BIM

BASIS INFORMATIELEVERINGSSPECIFICATIE
1. WAAROM GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Om informatie efficiënter en effectiever te borgen en hergebruiken.
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2. HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk is naar voren gekomen dat er een grote
gemeenschappelijke deler is. Er wordt niets nieuws ontwikkeld, maar er wordt gebruik gemaakt van
bestaande structuren, gebaseerd op openBIM IFC.
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3. WELKE STRUCTUUR GAAN WE HANTEREN?
Onderstaande afspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd
de juiste informatie op de juiste plek kan vinden en zelf kan aanleveren.

Checklist basis informatieleveringsspecificatie
3.1 BESTANDSNAAM

3.2 LOKALE POSITIE EN ORIËNTATIE - NULPUNT

	Zorg altijd voor een uniforme en consistente
benaming van (aspect)modellen binnen het
project.
voorbeeld: <Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel>

	De lokale positie van het bouwwerk is onderling
gecoördineerd en ligt vlak bij het nulpunt.
tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object,
gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee
naar IFC.

IfcProject

0.0.0

3.3 BOUWLAAGINDELING EN -NAAMGEVING
	Alleen bouwlagen benoemen als
ifcBuildingStorey-Name.
Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.
	Zorg er binnen een project voor dat alle partijen
exact dezelfde consistente naamgeving aanhouden,
numeriek te sorteren met een tekstuele omschrijving.

3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN
	Gebruik het meest geëigende type BIM-entiteit,
zowel in de bronapplicatie als de IFC-entiteit.
voorbeeld: vloer = ifcSlab, wand = ifcWall,
balk = ifcBeam, kolom = ifcColumn, trap = ifcStair,
deur = ifcDoor etc.

voorbeeld 1: 00 begane grond
voorbeeld 2: 01 eerste verdieping

ifcStair

ifcBuildingStorey-Name

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING
Objecten consistent structureren en aanduiden.
	In basis altijd TYPE (ifcType, ifcObjectType
of ifcObjectTypeOverride) van elementen
correct invullen.
	Waar van toepassing ook Name
(ifcName of NameOverride) correct invullen.

3.6 INFORMATIEINDELING CLASSIFICATIE NL-SFB
	Voorzie objecten in basis van een viercijferige
NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol

ifcObjectType

0 0 0 0
NL-SFB

3.7 OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT MATERIAAL
	Voorzie objecten van een materiaalbeschrijving
(ifcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN
	In basis zijn doorsnijdingen en doublures in
een aspectmodel niet toegestaan.
Controleer hierop.

ifcMaterial

DEZELFDE TAAL LEREN SPREKEN, DOEN WE SAMEN.
Bedenk bij het benoemen van objecten of de naam voldoet aan de volgende criteria.
Controleer hier op, weet welke informatie je overdraagt.
Betekenisvol
Begrijpelijk
Logisch

Inzichtelijk
Consistent
Herkenbaar

4. HOE BORGEN WE ANDERE/TOEKOMSTIGE OBJECTINFORMATIE?
Objectinformatie wordt geborgd in de juiste property’s en propertysets
zoals die in IFC zijn gedefinieerd.

Pset_BeamCommon

ifc Property Sets
Pset##Common; LoadBearing

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen
FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel uit
van de Pset_BeamCommon.

4.1 DRAGEND / NIET DRAGEND - LOADBEARING
	Voorzie objecten, wanneer van toepassing, van
de eigenschap LoadBearing [True/False].

Pset##Common; IsExternal
Pset##Common; FireRating
....

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL
	Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap IsExternal [True/False]
tip: zowel binnenblad als buitenblad van de gevel
behoren tot IsExternalTrue.

IsExternal

LoadBearing

4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING
	Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap FireRating.

4.4	PROJECTSPECIFIEK
 epaal projectspecifiek welke IFC properties
B
je gebruikt.

voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in minuten in
bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.
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SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN DOORBRAAK. SLUIT OOK AAN!

