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Managementsamenvatting, bevindingen
en prioriteiten

Managementsamenvatting
Doelstelling en uitgangspunten
De Roadmap standaarden is een initiatief van BIM Loket, dat als één van de zogenaamde “versnellingsprojecten” is
medegefinancierd in het kader van het programma digiGO. In het projectvoorstel voor het versnellingsproject is de primaire
doelstelling van de Roadmap als volgt omschreven:


“… beschrijving van een ontwikkelingstraject voor open BIM- en GIS-standaarden, gericht op de realisatie van een
samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden, als onderdeel van het Digitaal Stelsel Gebouwde omgeving (DSGO)”

Daarnaast heeft de Roadmap tot doel om - mede - de ontwikkelingsstrategie voor de open standaarden en richtlijnen in het
palet van BIM Loket voor de komende jaren vorm te geven. Daarbij is vooral onderzocht wat er nodig is om de standaarden
beter op elkaar af te stemmen, beter met elkaar te laten samenwerken. Met als uiteindelijk doel: data betekenisvol en
systeemonafhankelijk laten ‘stromen’ in en tussen de diverse fasen in de levenscyclus van bouwwerken. De Roadmap schetst
de grote lijnen, draagt onderwerpen aan voor doorontwikkeling en afstemming. Het is aan de BIM Loket Programmacommissie
en de beheerorganisaties van de individuele standaarden om hier de komende jaren gezamenlijk verder invulling aan te geven.
De primaire ‘ingang’ voor Roadmap is het palet van open standaarden en richtlijnen van BIM Loket en haar partnerorganisaties.
Dit palet dekt niet alles wat er speelt op het gebied van open standaarden in de sector; er zijn vele nationale en internationale
initiatieven die niet in het palet terug te vinden zijn, maar weldegelijk zeer relevant zijn voor digitalisering van de Nederlandse
bouw- en infrasector.
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Sterker nog: de ontwikkeling van bepaalde (internationale) normen en standaarden door o.a. de Europese normcommissie voor
BIM (de CEN/TC 442), buildingSMART International en NEN zijn in meer of mindere mate kaderscheppend voor onze nationale
standaarden en richtlijnen. Een belangrijk uitgangspunt voor de Roadmap is dan ook:


Internationaal, tenzij …
We passen internationale standaarden toe, tenzij we nationaal iets beters hebben of in de nationale sector iets nodig hebben
waarvoor internationaal nog niets beschikbaar is.

In beide gevallen dienen we de betreffende onderwerpen als “New Work Items” in bij de internationale organisaties voor
standaardisatie & normalisatie: ISO, CEN, buildingSMART International en/of Open Geospatial Consortium (OGC). Hiervoor
werkt BIM Loket nauw samen met NEN, Geonovum en buildingSMART Benelux: zij vormen de toegangspoorten naar deze
internationale organisaties.

Opbouw van de Roadmap
Uitgangspunt voor de opbouw van de Roadmap is, dat (open) standaarden ervoor zorgen dat ketenpartners die werkzaam zijn
in de diverse fasen in de levenscyclus van een bouwwerk, betekenisvol data kunnen uitwisselen en gezamenlijk gaandeweg een
digitaal bouwwerkdossier (of “digitale tweeling”) kunnen opbouwen, onderhouden en benutten. Per (hoofd-)fase in de
levenscyclus van zowel gebouwen als infrastructurele werken is beschreven:
hoe ketenpartners digitaal samenwerken en hoe de beschouwde standaarden daarin een rol spelen;
2. waar de ketenpartners nog knelpunten ervaren in de digitale informatie-uitwisseling;
3. welke lopende en/of te starten initiatieven zijn te identificeren om die knelpunten op te lossen.
1.
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Vervolgens worden bevindingen beschreven en aantal richtinggevende ontwikkelingen geïdentificeerd, die samen het kader
scheppen voor een convergerende (door-)ontwikkeling van de standaarden en richtlijnen in het palet van BIM Loket en haar
partnerorganisaties. Tot slot wordt op basis van recente ontwikkelingen in de GWW-sector geïllustreerd hoe een en ander kan
bijdragen tot een ‘ecosysteem’ van samenwerkende standaarden.

Belangrijkste bevindingen
Voor het bouwbeleid volgt de regering de ‘Bouwagenda’. Daarin staat dat digitalisering in een belangrijke ‘enabler’ is voor het
realiseren van belangrijke maatschappelijke doelstellingen waarvoor de bouw- en infrasector gesteld staat (zoals de verduurzaming
van de bestaande voorraad, de energietransitie, de bouw van 1 mln betaalbare woningen, circulariteit, enzovoort). Met de huidige
aard en het huidige tempo van de (door-)ontwikkeling van standaarden is het twijfelachtig of die ambitie kan worden waargemaakt.
In de huidige praktijk is er nog teveel versnippering, met een primaire focus op de doorontwikkeling individuele standaarden en
bilaterale afstemmingsprojecten. Om sneller convergentie te bereiken is een integrale benadering noodzakelijk. In dat verband
worden vier dominante, richtinggevende ontwikkelingen geïdentificeerd die een kader kunnen scheppen voor de convergerende
doorontwikkeling van de standaarden en richtlijnen:






Op het gebied van het proces van digitale samenwerking: de NEN-EN-ISO 19650-serie voor informatiemanagement in de
digitale levenscyclus van bouwwerken;
Op het gebied van semantische informatiemodellen: NEN 2660-1 en -2 “Regels voor informatiemodellering van de
gebouwde omgeving” (in Nederland) en de internationale versie daarvan: prEN 17632 “Semantic Modelling and Linking”.
Op het gebied van geo-informatie: NEN 3610 “Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels
voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten”;
Op het gebied van (3D) geometrie: IFC (Industry Foundation Classes) voor het systeemonafhankelijk uitwisselen van en
werken met (3D) geometrische modellen (en daaraan gekoppelde niet-geometrische informatie in de vorm van parameters).
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Om te komen tot een ‘ecosysteem’ van samenwerkende standaarden, wordt aanbevolen om:



de (door-)ontwikkeling van nationale standaarden en richtlijnen vorm te geven binnen de kaders van de genoemde
dominante, richtinggevende ontwikkelingen;
de doorontwikkeling van standaarden in onderlinge samenhang aan te pakken aan de hand van use cases:

Wat willen we bereiken; welk probleem willen we oplossen?

Wat is daarvoor nodig, hoe moet het proces in elkaar zitten?

Welke rol spelen standaarden daarbij, in welke combinatie en wat moet verder worden ontwikkeld om het probleem
op te lossen?

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een voorbeeld van een kansrijke use case, met een relatief grote impact. In
het kader van de Wkb is onder meer sprake van digitale vergunningaanvraag, Digitaal Dossier Bevoegd Gezag en Consumentendossier. In
eerste instantie gaat het hierbij nog om pdf-documenten, maar in de toekomst zal het gaan om informatiemodellen. Alle betrokken partijen –
inclusief de overheid – hebben dan groot belang bij betrouwbare en eenduidige informatie. Centrale afspraken over de inrichting van de digitale
dossiers, incl. gebruik van (open) standaarden daarbij, zal een flinke boost betekenen voor de standaardisatie en digitalisering in de sector.
Tevens biedt het een opening om de toepassing van de toe te passen (open) standaarden een wettelijke basis te geven (in plaats van het
huidige vrijblijvende gebruik).

De keuze voor semantisch modelleren conform NEN 2660-2 als één van de richtinggevende ontwikkelingen impliceert:

toepassing van linked data technologie voor de (door)ontwikkeling van semantische standaarden in het palet van BIM
Loket. Dit sluit aan op de uitgangspunten die de Bouw Informatie Raad (BIR) al in 2014 heeft vastgesteld;

streven naar semantische samenhang tussen toe te passen standaarden: harmoniseren waar mogelijk, relateren waar
harmoniseren niet kan en mappen waar nog geen linked data is toegepast;

inrichting van een gemeenschappelijk platform voor de (semantische) standaarden bij BIM-loket op basis van NEN2660.
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Prioriteiten ontwikkeling individuele standaarden en informatiemodellen
Prioriteiten in de (door)ontwikkeling, harmonisatie en implementatie van standaarden en richtlijnen (met in acht name van de
genoemde richtinggevende ontwikkelingen) zijn:

Ontwikkeling van een uniforme systematiek voor Informatieleveringsspecificaties (ILS’en) conform ISO 19650;

In relatie daarmee: ontwikkeling van een basis-OTL (Object Type Library) voor gebouwen;

als basis voor projecspecifieke ILS’en;

eventueel als basis voor de ontwikkeling van OTL’s voor verschillende gebouwtypen (woningen, kantoorgebouwen,
ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen, …);

belangrijk voor de (terug)koppeling van asset management en informatiemanagement in projecten;

de Building Topology Ontology van de W3C Linked Building Data Community Group, in combinatie met het
NEN 2660 top level model, is mogelijk een kansrijk startpunt;

Ontwikkeling koppelingsmechanisme NL/SfB – STABU – ETIM;

inclusief praktijkonderzoek naar de rol die CB-NL daarin kan spelen;

Ontwikkeling functie- en ruimtentabellen voor de gebouwde omgeving;

taxonomieën conform NEN 2660-2;

Ontwikkeling objectenclassificatie voor de infra (of gemotiveerde keuze van een bestaande classificatie);

Verdere ontwikkeling CB-NL als ‘schakelbord’ tussen standaarden en topmodel voor informatiemodellen in de sector;

Standaard(en) voor koppeling van (data uit) Internet of Things aan Digital Twin;

Mapping NL/SfB en IFC;

Implementatie informatiemanagement conform ISO 19650-serie;

inclusief toepassing van VISI en DICO in dat kader.

Onderzoek naar /promotie van de mogelijkheden van toepassing van open source initiatieven Semantic Sensor Network
(SSN) Ontology, Haystack en Brick voor het managen van grote hoeveelheden sensordata en het koppelen van
sensordata aan bouwwerkmodellen.
Roadmap standaarden
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Standaarden en richtlijnen uit de Roadmap in relatie tot DSGO
De doelstelling van deze Roadmap refereert aan de realisatie van een samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden, als
onderdeel van het Digitaal Stelsel Gebouwde omgeving (DSGO). Op de volgende pagina is een schema weergegeven, waarin
het ‘landschap’ is geschetst waarin DSGO gaat functioneren. Gesteld wordt dat de invulling van maatschappelijke opgaven
nieuwe toepassingen, toegang en beschikbaarheid van data vereisen. Er worden drie ‘lagen’ of ‘domeinen’ onderscheiden:




Laag 1, het datadomein, waarin afspraken/voorzieningen nodig zijn voor de beschikbaarheid van data;
Laag 2, het transactiedomein, waarin afspraken/voorzieningen nodig zijn voor veilige, gecontroleerde en betrouwbare
toegang tot data. Dit is het domein waarop DSGO zich specifiek richt;
Laag 3, het businessdomein, waarin het gaat om de toepassing van data, de ontwikkeling van diensten op de data, ter
ondersteuning van uiteenlopende bedrijfsfuncties.

In het schema is ook een indicatie gegeven hoe de standaarden en richtlijnen uit het palet van BIM Loket en haar
partnerorganisaties (en een aantal gerelateerde ontwikkelingen) in dit landschap passen. Daaruit blijkt dat de meeste
standaarden instrumenteel zijn in het datadomein, meer specifiek voor de inrichting van databronnen. De standaarden VISI en
DICO zijn specifiek ontwikkeld voor het transactiedomein en kunnen daarom in potentie substantiële input vormen voor DSGO
zelf. Het palet kent verder diverse procesgerichte normen, standaarden en richtlijnen, die zijn gericht op het organiseren en
ondersteunen van integrale, digitale samenwerking van ketenpartners in projecten en bij het gebruik, beheer en onderhoud van
assets. Deze blijken vooral instrumenteel in het (sub)domein van de bedrijfsfuncties.
De beschouwde standaarden en richtlijnen houden zich niet altijd aan scherpe domeingrenzen, sommige zijn instrumenteel in
twee van de drie domeinen.
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Bijvoorbeeld: VISI, DICO, NEN-ENISO 19650, Model BIM
Uitvoeringsplan, …..

Standaarden/richtlijnen ter
ondersteuning van
bedrijfsfuncties,
samenwerking, informatiemanagement in projecten
en bij gebruik, beheer &
onderhoud

Bijvoorbeeld: VISI, DICO,
Model Informatieprotocol
Standaarden/richtlijnen ter
ondersteuning van veilige
en betrouwbare toegang tot
en uitwisseling van data.

Standaarden/richtlijnen
voor (eenduidige) inrichting
van data(bronnen)

Bijvoorbeeld:
NLCS, BIM
Basis Infra,
Model BUP, …
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Bijvoorbeeld: 2BA
(product-database
ingericht conform
ETIM), …

Bijvoorbeeld:
NEN 3610, Imgeo
CityGML
JSON GML

Bijvoorbeeld: NL/SfB, ETIM, IFC,
BIM Basis ILS, BIM Basis Infra,
NLCS, ILS O&E, NLRS, STABU-2,
NEN 2660, CB-NL, GS 1

IFC-modellen /
CB-NL, OTL’s,
IMBOR, IMKL,
GWSW, …
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1. Inleiding

1. Inleiding
1.1 Doelstelling


Doelstelling van de Roadmap standaarden is:

“… beschrijving van een ontwikkelingstraject voor open BIM- en GIS-standaarden, gericht op de
realisatie van een samenhangend ‘ecosysteem’ van standaarden, als onderdeel van het Digitaal Stelsel
Gebouwde omgeving (DSGO)”


Het ‘ecosysteem’ moet digitale samenwerking en betekenisvolle, systeemonafhankelijke, digitale informatie-uitwisseling
faciliteren tussen (project)partners in de diverse fasen van de levenscyclus van bouwwerken in zowel de B&U- als de
GWW-sector.



