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Bouwbedrijven en projectontwikke-
laars werken niet alleen vanwege het 
visuele aspect met 3D-modellen. Ze 
doen dat vooral door de mogelijkhe-

den van digitale informatie-uitwisseling, het 
koppelen aan reken- en calculatiemodules en 
de voordelen die het ‘virtuele bouwen’ met zich 
meebrengt. Een gemiddeld woningbouwcom-

BIM als bouwsteen 
 voor Haagse digitale 
‘Spiegelstad’ 
De crisis van de afgelopen jaren heeft weliswaar een enorme slag toegebracht aan de 

bouwwereld, maar heeft er ook voor gezorgd dat het merendeel van de (overgebleven) 

bouwontwikkelaars innovaties hebben doorgevoerd. Zij werken inmiddels grotendeels in 3D! 

Aangejaagd door technologische en sociale ontwikkelingen in een steeds sneller veranderende 

samenleving, ligt er druk op gemeenten om mee te bewegen. In lijn met ‘De Bouwagenda’ is het 

onontkoombaar dat gemeenten te maken krijgen met BIM. De afdeling Vergunningen & Toezicht 

van de gemeente Den Haag heeft om die reden ervaring opgedaan met een aantal bouw-

aanvragen in 3D (BIM). In dit artikel leest u de ervaringen en de conclusies.

Tekst Edward de Wit

plex wordt tegenwoordig eerst ‘virtueel’ ge-
bouwd. Dat is een proces van samenwerken 
(ontwikkelaar, architect, constructeur, installa-
teur, diverse leveranciers, et cetera) en kost een 
ontwikkelaar als Dura Vermeer circa 50 dagen. 
Helaas zijn er nog spelers in het bouwproces, 
die nog niet mee kunnen in dit 3D-informa-
tie-samenwerkingsproces. Door het ‘plat slaan’ 

vertragen zij dit proces tot wel 80 extra dagen. 
Gemeenten zijn (met het vergunningverlenings-
proces) helaas nog één van die ‘platte’ keten-
partners. Dat ligt deels aan het feit dat er nog 
geen goede afspraken zijn gemaakt over de in-
houd van het 3D-model. Wat ook meespeelt is 
dat de wet indieningsvereisten (MOR) het IFC 
- formaat (BIM-model) niet noemt.

 Voorbeelden van BIM-modellen door Studio Schaeffer en Dura Vermeer. 
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Wat is BIM?

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model 
(ook wel Management). Een BIM is een digita-
le weergave van de functionele en fysieke ei-
genschappen van een bouwwerk. Een virtuele 
versie van bijvoorbeeld een gebouw of infra-
structuur, of het proces om daartoe te komen. 
De kern van het BIM is een 3D-model; de geo-
metrie. Hieraan zijn alle gegevens gekoppeld 
die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en 
beheren van het bouwwerk. 
BIM wordt gebruikt door de partijen die bij het 

te realiseren bouwwerk betrokken zijn. Via 
open standaarden wisselen opdrachtgever, 
architect, adviseurs, aannemer en installateur 
onderling informatie uit. Gegevens worden 
één keer ingevoerd, en zijn voor alle betrokke-
nen beschikbaar. In essentie vormt BIM een 
nieuwe manier van samenwerken tussen deze 
partners, waarbij het integraal beheren van 
informatie tijdens de complete levenscyclus 
van het bouwwerk centraal staat.
BIM heeft veel potentie voor gemeenten. Be-
halve het visuele aspect, geeft BIM de moge-

lijkheid tot geautomatiseerde informatie-uit-
wisseling, monitoring van de gebouwde 
omgeving, koppeling met rekenmodellen, in-
put aan een 3D-stadsmodel en slimme archi-
vering (bouwwerkdossier). 
Zowel nationaal als internationaal is BIM in 
aantocht in de bouwsector. Enkele grote ge-
meenten doen nu al ervaring op met BIM. Het 
wordt hoog tijd dat dat voorbeeld breed ge-
volgd wordt. De stap naar BIM moet gezet wor-
den, liever vandaag dan morgen.

