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Technological 
readiness  
& feasibility 

Digital twin technology 
is critical to the future of 
the engineering and 
construction industry 

“ 
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Common standards 
for technology 

Perfection is not 
attainable,  
but if we chase 
perfection,  
we can catch excellence 

“ 
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Workforce readiness 
& capability  

The world as we have 
created it cannot be 
changed without 
changing our thinking. 

“ 
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Knoop Zuid 



11/19/2019 9 

Heraanleg infrastructuurknoop Antwerpen-Zuid (“Spaghettiknoop”) 

• Inpassing infrastructuur in stedelijke context – integrale toekomstvisie met stadsontwikkeling 

• Bevorderen verkeersveiligheid – Tunnelveiligheid – bereikbaarheid omliggende stadsdelen en Blue Gate in het bijzonder 

• Compactering Knoop - Herbruik infrastructuur 

 

 

Projectbeschrijving 



OVER DE RING –  A12/ Jan De Voslei – Knoop Zuid  

Projectbeschrijving 
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Waarom BIM bij Knoop Zuid?  

Communicatie- en instrument voor betere samenwerking 
 

• Opbouw 3D modellen voor beter en sneller inzicht in ruimtelijke 
en technische haalbaarheid conceptontwerpen 

 

• Komen tot één centrale informatiebron die samenwerking 
mogelijk over verschillende teams 

 

• Digitaliseren objecten => ifv herbruik en doorwerking langere 
termijn; duurzame, herbruikbare data maakt verschillende 
toepassingen in ontwerp,  uitvoering en beheer mogelijk: 

• Fasering 

• Bepaling van hoeveelheden 

• Clash detective 

• … 
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Hoe zijn we er aan begonnen? 

• Welke informatie hadden we, wat  
niet? 

 
- PAS 1192 (nu ISO 19650) 
- Geen EIR, BEP of LOD 

 

• ‘Stap voor stap’ en ‘object per object’ 
 

- Start opmaak BIM uitvoeringsplan 
- Type objecten, welk object wanneer, 

opdeling, naamgeving 
- Detailgraad 
 

- Opbouw OTL in samenhang met 
gemodelleerde objecten 

 
- Toevoegen GIS data 
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EIR 

Een BIM project opstarten 

BEP 

 

AWV Consultant 
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Bestaande brug Silvertoplaan over de spoorweg 



11/19/2019 15 

Bestaande brug Silvertoplaan over de spoorweg 
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BIM Knoop Zuid - Samengesteld model 



BIM Knoop Zuid - Samengesteld model 



DEMO KNOOP ZUID 
Navisworks model 
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Knoop Zuid (R0 - Antwerpen) 
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Knoop Zuid (R0 - Antwerpen) 



11/19/2019 21 
21 

BIM 
GEEN 3D, MAAR DATA 

3D Visualisatie  

Informatie Management 

Coördinatie- & 

samenwerkingsproces 

Data structuring 



11/19/2019 22 

Object Type Library (OTL)| Implementatie 

Object list with unique 
codes and set of 

parameters

Level Of Information (LOI)
Project Specific

Model Elements Table
(MET)

Input for

Via Dynamo

Via Subassembly Composer

Export
to Solids

Revit Model

Civil3D Model
.dwg

Extended data
Data extraction

Data extraction

Overzicht van het proces voor het toevoegen van Object Type Codes door ontwerpteams bij gebruik van Revit (Structuren) of Civil3D (Infrastructuren) 
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Object Type Library (OTL)| Modelleer vereisten 

   CONTENTS 

• Lijst van Objecttypes  

• Level Of Information (LOI) – (informatieleverings specificaties) duiden per 

objecttype aan in welke fase van het project, welke info dient te worden 

aangeleverd voor dit objecttype.  

• Level Of Detail (LOD) – geeft informatie over de vereiste geometrische 

detailleringsgraad van het object. 

• Best practices en richtlijnen voor een correcte structurele opbouw en 

samenhang van de modellen ifv de opmeting: bijkomende info voor het 

modelleerteam. 

DEFINITIE 

• Richtlijn voor het modelleerteam dat de identificiatiecodes bevat 

van de objecttypes, hun respectievelijke eigenschappen 

(parameters) en mogelijk bijkomende info over ‘best practices’. 

Deze richtlijn bevat alle details voor de data ‘output’ uit het 3D 

model 

• Dit document wordt gebruikt voor communicatie met de klant, 

gezien het de modelleervereisten bevat die in het modelleerproces 

moeten worden toegepast. 