Een tweede, afgeleide doelstelling is om na te gaan hoe het palet van open standaarden van BIM Loket en haar
partnerorganisaties optimaal kan bijdragen aan verwezenlijking van de meerjarenstrategie van BIM Loket
(zie volgende figuur).
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Relatie meerjarenstrategie BIM Loket
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1.2 Digitaal bouwwerkdossier
In een ideale wereld is de juiste informatie over een bouwwerk op het juiste moment en op de
juiste plek beschikbaar. De verzameling van digitale informatie over het bouwwerk noemen we
in deze Roadmap het “digitale bouwwerkdossier”. Een gerelateerd begrip is BIM: Bouwwerk
Informatie Modellering.


De NEN EN ISO 19650-serie definieert BIM als: “gebruik van een gedeelde, digitale
representatie van een bouwwerk voor ontwerp-, uitvoerings- en beheerprocessen, als
betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen”.

De “digitale representatie” kan een 3D geometrisch model zijn, maar ook een semantisch
informatiemodel of een combinatie van de twee, aangevuld met documenten en documentatie.
Wat betreft het digitale bouwwerkdossier maakt de NEN EN ISO 19650 onderscheid tussen het
Project Informatie Model (PIM) dat wordt opgebouwd in de loop van een project, en het Asset
Informatie Model (AIM) dat wordt gebruikt in de gebruiks- en beheerfase. Na afloop van een
project wordt de informatie uit het PIM die relevant is voor het assetmanagement, verwerkt in
het AIM van het bouwwerk. Een PIM en een AIM bevatten volgens de ‘19650’ drie soorten
informatie:




Geometrie;
Alfanumeriek (niet-geometrische, gestructureerde informatie);
Documentatie.

Digitaal Bouwwerkdossier

In beheerfase

In projectfase

Project
Informatie
Model
•
•
•

Asset
Informatie
Model

Draagt bij aan

•
•
•

Geometrie
Alfanumeriek
Documentatie
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Geometrie
Alfanumeriek
Documentatie

1.3 Drie typen standaarden






De opbouw en uitwisseling van digitale informatie in het kader van het digitale bouwwerkdossier vergt afspraken
op het gebied van:

betekenis van informatie: naamgeving, definities, relaties (semantiek);

proces: samenwerken en communiceren;

uitwisselen en delen: informatie moet begrijpelijk zijn voor de ontvanger en partijen verderop in de
levenscyclus.
Op elk van de drie gebieden zijn al afspraken (standaarden en richtlijnen) beschikbaar waar participanten in
bouw- en beheerprocessen (zoals opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, uitvoerende bouwbedrijven,
installateurs, asset managers, facility managers, …) gebruik van kunnen maken. In de figuren op de volgende
pagina’s zijn de standaarden en richtlijnen van BIM Loket en haar partnerorganisaties met kleurcodes
aangegeven:

de groene standaarden en richtlijnen hebben betrekking op het proces;

blauw en rood staan primair voor semantische standaarden (respectievelijk naamgeving en definities);

oranje staat voor standaarden die primair betrekking hebben op systeemonafhankelijke uitwisseling van
digitale informatie.
Overigens is de scheiding tussen deze categorieën niet altijd scherp te maken. Zo is IFC niet uitsluitend een
uitwisselingsstandaard, maar omvat zij ook vele definities van objecttypen, eigenschappen en relaties. En is
NLCS niet alleen een verzameling van laagdefinities voor CAD-tekeningen, maar ook een uitwisselingsstandaard.
Dit palet van standaarden en richtlijnen dekt niet de volledige behoefte aan afspraken. De verschillende
standaarden en richtlijnen zijn bovendien nog niet altijd goed op elkaar afgestemd.
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Palet van standaarden en richtlijnen van BIM Loket en haar partnerorganisaties

Voor beschrijving van de standaarden en richtlijnen
zie Bijlage 1: Atlas van Open (BIM) standaarden
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Palet van standaarden en richtlijnen van BIM Loket en haar partnerorganisaties

Deze figuur geeft indicaties van welke
standaarden en richtlijnen door welke
ketenpartners kunnen worden toegepast
in welke fasen van de levenscyclus
van assets in de gebouwde omgeving. In
het midden staat het digitale bouwwerkdossier, de ‘digitale tweeling’ van de
werkelijkheid in enig stadium van de
levenscyclus. De binnenste ring gaat
over de toepassing van standaarden. De
buitenste ring symboliseert de richtlijnen; deze zijn toepasbaar in alle fasen
van de levenscyclus.
De figuur op de volgende pagina toont op
een andere manier in welke fasen de
standaarden en richtlijnen instrumenteel
zijn. In deze figuur is iets meer kleurnuance aangebracht: de standaarden/
richtlijnen die zowel een semantische als
een uitwisselingscomponent hebben,
hebben een ‘tussenkleur’ gekregen.
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Initiatief

Gebruik / B&O
Instandh. /
Asset Man.

Planvorming

Virtueel bouwwerk
as maintained

Semantiek

Realisatie

Ontwerp

Vraagspecificatie

Ontwerp

Engineering

Werkvoorbereiding

Uitvoering

Gebruik / B&O
Instandhouding / Asset Management

Virtueel Bouwen

SMART PvE

Virtueel Opleveren

Virtueel Bouwwerk As Built / Maintained

NTA 8035 & NEN 2660 – Regels voor semantische modellering van gegevens in de gebouwde omgeving
CB-NL – Taxonomie van bouwtermen
IMGeo – GIS standaard
NL/SfB - Classificatie van functionele bouwdelen B&U
ETIM – Classificatie van ‘off the shelf” bouw- en installatieproducten
NLCS

Nederlandse CAD standaard voor de GWW-sector
NLRS – NL Revit standaard – template voor 3D modelleren
BIM Basis ILS – Richtlijn voor opzet / structurering 3D modellen B&U
BIM Basis Infra – Richtlijn voor opzet / structurering (3D) modellen GWW

Uitwisseling

ILS O&E – Richtlijn voor specificeren informatiebehoefte
IFC – Uitwisselingsstandaard voor (3D) objectinformatie
COINS/ICDD – Standaard voor de uitwisseling van gelinkte documenten
BCF – communicatie over issues in modellen
VISI – Standaard voor formele transactiecommunicatie
DICO– elektronisch berichtenverkeer

Proces

Nationaal Model Informatieprotocol– Richtlijn contractuele bepalingen rond BIM

Nationaal Model BUP – Richtlijn samenwerkingsafspraken

1.4 Andere relevante standaarden
Standaarden die niet zijn opgenomen in het ‘Palet open standaarden’ van BIM Loket, maar wel relevant zijn in het kader van de
Roadmap standaarden en het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO):
















NEN EN ISO 19650-serie – Informatiemanagement in de levenscyclus van assets met behulp van BIM

Gerelateerd: NEN EN 17412 - Level of Information Need
NEN 2660-1 en -2: Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving
NEN 3610 - Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van
informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten
NEN EN ISO 55000 - Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie
NEN EN ISO 12006-3 - Bouwconstructies - Organisatie van informatie over constructiewerken - Deel 3: Raamwerk voor
objectgerichte informatie
GWSW – Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water (RioNed)
IMBOR – InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (CROW)
BORius - motor onder een federatieve gedeelde-bronnen-infrastructuur voor assetmanagers in de (semi) openbare
ruimte (boven- & ondergronds); initiatief van CROW en RioNed
IMKL – InformatieModel Kabels en Leidingen
PIM-OTL (PIM – Pavement Information Model), die mogelijk kan uitgroeien tot een OTL voor wegenbouw;
STABU 2 besteksystematiek voor de B&U-sector (Ketenstandaard Bouw & Installatie)
RAW besteksystematiek voor de GWW-sector (CROW)
Standaardtaakbeschrijving (STB – BNA en NLingenieurs): systematische beschrijving van ontwerp- en advies
gerelateerde taken per fase in de levenscyclus van gebouwen (waarbij iedere taak is gedefinieerd door zijn
output/deliverable)
NEN 2767-serie voor conditiemetingen van assets

Roadmap standaarden
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WMS – Web Map Service / WMS-T – Web Map Service Time / WFS – Web Feature Service (standaarden voor het in
combinatie visualiseren van geodata uit verschillende bronnen);
Meer algemeen: Standards en Technical Specifications (praktijkrichtlijnen) die zijn en worden ontwikkeld door de
verschillende werk- en taakgroepen van de Europese normcommissie CEN/TC 44s “Building Information Modelling”.
Initiatieven als Haystack, Brick en SSN Ontology (W3C) voor het structureren en managen van sensordata.

IT-standaarden
Een andere categorie van standaarden betreft gestandaardiseerde methoden om data op te slaan in computerbestanden en/of
informatiemodellen (IM’s) op te bouwen (IT-standaarden). We onderscheiden onder meer:

Formaten: standaard methoden om data te coderen voor opslag in computerbestanden. Voorbeelden: turtle, XML, java,

Talen voor het opbouwen van informatiemodellen. Voorbeelden: RDF(S), OWL, SHACL, UML, XSD, Express;

Informatiemodellen die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt als basis voor, onderdelen van of referenties voor OTL’s,
zoals het NEN 2660 toplevel model, W3C time ontology, Dublin core (en vele andere);

Query talen en API’s om informatiemodellen te bevragen, zoals SPARQL, GraphQL, OPenAPI etc.
Het gebruik van deze IT-standaarden wordt verder niet behandeld in deze Roadmap. We volstaan met de melding dat de Bouw
Informatieraad (BIR), de voorganger van de huidige Bouw Digitaliseringsraad (BDR) al in 2014 uitdrukkelijk heeft gekozen voor
toepassing van Linked Data technologie, met de W3C-talen KOSS, RDF(S), OWL, SHACL en SPARQL. De motivatie voor deze
keuze is:

het gaat om Open Source standaarden;

W3C (World Wide Web Consortioum) wordt gedragen door toonaangevende bedrijven, universiteiten en instituten;

internationaal erkend;

de standaarden worden aantoonbaar breed en veelvuldig toegepast;

ze worden actief beheerd en doorontwikkeld;

ze faciliteren moderne communicatie via het internet.
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1.5 Algemeen uitganspunt (door-)ontwikkeling toe te passen standaarden









We kiezen voor de toepassing van internationale standaarden, tenzij we vinden dat we nationaal iets beters hebben
en/of we iets nodig hebben waar internationaal nog niets voor is.
In beide gevallen dienen we de betreffende onderwerpen als “New Work Items’ in bij de internationale organisaties voor
standaardisatie & normalisatie: ISO, CEN, buildingSMART International en/of Open Geospatial Consortium (OGC)

Voorbeelden van Nederlandse initiatieven die in verleden en heden op deze manier zijn voorgedragen voor
internationale normalisatie: VISI, COINS (is ICDD geworden) , Semantic Modelling & Linking standard, ETIM, DICO,
NEN EN ISO 12006-3, …

Om onze standaarden internationaal te kunnen inbrengen, is nauwe samenwerking met NEN, buildingSMART
Benelux en Geonovum noodzakelijk. Zij vormen onze toegangspoorten naar internationale standaardisatie.
Internationale normen zijn uit de aard vaak “hoog over” en kaderscheppend. Dat komt omdat zij worden ontwikkeld door
vertegenwoordigers van een verscheidenheid aan landen, met aanzienlijke verschillen in cultuur en werkwijzen in de
bouw- en infrasector. Internationale normen moeten enerzijds voldoende richtinggevend en uniformerend zijn en
anderzijds voldoende ruimte laten voor specifieke nationale invullingen.
Voorstel is om de ontwikkeling van nationale (BIM-)standaarden en -richtlijnen primair te focussen op nationale
uitwerking van internationale normen en standaarden, respectievelijk de wijze waarop deze normen en standaarden in
Nederland kunnen/moeten worden toegepast.

Voorbeelden van Nederlandse richtlijnen waarin dit principe al is toegepast zijn de BIM Basis ILS, ILS O&E, BCF
kaart, BIM Basis Infra, Model BIM Uitvoeringsplan 2.0/3.0.
Voorstel voor de strategie om tot een ‘ecosysteem’ van samenwerkende standaarden te komen is: (door-) ontwikkeling
van nationale standaarden en richtlijnen binnen richtinggevende kaders van een aantal dominante, internationale
standaarden / ontwikkelingen.
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2. Samenhang ontwikkeling digitaal
bouwwerkdossier en standaarden en richtlijnen

2.1 Initiatieffase

2.1 Initiatieffase
2.1.1 Gebruik van standaarden in de initiatieffase


In de Initiatieffase van de realisatie van een nieuw bouwwerk of de aanpassing van een bestaand bouwwerk stelt de
opdrachtgever (OG) een Vraagspecificatie of Programma van Eisen op. Idealiter gebeurt dat aan de hand van een
Object Type Library (OTL).

OTL: een systematische, computer interpreteerbare beschrijving (informatiemodel) van een bouwwerktype en de
objecten daarbinnen, inclusief hun relevante eigenschappen en onderlinge relaties.





