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2.  HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG 

UITWISSELEN?

OpenBIM – Export obv IFC 

ARCHICAD 19

Dit document geeft aanwijzingen over hoe met 

Archicad 19 aan de Basis Informatie Levering 

Specificatie (ILS) kan worden voldaan. De 

onderdelen van de ILS worden hieronder één 

voor één behandeld.

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van Archicad 19. 

IFC-exporteren
Basis instellingen IFC2x3 TC1. 

Gebruik voor het aanleveren van een model voor BIMcoördinatie en als referentiemodel voor andere partijen de IFC translator Bouwkundig 

Coordinatie Model. Deze kun je zonder verdere aanpassingen gebruiken.

NOTE: 

Als je zelf een aangepaste translator maakt, let er dan op dat er onder het tabblad Export Options in het submenu Data Settings de optie All

Archicad BIM Parameters uitgeschakeld is.

NOTE:

Hiervoor is de Keymember editie gehanteerd
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3.1  BESTANDSNAAM

WAT IN IFC

Zorg altijd voor een uniforme en consistente 

benaming van (aspect)modellen binnen het project. 

voorbeeld:  

<Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel> 

In beginsel de naamgeving aanhouden cf. de concept versie RVB BIM Norm v2.0. 

DeBimnorm.nl/?download=256

Mogelijk kunnen in het BIM-protocol ook andere/aanvullende afspraken zijn vastgelegd, dan deze aanhouden. 

Voorbeeld: 

B-INS-WL  

B-BWK-C

Bij het opslaan van het bestand kun je de .ifc(zip) file de juiste naam mee geven.

TIP: 

Als je de bestandsnaam instelt in publisher, dan heb je altijd de juiste bestandsnaam en translator. Het wekelijks aanleveren van een model kan 

zo met één druk op de knop.

Voor gevorderden: door met de rechtermuisknop op het item in de publisher te klikken kan de naam worden uitgebreid met autotext, waaronder 

bijvoorbeeld de datum van de laatste revisie (indien je de revisietool gebruikt)

3.2  LOKALE POSITIE EN ORIENTATIE - NULPUNT

De lokale positie van het bouwwerk is onderling 

gecoördineerd en ligt vlak bij het nulpunt. tip: maak 

gebruik van een fysiek 0-punt object, 

gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee  

naar IFC.
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In Archicad wordt het project-nulpunt bij export ook het nulpunt van de IFC. Hieraan is verder 

niets in te stellen. 

Positioneer het project-nulpunt cf de gemaakte afspraak 

Voorbeeld; 

stramien A-1 ligt op 10000mm x 10000mm tov het 0.0.0-punt (oorsprong) 

Z-as = 0 = bwk afgewerkte begane grond vloer

Modelleer een fysiek Nulpunt object op de oorsprong welke het nulpunt aanduidt.  Exporteer 

deze mee naar IFC.

Overige zaken mbt nulpunt-coördinatie kunnen worden ingesteld via:

Options/Project Preferences/Project Location

Hier kan de hoogte t.o.v. NAP worden ingesteld en de precieze locatie van het gebouw op de 

wereld (RD coordinaten), alsmede de noordrichting (bijvoorbeeld tbv. simulaties)

Let op: 

In de standaardtemplate die in Nederland met Archicad wordt meegeleverd staat de hoogte van peil op 20m 

+NAP. Stel dit per project bij op de juiste NAP indien nodig, of op 0!

Eventuele positie ten opzichte van NAP kan ook bij ‘reference levels’ worden ingesteld

NOTE

De instellingen voor de oriëntatie van het model worden niet mee geëxporteerd in het IFC model. Indien er 

gevraagd wordt om een noord-georiënteerd model zal het model werkelijk gedraaid moeten worden.
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3.3  BOUWLAAGINDELINGEN EN 

NAAMGEVING

WAT IN IFC

Alleen bouwlagen benoemen als ifcBuildingStorey-

Name.

Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.

Zorg er binnen een project voor dat alle 

partijenexact dezelfde consistente naamgeving 

aanhouden, numeriek te sorteren met een 

tekstuele omschrijving

voorbeeld 1:  00 begane grond 

voorbeeld 2:  01  eerste verdieping

Geen wanden en andere elementen modelleren met een hoogte van meerdere verdiepingen. De scheidingslijn hoeft niet perse op de

verdiepingshoogte te liggen, maar wel daar in de buurt. Vaak worden de buitenwanden gescheiden tussen verdiepingen op het niveau van 

bovenkant constructieve vloer. Zorg dat objecten aan de juiste verdieping zijn toegekend. Je kunt dit altijd wijzigen door met je rechtermuisknop 

op een object te klikken en relink home story te kiezen.

let op: het nummer van de verdieping in  Archicad wordt niet mee geëxporteerd. De story name dient dus '00 begane grond' te zijn; zie 

onderstaande screenshot.
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3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN

WAT IN IFC

Gebruik het meest geëigende type  BIM-entiteit,  

zowel in de bronapplicatie als de IFC-entiteit.

voorbeeld: vloer = ifcSlab, wand = ifcWall,  balk = 

ifcBeam, kolom = ifcColumn, trap = ifcStair,  deur = 

ifcDoor etc.

