
“Groep Infrabo zet in op BIM”
Infrabo

Persbericht

Na een intensieve onderzoeksperiode is het 
dan zover, Groep Infrabo maakt de overstap 
naar BIM!

BIM, wat staat voor Building Information Mo-
del, is een modeleerfilosofie die data linkt aan 
3D geometrie in een geïntegreerd proces. Het 
spreekt voor zich dat een dergelijke model veel 
meer zegt dan een simpele 2D tekening. Iedere 
bouwpartner wordt in een vroegere fase be-
trokken waardoor wijzigingen sneller en met 
minder middelen worden doorgevoerd.

Zowel de afdeling bouw en technieken als de 
afdeling Infrastructuur maken midden 2015 de 
overstap.

De kracht van BIM

BIM is een geïntegreerd proces waarmee 
bouwprofessionals een project nog voor het 
is gebouwd digitaal kunnen ontwerpen, uit-
werken en verkennen. In het hele proces wordt 
gecoördineerde, betrouwbare informatie ge-
bruikt om innovatieve projecten te ontwerpen 
en de weergave nauwkeurig te visualiseren. 
Hierdoor ontstaat betere communicatie en 
worden reële prestaties gesimuleerd om zo 
belangrijke kenmerken als kosten, planning 
en invloed op het milieu beter te begrijpen. 
 
Betere communicatie en een vroege detec-
tie van constructiefouten zorgen er voor 
dat de faalkosten aanzienlijk worden ver-
laagd.  Iedere partner wordt nauwer be-
trokken en de opdrachtgever beschikt bij 
oplevering ook meteen over een volledig 
gedetailleerd model met nuttige informatie 
voor het verdere onderhoud van het gebouw. 

Van tekenaar naar BIM 
modelleur...
In een jong en dynamisch bedrijf zoals 
Groep Infrabo is het ontwerpen op compu-
ter niet meer weg te denken. Daar waar er 
jaren geleden de overstap moest gemaakt 
worden van tekentafel naar een 2D en later 
3D CAD-programma, is de laatste evolu-
tie opnieuw even vooruitstrevend als het 
eerste CAD platform. In tegenstelling tot 
het traditionele ontwerp- en bouwproces 
wordt er tijdens het BIM-proces data aan 
een centraal model toegevoegd. 

Onze tekenaars worden BIM modelleurs. 
Zij construeren, berekenen en voeren se-
lectiewerkzaamheden uit ten behoeve 
van het samenstellen, beheren en ontwik-
kelen van een BIM. Ook al onze ontwer-
pers ondergaan dit transformatieproces. 
We zijn als team enthousiast dat we de 
stap gezet hebben en laten ons nu profes-
sioneel begeleiden door i-Theses; een mul-
tidisciplinaire, flexibele BIM implementator 
consultant met praktijkervaring.

Pilootproject Hyundai 
Heavy Industries
Als pilootproject kiest Groep Infrabo voor 
een door hen al uitgewerkt 2D project; Het 
vernieuwde bedrijvencomplex Hyundai 
Heavy Industrie te Tessenderlo. Dit project 
omvat een kantoorgebouw met magazijn 
en showroom en bijhorend trainingscenter 
met een totaal oppervlakte van 24.100m². 
De bouw vat dit jaar nog aan...

Virtueel bouwen 
dankzij 3D model
“Op deze manier  wapenen we ons voor 
de toekomst” vertelde Geert Vanbets, ge-
delegeerd bestuurder bij Groep Infrabo. 
“Het belang om alle betrokken partijen 
vroeg in het bouwproces aan te spreken is 
essentieel  voor de goede verloop hiervan. 
Momenteel werken wij bij Groep Infrabo al 
in bouwteams, deze hebben hun sterkte al 
bewezen in het verleden. De logische stap 
is dat we nu gaan communiceren rond en 
met een 3D model. De sterkte hiervan is dat 
het interpreteren van bepaalde plannen en 
informatie veel duidelijker is voor elke be-
trokken partij. Wat de klant finaal sterk ten 
goede komt!”, zo besluit Vanbets.

Als pilootproject kiest Infrabo voor het vernieuwde bedrijvencomplex Hyundai Heavy Industry
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