De CB-NL biedt een belangrijke standaard (gebaseerd op de NEN 2660) voor de opbouw van OTL’s, zowel wat betreft
de structuur als de terminologie en dus ook voor projectspecifieke vraagspecificaties die daarop zijn gebaseerd.
Naast de Vraagspecificatie stelt de OG een Informatieleveringsspecificatie (ILS) op. Daarin geeft de OG aan welke
informatie hij in welke vorm en in welke fasen van het proces wenst te ontvangen. Wat betreft de inhoud van de
gewenste informatie kijkt de OG in hoofdzaak naar twee dingen:

de informatie die hij per fase nodig heeft om goed onderbouwde besluiten over de voortgang en tussentijdse
resultaten te kunnen nemen;

de informatie die nodig is voor goed asset management (onderhoud en beheer, exploitatie, facility
management). Ook hiervoor is idealiter een OTL een belangrijke bron. Als het gaat om een aanpassing of
uitbreiding van een bestaand bouwwerk, is er wellicht al een Asset Informatie Model (AIM) beschikbaar dat als
basis kan dienen.
Voor het beschrijven van de vorm waarin de informatie moet worden geleverd, zijn enkele richtlijnen beschikbaar.
De BIM Basis ILS beschrijft welke basiseisen kunnen/moeten worden gesteld aan 3D gebouwmodellen. Deze richtlijn
schrijft onder meer het gebruik van IFC voor als uitwisselingsformaat en de NL/SfB classificatie voor de codering van
objecten in 3D modellen.
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Met behulp van de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) kan de OG per fase aanvullende eisen stellen aan de
informatie in 3D modellen; ook hier zijn de toepassing van IFC en NL/SfB uitgangspunten.
De BIM Basis Infra beschrijft basiseisen aan informatiemodellen in projecten in de GWW-sector. De richtlijn bevat onder
meer uitgangspunten voor uitwisselformaten en naamgeving van bestanden en objecten en beveelt onder meer het
gebruik van NLCS, NL/SfB en/of ETIM aan.
De OG formuleert BIM-gerelateerde contracteisen en neemt deze op in een BIM Protocol. Hiervoor kan de OG het
Nationaal Model BIM Protocol als onderlegger gebruiken.
De OG verzamelt startinformatie over de bestaande situatie. Dit omvat onder meer gegevens over de locatie op
basis van de Basiskaart Grootschalige Topografie, de kaart van Nederland op wettelijke grondslag, die is ingericht
volgend de Imgeo standaard. Daarnaast – indien van toepassing – tekeningen en/of modellen van de bestaande situatie.
De OG richt een Common Data Environment (CDE) in of maakt een ICDD-container aan en plaatst daarin alle digitale
startinformatie, samen met de Vraagspecificatie, de ILS en het BIM Protocol. Dit is in feite de eerste versie van het
digitale bouwwerkdossier. Op basis van deze informatie vraagt de OG offerte aan bij (een) potentiële
opdrachtnemer(s) (ON).
De potentiële ON stelt op basis van de ILS van de OG een eerste versie van het BIM Uitvoeringsplan op. Daarin geeft de
ON aan hoe hij het proces inricht en welke maatregelen hij neemt om ervoor te zorgen dat de juiste informatie op de
juiste tijdstippen en in de juiste vorm wordt geleverd. Hiervoor kan de ON de verschillende varianten van het
Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan (Model BUP 2.0, Model BUP 3.0) als onderlegger gebruiken.
In de B&U-sector specificeert de opdrachtgever opdrachten aan de architect en adviseurs aan de hand van de
Standaardtaakbeschrijving (STB). Deze methodiek borgt dat de taken van verschillende ontwerpende disciplines per
fase goed op elkaar zijn afgestemd, waarmee randvoorwaarden worden gecreëerd voor geïntegreerd ontwerpen.
De projectpartners maken met behulp van VISI afspraken de wijze waarop ze in het proces zullen communiceren over
transacties (informatieleveringen). VISI is een standaard voor communicatie en informatieoverdracht in en tussen
organisaties.
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Met deze sectorbrede open standaard structureert, bewaakt en bewaart de VISI-gebruiker (contractuele)
communicatieafspraken. Dit zorgt voor transparante samenwerking en levert een dossier op waarin gemaakte
afspraken op juridisch bindende wijze vastliggen. Dankzij de standaard en de certificering van VISI-applicaties
bouwen partijen vanuit hun eigen applicaties een gezamenlijk dossier op van de onderlinge communicatie.

Voor meer gedetailleerde informatie over de toepassing van verschillende standaarden en richtlijnen in de Initiatieffase
(Planvorming en Vraagspecificatie) zie Bijlage 2: Inventarisatie toepassing standaarden per fase

2.1.2 Waar ervaren partijen nog problemen met de informatie-uitwisseling?


Het beschreven proces in de initiatieffase is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 19650-serie (informatiemanagement in
de bouw met gebruik van BIM). Deze normenserie is in NL nog maar zeer beperkt geïmplementeerd:

De terugkoppeling van kennis en ervaring uit de fase Gebruik/Beheer & Onderhoud naar de Initiatieffase van
nieuwe projecten is nog gebrekkig. OG’s (met name in de B&U-sector) hebben over het algemeen weinig zicht
op welke informatie noodzakelijk is voor goed asset management (en weten dus niet goed welke informatie ze
bij nieuwe projecten moeten uitvragen).

Nog slechts een beperkt aantal OG’s in de GWW-sector gebruikt een OTL; in de B&U-sector ontbreken OTL’s
vooralsnog geheel. De OTL’s van de diverse OG’s verschillen bovendien qua structuur en gebruikte
terminologie, waardoor ON’s steeds weer worden geconfronteerd met andere (contractuele) informatievragen.
Voorlopers onder de ON’s ontwikkelen eigen OTL’s voor intern gebruik; ook deze verschillen van de OTL’s van
OG’s, omdat bijv. bouwbedrijven andere informatiebehoeften hebben dan asset managers.

Slechts een beperkt aantal – professionele – OG’s voegt al een ILS bij de contracten met ON’s. Een standaard
voor ILS’en ontbreekt vooralsnog, waardoor de vorm, inhoud en kwaliteit van ILS’en in de praktijk zeer kunnen
verschillen.
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In de praktijk maken ON’s nog niet of nauwelijks pre-contractuele BIM Uitvoeringsplannen als antwoord op de
informatievragen (ILS) van de OG.
In de praktijk wordt vaak de Standaardtaakbeschrijving (STB) gehanteerd voor het specificeren van opdrachten voor
architecten en adviseurs. Deze STB specificeert ook de te leveren informatie per (sub)fase, maar deze specificaties zijn
nog volledig gebaseerd op de traditionele, paper based manier van werken.
Bij het opstellen van Programma’s van Eisen of Vraagspecificaties worden eisen vooral gekoppeld aan functies en/of
ruimten. Goede standaarden/classificaties voor functies en ruimten ontbreken, zowel in de B&U als in de GWW,
waardoor in de praktijk sprake is van een grote variëteit in terminologie en indelingen voor functies en ruimten.
De “instapdrempel” voor het gebruik van VISI is tamelijk hoog, zowel voor gebruikers als voor softwareleveranciers die
applicaties maken die de standaard ondersteunen. Er is – zeker in het begin - meestal een specialistisch adviseur nodig
om een VISI-raamwerk in te richten voor een project.
VISI is een standaard voor formele transactiecommunicatie op basis van gestandaardiseerd e-mail verkeer. Documenten
worden als attachments met de e-mails meegestuurd en gearchiveerd in databases bij zowel de verzender als de
ontvanger (zodanig dat beide partijen identieke VISI-projectarchieven hebben). Mede onder invloed van de
NEN-EN-ISO 19650 is echter de trend dat projectpartners steeds vaker data gaan delen via Common Data
Environments (CDE’s) in plaats van dat zij documenten/databestanden over en weer sturen.
Assetmanagers richten zich steeds vaker op beheer van bouwwerkinformatie, los van projecten of applicaties. Gegevens
over het object worden gedurende de volledige levenscyclus opgeslagen, zoals de variantenafweging in de planfase, het
ontwerp, informatie over het object ‘as built’, kwaliteitsgegevens in de gebruiksfase, onderhoudsgegevens,
materiaalpaspoorten. Deze gegevens ontstaan o.a. in projecten waarin gegevens met VISI worden uitgewisseld. De
gegevens moeten echter beschikbaar komen buiten het project waarin ze tot stand zijn gekomen. De vraag speelt hoe de
gegevens uit VISI-bijlagen kunnen worden opgenomen in asset management applicaties. Ook speelt de vraag hoe
gegevens uit een VISI projectarchief doorzoekbaar kunnen worden gemaakt voor data-analyses (al dan niet over
projecten of afzonderlijke assets heen).
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2.1.3 Initiatieven om issues in de informatie-uitwisseling aan te pakken

Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven

Terugkoppeling kennis en ervaring uit
Assetmanagement naar Initiatieffase is nog
gebrekkig.

• ILS-programma BOG B&U Werkgroep BIM:
kennisdeling en ontwikkeling gezamenlijke ILSsystematiek door (semi)overheidsopdrachtgevers (gefaciliteerd door BIM Loket)
• ILS Aedes en Universitair Vastgoed Informatie
Platform (UVIP)

• Opzetten kennisdelingsnetwerk BIM programmamanagers van (semi-)overheidsopdrachtgevers in de
GWW-sector
• Objecttypen en eigenschappen in o.a. ILS Aedes en
UVIP verder standaardiseren (terminologie) met CBNL als placeholder?
• ILS Aedes en UVIP uitwerken in de vorm van een OTL
conform NEN 2660-2

Beperkt aantal opdrachtgevers gebruikt al een
Object Type Library (OTL)

• GWW-OTL Kennisdelingsplatform (digiGO
versnellingsproject)
• Ontwikkeling kernmodel CB-NL op basis van
NEN 2660-2 (digiGO versnellingsproject): hierop
kunnen organisaties voortborduren voor de
ontwikkeling van eigen OTL’s

• Ontwikkeling Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) bij
NEN 2660: praktische hulp bij ontwikkelen van OTL’s
(staat op de planning van NEN voor 2022)
• Ontwikkeling basis-OTL voor gebouwen (o.a. op
basis van bovengenoemde NPR)

• ILS-programma BOG B&U Werkgroep BIM
• Ontwikkeling / harmonisatie ILS’en in Nederland
(BIM Loket)
• Ontwikkeling ILS configurator (digiGO
versnellingsproject)

• NPR 8092 ‘Consumentendossier’ benutten als basis
voor een ILS/OTL voor gebouwen, ontwikkelen
eenvoudige, geleidelijk uit te bouwen basis-OTL,
verder uitbouwen met o.a. ILS’en Aedes, UVIP en
Schiphol
• Adoptie en cultuur: implementatie NEN-EN-ISO
19650-serie
27

In de B&U-sector wordt nog niet gewerkt met OTL’s,
maar er is een groeiende behoefte
Nog relatief weinig opdrachtgevers voegen een ILS
bij contracten
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Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven

Er worden nog nauwelijk pre-contractuele BIM
Uitvoeringsplannen (BUP) uitgevraagd/gemaakt

• Ontwikkeling Model BUP 3.0 (incl. precontactueel BUP)

• Adoptie en cultuur: implementatie NEN-EN-ISO
19650-serie / kennisoverdracht ervaringen UMCG (en
mogelijke andere opdrachtgevers die hier al mee
bezig zijn)

Er bestaat geen goede functieclassificatie

• Ontwikkeling functieclassificatie (taxonomie op basis
van NEN 2660). Onder de vlag van NL/SfB?

Er bestaat nog geen goede of algemeen aanvaarde
ruimtenclassificatie

• Ontwikkeling van ruimtenclassificatie (taxonomie op
basis van NEN 2660) voor de ruimtelijke omgeving en
gebouwen, onder de vlag van NL/SfB

Er bestaat nog geen goede of algemeen aanvaarde
objectenclassificatie voor de GWW-sector

• Ontwikkeling objectenclassificatie voor de GWWsector (ev. adoptie van een buitenlandse classificatie)

VISI heeft een “hoge instapdrempel” voor zowel
nieuwe gebruikers als nieuwe softwareleveranciers
VISI gaat uit van uitwisseling van
projectdocumenten als attachments bij e-mails; de
trend is: delen van data/informatie via Common
Data Environments (CDE’s)

• Herijking VISI-standaard, met als doel een
roadmap te leveren om te komen tot een nieuwe
versie van VISI.

• Ontwikkeling “VISI-light”

• Onderzoek mogelijkheden gebruik van VISI in
combinatie met informatiedeling via CDE’s, in kaart
brengen consequenties voor de standaard.
Overtuiging is dat VISI een grote, structurende rol
kan spelen in de CDE-workflow (o.a. formele
communicatie bij het vaststellen van wijzigingen van
de status van gegevens en formele communicatie
over de samenwerking. Hiervoor behoeven de
standaard en de applicaties aanpassing.
28
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Issues in informatie-uitwisseling
De vraag speelt hoe gegevens uit de bijlagen van
VISI-berichten, c.q. uit een VISI-projectarchief
kunnen worden opgenomen in applicaties voor
bouwwerkinformatie en/of asset management

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven
• Onderzoek hoe gegevens uit de bijlagen van VISIberichten, c.q. uit een VISI-projectarchief kunnen
worden opgenomen in applicaties voor
bouwwerkinformatie en/of assetmanagement
• Onderzoek hoe gegevens uit een VISI-projectarchief
beschikbaar kunnen worden gemaakt voor dataanalyses.
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2. Samenhang ontwikkeling digitaal
bouwwerkdossier en standaarden en richtlijnen

2.2 Ontwerpfase

2.2 Ontwerpfase
2.2.1 Gebruik van standaarden in de ontwerpfase






In digitaal ondersteunde processen luistert de afstemming tussen de betrokken ontwerpende disciplines nauw
(stedenbouwkundige, architect, constructeur, civiel ingenieurs, bouwfysicus, installatieadviseur, enz.).

