijd voor een uniforme en consistente benaming van (aspect)modellen binnen het project. 

Noem het 4D BIM model bijvoorbeeld: projectnaam_4dsynchro_planning.sp

Na het importeren van diverse IFC modellen binnen Synchro wordt nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om een eenduidige 

naamgeving van modellen te hanteren. In de lijst van (1) Resources, de (2) 3D Objects en de (3D) External Data komt de 

bestandsnaam van het 3D BIM model terug. 
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HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)WAT IN IFC

3.2  LOKALE POSITIE EN ORIENTATIE - NULPUNT

De lokale positie van het bouwwerk is onderling 

gecoördineerd en ligt vlak bij het nulpunt. 

Tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object, 

gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee  

naar IFC.
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Gedurende de gehele levenscyclus van het project is het van belang dat de onderlinge nulpunten van de verschillende 3D BIM modellen 

overeen komen. Bij het importeren van de aspectmodellen in Synchro PRO worden deze nulpunten overgenomen, als de projectafspraken 

worden nageleefd zullen de modellen correct worden gepositioneerd.

Het is mogelijk om na het importeren van de 3D BIM modellen de positionering aan te passen. Dit soort zaken dienen echter bij het 

bronbestand al juist te worden ingesteld. De modellerende partij van het 3D BIM model zal in de native software het model op de juiste 

positie moeten plaatsen.

Om zeker te zijn dat de modellen het nulpunt delen, vragen we een fysiek 0-punt object mee te nemen bij export naar IFC. Dit object geeft 

je de mogelijkheid snel en eenvoudig te constateren of de nulpunten onderling matchen.
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3.3  BOUWLAAGINDELING EN 

NAAMGEVING

WAT IN IFC

Alleen bouwlagen benoemen als IfcBuildingStorey-

Name.

Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.

Zorg er binnen een project voor dat alle partijen 

exact dezelfde consistente naamgeving 

aanhouden, numeriek te sorteren met een 

tekstuele omschrijving

voorbeeld 1:  00 begane grond 

voorbeeld 2:  01  eerste verdieping

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWAREPAKKET)

3.3 BOUWLAAGINDELING EN –NAAMGEVING

Van een IFC model met een goede bouwlaagindeling en naamgeving kan in slechts enkele minuten een takenlijst in de Gantt Chart 

gemaakt worden waarbij de 3D objecten op een gestructureerde manier per verdieping worden gepland.

Wanneer je van grof naar fijn werkt, kan je ook per discipline taken aanmaken.

In drie (3) klikken is het mogelijk om een op verdieping gestructureerde takenlijst te maken, zoals aangegeven in onderstaande 

afbeeldingen:
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3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN

WAT IN IFC

Gebruik het meest geëigende type  BIM-entiteit,  

zowel in de bronapplicatie als de IFC-entiteit.

voorbeeld: vloer = IfcSlab, wand = IfcWall,  balk = 

IfcBeam, kolom = IfcColumn, trap = IfcStair,  deur = 

fcDoor etc.

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWAREPAKKET)

3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN

Bij correct gebruik van entiteiten is het al mogelijk de elementen te 

filteren op type., zoals kolommen (IfcColumn) of vloervelden (IfcSlab). 

In het voorbeeld hieronder klik je in de Takenlijst eerst alle IfcBeam

objecten (1) aan vervolgens alle IfcSlab objecten (2) en dan alle 

IfcWallStandardCase objecten (3). 

Link deze als een ketting. Met Link As Chain (4+5)

Klik op Reschedule (6) zodat de taken in de Gantt Chart in de juiste 

volgorde verschijnen (7).
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WAT IN IFC

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

Objecten consistent structureren en 

aanduiden.

In basis altijd TYPE (IfcType, IfcObjectType) van 

elementen  correct invullen. 

Waar van toepassing ook Name  

(IfcName of NameOverride) correct invullen.

voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol 

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWAREPAKKET)

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

Geef objecten een consistente en eenduidige naamgeving. 

Deze komt bij het uitklappen van de boomstructuur zoals in de 

afbeelding links weergegeven terug als 3D objectnaam. Deze naam kan 

worden gebruikt als taaknaam in de planning.

