
 
 
[[[[  IN TEK; VERWIJDER BG PLOT]]]] 
 
 
 
 
Maak een sheet aan: 
 
 [tab ‘View’, panel ‘Sheet Composition’ >] ‘Sheet’ 
 
 Het kan zijn dat de gewenste formaten niet beschibaar zijn:    
 

 
 
  De ontbrekende ‘sheets’ of ‘titleblocks’ (A4, A3 etc.) kunnen ingeladen worden met 

de knop ‘load’, door te bladeren naar de map ‘Titleblocks’ in de map 
‘ProgramData’ (Zie het pad hieronder, in de adresbalk van de afbeelding). 
 
Als de map ProgramData ontbreekt –bijvoorbeeld omdat Revit niet goed/compleet 
geïnstalleerd is, dan kunnen de bestandjes hier XXXXXXXXXXXX gedownload 
worden. (Plaats die dan op een plaats op bijvoorbeeld de C-schijf, en blader –na op 
de knop ‘Load’ geklikt te hebben- naar deze bestanden toe. De bestanden kunnen 
allemaal in één keer geselecteerd en ingelezen worden, waarna het bovenstaande 
menu er als volgt uit komt te zien: 
 
(Opmerking: Deze ‘Sheets’ of ‘Titleblocks’ hebben het formaat .rfa en zijn dus gewone 
‘Revit-families’. Een ‘Revit-family’ kan dus ook iets heel anders zijn dan een 
bouwkundig object!) 

 
 
 

 
 



 
   Na de betreffende bestanden geladen te hebben ziet het menu 

er als volgt uit: 

   
 
 
   Kies voor deze oefening het A1-metric formaat 
 
 

De sheet verschijnt in de (speciale map in de) Project Browser. Daar kan de 
sheet geselecteerd worden en –door vervolgens op de rechter muisknop te 
klikken- mbv de optie ‘rename’ van een nieuwe naam voorzien worden. 
 
 

Opmerking: Revint kent –anders dan ArchiCAD- niet zoiets als een Master layout. Het is wel mogelijk 
om bepaalde items van het informatieblok ‘vast’ in te stellen, zodat zij op nieuw aangemaakte sheets 
‘automatisch’ verschijnen. Deze informatie kan ingevuld worden op de eerste sheet die aangemaakt 
en ingevuld wordt, óf in het speciale menu dat opgeroepen kan worden via: [tab: ‘Manage’] > ‘Project 
Information’. 
 
  
Het plaatsen van de views op de sheet gaat heel eenvoudig: in de ‘Project Browser’ 
kan simpelweg –bijvoorbeeld- de view ‘Begane Grond’ geselecteerd worden, en naar 
een plaats op de sheet gesleept worden. 
 
Voordat we dat doen is het verstandig eerste enkele instellingen van de te verslepen 
views -in de betreffende Properties Menu’s ervan- te optimaliseren: 
 
 
(Als het Properties Menu uit staan, dan kan dat als volgt weer aangezet worden: 
 
  (tab ‘View’ > ‘User Interface’ > vinkje plaatsen bij ‘Properties’) ) 
 
 

1) Zet –als dat nog niet het geval is- de ‘region’ (de contour (=omtreklijn) van 
de view) aan door een vinkje te plaatsen bij ‘Crop Region Visible’:  
 

 



(Als het vinkje geplaatst is, maar de region/de contour/het kader is niet zichtbaar, dan 
kan dat zijn omdat de region zo groot is dat hij ‘buiten het beeldscherm’ valt. 
Oplossing: zoom uit!) 

   
2) Maak nu de ‘region’ zo klein mogelijk door –middels het klikken op de 

bolletjes- de randen ervan zo strak mogelijk tegen het model aan te slepen: 
 

 
 
 

       
 
 
 

Opmerking 1: het item ‘Crop View’ –boven het zojuist genoemde item in het het 
Properties Menu- dient om eventueel een deel van de tekening onzichtbaar te maken 
(op de sheet). 
Het item ‘Annotation Crop’ dient om belangrijke teksten –die door de ‘crop’-actie op de 
sheet verdwenen zijn- alsnog en/of apart toe te kunnen voegen op de sheet 

 
 
 

3) Zet de schaal –bovenin Properties Menu of linksonder op het scherm- op 
de waarde die op de sheet gewenst is. (Voorbeeld: Op een A4-4 sheet kan 
een gemiddelde woning -6 x 10 meter- heel goed schaal 1:100 geprint 
worden: de geprinte versie van de woning wordt dan6x10 cm) 

 
 
 
 

Opmerking 2: In een op de sheet gesleepte view kan het gewenst zijn om bijvoorbeeld 
niet de doorsnede-lijnen zichtbaar te hebben en/of andere instellingen te handhaven. 
Het is gebruikelijk om voor een tekening –bijvoorbeeld de Begane Grond- méérdere 
views in de Project Browser te hebben: één ‘werkview’, en één view die bedoeld is om 
op de sheet geplaatst te worden. (Overigens… het uitzetten van de doorsnedelijnen 



kan door ze te selecteren en dan –via de tweede muisknop- te kiezen voor ‘hide 
elements’) 

 
Opmerking 3 (aansluitend op opmerking 2). Een bepaalde view kan altijd maar op één 
sheet geplaatst worden. Is het gewenst dat dezelfde view ook op een andere view 
geplaatst wordt, dan kan de originele view in de Project Browser simpelweg 
gekopieerd worden (selecteren, en na klikken op de rechter muisknop kiezen voor 
‘Duplicate View’(*)), waarna de kopie –al dan niet met gewijzigde/eigen instellingen- 
op de tweede sheet geplaatst worden. 

   
‘* Kies bij ‘Duplicate View’ voor de ‘eenvoudige’ optie. De optie met de 
toevoeging ‘with Detailling’ creëert kopieën waarbij ook de 2D-info –zoals 
maatvoering en ‘Room Tags’ mee-gekopieerd worden. De optie ‘Duplicate as 
a Dependent’ wordt gebruikt bij grote gebouwen, waarbij in de originele view 
het gebouw als geheel wordt getoond, en in de ‘Dependent Views’ de 
verschillende vleugels van het gebouw. (Identieke kopieën dus, maar waarbij 
een deel van het origineel wordt weggelaten) 

 