BIM als bouwsteen 
 voor Haagse digitale 
‘Spiegelstad’ 
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Voorbeeld van een DWF-file in een autodesk-viewer: De plattegronden, gevels en 

doorsneden zijn rechtstreeks verbonden met het 3D-model. Deze werkwijze lijkt 

voor zowel bouwinitiatiefnemer als bouwinspecteur acceptabel. 

verleningsproces. Denk aan functies van het 
gebouw, verblijfsgebied, maar ook branddeu-
ren, et cetera. Hoopvol is de ontwikkeling dat 
een groeiend aantal partijen in de bouw zich 
aansluit bij het initiatief om een basis infor-
matieleveringsspecificatie (ILS) te hanteren. 
Zie ook http://bimloket.nl/BIMbasisILS. Wat 
zou het mooi zijn als deze ‘basis-ILS’ verder 
uitgebreid zou worden met aspecten die nodig 
zijn voor het vergunningverleningsproces.

3. Zichtbare maatvoering in 3D-model  
gewenst 
Derde conclusie is dat een bouwinspecteur in 
zijn huidige werkwijze vooralsnog niet veel 
heeft aan een 3D-model. Het visuele aspect is 
aantrekkelijk, maar de 2D-tekeningen werken 
toch makkelijker. Met zichtbare maatvoering 
wordt gecontroleerd of bijvoorbeeld een 
slaapkamer ten minste 180 cm breed is. In een 
3D-model is dat niet direct zichtbaar en kost 
deze check extra handelingen. Het gebruik van 
‘rule-checks’ in bijvoorbeeld de Solibri model-
checker zou in de toekomst uitkomst kunnen 
bieden. In dat geval worden met één druk op 
de knop alle te smalle kamers in het model 
opgelicht. Deze rule-checks zijn voor ons ech-
ter nog niet toepasbaar (zie hiervoor de stu-
dies van collega Miquel Marzabal – gemeente 
Amsterdam). Het liefst heeft een bouwinspec-
teur een 3D-model, waar alle gemaatvoerde 
doorsnedes, plattegronden en gevels ‘aanhan-
gen’. Dat is met enige inspanning van de  
bouwinitiatiefnemer wel mogelijk. Zie het 
voorbeeld van een DWF-file in een auto-

clusies op basis van de eerste ervaringen:

1. BIM-modellen niet ‘Geo-gerefereerd
Wat direct opviel is dat de BIM-modellen niet 
‘Geo-gerefereerd zijn’. Dat wil zeggen: er han-
gen geen coördinaten aan ten opzichte van 
bijvoorbeeld het Rijksdriehoekstelsel. Dit ter-
wijl de eerste vragen die een inspecteur stelt, 
zijn: waar bevindt het gebouw zich precies, 
hoe ligt het in de omgeving (welk effect heeft 
het gebouw op omgeving en vice versa), hoe 
ligt het ten opzichte van de bouwvlakken in 
het bestemmingsplan en welke functies bevin-
den zich in het gebouw? 
BIM en Gis zijn nog aparte werelden. Gelukkig 
pakken het Kadaster en de onderzoeksinstel-
lingen dit probleem voortvarend op en werken 
aan een oplossing die voor heel Nederland 
toepasbaar is. Wij raden in de tussentijd 
(Haagse) bouwinitiatiefnemers aan om de on-
dergrond via Oriëntatiekaart Bouwinitiatieven 
Den Haag  op te halen¹. Hier vind je een digita-
le situatietekening met integraal weergegeven 
de bestaande bebouwing, de perceelsgrenzen 
en het bestemmingsplan (inclusief toegestane 
bouwgrenzen). Hier kunnen exacte bouwdiep-
tes (meten met snap-functie) en RD-coördina-
ten (of ETRS89) opgehaald worden als basis 
voor het BIM-model.