Als de IfcType of IfcName onduidelijk is zal er verder gezocht moeten 

worden om te zien wat voor 3D object het is en wanneer het gepland is / 

moet worden
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WAT IN IFC

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

Objecten consistent structureren en 

aanduiden.

In basis altijd TYPE (IfcType, IfcObjectType) van 

elementen  correct invullen. 

Waar van toepassing ook Name  

(IfcName of NameOverride) correct invullen.

voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol 

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWAREPAKKET)

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

Bij het hergebruiken van informatie is het de afspraak in de BIM Basis ILS om objecten consistent te structureren en aan te duiden. Zodoende 

kan de informatie hergebruikt worden en onnodige werkzaamheden worden vermeden zoals het zelf intypen van taaknamen. De waarde die 

wordt ingevuld bij IfcName komt namelijk op veel plaatsen terug in het 4D model.

De waarde die wordt ingevuld bij IfcName komt namelijk op veel plaatsen terug in het 4D model.
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WAT IN IFC

3.6 INFORMATIEINDELING 

CLASSIFICATIE NL-SFB

Voorzie objecten in basis van een 

viercijferige NL-SfB variant-elementencode.

voorbeeld: 22.11

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWAREPAKKET)

De 4-cijferige NL-SfB classificatie code (from IFC) komen binnen Synchro nog niet als “harde” classificatie tevoorschijn. 

Nu kan de NL-SfB codering wél al worden gebruikt als het ook als een eigenschap in een Property binnen een Pset aanwezig is. 

Waar de eigenschap als Property staat hang af van de modelleersoftware. Hieronder kan je bij de Resource Property’s van het element zien 

bij het UserField:  [Identity Data]AssemblyCode staat de waarde 23.12 [Identity Data]AssemblyDescription vloeren – niet constr…..

Voor de oplettende lezer: in onderstaand voorbeeld geeft de code aan: niet dragend maar bij LoadBearing staat: True 

Zorg er dus voor dat de parameters in je 3D model correct zijn ingevuld.
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3.7   OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT 

MATERIAAL

WAT IN IFC

Voorzie objecten van een 

materiaalbeschrijving (IfcMaterial).

voorbeeld: kalkzandsteen
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HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWAREPAKKET)

3.7 OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT MATERIAAL

De waarde die wordt ingevuld bij IfcMaterial komt op veel plaatsen terug in het 4D-model. Deze eigenschappen kunnen bijvoorbeeld worden 

gebruikt om 3D filters aan te maken binnen Synchro PRO.
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WAT IN IFC

3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN

In basis zijn doorsnijdingen en doublures  

in een aspectmodel niet toegestaan.  

Controleer hierop.

3.  INFORMATIE EENDUIDIG STRUCTUREREN & UITWISSELEN      v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SOFTWARE)

Binnen Synchro PRO kunnen de doubloures en doorsnijdingen gecontroleerd worden met de functie Spatial Coördination. Doubloures en 

doorsnijdingen kunnen daarmee in de tijd worden gecontroleerd. Dus is het steigerwerk of de bekisting op tijd weg voor het plaatsen van de 

afbouwplafonds? Zijn de sloopwerkzaamheden ver genoeg om te kunnen starten met de nieuwbouw? 

Of zoals in onderstaand voorbeeld: Kan deze cilinder de parkeergarage in via de hellingbaan op het moment dat de vloer al ges tort is?
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4.1  DRAGEND / NIET DRAGEND -

LOADBEARING

WAT IN IFC

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  

FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 

uit van de Pset_BeamCommon.

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

Tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 

gevel behoren tot IsExternalTrue.

4.  HOE BORGEN WE OVERIGE OBJECTINFORMATIE     v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)

Basis fasering in de bouw. Ruwbouw, Gevel-dak, Afbouw

in
te

rv
al

in
te

rv
al

Total construction time 

LoadBearing
[true]

IsExternal [true]

IsExternal [false]
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4.1  DRAGEND / NIET DRAGEND -

LOADBEARING

WAT IN IFC

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  

FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 

uit van de Pset_BeamCommon.

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

Tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 

gevel behoren tot IsExternalTrue.

4.  HOE BORGEN WE OVERIGE OBJECTINFORMATIE     v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)

Binnen Synchro PRO kunnen 3D filters worden aangemaakt om 3D objecten te kunnen selecteren op basis van vooraf gedefinieerde 3D filters. 

