
     

 

 

Gemodelleerde vorm omzetten tot BIM 
“opening” 

 
In deze uitleg gaan we er vanuit dat u een kozijn vrij heeft gemodelleerd in 3D met lichamen/opgedikte 
polygonen. U kunt deze vorm slimmer maken zodat die automatisch muren openknipt in 3D en 2D. 
Tevens wordt bij opslaan als IFC automatisch een opening aangegeven en een “door” of “window”  
naar het IFC bestand aangemaakt. 

 
• Open de tekening waar uw kozijn zich in bevindt. 

• Selecteer dat kozijn(F9). 

• Kopieer   alle onderdelen van het kozijn. 

• Start een nieuwe sessie. 

• Start een nieuwe tekening. 

• Kies sjabloon KOZIJN . 

• Plak het kozijn in de tekening  . 

• Verplaats (F11) de linkeronderhoek van het kozijn naar de oorsprong 0,0,0. 

•  
Nu gaat u het gat tekenen dat straks automatisch van de muur wordt afgetrokken met een 
negatief lichaam. Bij het verwijderen van het kozijn wordt het gat hersteld en is de muur weer 
dicht. Bij “opslaan als IFC” wordt de noodzakelijke “opening’ in het IFC bestand aangemaakt. 
 

• Zet deze werkbalk actief: 

 
• Klik op de meest linkse knop. U slaat hier meteen op als “@kozijn”, gaat naar vooraanzicht en 

krijgt wat hulplijnen erbij. 

•  
• Teken het gat met het 2e icoon. U start automatisch al in 0 0 0 

• Zet F8 aan. 

• Teken als 1e punt rechtsonder, volg de vorm van het kozijn.  

• Het laatste punt geeft u nooit zelf, maar geef wel een ENTER. 

•  
 



     

 

 

• U ziet dat Xo voor “Breedte’, Yw voor “Automatische muurdikte” en Zo voor “Hoogte” 
automatisch zijn toegekend.  

• ARC+ vraagt nu nog om de negge. Met ENTER kiest u 75. Of u tikt een waarde naar keuze in. 
Het wordt sowieso een variabele maat. 

• Verplaats (F11) het kozijn in het bovenaanzicht met de afstand van de negge (75mm) in de 
richting van Y. Zie de afbeelding van het bovenaanzicht. 

 

 

• Verwijder alle Hulplijnen  

 
Een kozijn bestaat uit een 3D model en een 2D doorsnede in het XY-vlak. In de 2D XY-presentatie 
moeten slimme knopen aangegeven worden om de muur 2D open te knippen. Volg de volgende 
stappen om dit goed voor elkaar te krijgen. 
 

• Het derde icoon van rechts start het opslaan:

 
• Geef een naam en klik op PRESENTATIE -> neem de instellingen hieronder over en klik op 

OK. 

 
• Ga naar de map C:\ARC+ X9 Edition\ARCALIB\OPENINGS\NL+\ 

• Maak, als u dat nog niet heeft gedaan, een map voor uw eigen bureau aan “_BUREAU” 
Daaronder eventueel weer een submap “Kozijn” etc. 

  



     

 

 

• Meteen vraagt de opdracht om de 2D presentatie.  
 Vink OVERSCHRIJVEN aan en klik op OK. 

 
• Als uw doel is om een IFC-model voor te bereiden, bent u nu klaar. 

 
Als uw doel is om ook nog een bouwkundige tekening te maken, volg dat deze stappen: 
 

• Klik één keer op UNDO. Dus één stap terug. U ziet nu weer uw 3D model. 

• Selecteer alles (CTRL + A). 

• Stel de juiste penkleur in voor profielen via het “schildersezel”-icoon. 

 
• Trek de profielen over met polygonen, die u 2D (niet render) gesloten maakt. 

• Kies dan pen 240 voor de aanzichtlijnen van glas/vensterbank/dorpel etc. (alles wat NIET 
gesneden wordt in een doorsnede, op hoogte dus). 

• Verwijder de selectie. U houdt de 2D presentatie over, excact zoals u dat bouwkundig zou 
willen zien in 2D. 

• Selecteer weer alles met CLTR + A 

• Kopieer dat in het Windows Klembord met CTRL + C. 



     

 

 

• Open de 2D presentatie die u al had gemaakt met het 2e icoon van rechts. 

 
• Plak: CTRL + V. U ziet nu de tekening van net weer, alleen nu zitten de noodzakelijke controle 

punten erbij. 

• Maak de selectie leeg met F9. 

• Sla deze presentatie op met meest rechtse icoon. XY, 1:100 en overschrijf. 

• Uw kozijn is nu klaar voor gebruik. 

• Test of het kozijn goed werkt, zowel in 3D als in 2D. 
 

  



     

 

 

TIPS & Adviezen 
 
U kunt nu meteen altijd detail aanbrengen en meer fases toevoegen in 2D met laag 200, 201, 202 
voor fase 0, 1 en 2. U opent de XY presentatie weer, past die aan en slaat de nieuwe versie met 
overschrijven. 

 
U kunt het kozijn nog voorzien van extra parametrische maatvoering, bij voorkeur in de 3D presentatie 
en aanvullend indien nodig ook in de 2D XY doorsnede.  
Dit kan met het maatvoer icoon en openen + opslaan van de 3D of XY presentaties. 

 
 
U kunt uw eigen kozijnen helemaal laten aansluiten op de CADez kozijnen en vlotter renderen als u 
dezelfde penkleuren overneemt. U vindt ze in de schildersezel: 

 
U past uw selecties aan met het “potloodje” -> huidige instellingen toepassen. 

 
 