2. Wat is minimale inhoud IFC?
Tweede conclusie is dat de IFC wel een prima 
standaard is om uit te wisselen, maar dat er 
nog geen standaardafspraak is over de mini-
male inhoud ten behoeve van het vergunning-

Verkenning afdeling Vergunningen  

& Toezicht

Om te komen tot een operationele en praktijk-
gerichte aanvliegroute, is een verkenning ge-
start naar de mogelijkheden van BIM. De ge-
dachte was om eerst eens wat ervaring op te 
doen met een aantal BIM-modellen, zoals die 
door bouwinitiatiefnemers nu al in gebruik 
zijn. 
Intern heeft een kleine representatieve groep 
(bestaande uit een inspecteur, een construc-
teur, een bouwfysicus en een toezichthouder) 
een korte introductiecursus ‘BIM’ gevolgd en 
zijn onze computersystemen geschikt ge-
maakt de BIM-modellen te kunnen inzien  
(Solibri en DesignReview). Vervolgens zijn we 
onder het motto ‘bouwen doe je niet alleen’ in 
gesprek gegaan met een aantal bouwinitiatief-
nemers, die actief zijn in Den Haag en inmid-
dels met BIM werken. Dat zijn:  
Studioschaeffer, Heijmans Woningbouw, Kon-
dor Wessels en Dura Vermeer. Maar ook met 
collega’s van gemeente Delft en Rotterdam, 
het Kadaster, Onderzoeksinstellingen TNO, 
Geonovum en TU Delft. Het doel daarbij was 
om ervaring op te doen met de 3D-bestanden 
en om afspraken te maken over de indienings-
vereisten die bijvoorbeeld een 3D-vergunning-
aanvraag zou moeten bevatten. 

Resultaten praktijkproef

Alle bouwinitiatiefnemers waren in staat om 
hun 3D-model in een standaardformaat (IFC) 
aan te leveren. Dit ondanks de verschillende 
in omloop zijnde CAD-programma’s. Vier con-

 Voorbeeld van de Solibri-viewer: het gebruik van ‘rule-checks’ kan in de toekomst 

een grote rol spelen.
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het MOR aan te passen, opdat het juridisch 
mogelijk wordt om bouwinitiatieven in 3D 
te kunnen indienen (met keuzevrijheid voor 
initiatiefnemer) .

• Het doorontwikkelen van het ‘geo-refereren’ 
van BIM-modellen.

Vanwege de nog noodzakelijke landelijke af-
spraken en acties, ligt het voor de hand om 
BIM vooralsnog buiten operationele projecten 
van de afdeling Vergunningen & Toezicht te 
houden. We zien wel de potentie en zullen be-
leidsmatig waar nodig bijspringen in de lande-
lijke ontwikkelingen, zoals:
• Meewerken aan afspraken maken over de 

inhoud van IFC ten behoeve van de gemeen-
telijke processen (vergunningver- 
lening, Basisregistraties Adressen/Gebou-
wen (BAG), Topografie (BGT), Woz, gronduit-
gifte, RO-toets en Bouwbesluit/BBL-toets).

• Verkennen van ontwikkelingen als het  
Façade Identificatie Systeem (FIS), een  
initiatief van de vereniging VMRG,  
(http://productinformation.nl/ ). Een mooie 
bottom-up toepassing waar de voordelen 
van BIM wel heel duidelijk naar voren ko-
men. En waar bijvoorbeeld toezichthouders 
met smartphone certificaten van gevele-
lementen ter plekke inzichtelijk krijgen en 
controleren. 

• Vooruitdenken hoe BIM een rol kan spelen 
in toekomstige toets-software, zoals het 
MPG (milieuprestatie Gebouwen), het 
materialenpaspoort/circulair bouwen, het 
BIM-BOTS project van TNO ( www.bimbots.
org ), et cetera.

