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Betrokken partijen en hun rol
• Stramien: architect
• Establis: studiebureau stabiliteit
• Sweco: studiebureau technieken
• Stramien: ontwerp omgevingsaanleg
• Willemen Construct: pilootaannemer
• Willemen Infra: aannemer omgevingsaanleg
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Korte presentatie
Het nieuwe kantoor van Willemen Groep in Hasselt heeft een totale oppervlakte van 4.000m² en telt 4 
niveaus, waarvan 1 ondergronds. 
De centrale uitgangspunten in het ontwerp waren flexibiliteit en efficiënt samenwerken. Dat vertaalt zich 
in een modulair gebouw waarin mobiele wanden het gebruiksgemak van (lean)-vergaderzalen verhogen. 
Naast vergaderzalen biedt het kantoor bubbels, concentratieruimtes en voldoende flexplekken voor onze 
medewerkers.

Op de gelijkvloerse verdieping herbergt het gebouw een ontvangstzone met achterliggend vergaderzalen 
en de refter. Nog op dit niveau bevinden zich de kantoren van de shared services binnen Willemen Groep. 
Op de verdiepingen liggen de gesloten kantoren, landschapskantoren en vergaderlokalen. Om voldoende 
licht en lucht in de kern van het gebouw te brengen, is op de eerste en tweede verdieping een patio 
ingebracht. Eén van de gevels van deze patio is afgewerkt met een groengevel, de overige gevels zijn 
volledig beglaasd. In de patio bevinden zich ook terrassen die intern aansluiten op de kitchenettes.

Gelede gevelarchitectuur
De gevels zijn geleed en geritmeerd en weerspiegelen de draagstructuur van het gebouw. Door subtiel 
te variëren met de regelmaat ontstaat een hiërarchie van drie modules en bredere kolommen op de 
gelijkvloerse verdieping, twee gecombineerde modules op +1 en individuele ramen op de tweede 
verdieping. Met doorgaande kolommen in het gevelmetselwerk over de niveaus +1 en +2 ontstaat een 
geleding van de tweede orde.
Het horizontale en verticale tegelverband maakt de materialisatie van de gevel met gevelsteenplaketten 
zichtbaar. Het materiaal is een hedendaagse interpretatie van een baksteengevel.

Bouwteamsamenwerking
Het project kwam tot stand via een bouwteamsamenwerking met de aangehaalde partners. Zij werkten 
nauw samen vanuit het principe van een doorgedreven werkvoorbereiding volgens de BIM-methodiek en 
LEAN-filosofie. Er was geen lastenboek opgesteld als leidraad.
Om de voorbereiding maximaal uit te puren, betrokken we onderaannemers en leveranciers al vroeg in het 
ontwerptraject. Dat liet toe het ontwerp te optimaliseren en finaliseren. Toen de grondwerken eind maart 
2018 van start gingen, was het ontwerp zover gedetailleerd dat de exacte locatie van de koffieapparaten in 
de kitchenettes één van de laatste nog te nemen ontwerpbeslissingen was.

BIM als spil in de bouwteamsamenwerking
De bouwteamsamenwerking werd ondersteund door het big BIM en open BIM-principe. Voor de 
daadwerkelijke start van de bouwwerken, was het gebouw al virtueel opgeleverd. Dat liet toe het toch 
4.000m² grote gebouw op amper 8 kalendermaanden (inclusief bouwverlof ) te realiseren. Het bouwproces 
verliep zonder onvoorziene kernboringen en met slechts 1 clash tussen de technieken onderling, zeg maar 
de spreekwoordelijke ‘uitzondering op de regel.’

BIM binnen Willemen Construct
BIM is optimaal geïntegreerd binnen de verschillende afdelingen van Willemen Construct. Het ontwerp- en 
bouwtraject van ons nieuwe regiokantoor was het startschot voor deze bedrijfsbrede implementatie.
Verschillende afdelingen vertrekken vanuit het Solibri-bestand om hun taken te ondersteunen, 
vergemakkelijken, te versnellen en inzichtelijker te maken. 

