
Informatie Management
Een overzicht van BIM binnen Lantis
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• Lantis projecten in uitvoering
• BIM organisatie algemeen
• BIM strategie 
• BIM contractueel
• BIM werkwijze Lantis
• OTL Proof of concept
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Linkeroever & Zwijndrecht

Schelde-
tunnel

Oosterweel-
knooppunt

Kanaaltunnels

R1-Noord



LINKEROEVER & ZWIJNDRECHT

• Volledige herinrichting 
snelweginfrastructuur

• Veilige op- en afritten

• Aanleg parallelweg om 
sluipverkeer tegen te gaan

• Nieuw P+R gebouw

• Geluidsbermen en 
-schermen

• Fietsinfrastructuur 16 km

• Keerlus voor tram©XKP



SCHELDETUNNEL

• Extra Scheldekruisende 
capaciteit 

• 1,8 km lang

• 8 tunnelelementen worden 
in Zeebrugge gebouwd

• 2 x 3 rijstroken, met 
6 meter brede fietskoker

• ADR-proof



KANAALTUNNELS

• 4 gestapelde tunnels

• Op de bodem van het 
Albertkanaal

• Renovatie Royerssluis



BESTAANDE RING

• Afbraak Viaduct van 
Merksem

• Bouw nieuwe verdiepte 
Ring

• Stadsdelen verbinden met 
eerste overkappingen 

• Bermenlandschap en 
fietsinfrastructuur

• Tunnel onder Albertkanaal



BIM strategie



Lantis BIM Doelstellingen 
1. Zorgen voor transparantie in samenwerking tussen partijen;
2. Uniforme en efficiënte kennis- en informatieoverdracht en maximaal hergebruik van informatie;
3. Kwaliteitsvolle projecten realiseren binnen de voorziene planning en het voorziene budget;
4. Efficiënte verificatie en validatie over het ontwerp-, uitvoerings- , beheer-, onderhoud – en exploitatieproces 

met als doel het beperken van risico’s;
5. Betere communicatie en meer transparantie door het verschaffen van meer inzicht;
6. Het verzamelen van informatie(behoeftes) en het creëren van een gezamenlijk informatiemodel als bron van 

alle levenscyclus informatie en als basis voor afgeleide extracten;
7. Het toekomstbestendig maken én houden van het systeem door technologie te implementeren die de 

projectdoelstellingen ondersteunen, daarbij rekening houdend met de evolutie in informatietechnologie in 
de komende jaren.



Transparantie

• Gebruik van (principes uit) de ISO 19650
• Gebruik van “Information management according to BS EN ISO 19650, guidance Part 1 & 2”
• Delen van BIM strategie



Efficiënte 
informatieoverdracht 

• We leggen informatiebehoefte in heldere eisen vast;
• We maken maximaal gebruik van de kennis van Team BIM van het Agentschap 

Wegen en Verkeer (AWV) inzake informatie uitwisseling en -overdracht;
• Toepassen van (principes uit) de ISO 23386 zorgen we voor eenduidige definitie, 

vastlegging en onderhoud van onze objecteigenschappen (OTL)



Realisatie binnen planning en 
budget

• Door gebruik te maken van 4D (Planning) en 5D (kosten) methodes, hebben 
we op elk moment de beschikking over correcte informatie om wijzigingen in 
tijd en/of budget op voorhand in te schatten



Risico’s

• Issues die ontstaan gedurende ontwerp, realisatie dan wel exploitatie 
werkzaamheden worden via logische dan wel fysieke objecten gekoppeld aan 
de BIM omgeving. Wanneer deze issues als “warning” binnen het risicoproces 
verder evolueren kan als gevolg direct de impact op kwaliteit, tijd en 
hoeveelheid opgemaakt worden.

• We maken gebruik van het Digital Twin principe, waarbij het informatiemodel 
wordt voorzien van (realtime) informatie afkomstig van diverse andere 
databronnen (denk aan monitoring, sensoren, validatiegegevens), om 
zodoende risico’s op tijd te herkennen en indien nodig beheersmaatregelen 
kunnen worden genomen.



