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Agenda:
■ Wat doet het IB Amsterdam, hoe is het IB gepositioneerd binnen de 

gemeente en wat is de relatie met het Archief
■ Opwerken documenten naar de huidige ontwerptechniek
■ Cultuuromslag naar “het denken in objecten”
■ Hoe gaan we nu om met objecten (typen) in de projecten bij het IB en hoe 

ziet dat er nu uit
■ Little BIM & BIG BIM
■ Hoe de levering tot stand komt richting het IB vanuit de Opdrachtnemer naar  

Assetmanagement
■ Koppeling Ingenieursbureau, Assetmanagement en het Archief
■ Toekomstvraagstukken
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Wat doet het IB Amsterdam, hoe is het IB gepositioneerd 
binnen de gemeente en wat is de relatie met het Archief
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Positie IB:

Het Ingenieursbureau is binnen de gemeente de partner op het gebied van 
inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. We 
bereiden de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur en de inrichting van 
de stad voor.

Actief van initiatief tot en met uitvoering:
■ civiele constructies, water en deltatechnologie 
■ stedelijke inrichting en milieu 
■ infrastructuur en verkeersadvies 
■ project- en contractmanagement

Het Ingenieursbureau is lead buyer voor alle inkoop in het fysieke domein. We zetten de vraag in de 
markt en begeleiden de aanbesteding van begin tot eind, van het bepalen van de inkoopbehoefte 
tot en met het contractmanagement.
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IB en de relatie met het Archief:

Archief raadplegen voorafgaand aan een Project.
Raadplegen van tekeningen, berekeningen, bestekken, foto’s, etc…
De tekeningen en berekeningen geven inzicht in de bestaande 
constructie. Der IST Situation. Je moet zelf dus wel specifiek weten 
waarnaar je op zoek bent.
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Opwerken documenten naar de huidige 
ontwerptechniek

■ Het ontwerp werd tot voor kort verwerkt in tekeningen. Huidige 
situatie is dat de informatie in een Bouw Informatie Model wordt 
verwerkt. Der SOLL Situation.

            En dit is heel iets anders dan een 2D/ 3D tekening!
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Hoe gaan we nu om met objecten (typen) in de 
projecten bij het IB en hoe ziet dat er nu uit 
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Little BIM & BIG BIM:

Little BIM ➔ Informatie uit 3D model wordt gebruikt voor een maar 
paar doelen. 

Visualisatie van de planning , VR voor de omgeving of alleen een hoeveelheden 
export aan de hand van gestandaardiseerde objectdefinities (IMBOR, 
Amsterdamse OTL). Model wordt doorgegeven aan de aannemer om 
uiteindelijk als As-Built terug te komen in het Archief (volgens leverings 
afspraken). Hou deze laatste zin even vast!
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Little BIM & BIG BIM:

BIG BIM ➔ Informatie uit 3D model wordt gebruikt voor een groot 
aantal doelen. 

Visualisatie van de planning , VR voor de omgeving, gekoppeld aan DMS van 
aannemer, eisenverificatie, hoeveelheden, object specificaties, oplossen van 
logistieke vraagstukken en dit ook aan de hand van gestandaardiseerde 
objectdefinities (IMBOR, Amsterdamse OTL). Model wordt via VISI en met 
behulp van COINS aan de aannemer doorgegeven om uiteindelijk als As-Built 
bij de Assetmanager en in het Archief (volgens leverings afspraken) terug te 
komen. Hou deze laatste zin even vast!
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Centrale rol van een Bouw Informatie Model

30-10-2017 16



Centrale rol van een Bouw Informatie Model

30-10-2017 16



Centrale rol van een Bouw Informatie Model

30-10-2017 16



Centrale rol van een Bouw Informatie Model

30-10-2017 16



Centrale rol van een Bouw Informatie Model

30-10-2017 16



Hoe de levering tot stand komt richting het IB 
vanuit de aannemer

▪ COINS = open BIM-standaard = zipfile met alle vooraf te definiëren 
relevante informatie voor een project

▪ Doorzoekbaar middels SPARQL Queries en opgezet met RDF / 
OWL (Ontology Web Language)
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Hold on to your seatbelts
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Hold on to your seatbelts
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Koppeling Ingenieursbureau, 
Assetmanagement en het Archief

IB-apps en AM-apps die toegang geven tot dezelfde informatie waardoor 
het mogelijk is om met behulp van de apps deze informatie terug naar 
het Ingenieursbureau te krijgen. Informatie als contracten, berekeningen, 
3D modellen.
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Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen

OTL Meetinstructie
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CBIS – koppeling met OTL attributen
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Aanbevelingen vanuit het Nationaal Archief 
(DUTO scan)
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Toekomstvraagstuk    1 van 2

▪ Hoe dynamisch is het archief nu met >2000 projecten in de stad?
▪ Is er in de toekomstige situatie überhaupt wel sprake van archief? Of spreken we 

over de realisatie van een records continuüm waarbij je momenten kunt bevriezen 
en terughalen, maar onderdeel vormt van de lifecycle, waarbij naast een fysieke 
lifecycle je ook een data lifecycle hebt?

▪ Blijven we in de verschillende rollen, opdrachtnemer, opdrachtgever, beheerder/
assetmanager, lees programmeren assets. Doen we dit vanuit verschillende 
informatiebronnen of vanuit een gedeeld model, dat bruikbaar is voor verschillende 
rollen? En wat wordt hierin de rol van het archief?
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Toekomstvraagstuk    2 van 2

▪ Werken we vanuit concept digitale stad met (technische) historie? Of houden we 
vast aan concept van overbrengen? 

▪ Wat is/wordt de bron? Is er binnen de stad een 3D volledig model, die wordt 
gehost door SAA (digitale kluis) en die adviseert, en via links op onderdelen aan 
andere (historisch/technisch) geïnteresseerden ism datalab toegang geeft?

▪ Zullen we dan maar geen 3D in het Archief opnemen?
▪ Hyperlink vanuit het Archief naar de Bouw Informatie Modellen?
▪ Is het Archief via RDF/ OWL en sparql queries te benaderen?
▪ Is echt wel alles online te benaderen?
▪ …
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