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BIM … Kansen in de installatiesector

A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst

De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven.

BIM …Kansen in de installatiesector

• Agenda
– Voorstellen

– Smits van Burgst / Admea / MagiCAD

– Huidige stand van zaken

– Markt om ons heen

– Software aanbieders

– IFC

– Wat moet er nog gebeuren

– Afspraken REVIT platform

– Bibliotheken / ETIM

– Contracten
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Voorstellen

• Anton Slockers

• Directeur Admea / Smits van Burgst

• Sinds 1985 ervaring op het gebied van de 

informatietechnologie voor de Bouw- en Installatietechniek.

• Admea is onderdeel van de Smits van Burgst Groep
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Smits van Burgst
Groep 

Smits van Burgst
Beveiliging

Admea

Smits van Burgst
Beheer en Onderhoud

Smits van Burgst
(Ingenieursbureau)

• Producten:

– Gebouwdossier

– MagiCAD

• Diensten

– Onderzoek en advisering

– Software-ontwikkeling

– CFD / Gebouwsimulaties 
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MagiCAD

• Ontwikkeld door Progman in Finland

• Internationaal > 12.000 gebruikers

• In Nederland wederverkoop door Admea en Itannex
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Wat is de definitie van BIM? 

• Gebouw Informatie model

• BIM is een proces, en geen kant en klare out of the box 

oplossing

• BIM is een strategie en meer dan 3D modelleren

• BIM doe je binnen een organisatie en/of met 

samenwerkende partners, per project

• BIM is een communicatiemiddel

• BIM beperkt zich niet tot software en hardware

• BIM is informatie uitwisseling en communicatie tussen 

partijen en MENSEN

• BIM is een hulpmiddel voor procesoptimalisatie (IPD)
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Definitie van 

• BIM IS EEN INTEGRAAL PROCES OM VAN INITIATIEF TOT 

BEHEER  ALLE  RELEVANTE INFORMATIE VAN EEN 

BOUWWERK IN EEN  CENTRAAL 3D MODEL EN DATABASE TE 

BEHEREN EN VERSPREIDEN OP ELK GEWENST MOMENT

• Het Bouw Informatie Model (BIM)

• (Building Information Model) is een manier van ontwerpen 

en bouwen waarbij het gebouw of constructie in een 3D 

model en databank wordt opgebouwd.

• Bron: Wikipedia
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BIM = Virtueel Bouwen

• 3 D tekenen is geen BIM

• Virtueel bouwen doe je in 3 D

Creert een datamodel

met intelligente objecten:

- Wand, Deur, Ruimte

- Luchtkanaal, leiding, afsluiter

- Armatuur, schakelaar, kabelgoot

24-3-20139

VRAAG:

Biedt virtueel bouwen kansen?
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Kansen:  JA

• Hoever zijn we / de markt nu?

• Welke software heb ik nodig?

• Welke uitdagingen moeten we aanpakken?
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Huidige stand van zaken

• Grote bouwbedrijven hebben bouwkundige en constructief 

het voortouw genomen

• Architectenbureau modelleren al jaren in 3D

• Sinds 2010 installatie branche actief

• Grote BIM awareness

• Veel projecten BIM wordt voorgeschreven

• In aanbesteding BIM referentieprojecten worden gevraagd?
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BIM software 

• Gebouwmodelleer software:
– Autodesk Revit 

– ArchiCAD

– Arkey / Adomi

– DDS
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Software voor installatie branche

• Marktleider:  Revit
– Architectural

– Structural

– MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing)

• Toepassing op Revit MEP
– Stabiplan: StabiCAD voor Revit

– CADAC : Flexline  (Voorheen NPQ – Nordined)

– MagiCAD:  Itannex en Admea
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Waarom nog een toepassing op MEP

• Nederlandse symboliek

• Kant en klare productbibliotheken

• Nederlandse werkafspraken

• Aanvullende hulproutine’s / efficienter werken

• Berekeningen

• Interface  andere software
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BIM software

• Viewers / Modelcheckers / clash detection
– Solibrie

– Navisworks (autodesk)   

• Centrale modelserver
– BIM Server  (open source / TNO)

– Revit model server
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IFC: Industry foundation classes

• Status
• 10 - 15 jaar ontwikkeling 

• laatste jaren daadwerkelijke doorbraak

• steeds groter aantal software leveranciers sluiten aan

• Bruikbaar voor geometrie uitwisseling
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IFC

• Gebruik centraal model mogelijk
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IFC
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IFC = uitwisseling 

m.b.v 
gestandaardiseerd 
data model

Datamodel 

benoemd:

