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BIM is een manier van ontwerpen en beheren waarbij een 

gebouw in een 3D-model wordt opgebouwd. Aan dit model 

kan gedurende het hele bouwproces informatie worden 

toegevoegd. Partijen die bij het bouwproces betrokken zijn 

werken met dezelfde informatie waardoor faalkosten sterk 

verminderd kunnen worden. 

 

BIM 

BIM en BBA 

Heeft u nieuwbouw- of verbouwplannen of beschikt u over een 

bestaand gebouw? Wij verwerken uw wensen naar een 3D-

model. Uit dit 3D-model kunnen wij naast het traditionele 

tekenwerk (plattegronden, doorsneden, gevels, details) ook 

hoeveelheden, ruimtestaten en afwerkstaten genereren. Deze 

informatie is vervolgens te gebruiken in 

meerjarenonderhoudsplannen, calculaties en bestekken. 

 

Werken met BIM is modelleren in plaats van tekenen. Wanneer 

wij voor u een nieuw ontwerp of bestaand gebouw in BIM 

modelleren ontstaat een 3D-model bestaande uit verschillende 

bouwdelen. Deze bouwdelen beschikken over eigenschappen 

zoals lengte, dikte, inhoud en oppervlakte maar bijvoorbeeld 

ook over onderhoudscyclus, locatie en oriëntatie. 

  

 

Met behulp van deze informatie kunt u tijdens het ontwerp, 

beheer en onderhoud van uw gebouw de benodigde 

informatie opvragen. Wilt u voor onderhoudscontracten het 

glasoppervlakte berekenen? Of het aantal vierkante meters 

verkeersruimte? Deze gegevens hebben wij al verwerkt in het 

model en kunnen snel en eenvoudig worden uitgelezen. 

 

Mogelijkheden 

Het model kan zowel tijdens de ontwerpfase als beheerfase 

worden gewijzigd naar de wensen van de opdrachtgever. 

Eventuele (latere) uitbreiding kan worden verwerkt in het 

model waarmee de bijbehorende gegevens zich automatisch 

aanpassen. U beschikt op deze manier altijd over een digitaal 

model van uw gebouw met alle relevante informatie.  

  

Naast het ontwerpen of omzetten van een gebouw naar een 

BIM-model kunnen wij ook met een bestaand BIM-model de 

gegevens gebruiken voor onder andere: 

– Bouwkosten- en investeringsbegrotingen 

– Meerjarenonderhoudsplanningen 

– NEN 2580-oppervlaktemetingen 

Voor meer informatie neem contact op met: 

Ing. G. (Glen) Krab                            

06 41 43 10 61               

glen.krab@bba-bv.nl    

 
 



Referentieprojecten 

 

The Student Hotel Rotterdam  The Student Hotel      

Gemeentewerf   Gemeente Heemskerk  

Tijdelijke units OSG West-Friesland   Stichting Onderwijs en Huisvesting Hoorn 

Woningen Doetinchem  Syntrus Achmea Real Estate & Finance 

Woonzorggebouw De Peelhorst Amsterdam Stichting PuurZuid   

Renovatie zorgwoningen Amsterdam Stichting Cordaan 

Wijkgebouw Acaciaplein  Gemeente Schagen     
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