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Te onthouden: 

1) Voor een effectief gebruik van BIM in een project is het noodzakelijk om de behoeften en 
verwachtingen op het gebied van circulaire economie en hergebruik te begrijpen: definieer 
het BIM dat geschikt is voor het project. 

2) Standaardiseer BIM, ja, maar pas op: als het aan normen en voorschriften moet worden 
onderworpen, moet het ook open en flexibel worden gelaten, anders zou het de deuren 
kunnen sluiten voor bepaalde spelers, bepaalde projecten van verschillende grootte. Het 
bereiken van uniformiteit van het instrument zal moeilijk zijn gezien de Belgische markt en 
haar beleid.  

3) De Europese afvalstoffenlijst EURAL (gebruikt in het project U Square) is niet de meest 
precieze, maar is al een goede stap en het is een lijst die wordt gebruikt en begrepen in de 
sector. 

4) Het theoretische instrument is niet aangepast aan de werfpraktijk en ook niet aan de markt. 
Daarnaast is het onvoldoende bekend bij de vakmensen.  

5) Er wordt nu nagedacht over het bepalen van de zaken die moeten worden ingevoerd: de 
informatie moet duidelijk zijn en de invoer moet vlot verlopen als die eerst in een Excel-
bestand terechtkomt en daarna in BIM.  

6) Samenwerking/informatie-uitwisseling tussen de spelers in de praktijk is noodzakelijk om de 
BIM-tools effectief en coherent te gebruiken, vooral als het om hergebruik gaat.  

7) Opvolging en instandhouding door de ontwerpers en de toekomstige beheerders van het 
gebouw bij BIM-gebruik is noodzakelijk voor de doeltreffendheid nu en in de toekomst.  
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Aanwezig: Morgane Deweerdt (WTCB), François Denis (WTCB), Lionel Bousquet (BXLMRS), Victor 

Ooghe (ULB), Laurence Hendrickx (ULB), Bruno Allardin (msi), Pierre-Yves Volont (Rotor), Christophe 
Cecchin (3DCM Consult), Charlotte Dautremont (Bsolution), Charlélie Dagnélie (Quercus), Amélie 
Halbach (Baumans-Deffet), Sylvain Lavedrine (CBB-H), Régis Ishimwe (Agap2 HIQ Consulting SRL), 
Etienne Douguet (WTCB), Marilyn Mertens (Leefmilieu Brussel), Charline Langerock (Cenergie), 
Hugues Kempeneers (CBB-H), Lara Perez Duenas (CBB-H), Annelies Vanden Eynde (Besix), Carole 
Simon (Besix), Caroline Henrotay (Leefmilieu Brussel), Vincent Martin (Befimmo), Geoffroy Knipping 
(Befimmo), Elien Pagnaer (CBB-H), Alexia Meulders CBB-H). 
 

Forumleidster: Alexia Meulders (CBB-H) 
Moderatrice: Morgane Deweerdt (WTCB) 

Verslaggever: Sylvain Lavedrine (CBB-H) 
 

Afwezig met kennisgeving: / 

 
Plaats: online, ZOOM-platform 

 

Bijlagen bij deze notulen: powerpointpresentaties. 

 

Doel van de vergadering 
Deze WG zal BIM niet op een theoretische wijze voorstellen. Het is hier de bedoeling om de feedback 
te bundelen die uit de praktijk naar voren komt, een discussie te houden over de ondervonden 
moeilijkheden, de grenzen van de tool voor hergebruik van bouwelementen enzovoort. 

 
Agenda: 

- Rondvraag en feedback (voorstelling van verschillende projecten) en gelegenheid tot vragen 
stellen over deze projecten. 

- Het moment bepalen waarop het interessant is om op BIM een beroep te kunnen doen met 
het oog op hergebruik. 

- Wat zijn de grenzen van wat in dit kader kan worden bereikt? 
- Debat over wat er moet blijven doorgaan of gedaan moet worden in de toekomst. 

 

Notulen vergadering 
 

Deel 1: Presentaties  

  
De inleiding werd gegeven door Morgane Deweerdt (WTCB), moderatrice van deze werkgroep. 
Morgane heeft de vergadering geopend met een algemeen overzicht van het gebruik van BIM met het 
oog op hergebruik. Morgane heeft het ook gehad over het FCRBE Interreg-project en de tools daarvan 
om hergebruik van bouwelementen te ondersteunen, de technologische dienstverlening C-Tech en 
sloot de inleiding af met het DDC-project (Digital DeConstruction).  
 

Presentatie 1: Lionel Bousquet (BXLMRS).  
 
Uitleg over de werkwijze, 2 stappen om BIM met hergebruik te verbinden: 

1) Modellering (scan en foto's op de bouwplaatsen): implementatie van de eigenschappen/lagen 
op de 3D-modellering om op hergebruik te anticiperen: geometrie, en samenstelling van de 
lagen (materialen, belang van ontmanteling, waarde hechten aan ontmanteling, staat 
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van het materiaal, vlotte ontmanteling enzovoort. Het is noodzakelijk om virtueel te 
anticiperen op de bouwplaatsrealiteit tijdens de ontmanteling.  

2) Export (de informatie meedelen): BIM en IFC (Information for Construction), de BIM-
inventaris moet opgemaakt worden met gebruik van de materiaalpaspoorten (materiaalfiches 
die rechtstreeks uit het BIM-model worden gehaald), terwijl de mogelijkheid wordt 
opengelaten om de materialen bij de ontmanteling opnieuw te kwalificeren om beter aan te 
sluiten bij de werkelijkheid. 

 
Te onthouden van de discussie na de presentatie:  
 

- De architect staat centraal in dit proces. 

- Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van BIM bij ontmanteling.  
- Het is belangrijk om grote massa's zoals beton te bewerken, zelfs als het wordt 

hergebruikt als aggregaat. Bij het modelleren moet men zich concentreren op een hele 
hoop details, ook al is het deel dat daadwerkelijk wordt gerecupereerd vaak minder 
dan het gemodelleerde deel, het zal efficiënter blijven. 

- De tools zijn er, maar het proces moet nog worden ontwikkeld, vooral voor hergebruik.  
- Het maken van het model is niet het lastigste deel, de kosten zijn vooral het terugvinden 

van de informatie over het gebouw. 
- Bij oude gebouwen is het probleem het terugvinden van de informatie over wat bestaat. 

Vaak zijn er geen plannen en documenten om de inventaris te maken. Verschillende bezoeken 
aan het gebouw en analyses van het gebouw zijn noodzakelijk om die inventaris op te stellen. 

- Uniforme classificatie-instrumenten (uitwisseling en samenwerking tussen actoren) voor 
materialen zijn nog niet beschikbaar. Het Interreg Digital DeConstruction project werkt aan de 
koppeling van de tools (Excel, scan, BIM) om de uitwisseling van informatie te 
vergemakkelijken. 

- De kosten zijn problematisch voor het gebruik van BIM: naarmate de hoeveelheid informatie 
over bouwmaterialen en componenten toeneemt, nemen de kosten toe. Moeten er 
databanken worden ontwikkeld om de kosten van het verzamelen en invoeren van gegevens 
te beperken en zo verlies van informatie te voorkomen? 

- Pas op voor te veel standaardisatie van de tool: vergemakkelijk de toegankelijkheid van het 
BIM-model, voorkom kosten en pas de technologieën aan volgens de gewenste eis. Het is 
noodzakelijk om de eis aan te passen aan de projecten:  

o klein project: eenvoudig 3D-model + Excel-tabel; 
o groot project: hogere eisen. 

 
 
 

Presentatie 2 : Project Kazernes van Elsene: Victor Ooghe (ULB), Pierre-Yves Volont (Rotor), 
Christophe Cecchin (3dcm Consult) 
 
De presentatie was verdeeld in drie afzonderlijke delen, de feedback op dit project was als volgt:  

1) Victor Ooghe (ULB): algemene context, het objectiveren en bestuderen (en het bepalen van) 
verschillende scenario's. 

2) Pierre-Yves Volont (Rotor): aanpassing van hun werkwijze, precisering van de aanpak omdat 
de plannen van het gebouw te oud en verouderd waren. 

3) Christophe Cecchin (3dcm Consult): De vaststelling: de integratie van de circulaire economie 
in BIM kost geld en het is moeilijk om de materialen te detailleren. 

 
 



Jaarlijks event van het Platform Hergebruik – Alexia Meulders 
29/09/20 

 
 

 

 

Presentatie 3: BIM: François Denis (WTCB) 
 
"Helpt BIM echt bij hergebruik?" 
 
BIM is veel meer dan enkel software. Het is een geometrisch model waaraan je informatie koppelt. 
Het enige wat je nog moet doen is de informatie te beperken tot die data die nuttig zijn om te koppelen 
aan een database voor meer gegevens (waarbij u snel toegang hebt tot de informatie via query's). We 
moeten het BIM-concept openbreken en alleen gebruiken wat we nodig hebben. We moeten mijn 
"Informatietechnologie" in een bredere zin integreren, een coherente en onder de actoren te delen 
classificatiemethode vinden. We moeten een database creëren met verschillende informatieniveaus, 
afhankelijk van de actoren en wanneer we de informatie gaan halen. Het is noodzakelijk om 
bibliotheken te creëren van materialen die beschikbaar zijn voor hergebruik in BIM-modelsoftware en 
om een directe inventarisatie te hebben van de mogelijkheden om materialen te gebruiken die al 
bestaan bij het modelleren van een muur. 
 
Gebouwen moeten intelligenter worden ontworpen op basis van de levensduur van elk materiaal, 
d.w.z. dat materialen met een beperktere levensduur gemakkelijk kunnen worden verwijderd zonder 
aan materialen met een langere levensduur te raken en dat elementen met een vergelijkbare 
levensduur met elkaar worden verbonden. 
 
 

Deel 2: Start van de discussie  
 
Vragen van het WTCB aan de deelnemers:  

o Wanneer is het gebruik van BIM echt een toegevoegde waarde bij hergebruik? 
o Hoe pakken we het probleem aan? 
o Waarop moeten we ons richten?  
o Hoe informatie uit te wisselen?  
o Praktische details: welk detail, welke inhoud?  

 
Te onthouden van de discussie:  

- Een van de problemen voor een effectief gebruik van BIM is dat het noodzakelijk is om de 
behoeften te identificeren die verband houden met BIM, op dit moment met de nieuwe 
technologieën, grote mogelijkheden en vele toepassingen zijn de behoeften soms niet 
bekend: we weten niet wat de instrumenten kunnen aanreiken. Mogelijk antwoord: 
identificeren project per project, zich richten op de behoeften en de tools ontwikkelen (maar 
wie kan ze ontwikkelen?). De overgang naar BIM zal gebeuren door ontwikkelaars, 
wiskundigen (buiten de sector).  

- Je moet met BIM leren werken.  
- Je moet conceptuele tools ontwikkelen, er zal nooit 1 software zijn die past bij alle projecten.  
- Is het nodig om kleinere, praktische, tijdbesparende tools te ontwikkelen om de overgang 

naar het grotere BIM-instrument te vergemakkelijken? 
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Illustratie: Lara Perez Duenas (CBB-H) 
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