Korte presentatie
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1. Het coördinatiemodel
In het coördinatiemodel gebeuren er voor-
namelijk clash-controles tussen de modellen 
onderling. Ze worden in de voorbereidingsfase 
nauwkeurig geanalyseerd, gecontroleerd en 
eventueel geoptimaliseerd.
Deze clashes werden met zowel de ontwerpers 
als de onderaannemers gedeeld via BIMCol-
lab, een online communicatieplatform voor het 
beheren van clashes in BCF-formaat. BIMCol-
lab geeft direct een overzicht van de stand van 
zaken, en maakt het beheren en coördineren 
van de clahes eenvoudig. De partners kunnen 
op hun beurt deze clashes inladen in hun eigen 
software en oplossen. Vervolgens kunnen ze dit 
terugkoppelen naar BIMCollab, waar de BIM-
coördinator de issue verder kan behandelen, 
goedkeuren, afwijzen of meer informatie kan 
opvragen.

De uitgebreide boomstructuur van het Solibri-
bestand hierlangs, bewijst hoeveel partners 
meewerkten en hoeveel modellen uitgewisseld 
werden.

Voorbeeld van de boomstructuur van het 
coördinatiemodel.

2. Het hoeveelhedenmodel
Het hoeveelhedenmodel is opgebouwd uit enkel de ontwerpmodellen. Ze laten toe ontwerpaanpassin-
gen en hun budgettaire gevolgen direct op te volgen en te monitoren. Door de hoge detailgraad waren 
van quasi alle artikels de hoeveelheden afleidbaar uit het BIM-model. Het zijn dan ook de projectleiders 
die hier nauwgezet de hoeveelheden in het oog houden. Door regelmatig ook een rapport op te maken 
van de wijzigende hoeveelheden, kunnen we de verschillen tussen de ontwerpaanpassingen bijhouden 
en inventariseren. Dit ook om later meer- en minwerken te verantwoorden en staven.
Als extra controle op de gegenereerde hoeveelheden (native quantities) hebben we deze ook twee maal 
extra berekend uitgaande van de IFC-bestanden (Solibri quantities en SimpleBIM quantities). Zo hebben 
we foutief gegenereerde hoeveelheden in het bronbestand gecorrigeerd. 

Voorbeeld van een aankoopdossier gevelmetselwerk.

Ook de dienst aankoop vertrekt vanuit dit model met het opmaken van de aankoopdossiers. Op die 
manier maakt ze haar offertes inzichtelijk in 3D. Hierdoor kunnen ook onderaannemers correcter en 
sneller hun offerte opmaken.

Voorbeeld van een uitvoeringsplan van de brandcompartimentering uit het coördinatiemodel.
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3. Van To-builtmodel naar As-builtmodel
De BIM-coördinator houdt het BIM-model voortdurend up-to-date door de ontwerpmodellen van de ont-
werpers voortdurend te verrijken met elementen van leveranciers en onderaannemers op een hoge niveau. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden hebben we zo op ieder moment een actueel To-builtmodel. De laatste 
versie van dit To-builtmodel wordt het As-builtmodel. Dit model benadert de gebouwde werkelijkheid zo 
juist mogelijk. 

Vanuit dit model hebben we ook posters en uitvoeringsplannen gemaakt voor op de werf.

Voorbeeld van posters van de stabiliteit volgens de onderaannemer (d-Concrete), per verdieping werden de element-
en benoemd.

Het is dan ook voornamelijk de werfleider die vertrekt vanuit dit model om onder andere meer informatie 
en inzicht te krijgen in zijn project. Ook maakt hij aan de hand van het model de vorderingsstaat op.

Voorbeeld van de vorderingsstaat; 
verhoogde vloeren, voorzetwan-
den/scheidingswanden en sys-
teemwanden.

Vanuit dit model worden ook uitvoeringsplannen en wanduitslagen opgemaakt door de werkvoorbereiders 
om zo de werfleiders verder te ondersteunen en het aansturen van onderaannemers te vergemakkelijken. 

Voorbeeld van uitvoeringsplannen; legplan van de verhoogde vloer en plan van de ventilatie boven het verhoogde 
plafond.

