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Gebruik van BIM bij Kumpen 

Met dit document wordt geschetst hoe een BIM-model in uitvoeringsfase door Kumpen gebruikt wordt. Dit 

verklaart waarom bijkomende eisen gesteld kunnen worden aan de ontwerpmodellen om bruikbaar te zijn voor 

Kumpen.  

 
De aspectmodellen van de ontwerpers worden in uitvoering gebruikt als basis voor het bouwproces.  
 
Dit houdt in: 

• Algemeen: Een smc-bestand (te bekijken met Solibri Model Viewer) wordt aangemaakt voor 

het werfteam om snel inzicht te krijgen in het project. 

 

Figuur - Voorbeeld van een hoeveelhedenmodel (=SMC-bestand) 

 

Het model wordt gebruikt als communicatiemiddel: ‘Requests for information’ worden gesteld met 

een RFI-family in Revit of in het BCF-formaat. 

 

Figuur  - Opvolging van RFI's in een Revitmodel. 
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Figuur  - Beheer van BCF's in BIMcollab. 

• Aankoopproces: Het BIMmodel wordt ter verduidelijking van het uit te voeren werk gedeeld (in IFC-

formaat) met onderaannemers voor prijsopgave. Voor een aantal onderaannemers en leveranciers zijn 

de hoeveelheden uit het model bepalend voor de afrekening. De eindafrekening gebeurt aan de hand 

van het as built-model. 

 

Figuur - Voorbeeld van BIM-model, gebruikt als communicatiemiddel met de onderaannemer van de staalstructuur. 
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• Werkvoorbereiding: Bimmodellen van onderaannemers en leveranciers worden gecontroleerd 

(eventueel op een geautomatiseerde manier door een clashcontrole) en goedgekeurd door combinatie 

met het ontwerpmodel (bv. goedkeuring van silicaatsteen of staalstructuur). Aan de ontwerpers zal 

eveneens gevraagd worden de modellen van de onderaannemers te controleren en goed te keuren. 

 

Clashcontroles voor een ruimtelijke coördinatie van de BIM-modellen van de onderaannemers worden 

door Kumpen uitgevoerd (bv. coördinatie van HVAC-kanalen en ruwbouw). 

 
Figuur - Voorbeeld van clashcontrole. 

  

Figuur - Voorbeelden van combinatie van ontwerp- en 

uitvoeringsmodellen ter controle. 
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• Uitvoering: Kumpen zal parameters toevoegen aan de Revitmodellen dewelke nodig zijn voor het 

opvolgen van het bouwproces (bv. uitvoeringsdata, faseringscodes, …).  

 

Hoeveelheden voor het afroepen van materialen per deelfase worden afgeleid uit het model. 

 

Extra werkplannen ter ondersteuning van de uitvoering kunnen op maat gemaakt worden door Kumpen 

op basis van de ontwerpmodellen. 

 

 

Figuur 5 – Voorbeelden van extra werkplannen t.b.v. uitvoering. 

 


