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Vervolg op eerdere infosessie dec 2021

Betrokken opdrachtnemers op de hoogte brengen van de aanstaande veranderingen

Waarom deze infosessie?

Uitfasering AKELA 

Stopzetten aanleveren IMKL-data 

Omschakelen naar DAVIE-portaal voor 
aanleveren van OTL-conforme data



Uitfasering AKELA

Historiek

HIST
Historiek As-built 

plannen en 
planaanvragen van 
AGIV KLIP platform

As-built acceptatie

ASB
Opladen van 

AS-BUILT plannen

Planaanvraag

PAV
Huidige as-is 

situatie op kaart 
bekijken

KLIP

KLIP
KLIP pakketten 

converteren

Beheer

ADMIN
Beheer van de 

applicatie
*

*In DAVIE zal er geen lijst met 
AKELA aanleveringen uit het 
verleden zichtbaar zijn. De AKELA 
aanleveringen uit het verleden 
worden niet overgenomen, de data 
erachter uiteraard wel.



Onderdeel van bredere visie



AIM-BIM programma

- Investeringsprogramma  
opmaken

- Onderhoudsprogramma 
budgettair in kaart 
brengen

Tijdens investeren:
- Meerwaarde BIM Modelling 
- Start opbouwen inventaris

Koppelen van 
inspecties/vaststellingen en 
onderhoud aan de assets

Centrale asset databank voor Life Cycle Asset Management



wegenenverkeer.data.vlaanderen.be

OTL

OTL (Object Type Library) => datastandaard voor BIM/AIM

ObjectTypenBibliotheek: semantische datastandaard

Doel: In kaart brengen, definiëren en standaardiseren van de informatiebehoefte met betrekking tot 
assets/infrastructuurobjecten aan de hand van een semantisch model 

Open Vlaamse datastandaard (OSLO)

Objecttypes - Attributen - Relaties 

Volledige levenscyclus

Ontwerp - Uitvoering - Beheer - Onderhoud - Exploitatie



Data Acceptatie 

Opdrachtnemers en AWV-medewerkers kunnen via ‘DAVIE-aanleveringen’  OTL-conforme data 
aanleveren

Validatie

De aangeleverde informatie zal tegen de OTL gevalideerd worden, zodat dezelfde informatie op 
eenzelfde manier in onze databank terecht komt

In een 2de stap volgt een inhoudelijke controle door een AWV-medewerker

Informatie Extractie

Mogelijk om bestaande informatie op te vragen en die te hergebruiken in jouw project 

DAVIE - Dataportaal

https://apps.mow.vlaanderen.be/davie



Raadplegen en 

wijzigen van data

obv ISO conforme 

steekproeven

Vormelijke check 

tegen de OTL

Uit de Master 

databank

Opmaken van 

nieuwe data

Opladen OTL 

conforme data
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OPDRACHTNEMER. OPDRACHTGEVER



Concrete timing
A) Technische planning 
B) Ondersteuning opdrachtnemers



Laatste aanleveringen 
via Akela

Technische planning
Infosessie

September NovemberOktober

20/9 vr 14/10 23u59

Nieuwe aanleveringen 
via DAVIE

 ma 14/11 (*)

Freeze

1 maand

December

(*) Startdatum wordt nog per mail bevestigd 

Opdrachtnemers 

- kunnen géén nieuwe aanleveringen meer doen tijdens de FREEZE
- enkel opvolging van de reeds gedane aanleveringen en 
- KLIP pakketten converteren



14/10 laatste aanleveringen via Akela
gevolgd door 1 maand FREEZE Akela

Let op!

Aanleveringen die tijdens de Freeze worden afgekeurd 
- zullen opnieuw door de opdrachtnemer moeten worden ingediend via DAVIE maar dan 

op een OTL conforme wijze

Oproep!

