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Onderzoeksvragen integratie GIS-BIM
Welke vragen kunnen door welke partners worden onderzocht en beantwoord?
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BIM GIS integratie
Op welke wijze kunnen organisaties in
Nederland BIM en GIS data koppeling
binnen hun samenwerking, privaat en
publiek, om bij te dragen aan duurzame
stedelijke inrichting en beheer en op
welke wijze kan het management van
data in BIM en GIS koppeling worden
georganiseerd, binnen
randvoorwaarden die door wetten en
regels worden voorgeschreven?
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GIS- BIM
integratie
• Wat opvalt is dat er in de praktijk
minder sprake zal zijn van een
koppeling tussen BIM en GIS,
omdat die technisch al mogelijk
zou zijn?
• Hoe blijkt de vraag uit de praktijk
te beantwoorden dat een
koppeling leiden zal tot integratie
van data uit BIM in GIS en
andersom?

A. Welke implicaties heeft het
integreren van GIS- en BIM-data
voor de belangen van
samenwerkende en
concurrerende partijen?
B. Welke kennis en faciliteiten
hebben we nodig om die data
werkelijk te kunnen integreren?
C. Welke partijen moeten daarbij
worden betrokken?
D. Wie van de aanwezigen kan en
wil (met elkaar of evt met andere
partijen) met een
praktijkgerichte vraag aan de
slag te gaan?
E. Welke urgentie is er om
onderzoek te financieren met
externe fondsen?

1. Op welke wijze kunnen burgers met
digitalisering van informatiestromen
geholpen worden bij investeringen?
2. Hoe kunnen organisaties
beleidsmaatregelen nemen, die BIMGIS integratie ondersteunen?
3. Op welke wijze kunnen gemeentes
de zoektocht van burgers naar
modellen ondersteunen, die
uitrekenen of verduurzaming van de
warmtebehoefte van een woning
duurzamer en goedkoper kan dan via
een verplichte aansluiting op een
warmtenet?
4. Op welke wijze een digitalisering van
de stad bijdragen aan het langer
veilig en gezond thuis wonen van
bewoners?

5. Op welke wijze kan een digitale stad
bijdragen aan een
vergunningsstroom die
gecombineerd wordt met impact
meting op circulariteit, CO2?
6. Op welke wijze kan met een digitale
stad in BIM en GIS de impact van het
gebruik van bouwmaterialen op
circulariteit worden voorspeld?
7. Op welke wijze kan een BIM GIS
koppeling bijdragen aan het
berekenen van impact van
bouwlogistiek op luchtkwaliteit en
bouwgeluid, CO2 productie?
8. Op welke wijze wordt nieuwe kennis
over BIM GIS integratie en koppeling
gedeeld onder professionele
gebruikers en belanghebbenden?
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9. Op welke wijze kun je klantwaarde ontwikkelen op
basis van een
10.Op welke wijze kan een BIM GIS koppeling dynamisch
blijven, zodat wijzigingen in BIM en in GIS via de
koppeling uitgewisseld blijven worden?
11.Hoe kunnen veranderingen de stad Rotterdam via BIM
GIS koppelingen zichtbaar worden voor gemaakt voor
ontwerpende architecten, stedenbouwers en
planologen, zodat die kunnen zien welke ontwerp
ingrepen welke effecten op de stad zullen hebben?
12.Op welke wijze kunnen weergegeven over
zoninstraling via een BIM GIS koppeling bijdragen een
energie balans voor gebouwen en buurten?
13.Op welke wijze kunnen weergegeven over
hoeveelheden neerslag via een BIM GIS koppeling
bijdragen een water balans voor gebouwen en
buurten?
14.Op welke wijze kunnen bestaande technische
faciliteiten om BIM en GIS te koppelen integraal
onderdeel worden van toepassingen in de praktijk?
15.Op welke wijze kunnen diverse belanghebbenden in
de praktijk van elkaar leren over BIM GIS koppeling en
BIM GIS integratie, voor bijvoorbeeld pijpleidingen
infrastructuur, voor bijvoorbeeld werkzaamheden bij
Rijkswaterstaat, voor bijvoorbeeld taken binnen
watermanagement?

16.Op welke wijze kan een BIM GIS integratie in een
digitale stad bijdragen aan het combineren van
energieopwekking, stadslandbouw en sociaal
ondernemen?
17.Op welke wijze kan een organisatie met BIM GIS
integratie op basis van een digitale twin van Rotterdam
klantwaarde ontwikkelen, bijvoorbeeld via een virtuele
bezoek aan musea?
18.Waarom zou een eigenaar een BIM model van het
pand parallel willen koppelen aan bijvoorbeeld het
energielabel?
19.Op welke wijze kan een toekomstbestendige open
data standaard en open source voor BIM GIS koppeling
worden ontwikkeld voor voorlopers, die
gebruikersvriendelijker is dan de huidige
mogelijkheden?
20.Welke behoefte aan data is er vanuit gebruikers aan
zowel de BIM als aan de GIS kant? Welke kennis willen
beide gebruikers delen? Wat willen beide gebruikers
met de data doen en bereiken? Aan welke criteria voor
een standaard zou de data moeten voldoend
(technische integratie)?
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21. Op welke wijze kan een organisatie
beleidsmaatregelen afleiden uit een op BIM
GIS integratie gebaseerde Digital Twin,
voor het bevorderen van de gezondheid
voor kwetsbare bevolkingsgroepen bij
hittestress, geluidsbelasting, verminderde
luchtkwaliteit en risico’s bij externe
veiligheid?
22. Op welke wijze blijven burgers in de
digitale stad op basis van BIM GIS
integratie, vrij van te veel invloed van
commerciële partijen en overheid en op
welke wijze worden grondrechten
geborgd?
23. Welke invloed heeft de relatie tussen
fysieke stad en virtuele digitale stad op het
ruimtelijke en sociale gedrag van
gebruikers?
24. Op welke wijze draagt een virtuele digitale
stad bij aan de synergie en verbinding van
de menselijke contacten?

25. Op welke wijze kunnen burgers zelf de
toekomstige stad ontwerpen?
26. Op welke wijze kan in een BIM GIS
integratie de levenscyclus van een gebouw
meegenomen worden bij
vergunningsprocedures,
renovatieprocedures, onderhoudsregimes,
en bij nieuwe modellen voor levenscyclus
management?
27. Op welke wijze kan “just-in-time” levering
van bouwmaterialen, zonder diesel
materieel op de bouwplaats en zonder
overlast van de omgeving met een BIM GIS
integratie worden bevorderd?
28. Op welke wijze kan een op BIM GIS
integratie gebaseerde materiaal distributie
bijdragen aan optimalisatie van de logistiek
en van het onderhoud?
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W E L K E PA R T N E R S T E A M E N O P O M E E N O N D E R Z O E K S V R A A G T E B E A N T W O O R D E N ?
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