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BIM

“Bezint eer ge BIMt”

Marc Verhage, directeur The BIM Engineers: “Zorg eerst dat je een gebouw digitaal volledig hebt uitgewerkt. Pas nadat het gebouw virtueel is opgeleverd, ga je bouwen. 

Het bouwen gaat dan een stuk efficiënter en de faalkosten gaan dan enorm omlaag.” 
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“E
r komen tegenwoordig jaar-

lijks circa drie miljoen BIM-en-

gineers van de universiteiten 

in India. Dat geeft al aan hoe 

populair BIM in dat land is. Veel landen in de 

wereld maken dan ook gebruik van de dien-

sten van BIM-engineers in India, maar ook an-

dere landen in Azië en Oost-Europa. Wij heb-

ben ervoor gekozen om daar een tweede 

vestiging op te richten, waar we BIM-engineers 

volgens de Nederlandse standaarden laten 

werken. TVVL (kennispartner in de technolo-

giesector, red.) is daar zelfs heen gegaan om 

ze te trainen”, vertelt Marc Verhage, die na 

ruim vijf jaar leiding te hebben gegeven aan 

STABU, in augustus 2018 de overstap maakte 

naar The BIM Engineers. “Ik heb vijf jaar aan 

‘de zijlijn’ van de bouwsector gestaan, maar 

wilde graag de praktijk weer in. Na vijf jaar bij 

STABU gepraat te hebben over het belang van 

BIM, werk ik nu voor een bedrijf dat het al ja-

ren ‘gewoon’ doet.”

Hij was van mei 2015 tot januari 2018 ook be-

stuurslid van Stichting BIM Loket, hét kennis-

platform en centraal aanspreekpunt rond open 

BIM-standaarden in Nederland. Kortom; wan-

neer we willen weten wat nu echt de potentie 

van BIM is, dan zijn we bij Marc Verhage aan 

het juiste ‘BIM’-adres.

Wat is BIM?

We stellen Verhage eerst maar eens de vraag: 

wat is BIM? “Feitelijk staat BIM voor het open 

en transparant delen van informatie met el-

kaar via het Bouwwerk Informatie Model. Ei-

genlijk is het Bouw Informatie Management. 

Met elkaar samenwerken en informatie delen. 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld controleren of het 

allemaal past: clashdetectie genoemd.” 

Optimaal gebruik van BIM leidt volgens hem 

tot een ‘digital twin’: “Zorg eerst dat je een ge-

bouw digitaal geheel hebt uitgewerkt: een vol-

ledige virtuele representatie waar je virtueel 

doorheen kunt lopen en ook alles samen met 

de opdrachtgever kunt controleren. Pas nadat 

het gebouw virtueel is opgeleverd ga je fysiek 

bouwen. De kans op fouten tijdens de uitvoe-

ring is dan veel kleiner, waardoor de faalkos-

ten tot wel 30% dalen. Je kunt het virtuele 

model ook koppelen aan bijvoorbeeld een 

3D-printer, machinesturing voor prefabricage, 

Virtual Reality of Augmentend Reality (te ge-

bruiken via een bril waardoor je naast de holo-

grammen ook de echte wereld nog ziet, zoals 

Hololens, red.).” 

Na oplevering van het fysieke gebouw wordt 

het BIM-model overgedragen aan de gebou-

weigenaar. Die kan hiermee het vastgoed be-

heren en exploiteren. Zo is koppeling mogelijk 

met het gebouwbeheersysteem, eventueel in 

combinatie met sensoren in installaties en 

andere gebouwdelen. Hierdoor krijgt de ge-

bouweigenaar of het onderhoudsbedrijf auto-

matisch bericht wanneer er bijvoorbeeld on-

derhoud aan een installatie nodig is of aan 

schilderwerk. Omdat ook precies bekend is 

welke installaties er in een gebouw zijn toege-

past en hoeveel vierkante meter kozijnen een 

gebouw heeft, is dit onderhoud goed te begro-

ten. Verder is diverse informatie, zoals garan-

tiecertificaten, eenvoudig te koppelen en ver-

volgens op te vragen.