In de B&U-sector zijn de taken van de diverse disciplines vakinhoudelijk goed op elkaar afgestemd in de
DNR-STB.

Afspraken over digitale samenwerking en afstemming worden vastgelegd in het BIM Uitvoeringsplan (BUP)
voor de ontwerpfase, waarvoor het Nationaal Model BUP als onderlegger wordt gebruikt.
Vaak moet worden begonnen met inwinnen van nog ontbrekende startinformatie.

Locatiegegevens: GIS-bestanden, zoals de BGT die is opgebouwd op basis van de IMgeo standaard.

Bijvoorbeeld met pointclouds (tevoren goede afspraken maken over het beoogde gebruik van de pointclouds).
Deze kunnen voor de GWW-sector worden vertaald in NLCS-tekeningen of 3D-modellen voor verdere
bewerking in 3D applicaties voor de GWW.
Voor de B&U-sector kunnen ze worden vertaald in 3D modellen in IFC of native bestanden van tevoren gekozen
3D applicaties.
Afspraken voor inrichting van 3D modellen in de B&U-sector worden gemaakt aan de hand van de BIM Basis ILS, en
de ILS O&E. In deze richtlijnen wordt onder meer aangegeven hoe IFC-modellen moeten worden opgebouwd en hoe
de NL/SfB-classificatie kan worden ingezet voor het coderen van objecten (om objecten te kunnen ordenen, sorteren
en selecteren).
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Revit-gebruikers kunnen de NLRS inzetten om de eenduidigheid en uitwisselbaarheid van 3D Revit-modellen van
verschillende disciplines binnen een project zeker te stellen. De NLRS bereidt de modellen bovendien optimaal voor
op systeemonafhankelijke uitwisseling van 3D modellen in IFC en implementeert standaarden en richtlijnen als de
NL/SfB en de BIM Basis ILS in mainstream 3D modelleringssoftware.
3D modellen van verschillende disciplines (bouwkunde, draagconstructies, installaties, …) worden bij voorkeur
uitgewisseld en gecoördineerd in IFC. Het management van issues die aan het licht komen bij de onderlinge
afstemming van 3D modellen, gebeurt met BCF.
Basisafspraken voor de opzet van objectgeoriënteerde 2D en 3D modellen in de GWW-sector kunnen worden
gemaakt aan de hand van de BIM Basis Infra. Hierin wordt onder meer gebruik gemaakt van afspraken over metadata
die zijn vastgelegd in NLCS. 2D tekenwerk in de GWW-sector wordt bij voorkeur uitgevoerd in NLCS (voor bepaalde
overheden verplicht), waardoor de tekeningen herbruikbaar zijn in alle fasen van de levenscyclus van objecten in de
openbare ruimte (en dus probleemloos kunnen ‘doorstromen’ van ontwerp naar realisatie en beheer).
Zodra het ontwerp van een bouwwerk gereed en goedgekeurd is, wordt het technisch gespecificeerd t.b.v. de
prijsvorming en realisatie. In de B&U-sector is STABU-2 hiervoor de aangewezen systematiek. In de GWW-sector is
dat de RAW – systematiek.
Op het snijvlak van Ontwerp en Realisatie is de ETIM-standaard operationeel. Met ETIM kunnen “off the shelf” bouwen installatieproducten worden gezocht, gevonden en geselecteerd op basis van hun vereiste eigenschappen. ETIM
wordt met name veel gebruikt in de communicatie tussen installatiebedrijven en de leveranciers van installatieproducten
In de B&U-sector richten BIM-standaarden en -richtlijnen zich voornamelijk op de inrichting en coördinatie van 3D
geometrische modellen en daarin op te nemen niet-geometrische informatie (eigenschappen, parameters van
ruimten en objecten). In de GWW-sector wordt, naast het gebruik van 2D- en 3D-modellen, meer en meer gebruik
gemaakt van semantische gegevensmodellen zoals OTL’s , het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR),
het Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) en het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL).
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Deze modellen worden bovendien steeds meer op dezelfde leest geschoeid (namelijk gemodelleerd volgens de
afspraken uit NEN 2660-1 en -2; deze normen leiden in de GWW-sector tot veel convergentie).
Projectpartners kunnen databestanden en documenten uitwisselen via ICDD-containers of delen via Common Data
Environments (CDE’s). Een ICDD-container is een zip-file met databestanden en/of documenten, voorzien van een
metadatamodel (in Linked Data taal) dat de relaties tussen de verschillend items in de container definieert.
VISI wordt – met name in de GWW-sector - ingezet voor de “formele transactiecommunicatie” tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer(s) rond onder meer informatieleveringen, levering van (deel)resultaten, termijnstaten en
-betalingen, meer- en minderwerk; in feite alles wat nodig is om te monitoren en te bewaken dat wordt nagekomen
wat contractueel is overeengekomen. VISI geeft operationele invulling aan de RACI-matrix van een project (RACI:
Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Dit geldt voor zowel de ontwerpfase als de realisatiefase en de
gebruiksfase. Dankzij VISI weten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer(s) op ieder moment wat de stand van zaken
is t.o.v. de contracten en de planning; betrokken partijen beschikken in dat opzicht continu over dezelfde informatie.

Voor meer gedetailleerde informatie over de toepassing van verschillende standaarden en richtlijnen in de Ontwerpfase(n)
zie Bijlage 2: Inventarisatie toepassing standaarden per fase
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2.2.2 Waar ervaren partijen nog problemen met de informatie-uitwisseling?








Vertaalslagen van functies naar prestaties en vervolgens naar technische oplossingen en – omgekeerd – validatie van
technische oplossingen t.o.v. gevraagde prestaties vragen in de praktijk nog veel ‘handmatige’ vertaalslagen van
informatie. Met andere woorden: nog steeds moeten mensen digitale informatie (her)interpreteren en opnieuw
invoeren voor verschillende toepassingen.
In de B&U-sector zijn in de loop van (vele) jaren door verschillende organisaties standaarden ontwikkeld voor
verschillende toepassingen in verschillende stadia van ontwerp en uitvoering, waaronder:

NL/SfB voor de classificatie van functionele objecten, wordt onder meer gebruikt voor het maken van
elementenbegrotingen en voor het coderen en sorteren van objecten in 3D modellen;

STABU-2 voor het maken van technische specificaties (+ arbeidsgangen) conform de Europese
productenrichtlijn, geordend naar werksoorten;

ETIM voor de classificatie van bouw- en installatieproducten.
Recentelijk is daar bijvoorbeeld nog het initiatief NAA.K.T. bijgekomen, bedoeld voor eenduidige
materiaalbenamingen in 3D-modellen. Deze standaarden sluiten (nog) onvoldoende op elkaar aan, waardoor
informatie (nog) niet logisch doorstroomt. Er is met andere woorden nog sprake van ‘eilandautomatisering’, met
NAA.K.T. is mogelijk nog weer een eiland toegevoegd. Her en der worden bruggen gebouwd.
De aard van de NL/SfB klassen beperkt de sorteermogelijkheden van informatie in 3D modellen aanzienlijk: een
klasse is steeds een vaste combinatie van een objecttype en één of meer eigenschappen. In de praktijk is er behoefte
om te kunnen sorteren op andere, flexibel te bepalen combinaties van objecttypen en eigenschappen.
B&U-sector: objecten worden in native 3D modelleringsapplicaties doorgaans gecodeerd volgens de NL/SfB
classificatie. Daarnaast moeten de modellen worden voorbereid op uitwisseling via IFC. Voor veel modelleurs is de
vertaalslag van NL/SfB naar IFC lastig, mede door het verschil in taal (NL/SfB in Nederlands, IFC in Engels. Welke IFCklassen en – enumeraties horen bij welke NL/SfB-klassen?
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Een classificatie van objecten in de infra, vergelijkbaar met de NL/SfB voor de B&U, ontbreekt. Nu wordt daarvoor
vaak de indeling van de NEN 2767 voor het uitvoeren van technische inspecties voor gebruikt.
Installatiebedrijven kunnen niet goed uit de voeten met richtlijnen als de BIM Basis ILS en de ILS
Ontwerp&Engineering. Afspraken die voor bouwkundig werk goed en logisch zijn, zijn minder of niet werkbaar voor
installatietechnisch werk.
De BIM-werkwijze kenmerkt zich door objectgeoriënteerd werken (ruimten en objecten zijn de informatiedragers).
STABU-2 kent een fundamenteel andere sortering, namelijk die van werksoorten (bijvoorbeeld al het metselwerk bij
elkaar, al het schilderwerk bij elkaar). Overgang van de ene ordening naar de andere betekent in de praktijk een
‘hickup’ in de informatiestroom, die grotendeels nog handmatig moet worden opgelost.
Voor de BIM werkwijze is een objectgeoriënteerde besteksystematiek gewenst. STABU 2 bevat ook hiervoor heel veel
goede, waardevolle content, maar de huidige STABU-2 systematiek zit een meer objectgeoriënteerde toepassing van
die content in de weg.
De technische specificaties van STABU 2 en ETIM-classificatie van bouw- en installatieproducten sluit onvoldoende op
elkaar aan, waardoor ook hier vaak nog handmatige vertaalslagen moeten worden gemaakt.
De achterban van de BIM Basis Infra bestaat voornamelijk uit opstellers van 3D modellen voor kunstwerken (bruggen,
viaducten, tunnels, onderdoorgangen, sluizen enzovoort). Vanuit deze achterban is er behoefte te weten hoe en
welke standaarden moeten worden toegepast om de objecten in het 3D-ontwerp herkenbaar te maken, zodat:

de ontwerper bij het inrichten van het 3D model weet welke informatie moet worden meegegeven aan de
objecten;

partijen bij het delen van 3D modellen dezelfde taal spreken (o.a. gebruik van een eenduidige classificatie, zodat
andere partijen begrijpen welke objecten in het model zitten en/of op tekening staan);

het 3D model een herkenbare opbouw en representatie heeft, zodat andere partijen erop kunnen voortbouwen;

Partijen eigen aanvullingen kunnen doen op de standaarden (benutten generieke bedrijfskennis).
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2.2.3 Initiatieven om issues in de informatie-uitwisseling aan te pakken

Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven

Vertaalslagen van functies, via prestaties van
ruimten en objecten, naar technische specificaties
(en omgekeerd) moeten vaak nog handmatig

• Project ‘Oplossingsvrij Specificeren’ bij
Ketenstandaard lost mogelijk (een deel van) dit
probleem op.

• Vervolgproject(en) afhankelijk van uitkomsten van
‘Oplossingsvrij specificeren’.
• Ontwikkeling OTL voor gebouwen, als placeholder
voor zowel functionele als technische specificaties en
de relaties daartussen.

NL/SfB, STABU-2, ETIM en initiatieven als NAA.K.T.
sluiten onvoldoende op elkaar aan.
NAA.K.T. voegt mogelijk weer een eiland toe.

• Project ‘Aansluiting STABU – NL/SfB’ van
Ketenstandaard (planning: januari 2022 gereed)
• Project ‘Combined Classes’ van ETIM: creatie van
een superklasseniveau boven de huidige ETIMclassificatie, die in potentie de koppeling tussen
NL/SfB, STABU-2 en ETIM op componentenniveau mogelijk maakt.

• Onderzoek naar aansluiting tussen NAA.K.T., STABU
en ETIM, zowel qua procesgang als
informatietechnisch
• Use case uitwerken en uitvoeren om te onderzoeken
hoe CB-NL kan bijdragen aan de koppeling/mapping
van NL/SfB, IFC, STABU en ETIM

Beperkte sorteermogelijkheden NL/SfB

• White Paper NL/SfB (2020): pleidooi voor
standaardisatie (semantisch) van objecttypen en
eigenschappen.
• CB-NL: (semantische) standaardisatie van
objecttypen
• ILS Aedes en UVIP: reeds ingericht volgens (nietgestandaardiseerde) objecttypen en
eigenschappen.

• Definities voor objecttypen en relaties
ontwikkelen/standaardiseren (opnemen in CB-NL)
• Sterke relatie met ontwikkeling OTL voor gebouwen:
we spreken idealiter over dezelfde objecttypen en
eigenschappen. Bij de ontwikkeling OTL gebruik
maken van werk dat is gedaan voor ILS Aedes en
UVIP.
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Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven
• Ontwikkeling van een STABU-systematiek die het
mogelijk maakt om:
- elementen (NL/SfB?) als ingang te gebruiken;
- in vroege ontwerpfasen oplossingsvrij te
specificeren (met de huidige resultaatbeschrijvingen uit de STABU kortteksten);
- in latere fasen over te gaan op technisch specificeren (met de huidige productbeschrijvingen uit
de STABU kortteksten).

De huidige STABU-2 systematiek zit een meer
objectgeoriënteerde toepassing van de waardevolle
content van STABU 2 in de weg.

Relaties tussen NL/SfB en IFC zijn voor modelleurs
vaak moeilijk te leggen.