- wacht niet tot 14/10 om je aanlevering nog te doen (via Akela) van projecten die zijn 
afgerond

- bereid je projecten NU AL voor om OTL conform aan te leveren via DAVIE vanaf 14/11  



Laatste aanleveringen 
via Akela

Ondersteuning opdrachtnemers
Infosessie 

opdrachtnemers

September NovemberOktober

20/9 vr 14/10 23u59

Nieuwe aanleveringen 
via DAVIE
 ma 14/11 (*)

1 maand2 extra infosessies 
starterspakket 

Permanente begeleiding door team-BIM

December

29/9 6/10

(*) Startdatum wordt nog per mail bevestigd 

Freeze



Wat?
De uitleg zoals die gegeven wordt bij de opstartvergadering van een project wordt in deze infosessie toegelicht: 

• Introductie tot de OTL

• Artefacten

• DAVIE

Wanneer?

• Donderdag 29/09 - 14u00-16u30 (2u uitleg + 30min tijd voor vragen)

• Donderdag 06/10 -   9u30-12u00 (2u uitleg + 30min tijd voor vragen)

Waar?

• Online via Google Meet

Hoe inschrijven?
• Via Google Form → https://forms.gle/KVXQtdrwAtriwTg36

Extra infosessies starterspakket



Laatste aanleveringen 
via Akela

Ondersteuning opdrachtnemers
Infosessie 

opdrachtnemers

September NovemberOktober

20/9 vr 14/10 23u59

Nieuwe aanleveringen 
via DAVIE
 ma 14/11 (*)

1 maand2 extra infosessies 
starterspakket 

Permanente begeleiding door team-BIM

December

29/9 6/10

(*) Startdatum wordt nog per mail bevestigd 

Freeze

Testomgeving DAVIE beschikbaar3/10



Testomgeving DAVIE

Uit de Master 

databank

Opladen OTL 

conforme data

 
OPDRACHTNEMER.

Wat?

• Gegevens afladen en aanleveren via DAVIE testomgeving

Waarom?

• Reeds vertrouwd raken met de nieuwe workflow

Waar?

• https://apps-tei.mow.vlaanderen.be/davie-aanlevering/ui/index.html#/overzicht

Vanaf wanneer?

• Vanaf maandag 3/10

Toegang aanvragen?

• Via Projectmanager: christof.vanvinckenroye@mow.vlaanderen.be



Laatste aanleveringen 
via Akela

Ondersteuning opdrachtnemers
Infosessie 

opdrachtnemers

Extra opleiding vereist?

September NovemberOktober

20/9 vr 14/10 23u59

Nieuwe aanleveringen 
via DAVIE
 ma 14/11 (*)

Nazorg

1 maand

Testomgeving DAVIE beschikbaar3/10

2 extra infosessies 
starterspakket 

Opvolging: 
- veel gestelde vragen
- best practices
- tips & tricks

Permanente begeleiding door team-BIM

December

29/9 6/10

(*) Startdatum wordt nog per mail bevestigd 

Freeze



Impact op bestekken



- Lopende BIM-opdracht - Variant 1
• Je levert als opdrachtnemer nu zowel IMKL-data (AKELA) als OTL-conforme data (DAVIE) aan
• Na de uitfasering van AKELA niet meer nodig om IMKL-data aan te leveren
• Inbegrepen in OTL-conforme data: ev. linken met andere AWV legacy data (EM Infra)

- Lopende BIM-opdracht - Variant 2
• Je levert als opdrachtnemer voorlopig nog geen OTL-data aan, wel IMKL (AKELA)
• Na de uitfasering van AKELA overschakelen naar OTL-conforme data 
• Inbegrepen in OTL-conforme data: ev. linken met andere AWV legacy data (EM Infra)
• BIM-vereisten voorzien in bestek (BIM-uitvoeringsplan)
• In de meeste gevallen al uitleg gekregen rond OTL voor realisatie van de nodige interne veranderingen
• Vragen?