Maak bij 3D filters een nieuwe filter aan met de naam: 4.1 LoadBearing true, zet een vinkje bij Include matches, selecteer daarna Filter by: User 

Fields. Vervolgens zie je alle User Fields in een lijst. Zet een vinkje bij Include matches en vul in het zoekveld “ loadb” in en vul in de kolom 

Value in: True. In onderstaand voorbeeld is het 3D filter in een 3D venster geactiveerd. Dit kan verder gebruikt worden bij het opbouwen van de 

planning ruwbouw.
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4.1  DRAGEND / NIET DRAGEND -

LOADBEARING

WAT IN IFC

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  

FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 

uit van de Pset_BeamCommon.

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

Tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 

gevel behoren tot IsExternalTrue.

4.  HOE BORGEN WE OVERIGE OBJECTINFORMATIE     v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)

Maak onder de 3D filters een nieuw 3D filter aan met de naam: 4.1 LoadBearing true (exclude), zet vervolgens een vinkje bij Exclude

matches. Selecteer vervolgens Filter by: User Fields. Alle beschikbare User Fields verschijnen vervolgens in een lijst.  Zet weer een vinkje 

bij Include matches en vul in het zoekveld “ loadb” in en vul in de kolom Value True in.

Maak vervolgens nog een 3D filter aan en noem deze 4.2 IsExternal true, zet vervolgens een vinkje bij Include matches. Selecteer 

vervolgens Filter by: User Fields. Alle beschikbare User Fields verschijnen vervolgens in een lijst.  Zet weer een vinkje bij Include matches 

en vul in het zoekveld “isext” in en vul in de kolom Value True in.

In onderstaand voorbeeld zijn beide filters: 4.1 LoadBearing true(exclude) & 4.2 IsExternal true in één 3D venster geactiveerd. Dit kan 

verder gebruikt worden bij het opbouwen van de planning voor de gevel-dak fase.

Gebruikers TIP:

Maar eventueel uitgebreidere filters 

bijvoorbeeld: 

00 begane grond LoadBearing True

01 eerste verdieping LoadBearing True

Dan heb je later meer vrijheid in het 

koppelen.
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4.1  DRAGEND / NIET DRAGEND -

LOADBEARING

WAT IN IFC

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  

FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 

uit van de Pset_BeamCommon.

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

Tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 

gevel behoren tot IsExternalTrue.
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HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)

Gebruik de in voorgaande pagina aangemaakte filter met de naam: 4.1 LoadBearingtrue(exclude), 

Maak bij 3D filters óók een nieuwe filter aan met de naam 4.2 IsExternaltrue (exclude), zet een vinkje bij  Exclude matches, selecteer 

daarna Filter by: User Fields. Alle beschikbare User Fields verschijnen vervolgens in een lijst.  Zet weer een vinkje bij Include matches en 

vul in het zoekveld “isext” in en vul in de kolom Value True in.

In onderstaand voorbeeld zijn beide filters: 4.1 LoadBearing true (exclude) & 4.2 IsExternal true(exclude) in één 3D venster geactiveerd. Dit 

kan verder gebruikt worden bij het opbouwen van de planning voor de afbouw. 

behalve de funderingspalen dan in onderstaand voorbeeld ;-) 
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4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING

WAT IN IFC

Voorzie objecten, wanneer van 

toepassing, van de eigenschap FireRating.

Voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in 

minuten in bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

4.4  PROJECTSPECIFIEK 

Bepaal projectspecifiek welke IFC 

properties je gebruikt.

4.  HOE BORGEN WE OVERIGE OBJECTINFORMATIE     v1.0 03-07-2018

HOE  IN NATIVE SOFTWARE (SYNCHRO PRO)

3D objecten waarbij bijvoorbeeld de FireRating als eigenschap is meegegeven met het aantal minuten (30 / 60) kunnen erg handig zijn bij 

het opstellen van de planning. 

Maak bijvoorbeeld zoals hieronder aangegeven een 3D filter waarbij de 3D objecten met 30 minuten worden weergegeven in het rood en 

de 3D objecten met 60 minuten in het groen.

Onderstaande 7 stappen spreken verder voor zich. 
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