• Mapping NL/SfB – IFC (beheerorganisatie NL/SfB
i.s.m. Schiphol en VolkerWessels)

• Vertaling IFC-schema in het Nederlands
(projectvoorstel buildingSMART Benelux)

Classificatie voor functionele objecten in de GWWsector, vergelijkbaar met tabel 1 van NL/SfB voor
gebouwen, ontbreekt.

• BIM Basis Infra: onder meer in het kader van
deze richtlijn wordt de behoefte aan een
dergelijke classificatie voor de GWW-sector
• CB-NL in combinatie met OTL-ontwikkeling:
(semantische) standaardisatie van objecttypen
en eigenschappen
• White Paper NL/SfB (constatering dat NL/SfB
minder geschikt is voor huidige toepassing in 3D
modellen: niet dezelfde ‘fout’ maken in de infra)

• Mogelijkheden onderzoeken van adoptie van
buitenlandse classificaties waarin functionele GWWobjecten zijn meegenomen, bijvoorbeeld Uniclass
(GB) of CoClass (S + DK)

BIM Basis ILS, ILS O&E (en andere richtlijnen?)
minder geschikt voor installatiesector

• Bij ontwikkeling van ILS Configurator uitdrukkelijk
rekening houden met werkwijzen en
informatiebehoeften van de installatiesector
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Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

In de achterban van de ILS Basis Infra is er behoefte
te weten hoe en welke standaarden moeten worden
toegepast om de objecten in het 3D-ontwerp
herkenbaar te maken.

• Ontwikkeling van een BIM Basis Infra –
Kunstwerken, aan de hand van een pilotproject
(verdiepte ongelijkvloerse kruising), waarin
onder meer een stukje (NL/SfB-)classificatie
wordt ontwikkeld, koppelingen worden gelegd
met CB-NL (uniformerende definities) en NLCS
(metadata, uiterlijk 2D extracten,
bestandsopbouw) en kansen worden verkend
voor aansluiting met o.a. IMBOR en NEN 2767
(relatie met beheer, resp. objectdecompositie en
inspectie).

Te starten initiatieven
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2. Samenhang ontwikkeling digitaal
bouwwerkdossier en standaarden en richtlijnen

2.3 Realisatiefase

2.3 Realisatiefase
2.3.1 Gebruik van standaarden in de realisatiefase










Mede onder invloed van de implementatie van de BIM-werkwijze(n) verschuift de technische uitwerking van ontwerpen,
c.q. de engineering meer en meer van de ontwerpende naar de uitvoerende bedrijven.
Ook in realisatiefase worden de BIM samenwerkingsafspraken tussen de betrokken ketenpartners vastgelegd in een BIM
Uitvoeringsplan.
(B&U-sector:) Bouwbedrijven werken verder met de discipline modellen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch)
uit de ontwerpfase. Om te borgen dat deze modellen de informatie bevatten die zij nodig hebben voor het eigen proces,
gebruiken bouwbedrijven de ILS Ontwerp&Engineering om daarover afspraken te maken met de ontwerpende partijen.
De modellen worden vooral uitgewisseld in IFC-formaat.
(B&U-sector:) Het uitvoerend bouwbedrijf modelleert weinig zelf, maar coördineert de IFC-modellen die het ontvangt
van de architect en adviseurs tot een ‘prestatiemodel’. Op basis van de NL/SfB classificatie genereert het bouwbedrijf uit
het prestatiemodel aspectmodellen van deelsystemen die het wil inkopen bij leveranciers (bijvoorbeeld vloeren, gevels,
prefab betonnen elementen, kalkzandsteenwanden, installaties, …) en waarvoor die leveranciers de detailengineering
verzorgen. Deze aspectmodellen maken deel uit van de vraagspecificaties voor de leveranciers en fungeren als de
(geometrische) kaders voor de detailengineering. De leveranciers wordt gevraagd de resultaten van hun
detailengineering te retourneren in de vorm van onder andere IFC-leveranciersmodellen. Om te borgen dat deze
leveranciersmodellen op de juiste manier zijn opgebouwd en de juiste informatie bevatten, stelt het bouwbedrijf
informatieleveringsspecificaties (ILS’en) op met behulp van de BIM Basis ILS en de ILS Ontwerp&Engineering.
Voor het specificeren van de technische eisen waaraan de deelsystemen van leveranciers moeten voldoen, wordt veelal
de STABU-2 besteksystematiek gebruikt.
Om aan de ILS’en van bouwbedrijven te kunnen voldoen, stellen steeds meer leveranciers omgekeerd ook eisen aan de
inputinformatie die zij van het uitvoerend bouwbedrijf wensen te ontvangen, in de vorm van eigen (standaard) ILS’en.
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Zo zijn er ILS’en voor kalkzandsteenwanden, prefab betonvloeren en –wanden, gevelsystemen, ….
Het bouwbedrijf verzorgt de ruimtelijke coördinatie van de ontvangen leveranciersmodellen, voegt deze samen tot
een ‘productiemodel’. Issues die bij de coördinatie naar voren komen, worden met behulp van BCF gecommuniceerd
en afgehandeld. Het bouwbedrijf valideert het productiemodel tegen het prestatiemodel (de beschreven
werkmethode wordt wel het ‘hamburgermodel’ genoemd).
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Bouwbedrijven en vooral installatiebedrijven gebruiken de ETIM-classificatie om bouw- en installatieproducten te
zoeken en te vinden op basis van hun vereiste eigenschappen. Het elektronische berichtenverkeer rond het aanvragen
en uitbrengen van offertes, het inkopen, afroepen en leveren van producten kan plaatsvinden met de DICOstandaard. Bedrijven die werken met de DICO-standaard, integreren deze volledig in de interne informatiehuishouding, zodat relevante informatie “automatisch” in de ERP-systemen van de betrokken bedrijven (afnemer en
leverancier) terecht komt.
Het uitvoerend bedrijf kan op basis van het productiemodel desgewenst een 4D planning van de uitvoering maken,
waarmee de voortgang van het uitvoeringsproces in 3D wordt gesimuleerd. Het 3D productiemodel wordt hiertoe
gekoppeld aan een planning. Een 4D-planning is een uitstekend hulpmiddel om technische en logistieke knelpunten
in de uitvoering tijdig op te sporen en op te lossen.
Uit het productiemodel worden veelal (2D) werktekeningen gegenereerd. Ter aanvulling kunnen 3D werkinstructies
worden toegevoegd, hetzij in de vorm van ‘stripverhalen’ op papier, hetzij in de vorm van filmpjes op de smartphone
of een tablet. Omdat het mogelijk is om nauwkeurige selecties te maken, is het mogelijk om een uitvoeringsploeg
exact de informatie mee te geven, die zij op dat moment nodig heeft (voorkomen van informatie-overload, die in de
praktijk al snel tot misinterpretaties leidt).
Na/bij oplevering werkt het bouwbedrijf het prestatiemodel op tot een model ‘as built’ en deelt dit, samen met alle
andere informatie die de opdrachtgever in zijn EIR/ILS heeft gespecificeerd, hetzij via een Common Data
Environment, hetzij via een ICDD-container met een VISI-bericht met de opdrachtgever. De reden dat het
prestatiemodel wordt gebruikt als basis voor het model ‘as built’, is dat de informatie-inhoud van het prestatiemodel
dichter bij de informatiebehoefte van beheerders ligt dan die van het productiemodel (dat veel logistieke en
uitvoeringstechnische informatie bevat, die voor het beheer niet relevant is).
Algemeen geldt dat de opdrachtnemer(s) informatie leveren conform de ILS (Engelse term: Exchange Information
Requirements - EIR) van de opdrachtgever: contractuele afspraken over de inhoud en vorm (formaten en
standaarden) van te leveren informatie en tijdstippen van levering. In het BIM Uitvoeringsplan is vastgelegd hoe de
opdrachtnemer(s) het proces en de samenwerking inrichten om aan deze contractuele afspraken te voldoen.
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In de GWW-sector wint de BIM basis Infra aan betekenis, ook in de uitvoeringsfase. De BIM basis Infra is geen nieuwe
standaard, maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we digitale, 3D-gerelateerde informatie in de infra
gestructureerd en eenduidig uitwisselen en hoe kunnen we bestaande standaarden daarbij gebruiken?
Grote(re) bouwbedrijven zijn druk doende om aan te sluiten op de OTL-ontwikkelingen (c.q. semantisch modelleren)
bij opdrachtgevers als RWS, de provincies en de grote steden. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe
infrastructurele projecten, waarin vaak ook sprake is van functioneel (oplossingsvrij) specificeren, UAV-GC-contracten
en de toepassing van Systems Engineering (SE). SE is een methodiek om ‘systemen’ te ontwikkelen die voldoen aan
klanteisen en waarbij validatie van voorgestelde en gerealiseerde oplossingen tegen die klanteisen een sleutelrol
speelt.
De OTL van de opdrachtgever is het uitgangspunt voor zowel de Vraagspecificatie als de ILS van de opdrachtgever.
De Vraagspecificatie bevat functionele en technische eisen aan de objecten (resultaten) die moeten worden geleverd;
de ILS bevat eisen aan de informatie die – tussentijds en bij oplevering - over de objecten moet worden geleverd (“Je
levert niet alleen een bouwobject, maar ook informatie over dat bouwobject”).
Sommige bouwbedrijven ontwikkelen eigen OTL’s, omdat zij voor hun eigen proces vaak andere kenmerken willen
kennen van de objecten die ze moeten realiseren, dan de opdrachtgevers en beheerders.
De opdrachtnemer toont door middel van SE-technieken en –procedures aan dat geleverde resultaten (gaan) voldoen
aan de vraagspecificatie. Voor kleinere projecten (“de rotondes om de hoek”) worden overwegend UAV-contracten
gesloten, op basis van RAW-bestekken. De verwachting in de sector is dat dit nog vele jaren het geval zal zijn.
Eveneens wordt verwacht dat kleinere gemeenten voorlopig niet zullen overgaan op het gebruik van OTL’s.
NLCS wordt in de infrasector breed gebruikt voor 2D tekenwerk in de wegenbouw, voor de inrichting van de openbare
ruimte en ondergrondse infrastructuur. NLCS-tekeningen uit de fase Ontwerp worden waar nodig verrijkt en gereed
gemaakt voor uitvoering. In de werkvoorbereiding wordt de NLCS-tekening gebruikt voor onder meer het bepalen
van hoeveelheden t.b.v. de calculatie en de inkoop. Na uitvoering kan de werkelijkheid ‘in het veld’ met behulp van
positioneringsapparatuur en –software digitaal worden vergeleken met de NLCS-tekening. Bij afwijkingen kan de
NLCS-tekening automatisch worden aangepast aan de gemeten werkelijkheid.
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Wanneer de NLCS-tekening daarop is voorbereid, is het mogelijk om uit deze tekening een BGT-kaart te genereren.
Alle NLCS-applicaties leveren inmiddels deze functie. Dit maakt het in principe overbodig dat na oplevering een
landmeter het werk moet opmeten om de gewijzigde situatie in de BGT te kunnen verwerken. (BGT = Basisregistratie
Grootschalige Topografie, een digitale kaart van Nederland op wettelijke grondslag, waarop alle fysieke objecten
zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat
veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. De BGT is opgezet conform de IMGeo standaard.
In de civiele bouw is er sprake van veel maatwerk, standaard “off the shelf” producten worden veel minder toegepast
dan in de B&U-sector. Uitvoerende bedrijven in de GWW-sector passen daarom nauwelijks de ETIM standaard toe
voor het zoeken en inkopen van bouwproducten. Grote uitzondering hierop vormen de installatiebedrijven die actief
zijn in de GWW-sector: zij gebruiken ETIM wel veelvuldig (evenals de UOB).
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2.3.2 Waar ervaren partijen nog problemen met de informatie-uitwisseling?