Tot slot

Vanuit strategische ambities is een visie ont-
wikkeld, waarbij BIM (IFC) een plaats inneemt 
in het 3D-stadsmodel. Hierdoor kan er uitein-
delijk vorm en inhoud worden gegeven aan 
een dynamische Spiegelstad waarmee je kunt 
simuleren, voorspellen, beheren en bestu-
ren….

1  http://wqd.nl/XP3a
2 https://www.youtube.com/watch?v=prRQjA02thY.

3. Er is inzicht ontstaan dat BIM dossiers, ter 
optimalisering van de kwaliteit van de leefom-
geving (licht, lucht geluid), verbonden zijn met 
dynamische beleidsmatige en operationele 
omgevingsinformatie. BIM wordt gezien als 
input voor een dynamische 3D-stadsmodel ². 

Wij zijn binnen ons project helaas niet toege-
komen aan het verkennen van de mogelijkhe-
den voor het buitentoezicht. Maar ook daar 
ligt een enorme potentie. De verwachting is 
dat betere informatiemanagement zal leiden 
tot minder bouwfouten. Als eerste stap willen 
we nog dit jaar de perceelgrenzen en later de 
gebouwcontour met behulp van Augmented 
Reality op de bouwplaats zichtbaar maken. 
Hiervoor is een afstudeertraject gestart. Als 
dat lukt, is het denkbaar dat bijvoorbeeld  
virtuele wapening en andere componenten ter 
plekke (inclusief maatvoering) met BIM gecon-
troleerd  kunnen worden.  

Hoe verder

Afdeling Vergunningen & Toezicht heeft zeer 
nuttige ervaring opgedaan, maar komt tot con-
clusie dat er eerst nog landelijke afspraken ge-
maakt moeten worden (aanpassing MOR en 
minimale inhoud IFC). Om BIM verder op de 
landelijke agenda te krijgen, kan worden ge-
dacht aan de volgende acties:
• Delen opgedane kennis en ervaringen met 

andere overheden en initiatiefnemers, onder 
andere via pilotstarter VNG / BIM-loket ‘BIM 
en Gemeenten’.

• Samen met de ‘markt’ de druk opvoeren om 

desk-viewer (gemodelleerd in Revit, getoond 
in DesignViewer). Voordeel van deze werkwij-
ze is dat er altijd gewerkt wordt met één mo-
del. Er zal dan ook geen discrepantie zijn tus-
sen bijvoorbeeld plattegrond en doorsnede.

Zowel onze bouwinspecteur (in Den Haag  
‘projectinspecteur’) als onze teams Construc-
ties en Bouwfysica hebben heel precies aan-
gegeven wat zij zichtbaar willen hebben in het 
3D-model voor hun toetsing. Deze lijst is be-
schikbaar gesteld aan het BIM-loket. Wij ho-
pen dat dit wordt opgepakt en als een uitbrei-
ding op de basis-ILS wordt opgenomen.

4. Juridische basis ontbreekt
Theoretisch gezien zou het mogelijk moeten 
zijn een BIM-model in te dienen. Echter het 
IFC-formaat staat niet genoemd in het MOR. 
Dat betekent in de praktijk dat een aanvraag 
op basis van een IFC - formaat ( BIM-model) 
niet geaccepteerd wordt. Dat was ook de erva-
ring in het experiment. Wij pleiten er daarom 
voor dat het IFC-formaat genoemd wordt in het 
MOR en dat de keuze IFC of PDF bij de aanvra-
ger ligt. 

Wat hebben wij bereikt?

1. BIM-afspraken: de verschillende teams 
(bouwinspecteur, constructeur en bouwfysica) 
binnen onze afdeling Vergunningen & Toezicht 
hebben aangegeven welke informatie zij zicht-
baar willen hebben in een 3D-model. 
2. Een eerste aanzet om virtuele gebouwen in 
een GIS-omgeving te plaatsen. ←

↘ Informatie over de auteur
 Edward de Wit is werkzaam bij de afdelingen ‘Geo-infor-

matie en Erfpachtbedrijf’ en ‘Vergunningen & Toezicht’ 
bij de gemeente Den Haag.  
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