Contacteer de BIM-projectondersteuner voor het specifieke bestek:

Arthur.Tilkens@mow.vlaanderen.be of Bert.Vanovermeir@mow.vlaanderen.be

+ Infosessies op 29/09 en 06/10

Impact op bestekken (1/2)



- Lopende opdracht zonder BIM/OTL
- Je levert als opdrachtnemer voorlopig nog geen OTL-data aan, wel IMKL (AKELA)
- Na de uitfasering van AKELA overschakelen naar OTL-conforme data 
- Inbegrepen in OTL-conforme data: ev. linken met andere AWV legacy data (EM Infra)
- BIM-uitvoeringsplan nog op te maken voor specifieke project
- Nog geen ‘persoonlijke’ uitleg gekregen rond OTL voor realisatie van de nodige interne veranderingen
- Vragen?

Contacteer de leidend ambtenaar
Verdere info via Team BIM: teambim@verzendlijst.wegenenverkeer.be

Infosessies op 29/09 en 06/10

- Nog te publiceren bestekken
• Geen vermelding meer van AKELA-richtlijnen
• BIM/OTL wordt voorzien

Impact op bestekken (2/2) 



• Bestek
• BIM-protocol
• BIM-uitvoeringsplan
• Topografisch Legendeboek
• Instructiebundel

- Ondersteunde bestandsformaten voor het aanleveren van OTL-conforme data
- Gedetailleerde technische specificaties
- Extra formaat voorzien: SDF, specifiek voor AKELA-opdrachtnemers
- Meer details voorzien op infosessie van 20/09

Opdrachtdocumenten



Praktisch
Overzicht  van OTL conform werken

- wat is een OTL subset?
- hoe gebruik ik DAVIE?
- hoe maak ik OTL data aan?
- hoe maak ik OTL relaties aan?



OTL & Subsets



OTL 2.5: Uitbreidingen en aanvullingen

- OTL publicatie op 
wegenenverkeer.data.vlaanderen.be

- deelmodellen over de verschillende 
domeinen

- versie 2.5: heel wat uitbreidingen en 
aanvullingen aan de OTL gebeurd

bv: de nodige types toegevoegd: 
Meteo, SNC/RLC, ... 



Cabinet

Manhole

Appurtenance

Cable

Pipe

ActivityComplex

Extraplan

Werkplan

Gedetailleerde 
objecten met attributen en 

relaties

IMKL-model OTL model

Mapping

Theoretische mapping

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YubksYAeLhEgB_hiXGlx0wD8MQTcD4dptDGnVLUEN_o/edit?usp=sharing

niet 1 op 1 



Vereenvoudigde mapping

IMKL OTL SUBSET

Cabinet Cabine

Container

HSCabine

Hulppostkast

Montagekast Montagekast

Wegkantkast Wegkantkast

(onvolledig extract ter illustratie)



stap 0: OTL subset aanmaken
projectspecifieke selectie van 
OTL onderdelen en relaties

kan per opdracht in samenspraak 
en ondersteund door team BIM

- geeft overzicht van alle klasses en 
attributen die je nodig hebt

- geeft overzicht van alle relaties die je 
nodig hebt

- onnodige zaken uitfilteren

Vorm: 

- SQlite db
- te bekijken via subset-tool

OTL subset

visualisatie subset camerabestek



Subset aanmaken of raadplegen via tool
Beeld van de subset in de beschikbare tool
Hierin kan je klassen, attributen en relaties terugvinden
OTL makkelijker leesbaar

https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/otltool



Subset tool: vertaling model 
overerving abstracten ‘opgelost’ relaties visueel en opgelijst

https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/otltool



Webinars en e-learning

wegenenverkeer.be/zakelijk/bim



DAVIE
Data afladen en aanleveren



Uit de Master 

databank

Opmaken van 

nieuwe data

Opladen OTL 

conforme data

Intern
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Uit de Master 

databank

Opmaken van 

nieuwe data

Opladen OTL 

conforme data

Intern
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OPDRACHTNEMER. Opdrachtgever



Bestandsformaten 
voor Data afladen en aanleveren



Instructiebundel (hoofdstuk 8)