Aan een compleet uitgewerkt BIM-model kun-

nen ook materialenpaspoorten worden gehan-

gen, zodat alle materialen die in een gebouw 

zijn verwerkt bekend en traceerbaar zijn. “Dat 

sluit weer aan bij het gedachtengoed van Ma-

daster van Thomas Rau. Die zegt onder meer: 

‘een gebouw is een grondstoffendepot’ en ‘af-

val is materiaal zonder identiteit’. Een materi-

alenpaspoort maakt inzichtelijk welke materi-

alen in een gebouw zijn gebruikt en in welke 

hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie 

over de kwaliteit van de materialen, de locatie 

en de financiële en circulaire waarde. Herge-

bruik van materialen, het minimaliseren van 

afval en daarmee het besparen van kosten 

wordt eenvoudiger. En een gebouweigenaar 

krijgt ook zicht op de ‘waarde’ van een ge-

bouw na tien of twintig jaar. Tot slot, gekop-

peld aan blockchain, kunnen ook exploitatie, 

verhuur en verkoop automatisch – met het 

model als basis – worden gefaciliteerd. Kort-

om, the sky is the limit met BIM.”

Private kwaliteitsborging

Het gebruik van BIM sluit naadloos aan op de 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen die 

naar verwachting vanaf 2021 van kracht wordt. 

“BIM heeft een enorme potentie voor de bouw- en installatiesector. Maar dan moeten we die 

potentie wel benutten, anders worden we voorbij gestreefd door landen als China en India waar 

de BIM-adoptie al veel verder is”, zegt ir. Marc Verhage, directeur The BIM Engineers in Kampen. 

“Ik zie nog te veel projecten waarin geBIMt wordt omdat het moet, of waar BIM alleen op 

deelgebieden wordt ingezet. Maar hoe mooi zou het zijn dat je een project eerst digitaal 

oplevert en dan pas gaat bouwen? Dan gaan de faalkosten pas echt fors omlaag.”

Tekst ing. Frank de Groot



←

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 2 maart 2019  |  15

BIM

Gevolg daarvan is onder meer dat een private 

kwaliteitsborger een bouwwerk tijdens de uit-

voering en oplevering toetst aan de bouwre-

gelgeving en vervolgens het bewijs dat vol-

daan wordt aan de gemeente levert. 

Onderdeel van dat bewijs is ook een ‘as-built’-

plan of opleverdossier, waarin alle berekenin-

gen en tekeningen staan, zoals het bouwplan 

uiteindelijk is uitgevoerd. “Een BIM-model is 

bij oplevering tevens het as-built-plan. Toet-

sing op de bouwregelgeving is veel eenvoudi-

ger met een bouwplan dat volledig in BIM is 

uitgewerkt. Jammer dat de Wet Kwaliteitsbor-

ging voor het bouwen geen digitale oplevering 

van een 3D-model kent. Want dan kun je al 

een eerdere toets doen, voordat de uitvoering 

start. Dan scheelt enorm in de kosten”, con-

stateert Verhage. 

Bij DB(F)MO-contracten biedt BIM uiteraard 

ook grote voordelen: “Als financiering en/of 

onderhoud deel uitmaken van het contract, 

dan biedt BIM natuurlijk enorme voordelen. 

Hierdoor heb je vroegtijdig inzicht in bijvoor-

beeld onderhoudskosten en economische 

waarde van een pand, ook na twintig jaar.” 

Verhage noemt Schiphol, dat recent alle on-

derhoud voor negen jaar heeft uitbesteed aan 

BAM, Heijmans en VolkerWessels. “Hierbij 

wordt alles in BIM uitgewerkt. Wie werk uit-

voert voor het Rijksvastgoedbedrijf moet ook 

bimmen. Voor grote opdrachtgevers is het al 

standaard geworden.”

