
WERKBLAD

KOLOMKAST

KASTPLANKEN

KASTDEUR +  
SCHARNIEREN

Shaping the future together

Data extractie gebouw 

Alle projecten bij CONIX RDBM Architects worden 
gestart in Revit met een op maat gemaakte templa-
te. Alle benodigde componenten met hun bijbeho-
rende codering zijn erin verwerkt en sluiten naad-
loos aan op het moederbestek. 
Bij ontwerpen die in de aanbestedingsfase zitten, 
worden meetstaten en technische beschrijvingen 
verwacht. Dit wordt gedaan volgens de methodiek 
van C3A. Het moederbestek is een bedrijfsdocu-
ment waar alle veelvuldig gebruikte materialen com-
pleet beschreven en gesorteerd zijn op keynote. 
Zodra men verzekerd is dat alle componenten in de 
juiste schedule verschijnen, kunnen de schedule 
exports aangemaakt worden met de C3A export 
tool. Die exporteert de geselecteerde schedules als 
tekstbestanden. 
Deze tekstbestanden kunnen daarna weer in Excel 
ingeladen worden die gelinkt is met het moederbe-
stek. Hier vindt een controle plaats of de keynotes 
en eenheden kloppen. Zodra dit in orde is, kan de 
import naar Excel gestart worden. 
De producten die hieruit komen, zijn een gedetail-
leerde en samenvattende meetstaat. Na deze twee 
meetstaat soorten kan de technische beschrijving 
in Word aangemaakt worden. Dit is een kwestie van 
een druk op de knop en een controle achteraf.

Beschrijving project
De site is het voormalige Mediacenter. De locatie is onderverdeeld in 
4 deelgebieden: O’Sea Charme (Fase 1), O’Sea Beach (Fase 2), O’Sea 
Event (Fase 3) en O’Sea City (Fase 4). Het deelgebied ‘O’Sea 
 
Beach’ (Fase 2) is het zuidwestelijke deel van het terrein. Dit gebied 
grenst aan O’Sea Charme (Fase 1) en de Troonstraat. 

Het deelgebied ‘O’Sea Beach’ (24.950 m²)  betreft een gemengd 
project met 236 woonvoorzieningen en bijhorend woon-ondersteunend 
programma. Er is ontworpen vanuit de gedachte dat de publieke 
ruimte en de gebouwen samen een coherente en goed gedefinieerde 
omgeving creëren. Het deelgebied bestaat uit drie verschillende 
gebouwen (HI, JK en L).
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ZONDER KEYNOTES PARAMETERS

Beschrijving project
Belangrijk is om het rustoord uit het sociale isolement te halen. Er wordt 
geopteerd om een ruimer geheel aan diensten uit te bouwen die mee 
‘leven op de berg’ brengen.  De uitdaging is om dit ‘leven’ tot in de 
dagelijkse leefwereld van de bewoners door te trekken. Er is gezocht 
naar manieren om de bewoners zicht op dit leven te geven. Dit is 
vertaald naar de analogie van de traditionele ‘Vlaamse woning’. 
Je komt binnen in de inkom, vervolgens kom je in de woonkamer,  

met zicht op de voortuin -het dorpsplein. Achteraan de woning is de 
veranda met zicht op de achtertuin -het bos.  
 
Per bouwlaag worden drie leefgroepen –woningen- gekoppeld tot één 
afdeling. De basis vormt de woning met 8 à 10 bewoners met een eigen 
eet- en zitruimte, keuken en twee toiletten. Deze woning functioneert 
zelfstandig, maar er kan af en toe gekozen worden om de drie woningen 
als afdeling te laten functioneren.
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Data extractie interieur

De extractie van data bij het interieur gaat op de-
zelfde wijze als bij de data extractie van gebouwen. 
Enkel bestaat dit geheel uit op maat gemaakte 
componenten. 
Voor het interieur zijn twee type meetstaten: een 
kast meetstaat waar de kasten per strekkende me-
ter geteld worden en een componenten meetstaat 
waar alle onderdelen zoals ovens, hang en sluit-
werk, handgrepen en scharnieren geteld worden. 
De kasten worden gemodelleerd met Curtainwalls 
waarin de kastverdeling met Curtaingrids getekend 
worden. Binnen de verdeling staan Curtainpanels 
waarin geneste Casework families zitten zoals kast-
jes met daarin een deur, planken, grepen en lades. 
Alle Casework families worden apart geteld. 
Door voor het interieur een apart moederbestek aan 
te maken, kan er op dezelfde wijze als bij het ge-
bouwen hoofdstuk een Technische beschrijving met 
twee bijbehorende meetstaten aangemaakt worden.

Data circulair
De ‘Door’ families van CONIX RDBM Architects bestaan uit twee 
geneste Generic Model families: deurblad en deurkader. Beide families 
hebben veel keuzemogelijkheden in hun vorm en eigenschappen. Om te 
voorkomen dat er een extreem grote Revit bibliotheek ontstaat voor de 
deuren, is er slim met de codering omgegaan. 

Afhankelijk van de configuratie van de deur, kan de keynote variëren. 
Die worden in Family Parameters gevormd. Dynamo leest de keynote 
onderdelen uit, zet die achter en plakt die vervolgens in een door ons 
gedefinieerde parameter. Zodra dat gebeurd is, zou er een data export 
gedaan kunnen worden. Indien deuren gewijzigd zijn, dan moet Dynamo 
nog eens gestart worden.