- Ondersteunde bestandsformaten 

voor het aanleveren van OTL-conforme data

- Gedetailleerde technische specificaties

https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten?search=instructiebundel

Instructiebundel



Overzicht bestandsformaten
Download Aanlevering

DWG (C3D) X V 

SDF V V 

CSV V V 

Excel V V 

JSON V V 

GeoJSON V V 

RVT (Revit) X V

IFC X V 



Overzicht bestandsformaten voor aanleveren
(LOG 0) Geometrie Data Relaties

DWG (C3D) V V in propertysets X

SDF V V X

CSV V wkt V V

Excel V  wkt V V

JSON V  wkt V V

GeoJSON V V V

IFC X V in ifcpropertyset X

RVT (Revit) X V in shared parameters X



bestandsformaten

DWG (C3D)

SDF

CSV

Excel

JSON

GeoJSON

IFC

RVT (Revit)

3D DWG (C3D)

Tekenprogramma’s

Tabelvorm

in code-vorm

3D modelling

Welk formaat te kiezen?

 Projectspecifiek afgesproken in 

BIM Uitvoeringsplan

op basis van 

BIM opstartvergadering

(kan ook combinatie zijn)



De verschillen
IMKL conforme SDF OTL conforme SDF/DWG

relatie tool (IMKL-tools) Relaties buiten SDF / DWG
- via ander formaat (CSV/Excel/Json)

voorgedefinieerd, vast schema Dynamisch schema 
- nodige klasses en attributen kunnen 

verschillen per aanlevering.
- update mee met OTL updates

vooringevulde keuzelijstopties,
via dropdown

Keuzelijsten opvragen via OTL
- geen vaste template
- keuzelijstopties kunnen uitgebreid 

worden

2D geometrie Z-waarde toevoegen als TAW



Definitie LOG 0

LOG Niveau 0 wordt gebruikt voor objecten waarvan een geometrie is gekend, 

voorgesteld door punten, lijnen of polygonen, 

waarbij elke vertex 3D-coördinaten heeft 

(X,Y in Lambert72, en een TAW waarde als Z). 

Deze geometrie voldoet ofwel aan de criteria uit de betreffende steekkaart van het AWV 

GRB-conform Topografisch Legendeboek, 

ofwel wordt deze geometrie overgeërfd van een object dat zelf een LOG 0 geometrie heeft. 

De geometrie kan dus gemeten of ontworpen zijn, of via afleiding en/of overerving bekomen

LOG Niveau 0 LOG Niveau 1 LOG Niveau 2 LOG Niveau 3-4



voorbeeld DWG
Getoond in autocad Civil3D

Property Set 
per OTL onderdeel



DWG file 
met OTL onderdelen en hun 
data in Property Sets

CSV file (of JSON/XLS)
met OTL relaties tussen 
deze onderdelen.

- en relaties naar andere 
objecten in de db

bron        doel        relatie

Davie aanlevering
beide bestanden 
opladen in DAVIE

DWG + Relaties aanleveren



schema per download opgebouwd uit laatste OTL versie

Getoond in autocad MAP

Feature Class 
per OTL onderdeel

voorbeeld SDF

Stappenplan voor het 
werken met OTL in SDF 
beschikbaar



SDF file 
met OTL onderdelen en hun 
geometrie in juiste 
featureclasses

CSV file 
met OTL relaties tussen 
deze onderdelen.

bron        doel        relatie

Davie data aanvraag
selecteer SDF als 

formaat

SDF download

samen in ZIP file 
bij downloaden



SDF file 
met OTL onderdelen en hun 
geometrie in juiste 
featureclasses

CSV file (of JSON/XLS)
met OTL relaties tussen 
deze onderdelen.

