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Onderzoeksvraag 

 

“Wat is nodig om  

de asset informatie levenscyclus 

compleet te maken, 

rekening houdend met data uitwisseling,  

BIM en de huidige (geo-ict) situatie 

op Amsterdam Airport Schiphol?” 
 



Onderzoek 

DATA 

UIT-

WISSELING 
BIM 

SGIS 

PROBLEMEN OPLOSSINGEN 



Data uitwisseling 



Data uitwisseling 

Raamwerk ontwikkeld 

 

Er moet overeenstemming op alle niveaus zijn voor een 

goede uitwisseling 

 

Dit geldt ook voor de eigenschappen van de data zelf 



BIM 

B I  M 

Building (noun) 

Information 

Model 

Building (verb) Modelling 

Builders’ Management 

Bijzonder Irritant Mode woord 



BIM 

Mode term 

 

Iedereen vindt er iets van 

 

Veel verschillende betekenissen 



Wat is uw visie / definitie van BIM? 



BIM 

BIM is een PROCES of METHODIEK 

waar relevante ACTOREN SAMENWERKEN 

aan het creëren, analyseren en beheren  

van DATA in MEERDERE DIMENSIES  

binnen een DYNAMISCH MODEL  

dat een of meer ASSETS vertegenwoordigd 

gedurende zijn/hun LEVENS CYCLUS. 



Schiphol GIS – portaal 



Schiphol GIS 

Onderdeel van Asset Informatie Landschap 

 

SGIS zelf is eigenlijk twee dingen 

 1. Portaal dat o.a. SGIS data serveert 

 2. Data model 



Schiphol GIS – data model 



Schiphol GIS – Asset Info. Sys. 



Problematiek 



Problematiek 

Afbeelding vat problematiek samen 

 

Asset Life Cycle zijn twee werelden: 

1. Ontwerp en bouw 

2. Beheer en onderhoud 

 

Verschillen in typen geometrie, opslag van attributen, 

gesloten omgeving van AEC software (Revit) 



Wenselijke oplossingen 



Wenselijke oplossingen 

Gebruik van één type software, maar … 

 

… ontwikkeld voor verschillende doeleinden 

… en voldoet dus niet aan behoefte in “andere wereld” 

 



Wenselijke oplossingen 



Wenselijke oplossingen 

Werken vanuit centrale (ruimtelijke) database, maar … 

 

… verschillen in geometrische primitieven 



Geteste oplossingen 

- Conversie (naar GIS) 

 

 

 

- Conversie ( naar IFC / CAD) 

- As-is gebruik ( WFS / FDO / IFC ) 

 



Geteste oplossingen 

Vanuit Revit naar IFC, vervolgens met FME naar GDB, 

primair niet alle info mee over, maar dat was alsnog te 

linken in FME. 

 

Vanuit GDB goed te exporteren naar CAD, attributen wel 

kwijt. IFC was voor beschikbare tijd te kort, maar zou wel 

mogelijk moeten zijn. 

 

Revit ondersteunt geen web services, FDO ook probleem. 



Prototypen 
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Prototypen 

Voorbeeld van weergave in Revit en de geëxporteerde 

data in ArcGIS. 

 

Filmpje dat resultaten weergeeft in ArcScene.  

 



Prototyping – Revit input 



Prototypen – Revit input 

Export naar IFC vanuit Revit terug ingelezen met 

dezelfde instellingen 

 

Revit kwam met foutmeldingen 

 

Kreeg alleen draadmodel te zien, echter beperkte 

kennis van Revit. 



- Ontwikkeling van een gedeeld geometrisch 

model voor ruimtelijke en (geo)grafische 

software 

 

- Ondersteuning voor het gebruik van web 

services in 3D AEC modelleer software 

 

-  Aanpassingen in SGIS data model 

Aanbevelingen 
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