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Inhoud Presentatie

Inhoud presentatie 

• Volker InfraDesign 

• Veranderingen in een organisatie en betrokken partijen

• Status Virtueel Bouwen en toepassing op huidige projecten

• Virtueel Bouwen, de volgende te nemen stappen

• Voorbeelden



Volker Wessels

• Omzet: ca € 5 miljard per jaar

• Personeel: circa 17.000
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Van Hattum en Blankevoort

Volker InfraDesign : Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels



Vakgebieden

Wat doet Volker InfraDesign

• Ontwerpmanagement

• Civiel en Maritiem ontwerp

• Geotechniek (VWS Geotechniek)

• Maritieme operaties

• Wegontwerp

• Virtueel Bouwen en CAD

• Hulpconstructies en bekistingen

• Materiaaltechnologie



Achtergrond

Waarom Volker InfraDesign

• Een snel veranderende Infra-markt
Het realiseren van Design & Construct projecten onder Systems Engineering is de norm geworden en 
heeft de traditionele RAW-systematiek verdrongen

• Verschuiving van monodisciplinair naar multidisciplinair 
Goede beheersing van projectmanagement en ontwerpmanagement is van essentieel belang 

• Met Projectmatig werken leggen Van Hattum en Blankevoort, 
Volker Construction International en VolkerInfra de basis voor het 
succesvol uitvoeren van projecten
Dit vraagt vanuit het ontwerp voldoende capaciteit en een hoogwaardig kennisniveau, zowel op het 
gebied van het ontwerpen zelf als van het ontwerpmanagement 



Ambitie

Wat wil Volker InfraDesign

• continue verbetering van het ontwerpproces

• handhaving hoogstaand kennisniveau 

• leidende rol bij het ontwerpen van multidisciplinaire 
civiele en maritieme infrastructurele projecten



Achtergrond en aanleiding Virtueel Bouwen

• Enerzijds ontwikkelingen / veranderingen in de markt:Enerzijds ontwikkelingen / veranderingen in de markt:
> Tekentafel  CAD           CAD  3D           3D  nD
> Traditioneel (RAW)  Geïntegreerde contractvormen

• Ontwerpinspanning en afstemming verlangd van Opdrachtnemer
• Kosten a.g.v. van ontwerpfouten voor eigen rekening
• Meer nadruk op ontwerp en ontwikkeling en de optimalisatie hiervan

• Anderzijds besef dat er informatie verloren gaat:Anderzijds besef dat er informatie verloren gaat:
> 3D denken vertaalslag naar…
> 2D tekenen vertaalslag naar…
> 3D bouwen



Voorkomen van ontwerpfouten
Bron: www.bouwfouten.com

http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=168
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=172
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=404
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=285
http://www.bouwfouten.com/pic.php?picid=426


Visie VHB

Het integrale bouwproces wordt steeds belangrijker!

Eén informatie en communicatiesysteem gewenst



Visie VHB

• ObjectgerichteObjectgerichte gegevens van bouwwerk 
en bouwproces

• BIM aspecten (o.a.):
> 2D2D tekeningen
> 3D3D visualisaties
> 4D4D planning
> 5D5D begroting
> Clashdetection
> Etc.

• BIM ondersteunt samenwerking metmet en 
informatie-uitwisseling tussentussen 
vakgroepen, partners en onderaannemers



Aanpak

Plan van aanpak

• Doelstelling:
> “Vanaf 2011 maakt Virtueel Bouwen middels BIM onderdeel uit van het 

primaire proces voor ontwerp, calculatie en werkvoorbereiding.”

• Integratie en afstemming met de nieuwe projectaanpak
> Aansluiting bij en ondersteunend aan de relevante ontwikkelingen 

binnen VHB en VI (en later VCI)

• Gefaseerde invoering
> Opleiden en trainen van mensen
> Best practices opdoen in projecten:

• Ypenburg, Overbrugging Woerden, Vathorst, Ramspol, EMOkade, 
Kruising Willemsvaart, N207



Aanpak

Invoering Virtueel Bouwen

> Aanpak zoveel mogelijk o.b.v. richtlijn
> Invoering op projectniveau
> In ieder project worden in grote lijnen 4 fasen doorlopen

1. Bepaal de toegevoegde waarde
• ICT mogelijkheden en voordelen
• Kansen en uitdagingen 
• Bedrijfsstrategie

4. Bepaal en creëer draagvlak voor het 
doorlopen van de adoptiefase

2. Analyseer de verandering op 
hoofdlijnen op invoerbaarheid
• Barrières en drijfveren
• Mogelijke oplossingsrichtingen

Neem de adoptiebeslissing 
(door beslisser(s))3. Bepaal de aanpak van de adoptiefase

2. Werk het idee uit
• Scope
• Nieuwe werkwijzen + verandering
• Toegevoegde waarde

1. Bepaal en creëer draagvlak 

3. Analyseer de verandering per actor 
op invoerbaarheid
• Barrières en drijfveren
• Mogelijke oplossingsrichtingen

4. Bepaal het implementatieplan 
• Implementatiestrategie
• Interventies
• Implementatieplan

Neem de implementatiebeslissing 
(door beslisser(s))

1. Voer interventies uit (volgens het 
(aangepaste ) implementatieplan )

4. Bepaal en creëer draagvlak voor 
wijzigingen (scope, implementatieplan )

2. Evalueer de effectiviteit van de 
interventies en het gebruik van ICT

3. Pas het implementatieplan en /of de 
scope aan



Aanpak

Eiland methodiek

Bron: www.CROW/ViSi 

Centrale BIM methodiek

Informeren, inzichtelijk maken, coördineren en afstemmen 



Verandering in Organisatie en partijen
Bron: TU Delft, G.A. van Nederveen (2009) 



