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‘Welke meerwaarde heeft digitaal bouwen binnen een integraal bouwproces?’

studiov2
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studioV2 knows BIMtools to improve your workflow

We don’t develop software to improve BIM

Wij adviseren en ondersteunen bouwpartners (bouw-

heer, ontwerper, uitvoerder… en beheerder) in hun

digitale werkmethode en bieden diensten aan op

maat van hun bedrijf en hun doelstellingen. We

streven daarbij naar een circulaire datadoorstroom op

basis van een virtueel gebouwmodel.
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‘Welke meerwaarde heeft digitaal bouwen binnen een integraal bouwproces?’

studiov2
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digitaal bouwen
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1380 - tekeningen met tekst als voorbereiding op de werf. On site werd continu bijgestuurd door de
Bouwmeetser(s). Hij stuurde een leger van vaklieden aan die alles ter plekke maakten en monteerden. Alle
coördinatie en wijzigingen gebeurden ad hoc en on site. (bouwtijd: 1296-1472)
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1885 – gedetailleerde tekeningen met tekst van op voorhand geprefabriceerde stukken als voorbereiding op de werf. Ter plekke
werden verbindingen gemaakt en werden zo weinig mogelijk bijsturingen gemaakt. Alles werd dus zo goed mogelijk op voorhand
gedocumenteerd, gecoördineerd en geprefabriceerd. (bouwtijd: 1884-1889)
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2003 – 2021 Sinds de intrede van de computer is het opbouwen van een bouwdossier geëvolueerd naar een manier
waarbij we niet langer lijnen trekken op papier maar slimme objecten samenvoegen tot één geheel. Waarbij elk object een
definitie heeft en weet hoe het zich verhoudt tot het geheel. Voorafgaand aan de bouwfase bouwen we het gebouw al eens
virtueel. We doen dat om potentiële fouten op te sporen en informatie te coördineren tussen alle betrokken partners van
een project.
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“BIM: Manier van (samen)werken in de bouwsector waarbij met behulp van digitale technologie (o.a. bouwinformatie-
modellen) informatie gestructureerd wordt beschreven, beheerd en uitgewisseld tijdens de volledige levenscyclus van een
project (van programmafase tot exploitatiefase).”
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integraal bouwproces
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stabiliteit

architectuur

sanitair
sprinkling

elektra

HVAC

Gecoördineerd BIM
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Samenwerken = delen, controleren en communiceren
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Samenwerken = delen, controleren en communiceren 
over alle gebouwgerelateerde informatie
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Voor alle bouwpartners, ook de gebruiker, doorheen de volledige levens-
cyclus van een gebouw!
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MAKE SHORE
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BIM VISIE

Het inzetten van BIM voor het visualiseren, simuleren, coördineren en beheren van projecten

over hun hele levenscyclus maakt voor de Provincie West-Vlaanderen en de betrokken VME’s het

bouwproces toegankelijker en transparanter. Dit leidt tot een beter onderbouwde en eenduidige

besluitvorming en een vlot proces van concept over ontwerp tot uitvoering en oplevering,

waarbij alle vooropgestelde projectspecifieke parameters en hun onderlinge relaties steeds optimaal

op elkaar en op de projectvereisten kunnen afgestemd worden.
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±0,000

+0,685

+3,069

+5,873

+8,674

+11,479

+14,285

+17,086

+19,892

3DSCAN bestaande toestand

360° foto’s gebouw
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Virtueel gebouwmodel ifv communicatie
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Virtueel gebouwmodel ifv simulatie
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Virtueel gebouwmodel ifv coördinatie & participatie
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Bedankt!
Vragen?


