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Exporteren van een IFC-bestand in Revit 

Om betere IFC-bestanden te exporteren vanuit Revit maken we gebruik van de add-in voor Revit van Sourceforge. 

 
 
Stap 1: Download de IFC add-in voor Revit: 
 
Via onderstaande link kan je deze downloaden voor jouw versie van Revit.  
https://sourceforge.net/projects/ifcexporter/files/ 
 
Stap 2: Maken van ‘parts’ bij gebruik van samengestelde elementen: 
 
Wanneer je gebruik maakt van samengestelde elementen kan je, voor een betere export, je model in ‘parts’ 
opdelen. Hiervoor maak je eerst een kopie van je model.  
- Wanneer er aan worksharing wordt gedaan, is dit iets moeilijker (zie pdf ‘Revit - Doorgeven van een 
Central Model’).  
 
Selecteer je volledig gebouw in 3D en druk op ‘Create Parts’. Het kan zijn dat Revit enkele ‘errors’ 
weergeeft. Zoals:  

- Wall part could not be properly adjusted for join condition. Geometry may be inaccurate. 
- Revit does not allow creating parts from certain elements. Parts wil not be created from these 
elements.  
- Can’t make Parts out of these Elements. Parts were deleted.  
- Parts could not be created from this family instance. 

Enkel wanneer ‘Could not create parts for …’ verschijnt moet je opzoeken over welk ‘element’ het hier 
precies gaat door op ‘Show’ te klikken. Dit element dien je handmatig aan te passen zodat er wel parts 
gemaakt kunnen worden. Soms is het voldoende het eens opnieuw te tekenen.  
Opmerking: Lagen met een variërende dikte moeten als een apart element getekend worden! 

 

  
 
Stap 3: Exporteren van een IFC-bestand vanuit Revit: 
 
Het is belangrijk bij het exporteren dat je in een 3D-view van Revit gaat staan. In deze view bepaal je op 
voorhand, met behulp van ‘Visibility/Graphic Overrides for 3DView: 3D Controle’ (sneltoets ‘vv’) wat je wil 
exporteren en wat niet. Wat je laat zien, zal geëxporteerd worden.  
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Wanneer je model ‘parts’ bevat, duid je in je 3D-view bij ‘Properties’ onder ‘Parts Visibility’ ‘Show parts’ 
aan.  
 

 
 
Ga naar het menu van Revit > Export > IFC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 www.kumpen.be 

 

Versie 1 p. 3 

BOUW│INFRA│VASTGOEDONTWIKKELING│RENOVATIETECHNIEKEN│TUNNELING│PPP 

Wanneer je op ‘IFC’ klikt, verschijnt er een tweede scherm ‘IFC Export’ met verdere instellingen van je IFC. 
Klik op ‘Modify setup…’. 
 

 
 
Hierbij heb je aan de bovenzijde 3 tabbladen ‘General’, ‘Export property sets’ en ‘Advanced’. Elk van deze 
tabbladen dienen correct ingevuld te worden.  
 
 General: 

Duid het vinkje ‘Export only elements visible in view’ aan. Enkel de elementen die je laat zien in het 
3D-beeld zullen geëxporteerd worden.  

 
 
 Export property sets: 

Duid de vinkjes ‘Export Revit property sets’ en ‘Export IFC common property sets’ aan. Hierdoor 
zullen meer parameters meekomen naar je IFC-bestand.  
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Advanced: 
Enkel wanneer je gebruik maakt van samengestelde elementen, uitgelegd in ‘stap 2’ van dit 
document, duid je ‘Export parts as building elements’ aan.  

 
 
Het exporteren van je bestand kan enige tijd duren, afhankelijk van parts, de hoeveelheid,… Ook kan er 
een zwart scherm verschijnen. Dit is normaal, geef Revit de tijd om het IFC-bestand te maken.  
 


