Pipeliner Terugkomdag 6 april 2017
Bouw Informatie Model (BIM) staat vol in de belangstelling, maar
wat wil en kan de pijpleidingsector er mee? Is BIM de toekomst of
zijn er andere manieren van informatie delen en samenwerken die
beter passen bij onze sector?
Diverse sprekers delen hun ervaring, kennis en visie tijdens
interactieve sessies waarbij uw vragen, behoeftes en discussiepunten
centraal staan. Onder de sprekers zijn zowel een docent als oud
student die zich bezighouden met datadelen en BIM. Gedurende de
middag is er ook gelegenheid om onderling bij te praten.

Programma
12:30 		

Ontvangst in de Galerie met lunchbuffet

13:30 		
Welkomstwoord en ontwikkelingen opleiding: 				
		Cindy Dirkx MPT - voorzitter SPL
13:50		
Wat is BIM, wat kun je en wat wil je er mee: 				
		Dr.Drs.Ir. Christoph Maria Ravesloot 		
lector BIM Hogeschool Rotterdam
14:20 		

Introductie parallelsessies

14:30 		

Korte pauze (koffie/thee)

14:45 		

1e parallelsessies

Verdieping
Wat kun je met BIM?

Bovenkamer links
Wat wil je met BIM en data

Bovenkamer rechts
BIM: hoe doe je dat

BIM bij beheerders en in
asset management

Delen van data
ing. Richard van Ravesteijn Centrum Ondergronds Bouwen
Klik hier om alvast meer te lezen

Ervaring A4 Midden
Delfland
Ir. Bas van Loenen Volker infra design

15:15		

Korte pauze, wisselen van zalen

15:30 		

2e parallelsessies

Verdieping
Wat kun je met BIM?

Bovenkamer links
Wat wil je met BIM en data

Bovenkamer rechts
BIM: hoe doe je dat

BIM als nieuwe manier van
werken en denken
Ir. Marcel Hiehle Brabant Water
Klik hier om alvast meer te lezen

Gezamenlijke informatie bij
tendering
Emiel de Bruin Buro Coen

ICT tools
Leverancier van BIM
software

16:00 		

Plenaire afsluiting in de Galerie, met aansluitend borrel

18:00 		

Einde

Na afloop is het mogelijk om ter plaatse te dineren. Gelieve dit uiterlijk dinsdag 28 maart
2017 aangeven bij Art Centre Delft.

Adres

Art Centre Delft
Rotterdamseweg 205
2629 HD Delft

Van de branche, voor de branche, door de branche.

