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Eind jaren tachtig overtuigden we onze klanten om de tekentafel naar de zolder te verhuizen. Een grote impact. Heel wat 

tekenaars hadden dan ook moeite om na tientallen jaren achter een grote tekenplank een computer te gaan bedienen. Zo’n 

evolutie komt er nu opnieuw aan, met BIM.

Ergens begin jaren 2000 startte de evolutie van 
2D naar 3D. Dat moest het bouwproces inzichtelij-
ker maken en het tekenen in 2D van diverse plan-
nen en snedes op de computer was eigenlijk niets 
meer dan een ‘geautomatiseerde tekenplank’.

Slechts enkele jaren later zien we intelligente 
applicaties in de bouwwereld verschijnen, geba-
seerd op relationele databanken. Die worden 
aangekondigd als de toekomst, met onbeperkte 
mogelijkheden. Als we het toen nog niet over BIM 
hadden, dan werd hier alvast de basis gelegd voor 
de tools waarmee we vandaag ‘BIMMEN’.

‘BIMMEN’ IS EEN NOODZAAK
Het is een vaststelling dat in de realisatie van 
een bouwwerk heel veel tijd, geld en materiaal 
verloren gaat door slechte coördinatie, fouten 
in productie en andere problemen. Over hoeveel 
procent dat gaat, laten we in het midden. Feit is 
dat het om gigantische bedragen gaat.

Is werken met een BIM dan de oplossing? Het 
antwoord is ja, maar dan wel in de correcte bete-
kenis van het woord. Te vaak wordt het inzetten 
van een software die toelaat om een Bouw Infor-
matie Model te creëren gezien als ‘BIMMEN’ en 

wordt het misbruikt voor commerciële doeleinden. 
Het oogt goed, verkoopt goed en geeft het idee 
helemaal mee te zijn. Niets is minder waar. Het 
creëren van een BIM heeft geen enkele zin als de 
informatie niet wordt gedeeld.

‘BIMMEN’ VANDAAG.
Op veel seminaries heeft i-Theses vaak gefocust 
op softwaretools om de informatie die beschik-
baar is in een BIM te delen. Vaak werden ook 
onze pionier-klanten uitgenodigd om hun ervarin-
gen te delen. Meerdere malen kwam het project 
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we dit project kunnen volgen omdat 
alle betrokken partijen, van architect 
tot uitvoering en alle disciplines ertus-
sen, op één of andere manier een rela-
tie met i-Theses hebben en we hen ook 
ondersteunden. 

Om BIM-projecten succesvol te maken, moet 
er bereidheid zijn om meer te investeren in het 
voortraject, alle info te delen en samen te werken 
als een bouwteam. ‘Build before it’s real’ is een 
slogan die ooit door Autodesk® werd gelanceerd. 
Door het inzetten van BIM, inclusief infrastruc-
turele voorzieningen, kan een volledige simu-
latie van een gebouw en zijn omgeving virtueel 
worden gerealiseerd. Probleemsituaties zijn vooraf 
te detecteren en planning en coördinatie kunnen 
op basis hiervan worden opgemaakt. Een giganti-

'Om BIM-projecten 

succesvol te maken, 

moet er bereidheid 

zijn om meer te 

investeren in het 

voortraject.'

sche tijdwinst en besparing in uitvoering. Intussen 
is het bewijs geleverd dat er voor alle partijen een 
win-win kan gerealiseerd worden. 

‘BIMMEN’ DOE JE NIET ZOMAAR…
Daar waar we er tientallen jaren over deden om 

Door het inzetten van BIM, inclusief infrastructurele voorzieningen, kan een volledige simulatie van een gebouw en zijn omgeving virtueel worden gerealiseerd.

onze plank aan de kant te schuiven hebben we 
er  maar enkele jaren over gedaan om tot volle-
dige 3D BIM-modellen te komen. Technologie 

evolueert met een ongeziene snelheid. Als we 
op één of andere manier willen overleven 

zullen we met z’n allen moeten volgen.

Er is een ander aspect dat wij als 
i-Theses ook zien evolueren. De tech-
nologie aanschaffen is niet meer de 
eigenlijke kost, die is best betaalbaar. 
Zeker als we dat vergelijken met 
pakweg 25 jaar geleden. Het inrichten 
van de software-applicaties, ervaren 

over hoe men een BIM kan inzetten in 
bepaalde toepassingen en begrijpen hoe 

zo’n model best opgezet wordt in functie van 
het verdere gebruik, zijn vele malen arbeids-

intensiever. Dat vereist een goede begeleiding 
door een ervaren gespecialiseerde partner. Al te 
vaak zien we bureaus die BIM willen inzetten en 
euforisch gestart zijn stranden door een slechte 
begeleiding. Meer dan eens hebben we dergelijke 
trajecten terug op de rails gezet. 

Door onze multidisciplinaire focus en kennis zijn 
we als i-Theses in staat om u degelijk te begelei-
den. Wij kunnen successen voorleggen bij zowel 
architecten, ingenieurs stabiliteit en technieken, 
aannemers als overheden.   ❚

3D BIM-modellen zijn de toekomst.


