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Dankzij BIM staan creativiteit en efficiëntie centraal in het architectenbureau.

Vlotter werfverloop
dankzij BIM

Architecten staan
doorgaans niet te
popelen om BIM in de
armen te sluiten. Q-BUS
Architectenbureau uit
Lummen vormt daarop een
grote uitzondering. Sinds
2017 werkt het bureau
uitsluitend op deze manier,
zelfs als de bouwheer
en/of hoofdaannemer
geen vragende partij zijn.
Dat was onder meer het
geval bij een project voor
Chevron Phillips Chemicals
in Tessenderlo. Niettemin
bewees Q-BUS ook daar
dat BIM voordelen voor
alle betrokkenen oplevert.
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BIM geeft reeds in de ontwerpfase een erg realistische weergave van het toekomstig gebouw.

BIM st im u ler en o p i nd i re c t e wi j z e
Ook aannemers die nog op de traditionele
manier werken, laat Q-BUS Architectenbureau
niet per se links liggen. Maar het
architectenbureau probeert ze wel te
stimuleren om deze stap te zetten, zelfs op
indirecte wijze. Architect Dirk Driesmans: “We
delen onze kennis met plezier en stellen onze
BIM-modellen bij aanbesteding en uitvoering
zonder enige voorwaarde ter beschikking.
Daarnaast geven we de bouwheer een
korting op ons ereloon als hij voor een

Bij Chevron Phillips Chemicals werd BIM ook gebruikt om de kantoorinrichting en de uitrusting van de werkplaatsen
in virtual reality aan de afdelingsverantwoordelijken voor te stellen.

BIM-compatibele hoofdaannemer kiest. In de
case van Chevron Phillips Chemicals koos
Groep Van Roey trouwens zelf om in het
BIM-verhaal mee te gaan. Niet verwonderlijk,
want een vlotte uitvoering is ook voor de
hoofdaannemer erg interessant. Bovendien
openen er zich perspectieven voor een
verregaande prefab, waarmee in dit geval op
de erg strikte veiligheidsrichtlijnen kon
worden ingespeeld en minder arbeiders op
de werf nodig waren. Tevens laat BIM toe om
beter met tijdsdruk om te gaan. Zo was de
ruwbouw van het kantoor en de werkplaatsen
van Chevron Phillips Chemicals in
Tessenderlo in drie maanden klaar! En ook de
verdere afwerking verliep vlot, onder meer
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