In Archicad kunnen we per object bepalen met welke entiteit het object geëxporteerd dient te worden naar IFC. Dit doen we in 

Selection Settings van een object, in het tabblad Tags & Categories. Bij Element Classification kan uit ieder mogelijk 

objecttype in IFC gekozen worden.

Voorbeeld: 

Bijvoorbeeld als een balie uit Beams, Slabs en Walls in het model 

staat kun je deze elementen alsnog de juiste classificatie geven als je 

deze naar IFC exporteert.

Specifieke elementen die vaak verkeerd geclassificeerd worden als 

de standaard instellingen gebruikt worden zijn:

Objecten welke met de Object (keukens, sanitair, hwa, railings) of 

Morph-tool zijn gemodelleerd.

Alle objecten welke de Beam-tool gebruikt maar geen balk(beam) is 

(dakranden, rollagen, dakgoten etc.)

plafonds welke met de Slab-tool zijn gemodelleerd.

afwerklagen welke als wand gemodelleerd zijn (bijvoorbeeld tegels of 

voorzetwanden)

Door consequent gebruik te maken van correct ingestelde favorieten kan dit voorkomen worden. 

Maak hiervoor van veel voorkomende objecten een Favorite aan met de juiste ObjectType, NLSfB, loadbearing en in/external classificatie.
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3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

WAT IN IFC

Objecten consistent structureren en 

aanduiden.

In basis altijd TYPE (ifcType, ifcObjectType

of ifcObjectTypeOverride) van elementen  

correct invullen. 

Waar van toepassing ook Name  

(ifcName of NameOverride) correct invullen.

voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol> 
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Benaming van Objecten consequent en betekenisvol.

Voldoen aan DRS-naamgeving? Dit kan door IFC parameter mapping toe te passen (file/file special/IFC2x3/IFC scheme setup.) Je kunt hier 

parameters in IFC (bijvoorbeeld IFCname) vullen vanuit eigenschappen van de objecten. Hieronder een korte uitleg van hoe e.e.a werkt:

Selecteer in de IFC hierarchie IfcElement – al onze bouwkundige onderdelen van een gebouw vallen hieronder. In de middelste kolom selectecteren

we dan Name – dit is de IfcName parameter.

Voor types objecten lager in de hiërarchie kan een aparte regel worden gemaakt

� ZIE VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA
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3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

WAT IN IFC
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Klik nu op New Rule in de derde kolom. Er verschijnt de tekst 'Empty Rule'. Klik nu op Add Parameters. Dit opent een nieuw venster waar alle 

beschikbare parameters uit Archicad kunnen worden toegevoegd. Er is nu een regel gemaakt waarmee het veld IfcName bij export gevuld wordt door 

het samenvoegen van:

• de Layernaam (door op het pijltje achter deze regel te klikken kan deze gesplitst worden, waardoor bv alleen eerste de 2 

cijfers van de Layername zichtbaar worden)

• de Element Classification

• de Full Element ID

Door op het pijltje achter de knop Add Parameters te klikken kan er nog statische tekst (bijvoorbeeld spaties of underscores of een 

bedrijfsnaam) worden toegevoegd. 

VERVOLG

� ZIE VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA



HOE  IN NATIVE SOFTWARE (ARCHICAD)

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING

WAT IN IFC
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Het eindresultaat kun je in het Tags & Categories tab bekijken:

VERVOLG
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3.6 INFORMATIEINDELING 

CLASSIFICATIE NL-SFB

Voorzie objecten in basis van een 

viercijferige NL-SfB variant-elementencode.

voorbeeld: 22.11

Alle objecten in het 3D BIM voorzien van een NL-SfB codering, minimaal 4 cijfers. Exporteren in IFC naar IfcClassificationReference.

Deze classificatie kan per object of selectie van  meerdere objecten ingevuld worden bij Tags & Categories / Manage IFC properties:

selecteer 'apply predefined rules‘:

� ZIE VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA
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3.6 INFORMATIEINDELING 

CLASSIFICATIE NL-SFB
hiermee kun je IFC, Stabu of unicode classificatie toevoegen:

1. selecteer coderingstype

2. selecteer de codering

3. selecteer de juiste code

4. selecteer apply

VERVOLG

TIP:  

maak schedules waarin de IFC parameters 

controleert worden.

vooral of loadbearing en external/internal

overeen komt met de 4-cijferige codering. 

omdat dit 3 losse parameters zijn, wordt soms 

de code aangepast, maar de loadbearing

parameter vergeten.
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3.7   OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT 

MATERIAAL

WAT IN IFC

Voorzie objecten van een 

materiaalbeschrijving (ifcMaterial).

voorbeeld: kalkzandsteen

Bij alle 'standaard' modelleertools zoals beams, slabs, walls en roofs wordt automatische de naam van het Building Material ingevuld in de IfcMaterial

propertyset.