-Objecten

-Relaties

-Geometrie

-Topologie

Conclusie IFC

• Voordelen:
• Open standaard

• Verschillende viewers beschikbaar

• Wisselende bouw partners: één digitaal platform

• Nadelen:
• Open standaard

• Informatie verlies bij uitwisseling

• IFC model is onvolledig

• Regionale detailafspraken nodig
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Wat moet er nog gebeuren

• Zo snel mogelijk komen tot een GOED (Revit) 

afsprakenstelsel

• Opleiden van personeel

• Verder ontwikkelen bibliotheken / productbestanden

• Inbedden in ontwerp, maak en beheerproces

• Contract afspraken DNR / UAV

• Inhaken overige (ontwerp) software
24-3-201321

Afspraken REVIT platform

• AutoCAD:
– Laagbenaming

– Lijnkleur  / pendikte

– Soms block benaming, x-refs

• Revit:
– Viewtemplates, Views, Viewranges

– LOD

– Filters

– Modelindeling / benaming

– Sheets, Sections

– Spaces

– Fases

– Shared parameters

– Family benaming / opbouw
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Opleiden personeel

• Functie wijziging: tekenaar wordt modeleur

• Revit is zeer uitgebreide gereedschapskist

• Leercurve is lang.
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Bibliotheken / ETIM

• Virtueel bouwen gaat het snelst met LEGO blokjes

• Concepten / Objecten - producten / artikelen

• Concept: Warmwater verwarmingslichaam (Radiator)

• Objecten: 
– Plaatradiator

– Thermostaat

– Voetventiel

– Beugels

• Artikelen

• Artikel handels en bestelinformatie (2BA) 
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Product en artikelbestanden

• In Revit worden producten gemodelleerd in een family 

structuur.

• Voordeel:
– Producten kunnen parametrisch worden gedefinieerd

• Nadelen hiervan:
– Parametrische modellen maken het model “zwaar”

– Volledige bibliotheek in het model

– Het bouwen van parametrische families is veel werk en complex

– Modellen zijn fabrikant specifiek / voldoen slecht aan de norm
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Branche initiatief UNETO-VNI – 2BA

• 2BA artikelbestand uitbreiden met tekenkenmerken en 

eventueel beperkte rekenkenmerken

• Visie:
– Voor eenvoudige producten mogelijk  (met simple geometrie)

– Voor de vroege ontwerpfase 

– Niet te gebruiken om complete geometrie vast te leggen

– Niet voor samengestelde producten
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MagiCAD oplossing
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Workstation

Plugins

Product

Databases

ESD,
Licensing

Common modules

Object ARX

Revit API

Alle databases staan op een centrale Cloud Server 

2BA

Fabr.

Eenvoudig product (l,b,h)
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MagiCAD als aanvulling op Autodesk Revit MEP Complexer product
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Samengesteld product
MagiCAD als aanvulling op Autodesk Revit MEP

MagiCAD als aanvulling op Autodesk Revit MEP

Product en handelsinfo 2BA uit de cloud
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Contracten

• Ontwerpkosten verschuiven

• Verantwoordelijkheden over ontwerp

• BIM model als contractstuk (meer- / minderwerk)

24-3-2013 Titel lezing35

Integratie in het bedrijfsproces
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Inkoppelen overige software

• i.v.m. Nederlandse regelgeving (EPA, EPC, koellast etc

• i.v.m. Nederlandse wensen (VA114)

• GBXML mogelijkheid om het gebouwmodel uit te wisselen
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Ontwikkelen gaan hard

• Sprinkler ontwerp op Revit (MagiCAD)
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Wat doet de (installatie)markt:

• Software ontwikkelaars

• Adviseurs

• Installateurs

• Opdrachtgevers / Gebruikers
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Referenties Installatie adviseurs - BIM

Referenties Installateurs - BIM Nieuwbouw project Mastwijkerhof 

27 woningen.

De volgende partijen zijn hierin betrokken:
•Thunnissen Bouw

•Schouten Techniek

•Berhout Tros constructeur

•Project ontworpen tot uitvoering niveau binnen Revit

•Inclusief werktekeningen en prefabricage
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Slachthuisbuurt te Haarlem.

146 nieuwbouw woningen

De volgende partijen zijn hierin betrokken:
•Faro architecten

•Trebbe bouw

•Tentij (constructeur)
•Schouten Techniek Installateur

•Elan wonen

Volledig ontwerp in multidisciplinair Revit

Faro Architecten, Trebbe bouw en schouten 

Techniek maken gebruik van smartrevit 

werkmethodiek 

Nieuwbouw Theater Spijkenisse.