Communicatie
• Door het gestructureerd opzetten van BIM modellen, wordt de informatie 

maximaal ontsloten om de communicatie consistent en eenduidig mogelijk te 
maken.

• We (her)gebruiken onze modellen voor zoveel mogelijk verschillende 
doeleinden (visualisaties, simulaties), zowel binnen onze eigen organisatie als 
daarbuiten

Beheer en onderhoud
• We passen de Object Type Library van het MOW toe als basis voor het 

opleverdossier aan de beheerder;



BIM organisatie



BIM Organisatie Lantis

Rol Korte omschrijving taken / werkzaamheden

BIM Manager Algehele leiding en coördinatie BIM-team

BIM Procesmanager Procedures, contracten, processen, strategie, technisch 
management

BIM Coördinator Uitvoerende BIM-taken (validatie, modelmanagement), 
implementatie

BIM Data specialist vormt de schakel tussen verschillende systemen

BIM Ontwikkelaar Ontwikkeling BIM dashboard



Contractvormen

• Traditioneel E&C contract
• Aannemers werken modellen uit naar uitvoeringsontwerp

• NEC4 contract
• Lantis werkt samen met aannemer onder supervisie Projectmanager



NEC4 contract & early 
involvement

• Fase 1 – integraliteitsontwerp
• Lantis werkt samen met aannemer in voorbereidingsfase

• Fase 2 – engineering & uitvoering
• Lantis werkt onder NEC4 contract met aannemer



BIM documenten



BIM Documenten

• Informatiemodel vereisten  (BIM Protocol)
• Wat hebben we nodig aan informatie ?

• Informatie uitvoeringsplan  (BIM uitvoeringsplan)
• Hoe komen we tot die informatie leveringen ?



Operationele 
structuur BIM

  
1.Project Team: Is het globale team dat 

bestaat uit de Projectmanager, 
Opdrachtgever, Opdrachtnemer en hun 
Onderaannemers, Derden.
 

2.Delivery Team: Is het team van 
de Partijen dat zich bezig houdt met het 
managen van het informatie model 
volgens de informatie productie 
methodes en procedures op basis van 
een discipline.
 

3.Task Team: Is het team dat voor een 
afgelijnde ontwerpscope (combinatie 1 
of meerdere ontwerppakketten) 
de informatie ontwerpt en produceert 
binnen een delivery team.



Organisatie BIM Project team
1



Voorbeeld delivery teams

VTTI – Aannemer 

Discipline B

Discipline D
Discipline E

Discipline F
Discipline G

Discipline A

Discipline C

OWA (Overkoepelend)

2

Lantis Aannemer



Task teams

VTTI Aannemer

Disciplin
e D

Disciplin
e E

Disciplin
e F

Disciplin
e G

Disciplin
e A

Disciplin
e H

WP 1

WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6
Disciplin

e
B

WP 7 WP 8 WP 9 WP 10

WP 11 WP 12 WP 13 WP 14 WP 15 WP 16 WP 17 WP 18

WP 19 WP 20 WP 21 WP 22

WP 23 WP 24

VTTI

WP 25 WP 26 WP 27

Disciplin
e C

Projectoverkoepelend

3



Organisatie Task teams 3

Task teams

Task teams

Task teams

Delivery teams



BIM systemen & 
werkwijze



Software
Bentley OpenRoads : Wegontwerp - concept

Autodesk Civil3D : Wegontwerp (technisch), Landschap, Riolering

Autodesk Revit : Kunstwerken, tunnels, technische installaties

Autodesk Navisworks : Coördinatie, clashcontrole, hoeveelheden

Relatics : System Engineering

Primavera P6 : planning, input voor 4D Planning 

FME Desktop : Data Validatie & Transformatie (BIM naar GIS)