Voorbeeld van wanduistlagen; metselwerkplannen van de kelderwanden.



Projectdatum
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 start bouwteam 
13 oktober 2016

 start uitvoeringsontwerp
april 2017

Bim kick-off met ontwerpteam
8 maart 2017

 Eerste LEAN-planningsvergadering
 15 maart 2018

Start grondwerken:
22 maart 2018

Eerste VR-visualisaties beschikbaar
24 april 2018

Ondergrondse ruwbouw
18 mei 2018

Gebouw wind- en waterdicht
6 juli 2018

Einde werken
29 november 2018

Voorlopige oplevering
30 november 2018

Ingebruikname kantoren
17 december 2018

Eerste BIM-werkvergadering
13 maart 2017

VOORBEREIDINGSFASE UITVOERINGSFASE



Beschrijving van het samenwerkingsproces
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De bouwteamsamenwerking werd ondersteund door big BIM en open BIM. Ze wordt gekenmerkt door 
volgende aspecten:

• Opmaak BIM-protocol en -uitvoeringsplan
In aanloop naar het ontwerptraject hebben we in overleg met de ontwerpende partijen een BIM-protocol 
en een BIM-uitvoeringsplan opgemaakt. Dit was een eigen protocol, aangezien het standaard protocol van 
het WTCB nog niet beschikbaar was. In dit protocol zijn alle afspraken vastgelegd. Verder hadden we samen-
vattende schema’s opgemaakt om als ‘quick reference’ te dienen tijdens het project. Het was een werkbare 
afsprakenset afgeleid van het lijvige protocol.

• Open BIM
De uitwisseling van de ontwerpmodellen gebeurde zowel in native-bestandsformaat (Revit) als in IFC-
bestandsformaat (open standaard). Willemen Construct vraagt altijd naar een IFC-bestand zodat we onze 
partners van in het begin maximaal kunnen betrekken in het project. We leggen geen software op, ieder kan 
zo in zijn eigen vertrouwde software werken. De uitwisseling tussen de verschillende partijen gebeurt dan 
in IFC. Iedere partij kan dit IFC-bestand in zijn eigen software inladen en zo modellen van de andere project-
partners bekijken, problemen opsporen en oplossen en uiteindelijk voorkomen op de werf zelf.

Door bewust te kiezen voor deze strategie, konden alle modellerende partijen vanaf het begin meewerken 
aan het proces en zelfs voor de eerste keer mee-bimmen. Zo konden bijvoorbeeld minder evidente BIM-par-
tijen, zoals een grondwerker en een meubelontwerper, meewerken aan het BIM-proces. Het spreekt vanzelf 
dat we hier enkel in slaagden door open onze BIM-expertise met deze partijen te delen.

• Vrije keuze software
Zowel de ontwerpers als de onderaannemers maakten hun modellen in verschillende soorten modelleer-
software op, zoals Revit, AutoCad3D, Civil 3D,Sketchup, Tekla & Allplan. Vanuit al deze softwarepakketten 
werden IFC-bestanden geëxporteerd, die wij vervolgens in 3 verschillende Solibri-bestanden hebben bijge-
houden (zie ‘korte presentatie’ voor toelichting):
1. Een coördinatiemodel
2. Een hoeveelhedenmodel
3. Een as-builtmodel

12

Voorbeeld van het BIM-protocol 
en het BIM-uitvoeringsplan.

Schema van ontvangen ontwerpmodellen:

Schema van ontvangen uitvoeringsmodellen:



Wedstrijdcriteria
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In welke mate werd BIM toegepast over het volledige project?
BIM was van in de ontwerpfase tot aan de oplevering aanwezig in het project. De eerste ontwerpen van de 
ontwerpers zijn in een BIM-model gemodelleerd en op het einde van het project is een As-builtmodel afge-
leverd dat bruikbaar is voor W-Care, de onderhoudsorganisatie binnen Willemen Groep. W-Care gebruikt de 
informatie uit het BIM-model evenwel nog niet omwille van de hoge kostprijs voor de aanpassing van de 
FMIS-software. Het model staat wel klaar voor het moment dat de software het toelaat.