Nog niet alle uitvoerende bedrijven (met name MKB), comakers en leveranciers kunnen of willen mee in de/een BIM
werkwijze.
Er zijn inmiddels zeer veel ‘standaard’ ILS’en in omloop, van verschillende aard, herkomst en vorm. Uitvoerende bouwen installatiebedrijven ervaren een zekere wildgroei. In veel projecten, c.q. offerte-uitvragen worden diverse, zo niet
alle ‘standaard’ ILS’en min of meer kritiekloos voorgeschreven. Omdat zij onmogelijk aan alle informatie-eisen
kunnen voldoen, lopen zij juridische en financiële risico’s. Die trachten zij te voorkomen door bepaalde ILS’en (of meer
algemeen: ‘standaard’ documenten die eisen bevatten waaraan zij niet kunnen voldoen) uit te sluiten bij het doen van
een aanbieding.
Installatiebedrijven ervaren dat ze moeilijk kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de BIM Basis ILS, al dan niet aangevuld
met informatiespecificaties op basis van de ILS Ontwerp & Engineering. Dit komt onder meer doordat installateurs
primair denken in installatiesystemen op gebouwniveau, wat lastig te verenigen valt met een volgens de BIM Basis ILS
vereiste opdeling naar verdiepingen. Ook is het lastig voor veel installatietechnische producten een materiaal te
benoemen, omdat zo’n product veel verschillende materialen kan bevatten.
Niet alle uitvoerende bedrijven kunnen goed uit de voeten met het ‘hamburgermodel’. Installatiebedrijven vinden het
model teveel ingestoken vanuit het perspectief van de bouwkundige hoofdaannemer. In veel projecten treden zij niet
op als onderaannemer, maar als nevenaannemer. In die gevallen is het hamburgermodel maar gedeeltelijk
toepasbaar. Daarnaast zijn mensen van mening dat een BIM-model zich fasegewijs (SO, VO, DO, TO, UO, as built)
behoort te ontwikkelen van globaal naar specifiek. Een ‘simpele’ tweedeling in prestatiemodel en productiemodel
past daar in hun ogen moeilijk in. Opdrachtgevers vragen ook een meer gefaseerde output ter onderbouwing van hun
besluitvorming in de loop van het ontwerp- en uitvoeringsproces.
De vertaalslag van een ‘prestatiemodel’ naar de keuze van toe te passen producten is lastig voor veel bedrijven.
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Voor uitwisseling van 3D tekenwerk voor kunstwerken is nog geen systeem-onafhankelijke standaard beschikbaar.
NLCS is niet bruikbaar voor 3D tekenwerk. Het is wel mogelijk om uit een native 3D model (bijvoorbeeld Civil 3D) een
2D NLCS-tekening te genereren (mits het 3D model daarop is voorbereid), maar de omgekeerde weg is onmogelijk.
Uitwisseling van 3D modellen gebeurt daarom nog veelal op basis van native formaten. Wanneer projectpartners
verschillende 3D applicaties gebruiken, kiezen zij per combinatie het meest geschikte uitwisselingsformaat
(bijvoorbeeld .dwg, .ndw, .dgn, .ifc). De BIM basis Infra bevat een matrix waaruit is af te lezen welke
uitwisselingsformaten het best kunnen worden toegepast bij welke combinaties van 3D applicaties.
IFC wordt vooralsnog weinig toegepast in de GWW-sector, voornamelijk omdat de IFC-versie die nu door
softwareapplicaties wordt ondersteund, nog weinig of geen klassen voor infra-objecten bevat. Nu wordt vaak de
NL/SfB gebruikt voor de classificatie van objecten in 3D-modellen. Sommige bedrijven hebben eigen uitbreidingen
gemaakt op de NL/SfB om deze beter bruikbaar te maken voor kunstwerken. Voor wegenbouwobjecten wordt de
NLCS wel als classificatie gebruikt (hoewel die standaard daar eigenlijk niet voor is bedoeld).
Een ander probleem is dat partijen zich in de praktijk niet houden aan afspraken die er weldegelijk zijn en die zelfs
contractueel zijn vastgelegd. Een citaat: “Je kunt wel van alles afspreken, maar niemand houdt zich eraan. ILS’en,
Technische Ontwerpen en Uitvoeringsgerede Ontwerpen zijn in werkelijkheid niet wat ze volgens bijvoorbeeld de
Standaardtaakbeschrijving zouden moeten zijn”.
In de GWW-sector worden kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen e.d.) steeds vaker in 3D ontworpen en
uitgewerkt. T.b.v. de uitvoering worden hieruit vervolgens ook 2D (werk-)tekeningen gegenereerd. Om verschillende
redenen is het niet altijd mogelijk om deze 2D tekeningen te laten voldoen aan de NLCS-standaard, terwijl
opdrachtgevers wel vaak voorschrijven dat alle ‘as built’ tekeningen in NLCS moeten worden aangeleverd. Omdat dit
een belemmering kan betekenen voor de toepassing van 3D modelleren in de GWW-sector, hebben partijen in 2015
afgesproken dat 2D tekeningen die uit een 3D model worden gegenereerd, niet aan NLCS behoeven te voldoen.
Inmiddels zijn er diverse lopende initiatieven om de 2D-wereld van NLCS beter te verbinden aan de 3D-wereld en
semantisch modelleren.
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2.3.3 Initiatieven om issues in de informatie-uitwisseling aan te pakken

Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven

Nog niet alle uitvoerende bedrijven (met name
MKB), comakers en leveranciers kunnen of willen
mee in de/een BIM werkwijze.

• Programmalijn “Aanjagen digitalisering” van BIM
Loket
• DSGO (moet juist ook MKB en leveranciers
faciliteren bij digitale informatie-uitwisseling en
-deling).

Wildgroei aan ILS’en

• Programma harmonisatie ILS’en van BIM Loket

Het ‘hamburgermodel’ verhoudt zich slecht tot de
fasegewijze ontwikkeling van een BIM model van
globaal naar specifiek, die o.a. opdrachtgevers
voorstaan ter onderbouwing van hun besluitvorming
in de loop van het proces.

• Implementatie van de NEN-EN-ISO 19650-2, die
onder meer voorziet in het maken van
contractuele afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer(s) over de informatieleveringen
(tijdstippen/fasen, inhoud en vorm van te leveren
informatie) en ook in het handhaven/controleren
van die afspraken

• Inzichtelijk maken van verband/relatie tussen onder
andere ontwikkeling van BIM-modellen van globaal
naar specifiek en gebruik van hamburgermodel;
verduidelijken dat en hoe beide benaderingen in
verschillende constellaties in combinatie zijn toe te
passen.

De vertaalslag van een prestatiemodel naar de
keuze van toe te passen producten is voor veel
bedrijven lastig.

• Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB): koppeling
productdata van leveranciers aan generieke 3D
ontwerpmodellen via ETIM Modelling Classes
(ETIM MC) en ETIM product classes.

• Adoptie UOB-werkwijze
• Verdere uitbouw UOB (start februari 2022)
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Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven

Installatiebedrijven kunnen moeilijk overweg met
o.a. BIM Basis ILS en ILS O&E

• In de nieuwste versie van de BIM Basis ILS is
meer aandacht besteed aan de aansluiting van
installatietechniek.

• Bij de (door)ontwikkeling van richtlijnen bij BIM
Loket structureel zorgen voor integrale aanpak met
betrokkenheid van zoveel mogelijk disciplines die
door de richtlijnen worden geraakt.

Voor uitwisseling van 3D tekenwerk voor
kunstwerken is nog geen systeem-onafhankelijke
standaard beschikbaar. IFC wordt vooralsnog weinig
gebruikt in de sector.

• IFC release 4.3 bevat ook objectklassen en
property sets voor kunstwerken. Deze versie
wordt echter nog niet ondersteund door de
mainstream 3D modelleringsapplicaties.

• Samen met RWS, andere GWW-opdrachtgevers en
(organisaties van) ingenieursbureaus, bouw- en
installatiebedrijven in de GWW-sector bij
softwareleveranciers aandringen op snelle
implementatie van IFC 4.3.
• Onderzoek naar optimale aansluiting tussen NLCS
(2D tekenwerk voor de inrichting van de
buitenruimte) en IFC 4.3 (3D modelleerwerk voor
kunstwerken in die buitenruimte).

Partijen houden zich in de praktijk niet aan
afspraken die er weldegelijk zijn en die zelfs
contractueel zijn vastgelegd

• Introductie en implementatie van de NEN EN
ISO 19650-2 voor informatiemanagement in
projecten met BIM, gericht op het maken van
strakke, contractuele afspraken over informatieleveringen én het handhaven daarvan.
• Gebruik van de VISI-standaard (zeer
vergelijkbare doelstelling en werking)

• Onderzoek hoe VISI heb best kan bijdragen aan het
operationaliseren van NEN-EN-ISO 19650 in de
praktijk.
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2. Samenhang ontwikkeling digitaal bouwwerkdossier
en standaarden en richtlijnen

2.4 Gebruiksfase

2.4 Fase Gebruik, Beheer & Onderhoud
2.4.1 Gebruik van standaarden in de fase Gebruik, Beheer en Onderhoud








B&U-sector: het gebruik van BIM in de gebruiksfase is nog niet ver doorgedrongen. Wijdverbreide observatie/mening
van betrokken partijen in de gebruiksfase is, dat bestaande BIM-standaarden en –werkwijzen vooral zijn/worden
ontwikkeld voor de ontwerp- en realisatiefasen, maar zeer beperkt bruikbaar zijn voor beheer en onderhoud. Dit geldt
ook voor installatiebedrijven, terwijl 60 à 70% van hun omzet wordt gerealiseerd door dienstverlening in de fase van
gebruik, beheer en onderhoud. Specifieke standaarden voor die fase zijn er slechts sporadisch of nog in ontwikkeling.
Een voorbeeld daarvan is het open source initiatief Haystack, gericht op het standaardiseren van semantische
datamodellen en webservices om waarde te kunnen genereren uit de enorme hoeveelheden data die sensoren in
bouwwerken opleveren. Een klein aantal voorlopende bedrijven, met name in de installatiesector, experimenteert in
ons land al met Haystack.
Na oplevering van een (BIM-)project ontvangt de eigenaar/beheerder het as built Project Informatie Model (PIM),
doorgaans zowel in native formaat als in IFC. De beheerorganisatie extraheert daaruit de data die relevant zijn voor
beheerprocessen en die input vormen voor de Asset Management- en/of FMIS-systemen van de beheerorganisatie.
Het PIM in native formaat wordt gearchiveerd en is pas weer nodig wanneer de configuratie van het gebouw om welke
reden dan ook moet worden gewijzigd.
Geleidelijk komen er voorbeelden van projecten, waar een digitaal opleverdossier direct ook de vulling vormt voor een
Common Data Environment (CDE) ten behoeve van het (technisch) beheer. Deze voorbeelden zijn nog sporadisch en
vooral te vinden in projecten waarin ontwerp, uitvoering en beheer & onderhoud in één contract zijn ondergebracht.
De NL/SfB-classificatie wordt ook in het beheer veelvuldig gebruikt, onder andere voor uitvoeren en rapporteren van
technische inspecties (op basis van NEN 2767), het structureren van meerjarenonderhoudsplanningen, enzovoort.
Ook ETIM wordt veelvuldig benut in het kader van beheer & onderhoud van met name installaties (classificatie van
producten die zijn toegepast). De informatie die op deze wijze is geclassificeerd, is ook belangrijk voor circulair gebruik
van materialen en componenten na ontmanteling van een bouwwerk.
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De ontwikkeling van (het werken met) digital twins staat nog in de kinderschoenen, maar wordt in de sector wel duidelijk
gezien als de toekomst. Enkele belangrijke opdrachtgevers (waar onder Schiphol) en grote bouw- en installatiebedrijven
ontplooien eigen initiatieven, experimenteren ermee, maar voor verreweg de meeste opdrachtgevers en opdrachtnemers
in de sector is het nog ver van het bed. (Open) standaarden die het mogelijk moeten maken om meerwaarde uit
sensordata te genereren, zijn in ontwikkeling. Eerder is al het Haystack initiatief genoemd. Een ander initiatief uit de
kringen van W3C is de Semantic Sensor Network (SSN) ontology. Hiermee ontstaat er ook een perspectief voor het
koppelen van real time GBS- en sendordata aan semantische en geometrische bouwwerkmodellen of aan Asset
Management- en FM-informatiesystemen. (GBS = Gebouw Beheer Systeem).
Grotere bedrijven zijn – voorlopig vooral in de sfeer van R&D – bezig met ontwikkelingen op het gebied van predictive
maintenance, big data en data mining, parametrisch ontwerpen, werkafspraken maken over het gebruik en eigendom
van data/data governance. Allemaal terreinen waarvoor standaarden gewenst zijn, maar nog ontbreken.
GWW-sector: in deze sector is het informatiemanagement met toepassing van BIM al wat verder ontwikkeld, althans bij
de voorlopers. Onder andere Rijkswaterstaat, de provincies, Rotterdam en Amsterdam beheren hun areaaldata in
toenemende mate in Beheer Management Systemen (BMS). Uitgangspunt is het besef dat informatie een dominante
plaats moet hebben in het werkproces. Men ziet de noodzaak van actuele, betrouwbare, volledige en juiste gegevens
over assets. Streven is om de BMS in te richten conform de OTL van de betreffende organisatie (objecttypen met hun
eigenschappen en onderlinge relaties: de informatie die de betreffende organisatie nodig heeft als basis voor goed Asset
Management).
De provincies en de grote steden hebben afgesproken dat ze één gezamenlijke (basis-)OTL ontwikkelen. Die “OTL-pro”
wordt semantisch gemodelleerd conform de afspraken uit NEN 2660-2. Er wordt bovendien gebruik gemaakt van IMBOR
(InformatieModel Beheer Openbare Ruimte) van CROW en GWSW (Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water)
van Rioned, die beide ook zijn gemodelleerd op basis van NEN 2660-2. IMBOR en GWSW gaan inmiddels samen verder
in/als BORius voor het modelleren van zowel de bovengrondse als de ondergrondse openbare ruimte.
Nu ook de NEN 3610 voor het modelleren van geo-informatie is gesynchroniseerd met de NEN 2660-2, kunnen we stellen
dat deze norm leidt tot een aanzienlijke convergentie en boost in de digitalisering in de infrasector!
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Areaaldata moeten uiteraard up to date worden gehouden. Dat gebeurt naar aanleiding van ‘trigger events’: een stukje
nieuwe aanleg, reconstructies, groot onderhoud. Als voorbeeld: provincie Gelderland extraheert areaalgegevens van de
bestaande situatie uit het BMS en zendt die samen met een extract van de OTL van Gelderland per ICDD-container
naar de opdrachtnemende partij. Het extract van de OTL fungeert als Informatieleveringsspecificatie: “déze informatie
willen wij ontvangen over de objecten die u onderhanden neemt, in déze structuur”. De opdrachtnemer stuurt de
areaalgegevens van de situatie ‘as built’ retour, wederom per ICC-container. Voor de formele transactiecommunicatie
tussen beid partijen (offerte, opdrachtbevestiging, beschikbaar stellen startinformatie, termijnstaten, eventuele
contractwijzigingen, verzending informatie ‘as built’, acceptatie door de opdrachtgever, enzovoort) wordt VISI ingezet.
Na ontvangst van de areaalgegevens voert de opdrachtgever een geautomatiseerde delta-analyse uit van de datasets
‘bestaand’ en ‘as built’. De mutaties worden verwerkt in het BMS, waarna nog een terugkoppeling van de mutaties naar
de BGT.
De areaaldata in het BMS zijn vaak nog verre van compleet. Via het hierboven geschetste proces helpt “de markt” om
de informatie gaandeweg op orde te krijgen en te houden. Goede afspraken en standaardisatie zijn hierbij essentieel.
De ontwikkeling van gezamenlijke OTL’s (provincies, grote steden, BORius, enz.) helpt daarbij enorm.

