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BIM: een belangrijke innovatie voor de architectuur

BIM bij Intermontage

De Nederlandse architectuur staat bekend om haar innovaties. Building 

Information Modelling (BIM) is een innovatie van de bouwsector die van 

onschatbare waarde is. Het verandert de manier waarop teams samenwerken 

en leidt tot een verbetering van de kwaliteit in de bouw en een efficiënter 

ontwerpproces bij architectenbureaus. Tegenwoordig gebruiken opdrachtgevers 

in steeds meer gevallen BIM-modellen, omdat het de communicatie tussen 

de verschillende partijen die betrokken zijn bij een project vergemakkelijkt 

en versnelt. Bovendien zien architectenbureaus die gebruikmaken van BIM 

een daling in de foutmarges en daarmee de faalkosten. In deze whitepaper 

vertellen we meer over de BIM-implementaties en -ontwikkelingen bij 

Intermontage en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor Nederlandse 

architecten(bureaus).

Ook bij Intermontage vinden we het belangrijk om mee te gaan in de 

ontwikkelingen. Daarom hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt aan de 

implementatie van Revit, de marktleidende software op het gebied van BIM-

modelleren. We zijn gestart om de verschillende afdelingen binnen en buiten het 

bedrijf naadloos met elkaar te laten samenwerken op het gebied van BIM. 

Met BIM als hulpmiddel werken de teken- en werkvoorbereidingsafdeling 

soepel met elkaar samen. Ze voorzien de ontwerp- en productietekeningen en 

het ERP-pakket altijd vanuit één bron van waarheid van de juiste informatie. 

Het is dan ook met dit doel voor ogen dat we het proces op het gebied van 

BIM hebben vormgegeven. Inmiddels hebben we de modules voor deze 

werkmethodiek gereed staan voor diverse wandsystemen. Het BIM-model met 

deze modules wordt één-op-één gekoppeld aan het ERP-pakket, waardoor een 

zeer nauwkeurige overdracht van informatie ontstaat. In het ERP-pakket is 

exact zichtbaar welke materialen worden toegepast in het model. Vervolgens 

worden bestellingen, productielijsten en de aansturing direct vanuit het pakket 

georganiseerd.



Voordelen van BIM

Koppeling BIM en ERP-pakket

Door middel van BIM-modelleren kunnen architecten zich weer concentreren op 

hun creatieve taak. Door intelligente objecten in een 3D-modelleringsomgeving 

te plaatsen, kan in BIM eenvoudig een gebouwmodel geconstrueerd worden. 

De virtuele ontwerpen staan dus al klaar voordat er werkzaamheden op de 

bouwplaats uitgevoerd te hoeven worden. Dit biedt verschillende voordelen:

Begrijpelijke modellen voor klanten en aannemers. Een BIM-model maakt 

het ontwerptraject van begin tot eind inzichtelijk voor alle betrokken partijen. 

Wijzigingen kunnen direct eenvoudig worden geïmplementeerd en eventuele 

ruimtelijke conflicten kunnen vooraf in het model worden geïdentificeerd en 

opgelost in plaats van op de bouwplaats.

Centrale informatieopslag. Architecten, aannemers en stakeholders hebben 

alle relevante gegevens op één locatie tot hun beschikking. Het BIM-model 

is de centrale database voor iedereen die betrokken is bij het bouwen, 

onderhouden en eventueel zelfs slopen van een gebouw aan het einde van de 

levenscyclus.

Zuiniger werken. Vanaf de eerste tekening tot aan het afronden en 

onderhouden van het gebouw wordt tijd en moeite bespaard.

Tijdsbesparing. Architecten besparen veel tijd die voorheen gestoken werd in 

het coördineren van het project, het controleren op praktische haalbaarheid 

en het corrigeren van fouten.

Architecten(bureaus) kunnen in BIM nu ook de wandsystemen van Intermontage 

in hun ontwerpen verwerken. Onze wandsystemen worden aangeboden in 

de gestandaardiseerde .rvt-formaten met de meest voorkomende details en 

varianten. Daarnaast kan er een eenvoudige koppeling gemaakt worden tussen 

BIM en de ERP-pakket. Deze integratie is zeer vernieuwend in de branche. Via 

deze koppeling wordt de gemoduleerde data rechtstreeks vanuit het BIM-model 

in de calculatie of werkvoorbereiding van Intermontage gelezen. Modules 

worden binnen het ERP-pakket voorzien van de juiste artikelnummers en 

normen, zodat het mogelijk wordt om een kostprijsberekening en een productie- 

en montageplanning te maken. Op basis hiervan worden materialen gereserveerd 

en besteld bij diverse leveranciers. Dit geeft de input voor het beheren van de 

projectplanning, het aansturen van de vaklieden en de start van de uitvoering van 

het project. 



De BIM-modellen in de praktijk

BIM-modellen van Intermontage downloaden

We geven graag een praktijkvoorbeeld van het werken met onze BIM-modellen. 

Voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw is tijdens de ontwerp- en 

engineergingsfase een gedetailleerd BIM-model opgezet. Gelijktijdig is hier met 

input van Intermontage door de aannemer en architect een materiaalpaspoort 

aan gekoppeld. Hierin is 96% van de materialen benoemd en gedocumenteerd, 

waardoor beheer en onderhoud in de toekomst heel eenvoudig is. Dit geldt ook 

voor hergebruik van de aanwezige materialen. Deze school is de eerste met een 

materiaalpaspoort. Onze verwachting is dat er nog vele gebouwen zullen volgen. 

Intermontage is in staat om volledig zelfstandig te opereren en onze eigen BIM-

bibliotheek bij te werken met de laatste up-to-date wandsystemen. De BIM-

bibliotheek voldoet aan de alle open BIM-standaarden en basis-ILS die veelal met 

integrale ontwerpprojecten gevraagd worden. Hiermee zijn we voorbereid op de 

toekomstige ontwikkelingen in de branche en de diverse BIM-vraagstukken die 

zich steeds vaker aandienen.

Via de website van Intermontage zijn alle wandsystemen als Revit Family te 

downloaden:

https://intermontage.nl/systeemwanden

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent BIM-modelleren 

met Intermontage? Volg ons op LinkedIn en houd de nieuwsberichten over dit 

onderwerp op onze website in de gaten.
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