• De richtlijn moet een duidelijk overzicht geven op de 

verschillende objecttypes en hun eigenschappen zodat het 

eenvoudig kan ingepast worden in de workflows van de teams.  
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Civil 3D | OTL definitie via Property Sets 
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Civil 3D | Implementatie OTL 
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CIVIL 3D nutsleidingen met object data – ‘WIP’ 
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Samenwerking op een CDE 
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Hoe doen we dit 
praktisch? 

• Keuze van BIM360 als samenwerkingsplatform  

• Instellen van workflows 
• Afspraken rond document- en versiebeheer 

• Update van de BIM-modellen voor de maandelijkse BIM-
coördinatievergadering 

• BIM-model als basis voor overleg, problemen overlopen en visualiseren 

=> Het ‚BIM model‘ is geen statisch gegeven, is een continuë 
opgave! 
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Issues management 
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Tunnels Vlaanderen 
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Tunnels Vlaanderen 

Renovatie en Tunnelveiligheidsdossiers 

• Tunnel = + 200m → 24 in 
Vlaanderen 

• 6 TERN-tunnels  

• De meeste tunnels zijn 
gebouwd in 60’s en 70’s 

• Hoge verkeersintensiteiten ( 
e.g. Kennedy 157K/dag)  

• Hoog % vrachtverkeer en 
ADR transport  

• Stedelijke context 
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TUNNELS VLAANDEREN – Asset Information Modelling 

Van +7000 plannen en ontelbare punten tot 1 model ! 
‘waardecreatie uit beschikbare data’ 
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Tunnels Vlaanderen: 

1. Beverentunnel 

2. Kennedytunnel 

3. Craeybeckxtunnel 

4. Tijsmanstunnel 

5. Waaslandtunnel 

6. Jan de Vostunnel 

7. Bevrijdingstunnel 

8. Vierarmentunnel 

9. Rupeltunnel 
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Tunnelinstallaties: 

- Ventilatie 

- Waterhuishouding 

- Evacuatie 

- Brandbeveiliging 

- Telematica 

- Verlichting 

- … 
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Tunnelinstallaties: 

- Ventilatie 

- Waterhuishouding 

- Evacuatie 

- Brandbeveiliging 

- Telematica 

- Verlichting 

- … 
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Waaslandtunnel 
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Waaslandtunnel 
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Waaslandtunnel 
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2D validatie systeem 
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• Wat ervan te verwachten? 
• Controleinstrument om bestaande toestand te 

vergelijken met beschikbare, analoge informatie en 
plans. 

• Topo-survey => beter begrip van de installaties en 
hun condities 

• Zettingsmetingen 

 

3D scanning & mobile mapping 
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Virtual twin Digital twin 
digitale replica  
Van een asset  

met asset informatie 

virtuele representatie  
van een asset  

zonder asset informatie 

Beelden, videos, puntenwolken, … Digitaal 3D model, geprinted 3D objects, …  

3D scanning 
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Puntenwolk  

Bestaande situatie 

3D scanning voor renovatie 
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Existing situation 
Puntenwolk +  

3D model 

3D scanning for renovation 
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Existing situation 
Point Cloud +  

3D model 

3D model  

bestaande situatie 

3D scanning for renovation 
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Existing situation 
Point Cloud +  

3D model 

3D model  

existing situation 

Te verwijderen 

objecten 

3D scanning for renovation 
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Existing situation 
Point Cloud +  

3D model 

3D model  

existing situation 
To demolish 3D ontwerp MEP 

3D scanning for renovation 
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Clash detectie 
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Clash detectie 



11/19/2019 49 

Clash detectie 
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VR en AR –visualisatie en communicatie 
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Simulatie tunnelincident 
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Lessen en uitdagingen 

 Geen uniek recept voor BIM! 

 Maak op voorhand zoveel mogelijk 
modelleerafspraken => het BIM 
uitvoeringsplan is belangrijk! 

 Denk goed na over de finaliteit en de output 
van de modellen => juiste keuzes maken 

 Wees flexibel, zoek continu naar 
verbetering en optimalisatie van de 
samenwerking 

 Technologische mogelijkheden en 
applicaties wijzigen voortdurend,laat je niet 
afschrikken, implementeer stap voor stap 



Vragen? 
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Arcadis. 
Improving quality of life. 
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Dank u en  
succes met uw BIM-project 

 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

www.wegenenverkeer.be/bim 


