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Data controle GIR & OTL
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INTRODUCTIE/PROBLEMATIEK

▪ BIM gaat niet alleen over de ontwikkeling van een ILS, GIR, 
OTL en 3D-modellen

▪ Werken deze instrumenten ook voor TenneT en haar
aannemers; kortom hoe zit het met de implementatie/het 
gebruik hiervan?

▪ De werkelijke test vindt in projecten met partners plaats!

▪ Qirion, als partner van TenneT, gebruikt 3D-modellen en was 
bereid dit in het project Louwsmeer met ons te beproeven.
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PROJECT DOELEN

▪ Lever data, documenten, tekeningen en 3D-modellen (geometrie) 
gebaseerd op de ILS, OTL, EIR en GIR van project Louwsmeer

▪ Review de OTL 2.3 (structuur en inhoud) en lever al deze data voor
de 15 belangrijkste assets/objecttypes (een veld) van project 
Louwsmeer

▪ Ontwikkel een ICDD-container software (met viewer) en lever alle 
data hierin aan en controleer de kwaliteit van de data, modellen, 
documenten en de OTL.



Data uitwisseling

DATA UITWISSELING | GREENFIELD
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DATA UITWISSELING PROCES

Versturen data 
eisen

Leveren data

Controleren data 
tegen eisen

OTL

ILS

EIR
GIR SPL BIM Protocol

Ontvangen data

Data Controles
‘uitwisseling’

Feedback loop
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GOAL | DATA DELIVERY

ATLSPL
AM 
OTL

contract

GIR BEP

EIR

Asset Data

BIM 
models

2D

Documenten

ICDD

‘Asset data eisen’

‘geometrie
eisen’

‘ISO 21597-1
Information container for linked 
information delivery’

‘Scope greenfield, geen bestaande data uitleveren’

https://www.wistor.nl/


Data uitwisseling fase 2

DATA UITWISSELING | BROWNFIELD
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DATA UITWISSELING PROCES

Versturen data 
eisen

Leveren data

Controleren data 
tegen eisen
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Feedback loop



Data controle GIR

BIM CONTROLE | BIM KOPPELINGEN | BIM ANALYSE
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GIR



▪ Overzicht aspectmodellen binnen het 
project Louwsmeer

▪ Groene = status vorige upload
▪ Lichtgroen = verbeterde status laatste

upload t.o.v. ena laatse upload
▪ Grijs = openstaande issues
▪ Rood = verslechterde status laatste upload 

t.o.v. ena laatse upload
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BIM-BRIDGE

▪ Overzicht kwaliteit model versies
binnen aspectmodel t.o.v. GIR

▪ Optie tot download detail rapportage

▪ Overzicht controleresultaten van model 
versie t.o.v. eisen uit GIR

https://canary.bim-bridge.com/project/c9a28673-4e63-494d-b523-58f1a20b7d9d
https://www.bim-connected.com/en/bim-bridge/
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▪ Matchen met Overzicht controleresultaten
van model versie t.o.v. eisen uit GIR.

▪ Gedetaileerd overzict per eis uit GIR, geeft
aan welke objecten slagen en welke niet
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DATA UITWISSELING PROCES

Versturen data 
eisen

Leveren data

Controleren data 
tegen eisen

OTL

ILS

EIR
GIR SPL BIM Protocol

Ontvangen data

Data Controles
‘uitwisseling’

GIR

‘geometrie
eisen’
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WAT LEVERT HET OP

| BIM Controle module

▪ Kwaliteit van BIM modellen wordt geborgd

▪ De BIM/data modelleur kan zijn eigen werk controleren

▪ Automatisering van eisen geeft inzicht in de correctheid en 

compleetheid van de eisen. 

▪ Borgt dat OG en ON alleen praten over issues die er echt toe 

doen.



Data controle OTL

(OTL) DATA CONTROLE | DATA VISUALISATIE | DATA INTEGRATIE
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https://www.wistor.nl/
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OTL (OBJECT TYPE LIBRARY)

▪ Legt vast wat een organisatie wil weten van ‘iets’, 
bijvoorbeeld een asset

▪ Bevat zelf geen data

▪ Is een template voor je data (eisen)

▪ Is applicatie overstijgend.

https://tennet.otl-viewer.com/
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WISTOR | INTEGRALE ASSET VIEWER

▪ Data op basis van OTL

▪ Geometrisch

▪ Alphanumeriek

▪ Documenten

https://www.wistor.nl/
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WISTOR | CONTROLE PORTAAL

▪ Controle op structuur ICDD container

▪ Op basis van de ‘taxonomie view’ gevonden
fouten basis van de OTL voor 3 omvormers

▪ Verdere selectie geeft inzicht in de fouten voor
een specifieke omvormer

▪ Naast ‘taxonomie view’ ook view per type fout
via de ‘properties view’

▪ GIR controles > Koppeling met resultaten van 
BIM-Bridge

https://www.wistor.nl/
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DATA UITWISSELING PROCES

Versturen data 
eisen

Leveren data

Controleren data 
tegen eisen

OTL

ILS

EIR
GIR SPL BIM Protocol

Ontvangen data

Data Controles
‘uitwisseling’

AM 
OTL

‘Asset data eisen’

https://www.wistor.nl/
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WISTOR | WAT LEVERT HET OP

| OTL Controle module

▪ Kwaliteit van data wordt geborgd, alle databronnen geverifieerd tegen OTL

▪ De BIM/data modelleur kan zijn eigen werk controleren,  tot op detail 

inzicht in de onderdelen in de data die niet voldoen aan de eisen.

▪ Alles op 1 plek, een plek waar alle data uit het project gecontroleerd wordt

| Integrale asset viewer

▪ Alles in 1 view, alle data bronnen gelinked beschikbaar middels 1 ingang 

wisselen tussen applicaties is niet nodig.

▪ Filteren en visualiseren, gemakkelijk gewenste data inzichtelijk maken 

door deze te filteren en visualiseren in 2D en 3D

https://www.wistor.nl/
https://www.wistor.nl/


Vragen, opmerkingen
en statements?

INHOUDELIJKE DEMO? STUUR BERICHTJE IN DE CHAT
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