De engineering van het geheel zal in 
het bouwteam middels BIM 

geschieden.

De Jong installatietechniek werkt dit 

project volledig uit in 3D BIM met 
Autodesk Revit MEP en MagiCAD

International Criminal Court  (ICC) in Den Haag

Nieuwbouw Internationaal Strafhof bestaat uit 
circa 46.000 m2 vloeroppervlakte, 1200 werkplekken 

en drie rechtszalen en gaat 147 miljoen euro kosten. 
Project nieuwbouw zal gereed zijn in 2015

Homij zal het 3D model  verder uitwerken tot 
werktekening 
niveau  (LOD 400) en voor beheer en onderhoud  (LOD 
500) 

met Autodesk Revit MEP en MagiCAD.

Nieuwbouw kantoor 

Ingenieursbureau Fluor Hoofddorp.

Design en Build contract 

De engineering van het geheel zal in 
het bouwteam middels BIM 
geschieden.

De Jong installatietechniek werkt dit 
project volledig uit in 3D BIM met 
Autodesk Revit MEP en 

MagiCAD

Impressie HMC Rotterdam | architektenburo Roos & 

Ros

Opdrachtgever:      Hout- en meubileringscollege 
Rotterdam

Directievoering: Objectum

Architectenbureau: Roos en Ros

Constructeur: Adviesbureau Kaskon

Installatie adviseur: WHR

Project op basis van RGD BIM Norm

Volledig uitgewerkt tot en met DO

Autodesk Revit Architect, Structure en MEP ( MagiCAD)
Volgens Itannex SmartRevit werkmethodiek

Nieuwbouw  Atrium Medisch Centrum te Heerlen 

3D model  uitgewerkt tot werktekening niveau 

en voor beheer en onderhoud  met 
Autodesk Revit MEP en MagiCAD.
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Nieuwbouw  Oosterkerk Zoetermeer 

Na selectie procedure gekozen voor 

Autodesk Revit MEP en MagiCAD 
voor 3D model  uitwerking tot werktekening 
niveau

Nieuwbouw Distributie Centrum TNT PostNL,

te Waddinxveen, Elst, Breda, Den Bosch, Amersfoort

Complete opdracht voor het ontwerpen, installeren en 

1 jaar onderhoud (met optie voor 15 jaar). 

Uitvoering volgens de LEAN methode.

Werktuigbouwkundige installaties & Elektrotechnische installaties

Autodesk Revit MEP en MagiCAD 

voor 3D model  uitwerking tot werktekening niveau 

en beheer/onderhoud

Autodesk Revit onderdeel van bestek, 

3D model  uitgewerkt tot werktekening  
niveau met Revit MEP en MagiCAD.

Renovatie project Erasmus Universiteit

Opdrachtgever : Erasmus Universiteit

Aannemer  Installateur : Breijer Bouw en Installaties
Bouwkundige : ABT

Installatie Adviseur: Valstar Simonis
Autodesk Revit onderdeel van bestek, 

3D model  uitgewerkt tot werktekening  
niveau met Autodesk Revit MEP en MagiCAD.

artis impression meijer en van schooten

Nieuwbouw en renovatie project

Contractvorm Design and Build LOD500

Installatietechnisch 3D model

uitgewerkt tot werktekening niveau 
met Autodesk Revit MEP en MagiCAD.
Doel voor 20 jaar beheer en onderhoud

Nieuwbouw bèta-campus leiden 

Het project telt drie fases die in het totaal zal 100.000 m² 

in beslag zullen nemen. Deze nieuwe Bètafaculteit zal 

ruimte bieden aan meerdere gemeenschappelijke 

functies van de universiteit waaronder laboratoria, 

specifieke onderzoekruimten, kantoren, 

onderwijsfaciliteiten, collegezalen en een restaurant.
De oplevering van de eerste fase staat gepland voor 

2015.

Installatietechnisch 3D model uitgewerkt tot LOD 300

met Autodesk Revit MEP en MagiCAD.

Cofely werkt dit model verder uit tot LOD 400 en LOD 

500 niveau met Autodesk Revit MEP en MagiCAD
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BIM project nieuwbouw van het researchcentrum

van het Nederlands Kanker Instituut/
Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis
in Amsterdam.

3D model  uitgewerkt tot werktekening niveau en voor 

beheer en onderhoud  met Autodesk Revit MEP en 

MagiCAD.

BIM project nieuwbouw  

Ziekenhuis Gelderse Vallei 

3D model  uitgewerkt tot werktekening niveau 

en voor beheer en onderhoud  met Autodesk 
Revit MEP en MagiCAD.

Vragen?

Dank voor uw aandacht!
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