Een snel overzicht van de aspecten waarvoor het BIM-model werd ingezet:

• Geolokalisatie
Dankzij geolokalisatie is het BIM-model correct gepositioneerd. Dat laat toe alle onderliggende modellen 
geografisch correct af te stemmen

• Grondwerk
Het 3D-plan van de grondwerker is in het BIM-model geïntegreerd en gecontroleerd ten opzichte van het 
ruwbouwmodel.
Het grondwerk gebeurde met behulp van het BIM-model en aansturing van de grondverzetmachines op 
basis van GPS-ontvanger.

• Uitzetten gebouw
Het uitzetten van het gebouw gebeurde tot op de mm nauwkeurig met Total Station – gevoed door het 
BIM-model.

• Productie prefab structuren
Onze leverancier d-Concrete werkte alle uitvoeringsplannen voor de prefabdelen in BIM uit en liet door ons 
controleren voor productie.

• Bouw ter plaatse gestorte betonkelder
De onderaannemer voor de kelderbouw werkte de kelder uit in Sketchup. We hebben dit model ingelezen 
in het BIM-model om een controle uit te voeren en het model verder te verrijken.

• Opmaak werfinrichtingsplan
Vooral het aspect veiligheid was hier belangrijk (Zie ook ‘Vernieuwend karakter’)

• Technieken
Alle technieken, van HVAC, elektriciteit, sanitair, … tot en met de zonnepanelen zijn in het BIM-model 
geïntegreerd om controles uit te voeren en om het To-buildmodel te verrijken. Aan dit deelmodel is ook het 
meeste aandacht besteed om tot een waardevol As-builtmodel te komen.

• Ontwerp los meubilair
De Autocad-tekeningen van de leverancier van het los meubilair zijn in het BIM-model geïntegreerd.

• Omgevingsaanleg
De landmeter van Willemen Infra gebruikte een Civil 3D-bestand, gecoördineerd met het BIM-model, om de 
ijkpunten voor de omgevingsaanleg uit te zetten. 

Het innovatieve karakter van het project
Willemen Construct besloot in 2016 bewust om van de bouw van het nieuwe regiokantoor een leertraject 
voor LEAN en BIM te maken. We kregen dan ook de ruimte om zo ver mogelijk te gaan in het opzoeken en 
gebruiken van innovatieve toepassingen. Nagenoeg alle geteste toepassingen zijn vandaag gangbaar in de 
BIM-aanpak binnen Willemen Construct.

We hebben onder meer volgende innovatieve toepassingen ingezet:

• Combineren van Solibri en SimpleBIM
De ontvangen IFC-bestanden hebben we met behulp van SimpleBIM bewerkbaar gemaakt en er de 
hoeveelheden en planningscodes aan toegevoegd. Vervolgens hebben we deze bewerkbare bestanden in 
Solibri ingelezen om het BIM-model te verrijken. Bij updates van de modellen van de onderaannemers ver-
werkt SimpleBIM de aanpassingen heel eenvoudig en integreert ze.

• Opwaarderen van niet-BIM-modellen
We hebben niet-BIM-modellen (zoals de modellen van meubilair – AutoCAd - en kelder – Sketchup) opge-
waardeerd tot IFC’s om te integreren in het BIM-model

• Smartphone-app
Zie rubriek ‘Vernieuwend karakter’ voor meer info

• Virtual Reality
Zie rubriek ‘Vernieuwend karakter’ voor meer info

• 4D-planning
Zie rubriek ‘Vernieuwend karakter’ voor meer info
 
• Puntenwolkscan
Zie rubriek ‘Vernieuwend karakter’ voor meer info

• Value Engineering
Zie rubriek ‘Vernieuwend karakter’ voor meer info

De compatibiliteit/herinzetbaarheid van het project of deelaspecten in andere projecten/
plaatsen
• Synchro
We hebben ons het gebruik van Synchro eigen gemaakt om de planning aan het BIM-model te linken. Dit 
passen we nu voor ieder BIM-project toe.

• Simple BIM
Met behulp van SimleBIM zetten we IFC-bestanden om in bewerkbare bestanden om in Solibri te integreren.

