BIM gaat niet alleen over het Bouw Informatie
Model maar vooral over Bouw Informatie
Management. Pieters probeert met de P.iLS
constructieve informatie van elementen een
vaste plek te geven zodat ze snel terug vindbaar
zijn. Alle gevalideerde constructieve informatie
van elementen wordt gefaseerd vrijgegeven om
onduidelijkheid over de juistheid ervan te
voorkomen. De Pieters ILS is een basis waarmee
kan worden aangesloten op andere informatie
leverings specificaties en zorgt voor een
gestructureerd model wat bruikbaar is voor
iedere betrokken partij. Wij adviseren altijd
vooraf duidelijk afspraken te maken over de
deliverables en zowel de regisserende
(adviseren opdrachtgever) als coördineerde
(adviseren ontwerpteam) rol goed in te vullen.
Mocht u nog zoekende zijn voor het invullen van
de regisserende en coördinerende functies, neem
dan contact met ons op: www.pietersbimregie.nl

Met de BIM Basis Informatie Leverings
Specificatie ‘BIM Basis ILS’ werd er eindelijk een
lijn getrokken en werden een aantal duidelijke
afspraken gemaakt waaraan een gebouwmodel
minimaal moet voldoen. Deze BIM Basis ILS is
geschreven door een groep aannemers om
informatie beheer in de modellen beter te
structureren. Landelijk is de BIM Basis ILS een veel
gevraagde basis voor het leveren van informatie
in, en structureren van modellen.

Pieters gebruikt de P.iLS als standaard voor de
uitwerking van de modellen. Het is de basis voor
een gestructureerd en puur constructief juist
model. Wij adviseren altijd een BIM-start
bespreking te houden om mogelijke aanvullingen
op de P.iLS te bespreken en vast te leggen in het
protocol.

Revit is de ‘native tool’ waarmee modellen
worden opgezet. Het creëren van geometrie,
toevoegen van informatie en wijzigen van
voorgaande is alleen mogelijk in Revit.
Native Revit bestanden worden standaard niet
gedeeld om de informatiestroom volledig via de
OpenBIM gedachte te laten verlopen en grip te
hebben op het eindproduct.

Pieters conformeert de bestandnaam aan de
eventuele uitvraag. Mocht er geen concrete
uitvraag zijn dan hanteren wij de in de P.iLS
genoemde benaming. Alle relevante project
informatie die geldt voor het gehele bouwwerk
wordt in de tab Pset_Pieters_projectinformatie
weggeschreven.

Op een aantal punten sluit de BIM Basis ILS niet
goed aan op de constructieve uitgangspunten die
wij als Pieters in onze modellen verwerken. Het
opnemen van niet constructieve eigenschappen
doet afbreuk aan de kwaliteit van het model. De
constructieve uitgangspunten zijn de basis van
onze
werkzaamheden
en
verantwoordelijkheden. De Pieters Informatie
Leverings Specificatie ‘P.ILS’ is de constructieve
implementatie van de ‘BIM Basis ILS’ en dient als
basis voor alle Pieters modellen.

Modellen worden steeds meer gebruikt als de
informatiedrager binnen het proces. Derden
zoeken in het model naar informatie en
tekeningen worden steeds minder vaak als
‘leidend’ gezien. Het IFC-model is het door
Pieters te leveren eindproduct. Dit IFC-model kan
je zien als de ’pdf’ uit het native Revit model en is
op
het
gebied
van
geometrie
en
elementinformatie niet aan te passen.

De ‘Pset_Pieters’ is een efficiënte en effectieve
manier om alle gevalideerde informatie te
borgen, te controleren en terug te vinden.
Informatie staat in één tab en deelt alleen de
informatie die we op dat moment gevalideerd
willen vrijgeven. Dit zorgt ervoor dat informatie
betrouwbaarder is waarmee miscommunicatie
over de juistheid van bepaalde elementinformatie kan worden voorkomen.
Als er 3D wordt samengewerkt dienen modellen
over elkaar heen te liggen. Afspraken hiervoor
maak je vooraf en leg je vast in het protocol. Zijn
er geen afspraken dan modelleert Pieters het 0punt op een heldere en logische plek. Het
wijzigen van het 0-punt na start modelleren is
niet mogelijk. Pieters maakt gebruik van een 0punt object van 1x1x1m op het snijpunt 0,0,0 en
modelleert volledig in het eerste kwadrant. Wij
adviseren het 0-punt altijd vast te leggen in het
protocol en een zogeheten 0-model te maken
waarin informatie over 0-punt, bouwlagen en
assen is vastgelegd.

