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BIM: DE AANNEMER

Ramon Smeets, werkvoorbereider bij Smeets Bouw in Maastricht, is sinds enkele jaren ook BIM-manager. Die functie 
vervulde hij ook bij de uitbreiding en verbouwing van winkelcentrum Makado in Beek. “Dat betekent dat we de inbreng 
van alle partijen – architect, aannemer, constructeur en installateur – coördineerden”, aldus Smeets. “Het voordeel van 
BIMmen is, dat knelpunten (clashes) snel inzichtelijk zijn, doordat alle informatie in één model samenkomt. Het nadeel bij 
Makado was, dat de tijd om de modellen op te tuigen relatief kort was en dat er gaandeweg nog een aantal wijzigingen 
kwam. Ook blijkt het nog lastig om BIM daadwerkelijk op de werkvloer te krijgen. In de praktijk werken de uitvoerders 
op de bouwplaats nog gewoon met papier.” 

Ten aanzien van het BIMmen adviseert Smeets nieuwe gebruikers om in de voorfase genoeg tijd te reserveren. “Belang-
rijk is om met kleine stappen te beginnen. Omdat je virtueel aan het bouwen bent, moet de aannemer er vanaf het 
begin bij betrokken worden, naast de architect en de constructeur. Tijdens de verfijning van het proces kunnen andere 
partijen daarbij aansluiten.” Daar is Patrick Mudde, BIM engineer bij Sanitair Installatiebedrijf Hoogendoorn BV, het mee 
eens. “Bij Makado hebben wij onze installatie ontworpen in het 3D-model en deelgenomen aan de BIM-overleggen en 
clashbesprekingen. Zelf zie ik vooral voordelen aan BIM: doordat de informatie van alle partijen in één model is ver-
werkt, kan de communicatie sneller verlopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de interne prefabricage, het onderbouwen 
en verwerken van berekeningen en het verhelpen van clashes.” Nadelen aan BIM zijn er volgens Mudde nauwelijks, 
behalve dat het wel een investering vergt, ook in leerprojecten voor BIM engineers en modelleurs.

Over vijf jaar is BIM niet meer weg te denken, meent Mudde. “Het is nu aanhaken of afhaken.” Smeets verwacht dat 
het BIMmen over een aantal jaren ook is doorgedrongen tot de bouwplaats. “Nieuwe augmented reality toepassingen 
zoals de Microsoft Hololens, die 3D-objecten in de werkelijkheid projecteert, zullen dan wijdverbreid hun intrede 
hebben gedaan op de werkvloer. En tegen die tijd zal ook meer gebruik worden gemaakt van prefabricage, zoals 3D 
betonstorten.” 
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In de derde af levering van de serie over BIM: de rol van de (onder)aannemer.

Patrick Mudde

http://n-architecten.nl
https://twitter.com/N_Architecten
https://www.facebook.com/NArchitecten
http://nl.linkedin.com/pub/peter-claassens/a/3ba/995


Opdrachtgever Aprisco heeft N Architecten gevraagd de modernisering 
en beperkte uitbreiding van het themacentrum Uden op zich te nemen. 
Dit winkelcentrum aan de rand van Uden is voornamelijk gericht op 
wonen en huisvest onder meer Jysk en Seats & Sofa’s. Nieuwkomer is 
de woonwinkel Van Donzel, met daarin opgenomen Swiss Sense, die 
vanuit het centrum van Uden verhuist naar het themacentrum. 

N Architecten heeft de bestaande luifels en ornamenten van het winkel-
centrum verwijderd en een nieuwe luifel ontworpen. Waar het bestaande 
gebouw eerst volledig grijs was, is nu gekozen voor donkere puien en 
een houten bekleding met witte vlakken en grijze platen. Op die manier 
verkrijgt het gebouw een warmere uitstraling. Op de tweede verdieping 
zijn delen van de pui vervangen door glas, waardoor meer transparantie 
ontstaat.

In het nieuwe ontwerp is ongeveer 300 m² aan winkelruimte toege-
voegd. Ook is de parkeerplaats heringericht en zijn er parkeerplaatsen 
bijgekomen. 

Opdrachtgever: Aprisco Retail Parks
Projectsoort: verbouwing winkelcentrum
Oppervlakte: twee laags winkelen met sportcentrum 
à ca. 16.450m² vloeroppervlakte
Ontwerp/realisatie: 2016-2017
Ontwerpers: Peter Claassens en Roel Raeven
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Met ingang van het nieuwe jaar hebben we een nieuwe website. Te gebruiken op pc/laptop, tablet en telefoon. Voor alle 
informatie over onze projecten, nieuws en actualiteiten, kijk op n-architecten.nl. 
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FIJNE FEESTDAGEN

Alle medewerkers van N Architecten wensen u prettige 
feestdagen en een mooi en inspirerend nieuw jaar.