• LEAN Engineering
LEAN engineering heeft ons geholpen de ontwerpperiode en de uitvoeringstermijn terug te dringen. Het 
gedetailleerd model helpt ons om een volledig foutvrij uitvoeringsdossier virtueel op te leveren voor de 
start van de werken.
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• Grondwerk en geolokalisatie
De in het voorgaande punt besproken techniek van geolokalisatie passen we momenteel concreet toe op 
Terhills Resort voor de bouw van een nieuw vakantiedomein met 250 villa’s, centrale diensten en een 
subtropisch zwembad.
Geolokalisatie passen we zelfs standaard toe op alle nieuwbouwprojecten om de gebouwlocatie exact uit te 
zetten.

De lessen uit ons nieuwe kantoorgebouw hebben ons ertoe aangezet voor ieder huidig project BIM op een 
of andere manier toe te passen. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om full BIM, maar om ondersteuning op 
maat van de werf.

Het duurzame en milieubewuste karakter van het project
Bimmen heeft ertoe bij gedragen het project duurzamer en milieubewuster te maken dan mogelijk was 
geweest in een klassiek ontwerptraject. Enkele voorbeelden:

• Aanpasbaarheid
De vloeren en wanden in het kantoorgebouw zijn demontabel. Dankzij het BIM-model weten we precies 
wat we waar dienen te demonteren of aan te passen om de beoogde herindeling te realiseren.

• Duurzaamheid
Het foutloze uitvoeringsontwerp heeft bouwafval en extra interventies tijdens het bouwproces vermeden. 
Dat heeft een positieve invloed op het milieu.

• Materialendatabank (circulariteit)
Het BIM-model is tegelijkertijd een materialendatabank. We weten precies welke materialen (hoge detail-
graad) op welke plaats verwerkt zijn en op welke manier ze bevestigd zijn. We kunnen in de toekomst op 
eender welk moment een zoekquery doen op eender welke bouwelement en nagaan of het herbruikbaar is 
in een ander project.

• Hernieuwbare energie
Het BIM-model is gebruikt om de beste positie voor de zonnepanelen (oriëntatie, beschaduwing, …) te 
bepalen om de maximale elektriciteitsproductie te krijgen.

De architecturale waarde van het project
Het BIM-model betekende onmiskenbaar een meerwaarde voor de architecturale waarde van het project.

• De detailzichten in virtual reality hebben bijgedragen aan het goed begrijpen van het project
• Doordat we het gebouw in virtual reality konden bekijken, hebben we bijkomend bouwfouten kunnen 
vermijden.
• In het BIM-model zijn voegenplannen (horizontale en verticale verbanden) uitgewerkt, is de positie van het 
buitenschrijnwerk geoptimaliseerd, …
• De materialisatie (exterieur en interieur) was mee in het BIM-model opgenomen, waardoor de gebruikers 
een heel correct beeld kregen van de kleuren en texturen van het gebouw en het interieur wanneer ze het 
gebouw in VR bekeken.
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Smartphone-app
Het as-builtmodel willen we ook tot op de werf krijgen. 
Dit doen we met Dalux, een viewer voor het delen van 
BIM-modellen in combinatie met plannen. De app is 
toegankelijk voor zowel Android, Iphone, Ipad en 
Windows. Je hebt dus rechtstreeks toegang tot het 
model en de plannen op je smartphone, dit kan zeer 
nuttig zijn tijdens de rondgang op de werf. Je hebt 
meteen toegang tot extra informatie, je kan meten in 2D 
en 3D, snedes maken, elementen verbergen om 
bijvoorbeeld achter een verlaagd plafond de technieken 
te bekijken, … en dit dan vergelijken met de 
werkelijkheid op de werf. 

Vernieuwend karakter
Voor een goed begrip dient u zich voor ogen te houden dat het ontwerptraject voor het nieuwe kantoorge-
bouw zich hoofdzakelijk in 2017 afspeelde. De besproken methodieken en technieken dienen dus vanuit die 
tijdsperiode geïnterpreteerd te worden.

