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Visie van STADSBADER CONTRACTORS

BIM Toepassingen

• Delen van informatie
• Digitaal bouwen 
• Uitzetten
• Grondverzet 
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Kerncijfers

410
medewerkers

Omzet: ca.

€170
miljoen
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Disciplines

• Bruggen

• Tunnels

• Sluizen

• Sporen en bovenleidingen

• Wegen 

• Civiele werken in de industrie

• Onderhoud infrastructuur

• PPS- en DB(F)(M)-projecten
Actief in België voor:

• Private en publieke klanten
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Visie

Samen bouwen aan een duurzame maatschappij, 
onze mensen helpen mee het verschil te maken en de 
bouwwereld van de toekomst vorm te geven. 
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Ambitie

Via een multidisciplinaire en hoog performante aanpak
engageert STADSBADER CONTRACTORS zich als 
toonaangevende aannemer. 
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Bedrijfswaarden



Afbeelding verwijderd i.v.m. auteursrechten.
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Visie van Stadsbader contractors

BIM Toepassingen

• Delen van informatie
• Digitaal bouwen 
• Uitzetten
• Grondverzet 



Delen van informatie
Chiel Beckers 



Delen van informatie
- Waarom gebruik maken van een Common Data Environment

• Samenstelling van verschillende systemen (FIT for purpose)
• Consistente informatie
• Toegang tot alle relevantie informatie
• Gestructureerde informatie 
• Bruikbaarheid van informatie (goedkeuring)



Delen van informatie
• Consistente informatie

• Versiebeheer

• Statuscodes 



Delen van informatie
• Toegang tot alle relevantie informatie

• Rol gebaseerde toegangsrechten (discipline) ≠ individuele

• Standaardisatie = veiligheid en tijdsbesparing 



Delen van informatie
• Gestructureerde informatie 

• Gemakkelijk vindbaar 

• Geen uitgebreide mappenstructuur 



Delen van informatie
• Gestructureerde informatie 

• Standaard naamconventie (ADEB – VBA)



File naming convention: flexible, orthogonal & logical

Standard format:
PR165-JEA-A-AIN-DR-HA01-0003-short_textual_description

Project: 3 to 10 chars

Who? Organisation: 3 to 10 chars        – which organisation or company made this file?

Responsibility? Role: 1 standard char – what is the organisation doing in this project?

What’s in the file? Type: 2 standard chars

Where? Spatial breakdown: project specific 4 to 8 chars
(with some suggestions for building/civil/infra)

Number (2 to 6 digits)

Short description

What’s it about? Functional breakdown: 3 standard chars (+ project specific)

Extended format:
PR165-JEA-A-AIN-DR-HA01-0003-E-1-short_textual_description

State: 1 standard char (optional)

Phase: 1 standard digit (optional)

5

3

4

4

nFor fields with a variable size, we propose a default suggestion in all examples:



Delen van informatie
- Gebruik maken van een Common Data Environment

- Standaard document benaming (ADEB-VBA)



Digitaal Bouwen
Karen Troën



Voordelen Digitaal bouwen 
• Beter inzicht in de te bouwen constructie
• Problemen worden opgemerkt in vroeger stadium
• Eventuele wijzigen en gevolgen door aanpassen ontwerp zichtbaar en bespreekbaar
• Efficiëntere uitvoering nadien – minder onvoorziene problemen tijdens bouwfase 

(kosten dalen)
• Samenbrengen van verschillende disciplines



Voorbeeld uit praktijk
- Werf Ecorecreaduct

- Afwijkende uitvoering tegenover aanbesteding

- Verschillende partijen verantwoordelijk voor verschillende constructie

- Knooppunten worden beter zichtbaar (Onderbouw/Bovenbouw/Staalbouw/...)



Volgende stap – 3D Wapenen
- Efficiënter - Extra snede opvragen, 3D zicht,...

- Automatische buigstaten opmaken – Buigstaat is altijd correct

- Kleinere foutenmarge - Je ziet de wapening ten opzicht van het model

- Beter begrijpbaar voor werfteam en uitvoering - Moeilijke wapeningknopen visueel maken

- Complexere vormen mogelijk

- Eventuele wijzigingen nadien hebben minder impact - Tijdswinst

Spoorbrug Genk – Zoolwapening pijler Spoorbrug Genk – Wapening landhoofd LO



Wapeningsmodel is via IFC beschikbaar voor werfteam en kan geraadpleegd worden wanneer nodig.

3D aanvulling bij 2D plan

Wapening oplegtoestellen – Pijler Spoorbrug Genk



Problemen waarmee we momenteel te maken hebben
- Voorgespannen (stalen)brugliggers

- Niet elke OA werkt met BIM

- Deelmodellen die niet op juiste coördinaat liggen

Ecorecreaduct: Stalen brugliggers OA met montage zeeg



Ontwerpteam VS Werfteam
- Soms moeilijk om werfteam mee te krijgen in BIM – Wat is de meerwaarde, het kost ons enkel meer

- Eens ze overtuigd zijn en voordelen inzien, veel bijkomende vragen (Extra snedes-Zichten-Besprekingen rond 

het model-Optimalisatie-...)

- Volumes van oa. beton makkelijk op te vragen voor maandelijkse vorderingen – afspraken voordien nodig

- Duidelijke afspraken nodig voor de start (Wat wil je uit model halen?) - Wat je er niet insteekt, kan je er niet 

uithalen

- 3D Faseringen opmaken

- Door het virtueel te bouwen los je heel veel problemen op tijdens het ontwerp van het model

- Andere manier van denken

- Opmerkingen worden gemaakt op het 3D model

- ...



Samenbrengen van verschillende disciplines

• Puntenwolk (Trimble)
• C3D (surfaces): Bestaand terrein
• Geluidscherm model (Revit)
• Bekisting + wapeningsmodel 

(Strakon)
• Coördinatiemodel (Navisworks)



Machine sturing
C3D (surfaces): Bestaand terreind, 

toekomstig terrein

Klassiek, handmatig uitzetten 

piketten en/of opvolgen kraan

Rechtstreeks aansturen van 

machines vanuit virtuele wereld 

3D-model



Grondverzet 
Opmeting met drone beelden



Grondverzet 



Vragen?