Weerbarstige praktijk

Ondanks de evidente voordelen en mogelijk-

heden van BIM, is de praktijk een stuk weer-

barstiger. “Recentelijk heb ik voor het eerst 

een potentiële klant ontmoet die een project 

eerst volledig digitaal had opgeleverd voor-

dat er met de bouw was begonnen. Maar 

vaak is men al met de uitvoering begonnen, 

terwijl er ook nog details in het ontwerp uit-

gewerkt moeten worden. En dan moet er ook 

nog met BIM worden gewerkt. Dat is subopti-

malisatie, dan benut je de voordelen van BIM 

niet optimaal”, aldus Verhage. “Ook zie je dat 

SO, VO, DO en UO telkens weer opnieuw in 

een BIM-achtige omgeving worden gemaakt, 

omdat er verschillende software wordt ge-

bruikt of door verschillende partijen aan 

wordt gewerkt, die ieder hun eigen model 

(willen) maken. Dan benut je de voordelen 

van BIM niet. Gedachte is juist dat iedereen 

in hetzelfde model aan het werk is. Dat hoeft 

niet per se allemaal in één fysiek model. Fei-

telijk werk je in je eigen omgeving met soft-

ware die compatible is met het BIM-model. 

Vanuit het model link je naar diverse aspect-

modellen of databronnen. Meestal wordt ge-

modelleerd in Revit-software. Maar door het 

gebruik van IFC als uitwisselformaat kun je 

ook met andere software werken. We noemen 

dat ‘open-BIM’.” 

Het BIM-model is niet meer dan een virtuele 

weergave, waarin je via onzichtbare links toe-

gang hebt tot alle informatie die elders in de 

cloud staat. Een verhuurder is bijvoorbeeld 

alleen geïnteresseerd in de hoeveelheid ver-

huurbare vierkante meters. Die wil al die ande-

re informatie niet; dat is alleen maar ballast. 

Je kunt ook niet alle informatie in één BIM-mo-

del proppen, want dan wordt dit veel te zwaar 

en onwerkbaar. Het BIM Loket stimuleert het 

gebruik van open BIM-standaarden, zodat ie-

dereen in een BIM-model kan werken.”

Verhage krijgt ook regelmatig de vraag van in-

stallateurs, die van de hoofdaannemer in BIM 

moet werken, of ze het 3D-model niet even 

‘plat kunnen slaan’ en als pdf kunnen aanrei-

ken. “Men BIMt dus eigenlijk omdat de hoofd-

aannemer of opdrachtgever dat wil. Maar dan 

benut je de voordelen niet. Je moet er zelf ook 

in geloven en ermee willen werken.”

Ook moeten er goede afspraken worden ge-

maakt over het eigendom van het BIM-model: 

“We zien nu regelmatig dat een partij het ei-

gendom claimt van het BIM-model. Maar het is 

juist een gezamenlijk model dat later wordt 

overgedragen aan de opdrachtgever. Je bouwt 

toch voor de klant? Daar hoort dan ook het 

BIM-model met gebouwinformatie bij. Wel 

moeten daarover van te voren goede afspra-

ken worden gemaakt.”

Verhage besluit: “Veel bouwpartners zien BIM 

als moeilijk en denken er extra tijd aan kwijt te 

zijn. Maar wie BIM goed beheerst, houdt juist 

tijd over om te innoveren en/of te excelleren in 

waar je goed in bent. Weet je wat we nu eens 

zouden moeten doen? Twee identieke bouw-

werken realiseren. Eentje volledig met BIM en 

de andere traditioneel. Dan pas kunnen we de 

verschillen in kosten inzichtelijk maken en 

dus het verdienmodel bewijzen. Wellicht moe-

ten de Bouw Informatie Raad (BIR) – die zich 

sterk maakt voor brede toepassing van BIM in 

de Nederlandse bouw en infra – en het BIM 

Loket hierin investeren. Tenslotte is ‘eerst zien 

dan geloven’ voor velen in onze sector nog 

steeds het adagium.”