Vernieuwend karakter

Virtual Reality
We hebben niet alleen uitgebreid gecommuniceerd met alle stakeholders, maar ook met de uiteindelijke 
gebruikers, onze eigen collega’s. Het is uiteraard voor iedereen enorm spannend om mee te mogen werken 
aan je eigen kantoor, niet enkel door het oprichten van interne werkgroepen, maar dankzij het gebruik van 
BIM was het mogelijk iedereen optimaal bij het proces te betrekken. 
Zo hebben we het model voorbereid voor het toepassen van virtual reality. 
Vanuit het model hebben we QR-codes per kantoor/afdeling gegenereerd. 
Vervolgens gingen we vanuit de BIM-cel rond met een VR-bril. Zo kregen de 
collega’s de kans een eerste indruk op te doen van hun nieuwe werkplek. Door 
deze manier van beleving, konden we eventuele veranderingen nog ruim op 
voorhand verwerken (vb. het verplaatsen van meubilair).  

Probeer deze QR-code gerust uit!
Scan de code in met een QR-code app op je 
gsm. Indien u een Iphone heeft, kunt u de link 
ook gewoon openen met de camera.



20 21

1. Interne voorbereiding met project -en werfleiders met het opmaken van een doel en plan van aanpak

2. Partnersessie als eerste kennismaking van het team, het project en methodiek van het lean plannen met 
alle betrokken partijen, zowel ontwerpers, onderaannemers,…

3.  Plaksessie: uitwerken van een planning tot op dagniveau door de partners en de ploegbazen. Dit 
gebeurde om de 3 weken, waarbij een planning van 6 weken vooruit werd opgemaakt. 

Van LEAN naar 4D-planning
Naast BIM was LEAN een belangrijke testcase in dit project. De LEAN-principes werden zowel in de ontwerp-
fase (LEAN-engineering) als tijdens de uitvoering (Planning en terugdringen van verspilling) toegepast. Voor 
het opmaken van de uitvoeringsplanning werkten we volgens vier stappen:

Puntenwolkscan
Voor de start van de werken was er een puntenwolkscan gemaakt van de omgeving. De scanner laat toe om 
in een zeer korte doorlooptijd veel metingen met een zeer grote nauwkeurigheid uit te voeren. We streven 
er naar deze werkwijze standaard op onze projecten toe te passen.
De puntenwolkscan biedt een gedetailleerde visualisatie van de omgeving en is tegelijkertijd een 
werkinstrument voor de ontwerpers. Door de puntenwolk in Recap in te laden, kunnen ze zelf opmetingen 
doen zonder telkens een beroep te moeten doen op landmeters. Het legt de bestaande situatie vast, 
waardoor we achteraf discussies kunnen vermijden en een basis hebben om op terug te vallen, denk hierbij 
aan mogelijke verzakkingen van de omgeving.

De elementen in het BIM-model werden verder ook gekoppeld aan de Lean-planning, opgemaakt door onze 
planningsingenieur in samenspraak met de ploegbazen. Hierdoor konden we al voor de start van de werken 
de planning van de werf in 4D doordenken en visualiseren. Zo hebben we ook de planning verbeterd en 
geperfectioneerd. De nodige coderingen voor het opmaken van een 4D-planning met Synchro werden 
voorzien in het bronbestand zodat bij elke update van het BIM-model en update van de planning snel een 
nieuwe 4D-planning gegenereerd kon worden.

Op bovenstaande afbeelding zie je het terrein waarin het 
nieuwe kantoor zich bevindt. Er werden 7 scans uitgevoerd 
op een voormiddag, in de namiddag werd de puntenwolk 
reeds verwerkt. 

Deze puntenwolk wordt gekoppeld aan het BIM-model 
zodat clashes met de omgeving vermeden kunnen worden, 
maar is ook een hulpmiddel in het opmaken van het dyna-
misch werfinrichtingsplan.

Bimmodellen als studiemateriaal
In het kader van de opleiding ‘Bachelor in de bouw’ aan Howest hebbben we de BIM-modellen uit een tus-
sentijdse fase van dit project ook gedeeld met de studenten. Zo konden ze mogelijkheden en beperkingen 
ervaren van BIM-modellen die nog 100% op punt staan. Het liet hen bijvoorbeeld toe realistische 
clashcontroles en kwaliteitscontroles uit te voeren. Deze oefening werd door Howest als zeer waardevol 
geëvalueerd.