Toepassing op huidige projecten



Nieuwe Ramspolbrug, BIM toepassingen (I)



Revit Structure – Architecture – 3ds Max



Clash control en raakvlakken beheer



Nieuwe Ramspolbrug, BIM toepassingen (II)



Nieuwe Ramspolbrug, BIM toepassingen (III)

Stakeholder overleggen, Scheepvaart / Brugwachter



Nieuwe Ramspolbrug, BIM toepassingen (IV)



Fasering in Revit



3D wapenen, Viaduct Schokkeringweg



Andere projecten Virtueel Bouwen

Ypenburg Overbrugging Woerden N207

Vathorst WillemsUnie



Gebruikte software

• Autodesk Revit Structure 2011 (3D tekenen/modelleren)

• AutoCAD Civil3D (3D wegontwerp)

• Mx voor wegontwerp

• Allplan (3D wapenen)

• Autodesk Navisworks (4D plannen en 5D Kosten)

• 3DStudioMax voor visualisaties (extern)



Toekomst Virtueel Bouwen, 4D en nD

•Toevoegen Activiteit uit Basis Activiteiten Bibliotheek (BAB) => PAM

•Toevoegen Object uit Basis Objecten Bibliotheek (BOB) => SBS

MS Project Planning



Revit 3D model, koppeling in Navisworks

Objectnaam toewijzen aan elk element als property



3D model

Planning
+ = 4D model



IBIS4BIM - proces

Volumes + kengetallen
(SO / VO)

Elementen / Technische oplossingen
(DO / UO)

Stappenplan:

• Detailniveau bepalen



IBIS4BIM - proces

1. Detailniveau bepalen

2. Revit / IFC model maken

3. IBIS4BIM project aanmaken

4. Hoeveelheden/kenmerken van 
objecten importeren

• Bijv. op systeemniveau: Bijv. op systeemniveau: 
kengetal viaduct: euro/m2 dekoppervlakkengetal viaduct: euro/m2 dekoppervlak

Dus uit revit objecteigenschap Dus uit revit objecteigenschap 
mm22 dek oppervlak dek oppervlak inlezen inlezen

• Bijv. op elementniveau: Bijv. op elementniveau: 
recept balk gebaseerd op euro/mrecept balk gebaseerd op euro/m3 3 beton beton 

Dus uit revit objecteigenschapDus uit revit objecteigenschap
    mm3 3 beton van balk xbeton van balk x inlezen inlezen

Afhankelijk van detailniveau



IBIS4BIM - proces

1. Detailniveau bepalen

2. Gebouwmodel maken

3. IBIS4BIM project aanmaken

4. Hoeveelheden/kenmerken van 
objecten importeren

5. Afprijzen: recepten koppelen (uit 
database of nieuw aanmaken)

• Bekisting

• Wapening

• Betonstort

• Nabehandeling

Op hoog niveau: kengetal (bijv. euro/m1)

Op element niveau:
recept met standaard onderbouwing

Bouwdeel (bv. Beton balk)
+

Activiteiten (bv. Bekisten)
+

Middelen (bv. Stellen wandkist)

Bijv. een betonnen balk



IBIS4BIM - proces

1. Detailniveau bepalen

2. Gebouwmodel maken

3. IBIS4BIM project aanmaken

4. Hoeveelheden/kenmerken van 
objecten importeren

5. Afprijzen: recepten koppelen

6. Periodieke synchronisatie



Conceptueel model



Pilot IBIS4BIM WillemsUnie KW03



Voorwaarden

Tekenaar versus calculator
• 3D modellen moeten opgebouwd worden overeenkomstig 

met detailniveau en opzet kengetallen/recepten om te 
kunnen dienen als voedingsbron voor calculatie
(nu max. 70% in VO, in DO/UO nog minder)

• Betere afstemming tussen modelleur en calculator waar 
men de informatie plaatst (in de tekening of in de 
begroting)

• Calculator moet in elementen (vlgns BOB) calculeren ipv 
op regel niveau (RAW).



Toepassingen ondergronds parkeren



VHB ervaring ondergronds parkeren

Amsterdam, Museumplein Maastricht, Maasboulevard Maastricht, Mosea Forum

Almere, Carlton WTC Rotterdam, European China Centre



Bouw en Vastgoed projecten Virtueel Bouwen



Bouw en Vastgoed projecten Virtueel Bouwen



Toepassingen ondergronds parkeren



Toepassingen ondergronds parkeren



Toepassingen ondergronds parkeren



Dus…

• Wat is de visie van VID over Virtueel Bouwen?
> Virtueel Bouwen / BIM ondersteunt samenwerking en procesoptimalisatie

• Hoe wordt BIM / Virtueel Bouwen nu binnen VHB ingezet?
> zoveel mogelijk op projectniveau om ervaring opdoen
> In ieder project worden “4 fasen” doorlopen

• 3D

• 4D

• nD

• Gebruik

• Evaluatie

• ICT aanschaf

• Training



Virtueel bouwen is een succes omdat:

Dus…

• Wat is er nodig om Virtueel Bouwen succesvol in te voeren?
> Mensen die willen

• Enthousiaste medewerkers

> Mensen die mogen / moeten
• Medewerkers die draagvlak krijgen van de Directie om nieuwe 

ontwikkelingen uit te proberen op projecten

> Mensen die kunnen
• Beschikking over kennis en vaardigheden (3D – nD modelleren)
• Beschikking over de juiste ICT middelen (Revit, Navisworks)
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