Bij Objecten zoals balustrades, Doors, Windows en Stairs gaat dit echter niet goed. De IfcMaterial wordt gevuld met de naam van de 

doorsnedearceringen, omdat deze objecten ook niet echt uit Building Materials zijn opgebouwd.

Er zijn meerdere manieren om toch de juiste data in het model te krijgen.

1.Quick & dirty: zorg dat je arcering dezelfde naam heeft als het Building Material. Dit geldt voor alle voorkomende arceringen in een object. Dit werkt 

alleen bij een object uit een beperkt aantal materialen, zoals een trap of simpele balustrade. Deze workflow is de moeite van het proberen waard 

omdat het weinig extra werk oplevert.

2.Voor een revisiemodel: als er een revisiemodel wordt gemaakt, converteer dan alle ramen, deuren, trappen en objecten naar Morphs en geef deze 

het juiste Building Material. Verder bewerken is dan onmogelijk, en bij de nieuwe morphs moeten wel weer gecontroleerd worden of de 

objecteigenschappen uit andere onderwerpen nog goed staan.

3.Eigen propertyset en parameter aanmaken: 

open de IFC Scheme Setup 1

� ZIE VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA
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3.7   OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT 

MATERIAAL

WAT IN IFC

Zoek in de modelhiërarchie het type object op waar het om 
gaat, in dit geval een IFCStair. Selecteer deze en klik onderin 
de middelste kolom “New Property/Classification”

Maak in de Pset_Staircommon een nieuwe parameter 
Material aan. Kies hiertoe eerst de  juiste propertyset bij 
Property Set name, en vul daarna de naam in bij Property 
Name. De Property en Value type Single Value en IFCLabel
zijn prima hiervoor.

2

3

VERVOLG

Selecteer de objecten waar het over gaat en open de Object 
selection settings
Open nu in het tabblad Tags & Categories de link Manage IFC 
properties…
Als het goed is staat je nieuwe Property in Pset_Staircommon. 
Vink deze aan en vul het tekstvlak in met de materiaalinfo.

4

5

6
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3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN

In basis zijn doorsnijdingen en doublures  

in een aspectmodel niet toegestaan.  

Controleer hierop.

Alle objecten Consequent als losse objecten modelleren met een Bruto Geometrie.

Dit voorkomt dat objecten door elkaar heen zijn gemodelleerd (elkaar snijden) en zorgen voor clashes, en dat hoeveelheden betrouwbaar zijn. Dit gaat 

in Archicad met de standaard settings voor Building Materials vanzelf goed.

De twee factoren die de intersectie van materialen regelen zijn: 

1. De Intersection Priorities van de Building Materials – met een getal tussen 0 en 999 bepaal je welk materiaal “voorrang” heeft. Hogere cijfers 

gaan voor lagere, en worden in het materiaal met een lagere prioriteit automatisch gespaard indien ze door elkaar heen lopen.

2. Het Intersection Group Number in de layer settings (het nummer voor de layer name). Objecten op lagen met een verschillend nummer gaan 

geen interactie aan en kunnen dus clashes veroorzaken als ze niet goed gemodelleerd zijn.

Een aantal objecttypes doen niet mee bij de automatische 

intersectie met Building Materials:

• Morphs

• Roofs

• Shells

• Objecten (zoals trappen, balustrades)

Deze objecten moeten dus via Solid Element Operations of de 

Trimfunctie van objecten waar ze eventueel doorsnijdingen mee 

hebben worden afgetrokken. Deze functie kan snel opgeroepen 

worden door het te bewerken object te selefcteren en op de 

rechtermuisknop te klikken. Daar selecteer je 'Connect' om de 

verschillende mogelijkheden te bereiken.

Controleer altijd zelf je export voor verzenden/uploaden
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4.1  DRAGEND / NIET DRAGEND -

LOADBEARING

WAT IN IFC

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  

FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 

uit van de Pset_BeamCommon.

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,  

van de eigenschap IsExternal [True/False]

tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 

gevel behoren tot IsExternalTrue.

In Archicad kunnen we per object bepalen hoe het object ge-exporteerd moet worden naar IFC. Dit doen we in 

“selection settings” van een object, in het tabblad “tags & categories”. 

De relevante keuzes zijn: 

Structural Function (loadbearing)

en Position (IsExternal).
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4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING

WAT IN IFC

Voorzie objecten, wanneer van 

toepassing, van de eigenschap FireRating.

voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in 

minuten in bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

Deze waarden kunnen worden ingevuld bij Selection setting/ tabblad tags & categories/Manage IFC properties. 

Bij deuren en ramen wordt deze waarde in de IFC-parameters automatisch ingevuld als deze onder het kopje 

Parameters Stuklijsten in de object settings goed zijn ingevuld.
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