4. Dailystand: om 8u30 werd met 
alle ploegbazen een kwartiertje in 
de werfkeet afgesproken voor het 
overlopen van de planning van de 
voorbij en de komende dag en werden 
eventuele conflicten opgelost of 
aangepast.
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Value engineering
Gezien de keuze voor een snelle bouwtijd, hebben we geopteerd voor maximale prefab met droge 
afwerking:
- De dragende wanden werden maximaal uitgevoerd in volle prefab.
- Vloeren met ponswapening werden vervangen door welfsels en balken waardoor er geen ondersteuning 
nodig was.
- De afwerking werd uitgevoerd in systeemwanden en verhoogde vloeren.
De gevel en traphal werden zo opgedeeld dat de prefab-elementen geen speciaal transport nodig hadden 
(maximaal 4m). 

De gevel werd op borstweringsniveau opgesplitst en 
de traphal op bovenkant druklaag, waardoor er geen 
randkist nodig was . 

d-Concrete vertaalde dit naar een BIM-model in LOD 
400, opgietbuizen, vemo’s, sparingen, L-ijzers,…alles 
werd gedetailleerd gemodelleerd zodat deze 
optimalisaties van de werkvoorbereiding ook effectief 
correct uitgevoerd konden worden op de werf.

Dezelfde detailgraad van het BIM-
model van het binnenschrijnwerk liet 
toe om ook voor dit lot de productie 
vanuit het model aan te sturen. Het 
was niet meer nodig maatvoering voor 
productie op de werf te controleren.

balkje
elementen

elementen
balken
kolommen

Werfinrichtingsplan
Ook naar veiligheid werden er extra maatregelen getroffen. De bouw- en infrastructuurbranche zijn 
gevaarlijke sectoren waar we met een veelvuldigheid aan machines en materialen werken. Om die reden is 
het binnen Willemen Groep onze prioriteit de lat zo hoog mogelijk te leggen op vlak van veiligheid, kwaliteit 
en milieu. Onze GO FOR ZERO-campagne is een blijvend engagement om tot een ongevalsvrije 
werkomgeving te komen.
Het aspect veiligheid werd bij de analyse van het BIM-model altijd meegenomen. Dit vertaalde zich in het 
project door bij de prefab-elementen de VEMO’s op weldoordachte plaatsen in te storten voor de 
bevestiging van de leuningen zodat er geen bijkomende veiligheidsvoorzieningen nodig waren. En 
eveneens één van de redenen waarom de gevelelementen op borstweringshoogte werden verdeeld.
Aansluitend hierop werd een dynamisch werfinrichtingsplan opgemaakt. Hierdoor konden we de werf 
optimaal organiseren en werden veiligheidsconflicten zoals onvoldoende opstellingsruimte voor de 
mobiele kraan vermeden. Een ander sprekend voorbeeld is de positie van de werftrap naar de bouwput. 
Hier bleek uit de 4D-simuliatie dat deze pas bij het plaatsen van kelderwanden, dus in een latere fase, voor 
onvoldoende bewegingsruimte zou zorgen. 

Besluit
Met de bouw van ons nieuwe kantoor in Hasselt bewijzen we dat een doorgedreven voorbereiding – 
aangestuurd door BIM – daadwerkelijk tot faalkostenvermindering en bouwtijdverkorting kan leiden. De in 
dit project toegepaste innovatieve principes zijn vandaag gangbaar op alle nieuwe projecten van Willemen 
Construct. We blijven ze bovendien continu verbeteren om de lat voor kwaliteit, budgetbeheersing en 
timing op andere projecten almaar hoger te leggen.
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VOORNAAMSTE GEBRUIKTE SOFTWARE

• Revit (Stramien, Sweco, Establis, Willemen Construct, …)
• AutoCad3D
• Civil 3D
• Sketchup
• Tekla
• Allplan
• Solibri
• Synchro
• BIMCollab
• SimpleBIM
• Dalux
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