2.4.2 Waar ervaren partijen nog problemen met de informatie-uitwisseling?


B&U-sector: eigenaren/beheerders ervaren het als bijzonder moeilijk om te werken met as built Project
Informatiemodellen (PIM): het destilleren van relevante beheerinformatie uit die modellen is een complexe exercitie.
Daarnaast ontbreekt nog veel informatie die nodig is voor de ‘voeding’ van Asset Management- en/of FMIS-systemen.
Dit veroorzaakt het beeld dat BIM-standaarden die primair zijn ontwikkeld voor het ontwerp- en uitvoeringsproces, niet
geschikt zijn voor de fase van gebruik, beheer & onderhoud. Dit beeld behoeft nuance. Waarschijnlijk is het zo dat de
applicaties waarmee een PIM is gerealiseerd, niet (of minder) geschikt zijn voor gebruik in beheer & onderhoud, maar
dat in ieder geval een deel van de data uit het PIM wel degelijk goed bruikbaar zijn. Vooral wanneer deze data zijn
gestructureerd op basis van open standaarden als IFC, NL/SfB of ETIM.
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Dit pleit voor het principe van de scheiding van applicaties en data. De OTL-ontwikkelingen in de GWW-sector zijn een
voorbeeld van toepassing van dit principe.
Dat de informatie in een PIM onvoldoende is voor de ondersteuning van Asset Management en/of FMIS, komt vooral
doordat de informatiebehoefte van Asset Management/FMIS aan de voorkant van een project nog onvoldoende wordt
gearticuleerd in een ILS; op het gebied van de terugkoppeling van beheerervaring en –informatie valt nog heel veel te
winnen. Ook hier kan de ontwikkeling van OTL’s, zoals gebeurt in de GWW-sector bijdragen aan verbetering: een OTL
is primair een systematische beschrijving van wat een eigenaar/beheerder van een asset wil weten. Een contractueel
overeen te komen ILS (in termen van de NEN-EN-ISO 19650: Exchange Information Requirements - EIR) is een
projectspecifieke uitwerking daarvan.
Bij het gebruik van ETIM in Asset Management komt naar voren, dat specifieke beheer- en onderhoudsparameters
nog ontbreken in de classificatie.
GWW-sector: verschillende opdrachtgevers wisselen volgens verschillende standaarden uit: ProRail in IMX, Schiphol
zit meer op XML, RWS …? Bouwbedrijven moeten alle opdrachtgevers kunnen bedienen, ieder keer maatwerk leveren
en hebben daardoor (te) weinig mogelijkheden om zelf te standaardiseren
Standaard decomposities en/of classificaties voor assets in de infra ontbreken. Waar mogelijk en bij gebrek aan beter
wordt vaak de decompositie conform NEN 2767-4 gebruikt (de norm voor conditiemetingen van assets).
Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben nog veel moeite met het procesmatig beheersen van informatiestromen.
Zowel voor de B&U- als de GWW-sector geldt dat er een mismatch is tussen de informatie die een eigenaar/beheerder
nodig heeft voor goed asset management en wat een opdrachtnemende partij nodig heeft voor zijn eigen proces.
Wanneer de een opdrachtgevende partij niet of onvoldoende specificeert welke informatie bij oplevering van een
project moet worden geleverd, is de kans aanzienlijk dat de ‘as built’ informatie slechts van beperkte waarde is voor
het asset management.
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Dit pleit voor het principe van de scheiding van applicaties en data. De OTL-ontwikkelingen in de GWW-sector zijn een
voorbeeld van toepassing van dit principe.
Dat de informatie in een PIM onvoldoende is voor de ondersteuning van Asset Management en/of FMIS, komt vooral
doordat de informatiebehoefte van Asset Management/FMIS aan de voorkant van een project nog onvoldoende wordt
gearticuleerd in een ILS; op het gebeid van de terugkoppeling van beheerervaring en –informatie valt nog heel veel e
winnen. Ook hier kan de ontwikkeling van OTL’s, zoals gebeurt in de GWW-sector bijdragen aan verbetering: een OTL
is primair een systematische beschrijving van wat een eigenaar/beheerder van een asset wil weten. Een contractueel
overeen te komen ILS (in termen van de NEN-EN-ISO 19650: Exchange Information Requirements - EIR) is een
projectspecifieke uitwerking daarvan.
Bij het gebruik van ETIM in Asset Management komt naar voren, dat specifieke beheer- en onderhoudsparameters
nog ontbreken in de classificatie.
GWW-sector: verschillende opdrachtgevers wisselen volgens verschillende standaarden uit: ProRail in IMX, Schiphol
zit meer op XML, RWS …? Bouwbedrijven moeten alle opdrachtgevers kunnen bedienen, ieder keer maatwerk leveren
en hebben daardoor (te) weinig mogelijkheden om zelf te standaardiseren.
Standaard decomposities en/of classificaties voor assets in de infra ontbreken. Waar mogelijk en bij gebrek aan beter
wordt vaak de decompositie conform NEN 2767-4 gebruikt (de norm voor conditiemetingen van assets).
Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben nog veel moeite met het procesmatig beheersen van informatiestromen.
Zowel voor de B&U- als de GWW-sector geldt dat er een mismatch is tussen de informatie die een eigenaar/beheerder
nodig heeft voor goed asset management en wat een opdrachtnemende partij nodig heeft voor zijn eigen proces.
Wanneer de een opdrachtgevende partij niet of onvoldoende specificeert welke informatie bij oplevering van een
project moet worden geleverd, is de kans aanzienlijk dat de ‘as built’ informatie slechts van beperkte waarde is voor
het asset management.
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Steeds meer woningen, gebouwen en civiele bouwwerken worden uitgerust met sensoren, die uiteenlopende
bouwwerkprestaties meten. Dat levert een enorme hoeveelheid, in potentie zeer waardevolle data op voor het asset
management. Maar het blijkt heel moeilijk om de weg te vinden in de data. De data van sensoren zijn vaak gebrekkig
en steeds weer anders semantisch gemodelleerd. Er is veel arbeidsintensieve ‘mapping’ nodig om de potentiële
waarde ook daadwerkelijk te kunnen verzilveren.
Onder andere het open source initiatief Haystack beoogt hierin verbetering te brengen. Haystack standaardiseert
semantische datamodellen (taxonomieën) en web services met als doel gemakkelijk en tegen relatief lage kosten
grote hoeveelheden sensordata te kunnen analyseren, visualiseren en er waarde uit te kunnen genereren.
Het initiatief Brick is een vervolg op Haystack en gaat nog een stapje verder, want maakt het (in potentie) mogelijk om
dat over en van sensoren te koppelen aan locaties, bijvoorbeeld aan ruimten of objecten in een 3D bouwwerkmodel.
Zowel Haystack als Brick maken gebruik van de W3C modelleertalen (RDF, OWL, SHACL,…).
Echter: bedrijven die experimenteren met de toepassing van Haystack, ervaren dat de meeste sensoren nog geen
“Haystack praten”.
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2.4.3 Initiatieven om issues in de informatie-uitwisseling aan te pakken

Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

Te starten initiatieven

BIM-standaarden zijn primair ontwikkeld voor de
ontwerp- en realisatiefasen, c.q. BIM-applicaties die
in deze fasen worden gebruikt, zijn ongeschikt voor
de fase van gebruik, beheer & onderhoud.

• Scheiden van data en applicaties die deze data
genereren en/of gebruiken, zoals gebeurt bij de
OTL-ontwikkelingen.
• Initiatief van de Werkgroep BOG B&U om te
komen tot een uniforme ILS-methodiek voor
B&U-opdrachtgevers

• Ontwikkelen van OTL voor gebouwen (of voor
verschillende gebouwtypen. De Building Topology
Ontology van de W3C Linked Building Data
Community Group, in combinatie met het
NEN 2660 top level model, is mogelijk een kansrijk
startpunt.

In een as built PIM dat wordt overgedragen aan de
eigenaar/beheerder ontbreekt nog veel informatie
die nodig is voor de ‘voeding’ van Asset
Management- en/of FMIS-systemen.
Mismatch tussen de informatie die een asset
manager nodig heeft voor adequaat asset
management en de informatie die een
opdrachtnemende partij nodig heeft voor (de
aansturing van) zijn eigen proces.

• Implementatie van de NEN-EN-ISO 19650-2,
waarin het uitgangspunt wordt gehanteerd dat
goed informatiemanagement in de levenscyclus
van een asset start met een analyse van de
informatiebehoefte van Asset Management en
dat deze informatiebehoefte vervolgens de basis
dient te zijn voor de ILS van een project.
• Initiatief van de Werkgroep BOG B&U om te
komen tot een uniforme ILS-methodiek voor
B&U-opdrachtgevers.

• Ontwikkelen van OTL voor gebouwen (of voor
verschillende gebouwtypen (zie boven).

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben nog
veel moeite met het procesmatig beheersen van
informatiestromen.

• Toepassing van VISI en implementatie NEN-ENISO 19650 kunnen helpen.

• VISI-standaard aanpassen voor toepassing in
combinatie met NEN-EN-ISO 19650-2, -3 en -4 (in
potentie lijkt juist de gecombineerde toepassing van
deze standaarden veelbelovend).
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Issues in informatie-uitwisseling

Lopende initiatieven

• Standaarden voor de koppeling van GBS- en
sensordata (Internet of Things) aan digitaal
bouwwerkdossier/AIM (ontwikkeling digital twin).
Het Brick-schema biedt hier mogelijk een oplossing
(kan in potentie gestandaardiseerde gegevens over
en van sensoren koppelen aan een locatie in een
virtueel bouwwerk).

Standaarden voor het koppelen van allerlei real time
GBS- en sendordata aan Asset
Managementsystemen/FMIS ontbreken nog.

Het is moeilijk en zeer arbeidsintensief om de weg te
vinden in en waarde te creëren uit de enorme
hoeveelheden data die sensoren in bouwwerken
genereren.

Te starten initiatieven

• Enkele bedrijven experimenteren met de
toepassing van Haystack, maar ervaren dat veel
sensoren nog geen data conform de semantische
datamodellen van Haystack produceren.

• Promotie van de toepassing van Haystack en Brick
voor het modelleren/structureren van sensordata
(vanuit BIM Loket / DSGO in samenwerking met
TNO, die dicht op deze ontwikkelingen zit). In dit
verband is ook de Semantic Sensor Network (SSN)
Ontology van W3C interessant om te volgen.

Bij het gebruik van ETIM in Asset Management blijkt
dat specifieke beheer- en onderhoudsparameters
nog ontbreken in de classificatie.

• EIO-classificatie uitbreiden met beheer- en
onderhoudsparameters (in samenwerking met
ketenpartners die deze “tekortkoming” signaleren)

Verschillende opdrachtgevers wisselen volgens
verschillende standaarden uit. Bouwbedrijven
moeten alle opdrachtgevers kunnen bedienen, ieder
keer maatwerk leveren en hebben daardoor (te)
weinig mogelijkheden om zelf te standaardiseren

• Met (overheids-)opdrachtgevers afspraken over
uitvragen van informatie via uniforme standaarden
(verantwoordelijkheid Opdrachtgeversforum /
DSGO?)
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3. Bevindingen en richtinggevende
ontwikkelingen

Bevindingen en richtinggevende (internationale)
ontwikkelingen




Voor de belangrijkste bevindingen en prioriteiten met betrekking tot de (door)ontwikkeling van standaarden verwijzen
we naar het hoofdstuk Managementsamenvatting, bevindingen en prioriteiten (pagina’s 3 t/m 10 van deze Roadmap).
Zoals ook in dat hoofdstuk is verwoord, zien we vier dominante, richtinggevende ontwikkelingen die een kader scheppen
voor de convergerende doorontwikkeling van de standaarden en richtlijnen in het palet van BIM Loket. Ontwikkelingen
bovendien, die perfect passen in het uitgangspunt “Internationaal, tenzij …” Het gaat om de volgende ontwikkelingen:
1.

De NEN-EN-ISO 19650-serie voor informatiemanagement in de digitale levenscyclus van bouwwerken. Deze
normenserie is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot én omarmd als de wereldwijde standaard op het gebied van
informatiemanagement en biedt een prima leidraad voor het inrichten en optimaliseren van BIM-ondersteunde
processen in de levenscyclus van assets in de gebouwde omgeving.

2.

Semantisch modelleren en Linked Data volgens NEN 2660-1 en -2 “Regels voor informatiemodellering van de
gebouwde omgeving” (in Nederland) en de internationale versie daarvan: prEN 17632 Semantic Modelling and
Linking. Consistent met fundamentele keuzen die de Bouw Informatiserings Raad (BIR) al in 2015 maakte.

3.

NEN 3610 voor geo-informatie (nieuwste versie is afgestemd met NEN 2660-2)

4.