Esri ArcGIS : GIS Publicatie (BIM Dashboard)

Autodesk 3DS Max : Visualisaties, Verkeerssimulaties

Autodesk BIM360 : Model Storage 

Autodesk Forge : BIM Dashboard

Synchro 4D : 4D Planning (IFC - Primavera)

Vissim : Verkeersmodellering

BIMCollab : BIM Issue Management

QGIS : GIS Data manipulatie en analyse

Visual Studio : C#/.Net - scripting

Dynamo : Visual Scripting (Revit/C3D)

Asite : Document Publishing & Workflows

Azure: Hoeveelheden en audits

Cloudalize: High performance desktop



Gebaseerd op Systems Engineering / ISO 19650



• Generatie ontwerp via scripts met minimale
 manuele verwerking:

• Uitlezen wegontwerp : alignmenten, corridors, feature lines
• Gebruik van parametrische profielen
• Creatie elementen via scripts
• Invoegen objecten langs het tracé
• Automatische overname van metadata

Gebaseerd op Design Automation principes



Infra Modellering

Civiele structuren
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Systems Engineering

BIM Proces : huidige Lantis werkwijze

Wegontwerp
Landschap
Grond

Kunstwerken
Technieken

Wegconcept
Coördinatie
Clash Detectie
Hoeveelheden

B360 – P2 B360 – P3

WIP/SHARED VOOR REVIEW PUBLISHED

A
cc

ep
ta

ti
e 

ap
p

B360 – P1

VOORBEREIDING

3A

3B

VTTI

STBD



BIM Processen - 4D Planning 

De Primavera P6 codering zal 
overgenomen worden in de 
native BIM-modellen, zodat 
deze 4D-codering mee kan 
uitgewisseld worden



BIM Processen – 5D Cost Control



BIM Proces : model V&V proces -  (suitability)

Verifiëren en valideren van de 
ontwerpen adhv 
informatiecontainers ipv 
tekeningen

Review



Gebruik OTL binnen 
Lantis



Verschillende OTL’s ?
• Lantis gebruikt de OTL van MOW als basis.
• Bij objecttypes of attributen die (nog) niet zijn opgenomen in de MOW OTL, definiëren 

we die zelf.
• Overleg met AWV over al dan niet opnemen van objecttypes / attributen in OTL

• Opnemen in OTL is niet altijd zinvol, bv bij project specifieke types / attributen

Aannemer  (additionele objecten)

Lantis (additionele objecten)

Object Types 
(MOW)

Dus géén verschillende OTL’s, 
maar wel project specifieke 
uitbreiding op MOW OTL.



OTL Proof of Concept 
(2020)











Lantis OTL POC (2021)



Lantis OTL – Proof of Concept

Doel van deze test is het onderzoeken op welke 
wijze we een database kunnen vullen met 
informatie uit het 3D model, gestructureerd 
volgens de OTL, om vervolgens een koppeling te 
leggen met een kostentool.



Lantis OTL – Stappen

1. Te onderzoeken objecttypes bepalen
2. Kostendrijvende attributen bepalen / opzetten
3. Werkwijze / opzet database bepalen
4. Vullen van 3D model met informatie
5. Vullen database met informatie
6. Onderzoeken wijze van koppeling met kosten