Pieters modelleert elementen in Native Revit
vanaf bk ruwe vloer (constructieve bouwlaag) en
exporteert deze naar de juiste naamgeving. Wij
hanteren de bouwlaagnaamgeving zoals
aangegeven in de BIM Basis ILS en RvB BIM norm.
Deze manier van werken is constructief juist en
zorgt voor flexibiliteit in het sneller wijzigen van
de
afwerkvloer.
Wij
adviseren
de
bouwlaagindeling volledig vast te leggen in het
protocol. De native bouwlaag is in IFC terug te
vinden onder Pset_Pieters – verdieping.

Een entiteit is de ‘basis-omschrijving’ van een
element. Er zitten zowel in Revit als in IFC
entiteiten. Pieters modelleert alle elementen
volgens de juiste entiteit in het IFC eindproduct.
IfcObjects worden door Pieters gebruikt om
elementen aan te duiden waar het geen directe
verantwoordelijkheid voor heeft. Lees meer
onder het kopje ‘verantwoordelijkheid’.

NL-SfB classificatie is een deling van het model
aan de hand van diverse hoofdstukken. Deze
codering kan je helpen elementen te vinden.
Pieters werkt standaard in 13, 16, 17, 22, 23 en
28, verdere uitsplitsing is indien overeen
gekomen, mogelijk. Denk hierbij aan 21 en 27. De
NL-SfB met de daarbij behorende omschrijving is
terug te vinden onder Pset_Pieters.

Alle elementen worden voorzien van een
constructief materiaal. Van elementen waar
Pieters geen verantwoordelijkheid voor draagt
wordt de materialisatie worden aangeduid met
‘volgens leverancier’. Het materiaal is terug te
vinden onder Pset_Pieters – Structural Material.

Revit en IFC werken op basis van elementen. Al
deze elementen hebben een naam. Pieters
hanteert een standaard naamgeving waarop de
hele bibliotheek en werkmethodiek zijn
gebaseerd. Deze naamgeving is eenduidig en
logisch. Afwijken van deze standaard naamgeving
is niet wenselijk.

Doublures (dubbelingen) en doorsnijdingen
(clashes) zijn in basis niet toegestaan. Hierop
wordt zowel in Revit als IFC gecontroleerd.
Pieters is verantwoordelijk voor het controleren
van het eigen aspectmodel. De interdisciplinaire
coördinatie en samenhang dient door derden te
worden gecontroleerd. Wij adviseren altijd een
BIM-coördinator aan te stellen bij het project, die
deze samenhang controleert en de voortgang
monitort. Mocht u nog zoekende zijn voor het
invullen van de regisserende en coördinerende
functies, neemt dan contact met ons op:
www.pietersbimregie.nl

Pieters exporteert gevalideerde elementinformatie mee in de Pset_Pieters. Andere data
dan onder Pset_Pieters kan gebruikt worden
maar valt niet onder de verantwoordelijkheid
van Pieters.

Alle elementen binnen het hoofddraagconstructie model behoren tot LoadBearing
[True]. Elementen niet behorende tot het
hoofddraagconstructie model, zullen indien
overeengekomen, altijd als separaat model
worden verstrekt.

Alle elementen binnen het hoofddraagconstructie model worden voorzien van de
parameter IsExternal. Alle elementen binnen de
thermische schil behoren tot IsExternal[False].
De constructieve eigenschappen van elementen
veranderen bij een binnen- of buitensituatie. Wij
hanteren deze manier van werken om het
opknippen van elementen, anders dan voor
constructieve benodigde eigenschappen, te
vermijden omdat dit onjuist is.

Pset_Pieters
bevat
de
constructieve
eigenschappen van elementen waar Pieters de
verantwoordelijkheid voor neemt. De project
specifieke constructieve eigenschappen van
elementen buiten de P.iLS worden, indien
overeengekomen,
toegevoegd
aan
de
Pset_Pieters. De project specifieke niet
constructieve eigenschappen van elementen
buiten de P.iLS worden, indien overeengekomen,
toegevoegd aan de Pset_projectspecifiek.

Pieters neemt, indien hierover afspraken
gemaakt zijn, aanvullende elementen waar het
geen verantwoordelijkheid voor heeft mee als
ruimtereservering in het model en doet hiermee
een globale opgave die door derden dient te
worden
uitgewerkt.
Denk
hierbij
aan
geveldragers, koudebrugonderbrekingen en
borstweringssteunen.

Alle elementen binnen het hoofddraagconstructie model worden voorzien van de
parameter FireRating. Hiermee wordt de
brandwerendheid
van
de
hoofddraagconstructie bedoeld. Wij hanteren deze manier
van werken omdat het opknippen van
elementen, anders dan voor constructieve
benodigde eigenschappen, onjuist is. De WBDBO
is geen constructieve eigenschap en wordt
derhalve niet opgenomen in de elementen.
Bespreek met ons de mogelijkheden voor een
project specifieke oplossing. Zie ook de
onderstaande toelichting
hoofdstuk 4 niet
opknippen van
elementen:

www.pietersbouwtechniek.nl/pils