IFC voor het systeemonafhankelijk uitwisselen van en werken met 3D geometrische modellen (en daaraan
gekoppelde niet-geometrische informatie in de vorm van parameters).
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Invloed van NEN-EN-ISO 19650-serie
Informatiemanagement
NEN-EN-ISO 19650-serie



Informatiemanagement in het digitale bouwen beheerprocesproces

Beïnvloedt
o.a.:

NL-ILS





BIM Basis ILS

De NEN-EN-ISO 19650-serie biedt een uitstekend kader voor de (door-)
ontwikkeling van (modellen en richtlijnen v00r) ILS’en, BIM Protocollen,
BIM Uitvoeringsplannen in onderlinge samenhang. En daarmee ook voor
de harmonisatie van de vele model ILS’en die inmiddels zijn gepubliceerd
in de NL bouw-, infra- en technieksector.
De normenserie biedt ook aanleidingen/aanknopingspunten voor de
ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en/of templates om digitaal
(samen)werken in de levenscyclus van assets verder te
beïnstrumenteren. Denk daarbij aan templates voor mobilsatieplannen,
Task Information Delivery Plans (TIDP), Master Informatien Delivery
Plans (MIDP), enzovoort.
Eén van de uitgangspunten van de normenserie is dat projectpartners
informatie delen via een Common Data Environment (CDE). NEN-ENISO 19650-1 beschrijft onder meer de uitgangspunten voor de workflow
die behoort bij het werken met een CDE. VISI kan in potentie een
uitstekende rol spelen in het nader faciliteren en structureren van die
workflow. De VISI-standaard, die nu geheel is gebaseerd op uitwisseling
van databestanden/documenten die dan worden opgeslagen in
databases van zowel de verzender als de ontvanger, moet dan wel
worden aangepast.
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Invloed van NEN 2660 / prEN 17632
Semantisch modelleren / LD


NEN 2660 en NEN 3610
Semantische modellering van informatie
in de gebouwde omgeving

Beïnvloedt
o.a:




OTL’s
IMBOR



Nederland is internationaal een voorloper in de toepassing van Linked
Data technologie in de bouw- en met name de infrasector. Het is zelfs
een “exportproduct”: de COINS-standaard en de NEN 2660-2 zijn met
succes ingebracht bij internationale normalisatiecommissies (ISO en
CEN). Dat heeft inmiddels geleid tot de publicatie van de volgende
internationale (pre-)normen:

NEN-EN-ISO 21597-1 en -2: Information Container for linked
Document Delivery (ICDD);

prEN 17632: Semantic Modelling and Linking.
De NEN 2660 heeft al vóór formele publicatie geleid tot een flinke impuls
in de ontwikkeling, harmonisatie én toepassing van OTL’s in de GWWsector.
Semantisch modelleren biedt goede mogelijkheden om (BIM-)data te
scheiden van de (BIM-)applicaties waarmee die data worden
gegenereerd. Dat schept ook grote mogelijkheden voor de B&U-sector.
De nieuwste versie van NEN 3610 voor geo-informatie (2022) is in
belangrijke mate gesynchroniseerd met NEN 2660-2, waardoor de
koppeling van geo-informatie en bouwwerkinformatie mogelijk wordt.
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Invloed van NEN 2660 / prEN 17632
IFC

buildingSMART International


NEN EN ISO 17439 - IFC
Systeemonafhankelijke uitwisseling van (3D)
objectinformatie



Beïnvloedt
o.a:



BIM Basis ILS

BIM Basis Infra

IFC wordt steeds belangrijker voor de uitwisseling en coördinatie van
3D geometrische modellen + gekoppelde parameters

Zowel nationaal als internationaal
Nederland is een koploper in de implementatie/benutting van IFC

Met name in de B&U

O.a. bouwbedrijven in ons netwerk baseren er hun BIMondersteunde processen op

O.a. BIM Basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering maken gebruik
van IFC (en NL/SfB)

Op de lijst “Pas toe of leg uit” van Forum Standaardisatie
Nederlanders zijn actief betrokken bij de doorontwikkeling

O.a. IFC voor infra → link met BIM Basis Infra
Internationaal: samenwerking tussen buildingSMART International, ISO
en CEN/TC 442 (Europese normcommissie voor BIM)

Ontwikkelingen van/door buildingSMART worden ingebracht bij
ISO en/of CEN/TC 442

Worden dan formele NEN EN ISO –normen.
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4. Doorkijk naar een ‘ecosysteem’ van
standaarden

Recente, convergerende ontwikkelingen in de GWW-sector

Naar een ecosysteem van standaarden in de GWW-sector








In de GWW-sector begint zich inmiddels een “ecosysteem van samenwerkende standaarden” af te tekenen.
De NEN 2660-1 en -2, waarin de bedrijfstak regels hebben afgesproken voor de informatiemodellering in de gebouwde
omgeving, vormen daarvoor een belangrijke stimulans. Al vóórdat beide normdelen zijn gepubliceerd, hebben diverse
organisaties besloten om de afgesproken regels toe te passen op hun informatiemodellen, zoals:

CROW, die de OTL IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte) conform NEN 2660-2 heeft gemodelleerd;

RioNed, die hetzelfde heeft gedaan met GWSW (Gemeenschappelijk Woordenboek Stedelijk Water);

De provincies, die – met ondersteuning door CROW – hebben besloten een gezamenlijke OTL-PRO te ontwikkelen
volgens de regels van NEN 2660-2;

NEN en Geonovum, die de nieuwe NEN 3610, Basismodel voor Geo-informatie hebben afgestemd met/op NEN
2660;

BIM Loket, dat het kernmodel van de Nederlandse Conceptenbibliotheek heeft ingericht conform NEN 2660-2.
Inmiddels hebben CROW en RioNed de OTL-IMBOR en GWSW bij elkaar gebracht in het initiatief BORius; zij zoeken
aanvullende samenwerking met andere initiatieven om te komen tot één basismodel voor de modellering van informatie
in de bovengrondse en ondergrondse openbare ruimte. Eén van de initiatieven die hierbij zal aansluiten, is het recent
ontwikkelde Gegevens Woordenboek Stedelijk Licht (GWSL), een initiatief dat is gestart door de gemeenten Roosendaal
en Breda en waarbij steeds meer gemeenten zich aansluiten. CROW is voornemens om het GWSL, als een uitbreiding op
het IMBOR, vanaf 2022 te gaan beheren en doorontwikkelen.
De Beheer- en Expertcommissies van de Nederlandse CAD-standaard voor de GWW-sector (NLCS) zijn met RioNed en
CROW in gesprek over hoe een koppeling kan worden gelegd tussen in NLCS getekende objecten en dezelfde
objecttypen in OTL-IMBOR, GWSW en GWSL.
In de figuren op de volgende pagina’s is in beeld gebracht hoe één en ander leidt tot samenhangende ontwikkelingen op
mesoniveau, bedrijfstakniveau en bedrijfsniveau, zodanig dat de uitwisseling tussen gegevensmodellen van
ketenpartners in projecten soepel kan verlopen. Voor die uitwisseling kunnen ICDD en VISI worden ingezet.
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NEN 2660-1 en -2 / prEN 17632
Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving






NEN 2660-1:2021: Conceptuele modellen (“taal onafhankelijk”)
NEN 2660-2:2021: Praktische configuratie, extensie en implementatie van deel 1 in Linked Data
Samenwerking tussen NEN, BIM Loket en TNO
prEN 17632: Semantic Modelling & Linking: Europese versie van NEN 2660-2 (ontwikkeld in parallel door dezelfde auteurs)
Na te streven ideaal: NEN 2660 als basis voor “alle” semantische gegevensmodellen in NL bouw- en infrasector

gemapt aan

NEN 2660-1 en -2

NEN 3610
(Basismodel Geo-informatie)

gestructureerd volgens

OTL
INBOR
BORius
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PRO

OTL
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Versnellingsproject Kernmodel CB-NL



Aanpassing van het topmodel van CB-NL aan NEN 2660-1 en -2 (versnellingsproject digiGO)
Doel:

Faciliteren van de harmonisatie van informatiemodellen.

Organisaties/bedrijven kunnen topmodel CB-NL overnemen als topmodel voor eigen informatiemodellen en daarop “extenden”.

Zoveel mogelijk standaarden en informatiemodellen als extensies van CB-NL

NEN 2660-1 en -2
gestructureerd volgens
gemapt aan

NEN 3610
(Basismodel Geo-informatie)

topmodel voor

OTL
INBOR
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xyz
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“Gebruiksscenario’s” CB-NL

Scenario “0”
CB-NL als Thesaurus (woordenboek)

NLCS
IMBOR

Scenario “1”
Kernmodel CB-NL als topmodel voor
uiteenlopende OTL’s

NEN
3610

RAW

CB-NL

VISI

Scenario “2”
Kernmodel CB-NL als topmodel voor
BIM standaard (in Linked Data)
Scenario “3”
CB-NL als intermediair om standaard
aan andere relateren
(via mapping)
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GWSW

IMgeo

IFC

ICDD
NL/SfB

ETIM
STABU
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Van bilaterale afstemming naar centrale afstemming

Hoe een aantal standaarden samenwerkt

Informatiemodel
projectpartner 1

Informatiemodel
projectpartner 2

Transactiecommunicatie

Bedrijfs- en
projectniveau

uitwisseling

OTL
INBOR
Thesaurus

BORius

OTL
PRO

…..
Geometrie

Bedrijfstakniveau

Kernmodel
NEN 2660-1 en -2
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Metaniveau
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Colofon

Colofon
Deze Roadmap standaarden is opgesteld en geredigeerd door Dik Spekkink,
programmamanager (Inter)nationale Aansluiting & Ontwikkeling van BIM Loket, op basis van onder meer:

Kennis en ervaring door langjarige betrokkenheid (+ 25 jr) bij de ontwikkeling en het beheer van open standaarden in de
bouw- en installatiesector;

Participatie in Beheer- en Expertcommissies van de standaarden NL/SfB, VISI, NLCS, COINS/ICDD en CB-NL en de
richtlijnen Model BIM Protocol en Model BIM Uitvoeringsplan;

Participatie in de NEN-commissie NC 381184 “Informatie-integratie en Interoperabiliteit” (Nederlandse spiegelcommissie
voor de internationale normcommissies op het terrein van Building Information Modelling);

Voorzitterschap van de NEN-commissie NC 351225 “Regels voor semantische modellering van informatie in de gebouwde
omgeving”;

Participatie in werk- en taakgroepen van de Europese normcommissie CEN/TC 442 “Building Information Modelling”

Participatie in summits van buildingSMART International;

Gesprekken met tientallen personen uit het net werk van BIM Loket.
De opstelling van de Roadmap standaarden is begeleid door een Klankbordgroep, bestaande uit:

Jaap Bakker, Rijkswaterstaat;

Maaike Beerepoot, Rijkswaterstaat

Aydemir Çetin, Movares;

Paulus Eckhardt, Volker Wessels Infra;

Jan-Pieter Eelants, CROW / BIM Loket;

Erik van ‘t Hof, Rijksvastgoedbedrijf;

Luuk d’Hooghe, Ketenstandaard Bouw en Techniek;
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Timothy Lievendag, BAM;
Jacqueline Meerkerk, BIM Loket;
Leo Nieuwenhuizen, Beheercommissie NLCS;
Rutger Mantingh, Schiphol
Friso Penninga, Geonovum;
Niels Reyngoud, provincie Gelderland;
Jeffrey Truijens, VDNDP;
Maarten Visser, Witteveen & Bos;
Rien Wabeke, Ketenstandaard Bouw & Techniek;
Mark Wieringa, Dutch Revit Standards;
Alexander Worp, Waternet / buildingSMART Benelux;
Ronald Zandbergen, Ingenieursbureau gemeente Rotterdam;

De volgende personen hebben input en/of feedback geleverd door middel van interviews, tekstuele bijdragen en/of reviews van
tussentijdse resultaten:

Radboud Baayen, Ketenstandaard Bouw & Techniek - STABU;

Jaap Bakker, Rijkswaterstaat – CB-NL;

Michel Böhms, TNO;

Martijn Carlier, BIM Loket;

Aydemir Çetin, Movares – NLCS;

Anne Graas, BIM Loket;

Niels Groot, Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen – BIM Basis ILS, ILS Configurator

Corné Helmons, HCI Infra BV – NLCS;

Jeroen van der Holst, Ketenstandaard Bouw & Techniek – ETIM;
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Luuk d’Hooghe, Ketenstandaard Bouw & Techniek – DICO;
Alex Kalden, Centrum Ondergronds Bouwen – VISI, GWSL, BORius;
Alexander Hoos, Kuijpers Installatietechniek / Techniek Nederland;
Elisabeth Klören, CROW – COINS/ICDD, VISI, CB-NL;
Gert Koutstaal, Ketenstandaard Bouw & Techniek – NL/SfB;
Jeroen Mackaij, Strukton Workshere / Techniek Nederland;
Niels Nederpel, gemeente Rotterdam – NLCS;
Leo Nieuwenhuizen, NLCS;
Friso Penninga, Geonovum – IMGeo, CityGML, JasonGML;
Lex Ransijn, VDCBase – diverse ILS’en;
Mark Samwel, Volker Wessels Infra;
Henny Stolwijk, gemeente Rotterdam – CB-NL;
Rien Wabeke, Ketenstandaard Bouw & Techniek;
Ronald Zandbergen, Ingenieursbureau gemeente Rotterdam – VISI;
Peter Zwakhals, Techniek Nederland – ETIM, CB-NL
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