
Baf-BIM les lesweek 3 

 
 
 

1) 3B HSB-element aanpassen 
 

2) Funderingsstrook tekenen 
 

3) Houten balkvloer (bg/dak, mbv Array ) 
 

4) Vliesgevels 
 



3B HSB-element aanpassen en ‘instellen’  
(incl. gegevens tbv bouwfysica- en kosten BIM!) 



xxxxxxxxxxxx 

In het 3B ‘wall’-menu staat maar één 
HSB-constructie: 
 
22_3B_hsb 95mm 
 
Dit type zou als binnenwand kunnen 
dienst doen, maar is te eenvoudig 
van opzet om als gevelconstructie te 
kunnen dienen 



xxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Isolatie?? 



xxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 

Op het tabblad ‘Physical’ kan 
een lambda-waarde voor het 
betreffende onderdeel/de 
betreffende laag worden 
ingevuld, maar ook … 
-voor een snelle/vereenvoudigde 
berekening-  
… één waarde voor de 

gehele gevelconstructie  



xxxxxxxxxxxx 

Hetzelfde geldt  
– op het tabblad ‘Identity’ – 
voor de kosten van de 
bouwdelen: met één waarde 
voor de gehele 
gevelconstructie 
– ipv voor alle onderdelen een 
aparte éénheidsprijs (*)– 
… kan er snel een begroting 
gemaakt worden. 
(baf-BIM les lesweek 4; vul 
alvast een waarde in!) 

* Wat is het voordeel 
van deze werkwijze? 



Het verschil tussen ‘oude’ en moderne hsb-
wanden 



Het verschil tussen ‘oude’ en moderne hsb-
wanden 

Ter plaatse van de 
stijlen: geen isolatie! 





Moderne hsb-details: 
ook de stijlen zijn ge- 
isoleerd 





Soms zelfs met twéé 
toegevoegde lagen. 
(De binnenste wordt dan gelijk 
gebruikt om 
installatievoorzieningen in onder te 
brengen) 



xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Aanpassen dus! 



Revit: ‘Edit Assembly’ 

Video tutorial over het aanpassen van de opbouw van een 
samengestelde wand (‘Edit Assembly’): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BaF6l-tMi8s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BaF6l-tMi8s
https://www.youtube.com/watch?v=BaF6l-tMi8s
https://www.youtube.com/watch?v=BaF6l-tMi8s


Fundering (‘op staal’) tekenen 



xxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxxxx 



Funderingsdetail HSB 

xxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxxxx 

Funderingsdetail HSB 



Funderingsdetail HSB 

xxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxxxx 

Funderingsdetail HSB 



Funderingsdetail HSB 

xxxxxxxxxxxxxx 



xxxxxxxxxxxxxx 

Funderingsdetail HSB 



http://bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/Oefening_HHS/H
andleiding_De_HHS-woning_Stap-voor-
Stap_Getekend.pdf 

Funderingsdetail HSB 

Revit-handleiding ‘Fundering met vloerplaat op  
opgemetseld stukje muur op funderingsbalk’: 

(Pagina 13-20 van deze handleiding) 

http://bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/Oefening_HHS/Handleiding_De_HHS-woning_Stap-voor-Stap_Getekend.pdf
http://bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/Oefening_HHS/Handleiding_De_HHS-woning_Stap-voor-Stap_Getekend.pdf
http://bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/Oefening_HHS/Handleiding_De_HHS-woning_Stap-voor-Stap_Getekend.pdf


Houten balkvloer (mbv ‘Array’) 



https://www.youtube.com/watch?v=jH9Dku-we_A 

Houten balklaag 

Een houten balklaag kan met ‘Beam System’ gemaakt 
worden, maar het is veel gemakkelijker om één balk te 
plaatsen (NB, view range instellen, want balken verschijnen standaard ónder 

het vloerniveau!) en die balk met ‘Array’ te 
vermenigvuldigen: 

(vanaf 2:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=jH9Dku-we_A


Vliesgevels 



Vliesgevels 

Vliesgevels: 
 
 
http://www.bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/VideoTutorial_Step_07/Leerstof_vt07.php 
 
(vanaf 1:10 ) 
 
 
Curtain wall 
(> Temporary Isolate) 
> Grid lines (kan ook met edit type) 
> Mullions (> select all gridlines (op tmp. mdfy. tab )) 
 
 
 
 
 
 

http://www.bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/VideoTutorial_Step_07/Leerstof_vt07.php
http://www.bouwonderwijs.net/Galleries/Revit/VideoTutorial_Step_07/Leerstof_vt07.php




Extra HSB 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=pD
PVNkFeiQM&feature=emb_logo 
 
 
HSB-element productie 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=pDPVNkFeiQM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=pDPVNkFeiQM&feature=emb_logo
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