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Gebruik van C3A-methodiek voor bepalen van hoeveelheden  

Vanuit Revit kunnen er op diverse manieren meetstaten gegenereerd worden. De C3A werkmethodiek is één 

methodiek waarmee men snel & eenvoudig meetstaten uit Revit kan trekken. In dit document wordt in 5 

stappen de C3A methodiek uitgelegd. 

 
Stap1: aanmaken/aanpassen van artikellijst en keynotelijst  
Stap2: invullen van keynotes in Revit 
Stap3: schedules aanmaken 
Stap4: controle model 
Stap5: meetstaat maken 
 
Stap1: aanmaken/aanpassen van artikellijst en keynotelijst  
Het basisprincipe van de C3A werkmethodiek is het invullen van de keynote op materiaal- of 
typeniveau. Naast de keynote-lijst is er ook sprake van een artikellijst: artikelnummers moeten 
helemaal identiek zijn aan de keynotes.  
 
-Aanmaken 
 
De standaard artikellijst van Kumpen kopiëren en hernoemen naar ‘artikellijst_naam werf’.  
Hierin moeten de project-specifieke artikelnummers toegevoegd worden en de overbodige posten 
mogen hier uit verwijderd worden. De artikellijst heeft steeds dezelfde layout:  
 

 
 
Vertrekkende van de artikellijst kunnen we een keynotelijst maken. Sla de artikellijst op als 
‘keynote_naam werf.xls’ en geef het de volgende layout:  
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Maak van de keynotelijst een txt-bestand en sla het op als txt (MS DOS). Dit txt-bestand dient 
ingeladen te worden in Revit: annotate � keynote � keynote settings. 
 
-Aanpassen 
 
Voeg de ‘nieuwe’ post toe in de project-specifieke artikellijst en KOPIEER deze naar de keynotelijst 
van het project, rekening houdend met de layout van de lijsten. 
Het kopiëren is een beveiliging tegen het eventueel typen van fouten. De posten moeten immers 
identiek overgenomen worden, anders loopt het mis.  
Maak van de keynotelijst een txt-bestand: opslaan als txt (MS DOS).  
Schrijf steeds het reeds bestaande txt-bestand over zodat de naam dezelfde blijft.  
Dit txt-bestand dient opnieuw ingeladen te worden in Revit: annotate � keynote � keynote settings. 

 
Stap2: invullen van keynotes in Revit 
 
De keynote is van essentieel belang voor het genereren van meetstaten. Tijdens het modelleren dient 
de modelleur koppelingen te maken tussen de gemodelleerde elementen en de bestekcode. Deze 
koppeling wordt gemaakt door het keynote-veld van elk element in te vullen; hetzij op typeniveau, 
hetzij op materiaalniveau. Het invullen van dit keynote-veld wordt vergemakkelijkt doordat het is 
gekoppeld aan de keynote-lijst(.txt). 
 
De keynote wordt op 2 verschillende niveaus ingevuld: 

- Ofwel op type niveau: deuren, balken, trappen, generic models etc… 
- Ofwel in de materialen: vloeren, wanden, kolommen etc… 

 

De reden hiervan is dat elementen op verschillende manieren worden geteld of gemeten. Deuren 
moeten geteld worden per stuk, samengestelde of enkelvoudige vloeren worden gemeten in 
oppervlakte of beton in m³. De verschillende meetmogelijkheden zijn de volgende: 
0=stuks 
1=lm 
2=m² 
3=m³ 
5=kg 
 

Op type niveau: stuks, lm en kg 
Bij elementen die per stuk, per lm of per kg dienen geteld te worden, moet de keynote ingevuld 
worden op type niveau – het gebruikte materiaal in de objecten is irrelevant voor het uittellen in 
meetstaten. (het is niet belangrijk om het volume aan houten deurbladen te weten, wel hoeveel er 
zijn). 
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Opmerking: de in de afbeelding gebruikte codering stemt niet noodzakelijk overeen met de werkelijke 
codering. 
 
De keynote wordt bij deze elementen ingevuld in de type properties van elk type element. 
 

BELANGRIJK 
Het is van groot belang dat de materialen van een element die per stuk,  per lm of per kg geteld 
moeten worden, geen keynote hebben, anders wordt er een dubbele telling gedaan. 
 

Op materiaal niveau: m², m³  
Materialen worden in oppervlakte, volume en gewicht gemeten in ‘Material Take off Schedules’. Door 
het toepassen van een dimensie parameter (2 voor m²of 3 voor m³) kunnen we een totale hoeveelheid 
genereren. Door het artikelnummer van elke laag in te vullen onder de keynote van elk voorkomend 
materiaal kunnen we de verschillende onderdelen uit elkaar filteren. 
 
De keynote wordt bij materialen ingevuld in de ‘Identity Tab’ en in de naam van materialen: 
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Ook de dimensie van het materiaal moet ingevuld 
worden: 2 voor m² en 3 voor m³. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BELANGRIJK 
Het is van groot belang dat de elementen die gemeten moeten worden per m² of per m³ geen 
keynote hebben op type-niveau, anders wordt er een dubbele telling gedaan. 
 
 
BELANGRIJK 
Bij ‘Loadable Families’ moet je goed opletten waar je het materiaal invult. Het materiaal moet 
dezelfde parameter hebben als de parameter die gekoppeld is aan ‘Material’ in de ‘Properties’ 
van de ‘Family’ 
 
Hieronder zie je de ‘Type Properties’ van een balk. Onder ‘Materials and Finishes’ vul je het materiaal 
in. Maar deze balk bezit 2 ‘Materiaal Parameters’; ‘Materiaal’ en ‘Structural Material’. In welke vul je 
het nu in? 
 