- en relaties naar andere 
objecten in de db

bron        doel        relatie

Davie aanlevering
beide bestanden 
opladen in DAVIE

SDF + Relaties aanleveren



bestandsformaten

DWG (C3D)

SDF

CSV

Excel

JSON

GeoJSON

IFC

RVT (Revit)

3D DWG (C3D)

Tabelvorm



Voorbeeld CSV / Excel  

tabblad per onderdeel in excel
of  file per onderdeel in csv

Attribuutnamen als hoofding
- met dotnotatie en kardinaliteit zoals omschreven in 

instructiebundel
- template en voorbeelddata kan worden aangemaakt 

via OTL wizard tool
OTL attributen getoond in subset tool



wegkant lijn 
(volgens steekkaart)

midden bovenzijde 
(volgens steekkaart)

geometrie als WKT string  (OGC 1.2.1)

In het JSON, CSV, XLS formaat 

in ‘geometry’ kolom.

(Multi)LineString Z, 

(Multi)Point Z, 

(Multi)Polygon Z,

Geometrycollection

WKT



bestandsformaten

DWG (C3D)

SDF

CSV

Excel

JSON

GeoJSON

IFC

RVT (Revit)

3D DWG (C3D)

in code-vorm



bestandsformaten

DWG (C3D)

SDF

CSV

Excel

JSON

GeoJSON

IFC

RVT (Revit)

3D DWG (C3D)

3D modelling

Getoond in autocad Civil3D

Property Set 
per OTL onderdeel



OTL relaties
hoe opmaken en aanleveren



OTL: relaties
- …
- …..
- ..

Bron

- …
- ….

Doel
Bevestiging

- …
- ….

Doel

Onvolledig extract van het model, ter illustratie. Volledige model zie: wegenenverkeer.data.vlaanderen.be

Sturing

Relatie
● bron
● doel
● type (Bevestiging, Sturing, …)
● meerdere richtingen mogelijk

Voedt

OTL Relaties aanmaken



OTL = Netwerk van assets



• CSV, excel, json
• Op OTL AssetId’s (niet feature IDs)

OTL Relaties aanmakenVoorbeeld Relaties



Beschikbare hulpmiddelen
Vroeger Nieuwe tools

autocad map IMKL plugin.

Niet bruikbaar voor OTL aanlevering
- ander schema
- relaties anders opgebouwd
- verwijderen van assets en relaties werkt 

op andere manier

OTL wizard
- tool met gebruikersinterface
- voorbeeldbestanden genereren
- tool om relaties aan te maken
- meer info in starterspakket en sessies

software leveranciers
- ontwikkelingen lopende
- contacteer uw reseller

Open source Python library
- https://github.com/davidvlaminck/OTLMOW
- readme op github
- meer uitleg en demo in sessie 22-11



screenshot OTL wizard

Hulpmiddelen voor het aanmaken van OTL relaties





Contactinformatie



Bij wie kan je terecht?

Bestek /project 
specifieke vragen

Leidend Ambtenaar
+

BIM team

Projectmanager
 uitfasering Akela

Alle andere vragen of 
bezorgdheden

teambim
@verzendlijst.wegenenverkeer.be

christof.vanvinckenroye
@mow.vlaanderen.be

Christof Vanvinckenroye
0471/34.77.86



Meer info

Website
https://wegenenverkeer.be/zakelijk/bim/

BIM
OTL
E-learning OTL voor beginners

Webinars en presentaties
Inschrijven voor nieuwsbrief
FAQ

Handleiding DAVIE
https://sites.google.com/mow.vlaanderen.be/davie-aanlevering



Samenvatting & volgende stappen

● Laatste aanlevering via Akela → op vrijdag 14/10

● Gevolgd door 1 maand Freeze Akela

● Aanleveren via DAVIE → vanaf maandag 14/11

● Inschrijven voor Infosessies Starterspakket (29/9 en 6/10) → Google Form https://forms.gle/KVXQtdrwAtriwTg36

● Toegang aanvragen voor testomgeving DAVIE → christof.vanvinvinckenroye@mow.vlaanderen.be

● Bereid je nu voor om OTL conform te werken



Vragen?



Bedankt voor je 
aandacht!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