Objecttypes bepalen
Codering SB Lantis  type MOW OTL Type Description

0701.xxxxxx OTL-0396 Rioleringsbuis Sewage pipe

0703.xxxxxx OTL-0133 InspectieputRiolering Sewage connectiion / manhole

2402.xxxx OTL-1143 Damwand Sheetpile

2506.xxxx OTL-1185 <not defined> Concrete tunnel roof

2506.xxxx OTL-1186 <not defined> Concrete tunnel wall

2506.xxxx OTL-1188 <not defined> Concrete tunnel floor

0602.xxxx different BitumineuzeLaag Asphalt 

0802.xxxx OTL-1033 Geleideconstructie Barrier

3281.xxxx OTL-1536 <not defined> Rubber profile

? OTL-0616 VerlichtingstoestelLED Light fixture LED

? OTL-2160 Ventilator Fan

? OTL-0597 Hulppostkast Help cabinet



M
O

W
 O

TL
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/

ns/onderdeel#Rioleringsbuis
Aantal afgedichte aansluitingen. is opgevuld

functie lengte

materiaal technische fiche

Sterktereeks toestand buis

bok afwaarts vorm

bok opwaarts asset-id

breedte bestekpostnummer

diepte afwaarts datum oprichting object

diepte opwaarts notitie

helling standaardbestekpostnummer

hoogte binnenzijde type URI

hoogte buitenzijde toestand

is man toegankelijk is actief

OTL-0396-Rioleringsbuis
Aantal afgedichte aansluitingen. is opgevuld

functie lengte

materiaal technische fiche

Sterktereeks toestand buis

bok afwaarts vorm

bok opwaarts asset-id

breedte bestekpostnummer

diepte afwaarts datum oprichting object

diepte opwaarts notitie

helling standaardbestekpostnummer

hoogte binnenzijde type URI

hoogte buitenzijde toestand

is man toegankelijk is actief

Kostendrijvende attributen - scenario 1

La
nt

is



https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/
ns/onderdeel#Damwand OTL-1143-Damwand

is waterdicht

Damwand materiaal

Oppervlakte

Profiellengte

totale lengte

asset-id

bestekpostnummer

datum oprichting object

notitie

standaardbestekpostnummer

type URI

toestand

is actief

is waterdicht Type

Damwand materiaal Planklengte

Oppervlakte

Profiellengte

totale lengte

asset-id

bestekpostnummer

datum oprichting object

notitie

standaardbestekpostnummer

type URI

toestand

is actief

Kostendrijvende attributen - scenario 2

M
O

W
 O

TL

La
nt

is



MOW OTL
<nog niet opgenomen> OTL-1186-Betonwand

Lantis

m3 beton

Type beton

Kg staal

m2 bekisting

Kostendrijvende attributen - scenario 3



Civiel Model / VTTI Model
Geometrie & informatie

NOSQLITE

Werkwijze / opzet database bepalen (1)

SQLITE

Wegenis Model
Geometrie & informatie

OTL

Data 
opslag

Uitlevering 
informatie

ETL

Civiel Model / VTTI Model



MOW SQLite als basis voor definities 

Werkwijze / opzet database bepalen



OTL Class met 
ingevulde 

eigenschappen

Vullen van 3D model met informatie



Vullen database met objectinformatie

eigenschappen



Onderzoeken wijze van koppeling met kosten

Excel / CSV JSON



• Gebruik maken van tooling en kennis die reeds beschikbaar is

• In de OTL zijn objecttypes inclusief hun eigenschappen en relaties op een uniforme wijze 
gedefinieerd, waardoor een betrouwbare informatieuitwisseling mogelijk wordt

• Lantis is in staat om modellen te bouwen die de OTL structuur volgen, waarbij informatie 
op maat gesneden geleverd kan worden. Niet alleen voor kostencalculatie, maar ook 
voor andere nog te definiëren doeleinden.

• Door de MOW OTL als basis te gebruiken, kan Lantis haar eigen toevoegingen 
definiëren, maar tegelijkertijd gebruik maken van tooling en kennis die reeds 
beschikbaar is

Conclusies OTL POC (2021)



Dank voor jullie aandacht
Vragen? 



Volg onze digitale kanalen

Naar een mobiele & leefbare regio

Oosterweelverbinding

@Oosterweel

Oosterweelverbinding

Sociale media

E-nieuwsbrief

E-brochures

De Oosterweelverbinding

Website: oosterweelverbinding.be

https://www.facebook.com/oosterweelverbinding
https://www.youtube.com/channel/UCHbEx3h5bi9KdLGqOvkGoUw