 
 
Om er achter te komen waar je het materiaal moet invullen, moet je naar ‘Edit Family’ gaan. Klik op de 
desbetreffende balk en klik op ‘Edit Family’ in de ribbon.  
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Selecteer de balk in de ‘Edit Family’, nu krijg je de ‘Family Properties’ van de balk. Ga naar ‘Materials 
and Finishes’.  
 

 
 
Bij ‘Associate Family Parameter’ kan je zien waar 
Revit naar ‘kijkt’ voor het invullen van het materiaal. In 
dit geval kijk hij naar de parameter ‘Materiaal’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de ‘Properties’ van de balk moet je dus het materiaal invullen onder ‘Material and Finishes’ bij de 
parameter ‘Materiaal’ en niet bij de parameter ‘Structural Material’. We hadden het materiaal in eerste 
instanties dus juist ingevuld. 
!!! Hierbij maken we de opmerking dat 1 materiaalparameter voor een balk voldoende is. Het is dus 
niet nodig om de parameter ‘Materiaal’ aan te maken. Het materiaal wordt best in de default 
materiaalparameter ‘Structural Material’ ingevuld. Zo kunnen geen vergissingen gebeuren.   
 
 

Stap3: schedules aanmaken 
Er dienen in Revit schedules aangemaakt te worden om, met behulp van de C3A methodiek, 
meetstaten te genereren. Er zijn 4 verschillende soorten schedules mogelijk afhankelijk van 
de dimensie: 
Dimensie = 0 (stuks) 
-Type schedule = Schedule/Quantities 
-Fields: Keynote, Type, Count en Dimensie(=Calculated Value=0) 
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-Filter: Men filtert op de keynotes die in stuks gemeten moet worden. 
- Sorting/Grouping: Men ‘Sort by’ Keynote en duid als Footer ‘Title, count, and totals’ aan. 
 
Dimensie = 1 (lm) 
-Type schedule = Schedule/Quantities 
-Fields: Keynote, Type, Length(of een andere parameter die de lm geeft) en 
Dimensie(=Calculated Value=1) 

 
-Filter: Men filtert op de keynotes die in lm gemeten moet worden. 
-Sorting/Grouping: Men ‘Sort by’ Keynote en duid als Footer ‘Title, count, and totals’ aan. 
 
Dimensie = 2 of 3 (m² of m³) 
-Type schedule = Material Takeoff 
-Fields: Material: Keynote, Material: Name, MeetstaatTotaal(=Calculated Value), Material: 
Dimensie, Material: Area, Material: Volume

 
*MeetstaatTotaal=if(Material: Dimensie = 2, (Material: Area / 1 m²), (if(Material: Dimensie = 3, 
(Material: Volume / 1 m³), 0)))) 

-Filter: Men filtert op Material: Dimensie=2 of 3  

 
-Sorting/Grouping: Men ‘Sort by’ Material: Keynote en duid als Footer ‘Title, count, and totals’ 
aan. 
-Formatting: De parameters die nodig zijn voor het berekenen van MeetstaatTotaal worden bij 
het tabblad ‘Formatting’ als ‘Hidden field’ aangeduid. 
 
Dimensie = 5 (kg) 
-Type schedule = Schedule/Quantities 
-Fields: Keynote, Type, Gewicht(=Calculated Value=formule die het gewicht bepaalt) en 
Dimensie(=Calculated Value=5) 
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-Filter: Men filtert op de keynote die in kg gemeten moet worden. 
-Sorting/Grouping: Men ‘Sort by’ Keynote en duid als Footer ‘Title, count, and totals’ aan. 
-Formatting: De parameters die nodig zijn voor het berekenen van het gewicht worden bij het 
tabblad ‘Formatting’ als ‘Hidden field’ aangeduid. 
 
Opmerking: Naast de fields die toegevoegd moeten worden, kan mijn altijd extra velden 
toevoegen. Deze waardes worden dan getoond in de meetstaat van C3A. Meestal wordt de 
parameter ‘mark’ toegevoegd. 
 
 
Stap4: controle model 
Voordat men een meetstaat maakt, dient men altijd de kwaliteit van het model na te gaan. 
Altijd eerst de controle schedules ( CS ) controleren voor er hoeveelheden bepaald gaan 
worden.  
 
 
Stap5: meetstaat maken 
1.In Revit in de ribbon op ‘C3A’ klikken. Zo activeer je de schedule exporter. 
2.‘Schedules Exporteren’ kiezen. 
3.De schedules selecteren die in de meetstaat opgenomen moeten worden en aanduiden 
waar deze opgeslagen dienen te worden. 
4.Leeg Excel-bestand openen. 
5.In Excel op het tabblad C3A klikken. 
6.‘Nieuwe meetstaat’ aanduiden. 
7.‘Meetlijnen importeren’ aanduiden. 
8. ‘Artikelveld’: hier dien je te browsen naar het project-specifieke artikelbestand dat je 
aangemaakt hebt.  
‘Bestanden met metingen’: hier dien je te browsen naar de zojuist aangemaakte bestanden 
(txt-bestanden). 
Wanneer je deze bestanden hebt aangeduid, verschijnt er automatisch een lijst met al de 
opgemeten artikelnummers. Achter elke regel hoort een groen vinkje te staan. Wanneer dit zo 
is, klik je op ‘Importeer’. Wanneer dit niet zo is, verbeter je de fout die het programma 
aangeeft. 
9.Het Excel-bestand opslaan en een naam geven  
10.Als het Excel-bestand klaar is, kan je de bovenste rijen selecteren en klikken op ‘velden 
verwijderen’. Dan pas kan de automatisch ingevulde tekst verwijderd worden.  
Hier kan je dan voor een vorderingsstaat bijvoorbeeld een afbeelding toevoegen van de 
uitgevoerde elementen.  


