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Een databank gebaseerde oplossing voor het 
beheer van lastenboeken en meetstaten



3 plug-ins + 1 databank



Databank = structuur, rechten, samenwerken



Een meertalige oplossing (interface)



Een meertalige oplossing (inhoud)



Geo-IT LastenboekLink 
(Word en Excel)

Johan Van Mol



Moederlastenboeken

• LastenboekLink wordt geleverd met de moederlastenboeken van:
• de VMSW (Bouwtechnisch Bestek)
• de Regie der gebouw (Document 904)

• De Regie maakt zelf ook gebruik van LastenboekLink

• Daarnaast kan élk moederlastenboek geïmporteerd worden,
op voorwaarde dat het een Word document is dat stijlen bevat.



Moederlastenboek: doorlopende tekst wordt data



Moederlastenboek: doorlopende tekst wordt data



Moederlastenboek

• Basis = VMSW / Regie of import eigen moederlastenboek

• Nieuwe / extra artikels kunnen uiteraard steeds toegevoegd worden,
maar interessanter is om deze in projecten aan te maken, en nadien 
naar het moederlastenboek door te sturen (zie verder)



Aanpassingen & historiek

• Artikels kunnen aangepast worden.
Zowel de inhoud als de metadata (nummer, titel, …)

• De historiek van de artikelinhoud wordt in de databank bewaard.
Zowel voor moeder-artikels als voor project-artikels.



Projectlastenboeken

Moederlastenboek 
A

Project 1 Project 2

Moederlastenboek 
B

Project 1 Project 2



Projectlastenboeken



Opbouwen van een projectlastenboek



Opbouwen van een projectmeetstaat

• Automatisch!

• Merk op dat ook hier
een “Moeder” tabblad
beschikbaar is



Workflow projectlastenboek => moederlastenboek

• Probleemstelling
• Te weinig tijd om aan een moederlastenboek te werken

• Deadlines voor concrete projecten

• Gevolg: projecten krijgen voorrang, moederlastenboeken dreigen verwaarloosd 
te worden

• Oplossing LastenboekLink
• Werken in projectlastenboeken & waardvolle wijzigingen of nieuwe artikels met 

1 klik als suggestie naar het moederlastenboek doorsturen

• Centraal overzicht door een beheerder



Workflow projectlastenboek => moederlastenboek

GEBRUIKER, PROJECTLASTENBOEK BEHEERDER, MOEDERLASTENBOEK



Workflow projectlastenboek => moederlastenboek

GEBRUIKER,
PROJECTLASTENBOEK

NOTIFICATIE

BEHEERDER,
MOEDERLASTENBOEK

VOORSTEL ACCEPTEREN
 BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE

& BESTAANDE PROJECTEN

VOORSTEL VERWIJDEREN



Export projectlastenboek

• Wanneer een projectlastenboek klaar is, wordt het geëxporteerd naar 
een doorlopend Word document dat alle artikels bevat.

• Een configuratiescherm maakt het mogelijk om te kiezen welke in houd 
wel/niet aanwezig moet zijn in de export (merken, producenten, …)

• Een template bepaalt het uitzicht van de lastenboeken.
Zowel in LastenboekLink als in de export.
Deze kan volledig aangepast worden.



Export - configuratiescherm



Export - template



Excel – projectmeetstaat - manueel

• Elk artikel dat opgemeten moet worden (meetcode & meeteenheid),
krijgt een kleurmarkering en een template waarin gemeten kan 
worden.



Meetstaat – gelinkte artikels

• Schilderdeuren => schilderwerk

• Chape => tegels

• Cementbepleistering => wandtegels

• …



Live samenvattende meetstaat

• Op elk moment een live zicht op het totaalplaatje: totale hoeveelheden 
en totale kostprijs van een project:



Meetstaat export

• Verschillende layouts mogelijk



Meetstaat export



Ramingsprijzen en offerteprijzen

• Aan elk artikel kunnen ramingsprijzen / offerteprijzen gekoppeld 
worden.  Deze kunnen automatisch geïmporteerd worden, wanneer de 
architect / aannemer zijn prijzen invult in de meetstaat export.



Prijsvergelijking

• Live overzicht beschikbaar, copy-paste naar Excel mogelijk



Revit meetstaten in 
LastenboekLink

“Importeer meetstaat” & “RevitLink 2.0”

(tweesporenbeleid)

Johan Van Mol



Optie 1 = Importeer meetstaat
Geoptimaliseerde workflow om Revit Schedules via Excel in LastenboekLink
te importeren

(of gelijk welke spreadsheet informatie)



Meetlijnen importeren via ‘importeer meetstaat’

• Gelijke welke Excel lijnen kunnen in LastenboekLink geïmporteerd 
worden via ‘importeer meetstaat’
• Revit schedules, Civil 3D reports, SketchUp reports, Archicad schedules, …



Uitgangspunt: LastenboekLink kolommen invullen

• Onderstaande Excel kolommen kunnen ingevuld worden:
• B tot I

• Omschrijving 1, Omschrijving 2, Omschrijving 3, Lengte, Breedte, Hoogte, Aantal, Coëfficiënt, Hoeveelheid

• L tot P
• Custom 1, Custom 2, Custom 3, Custom 4, Custom 5

B C        D      E     F     G    H       I L        M       N       O        P



‘importeer meetstaat’: mapping kolommen
• Er dient een mapping ingesteld te worden:

• Welke door LastenboekLink ondersteunde informatie
bevindt zich in welke kolom van het externe Excel bestand?

• (dit kan geautomatiseerd worden door de kolommen juist te benoemen)



‘importeer meetstaat’: overeenkomst artikel nummer

• Het eerste veld (“Article nr”) is het belangrijkste.
• Meetlijnen worden enkel geïmporteerd wanneer er een exacte overeenkomst is tussen een 

artikel nummer in de LastenboekLink databank en in het te importeren Excel document.



‘importeer meetstaat’: overzicht



Hoe Revit schedules exporteren om ze in 
LastenboekLink te importeren?
REVIT: Geo-IT optimalisatie (Revit Tools)
1. Meerdere schedules tegelijk exporteren

2. Rechtstreeks naar .XLSX exporteren i.p.v. een omweg via .TXT

Schedule 1

Schedule 2

Schedule 3



REVIT: “Export Schedule to Excel”: werkwijze



Optie 2 = RevitLink 2.0
Rechtstreekse link tussen Revit & LastenboekLink.



RevitLink 2.0

• rechtstreekse link tussen
• de elementen en hoeveelheden in het Revit model

• de LastenboekLink databank

• géén schedules nodig

• géén Excel export & import



Werking

Stap 1:
export 

template/model

Stap 2:
configure & 

export 
parameters 

Stap 3:
start linking

Stap 4: 
meetlijnen 

inladen in Excel
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Stap 1: export template/model

• Exporteren van alle Revit CATEGORIES/FAMILIES/TYPES/LAYERS
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Stap 2: configure & export parameters 

• Per categorie wordt gekozen welke REVIT PARAMETERS naar de 
databank verstuurd worden (om later in de meetstaat terecht te 
komen)
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Stap 3: start linking

• Revit TYPES OF LAYERS worden aan
LastenboekLink ARTIKELNUMMERS gelinkt

• Moederlastenboek + Revit template

• Projectlastenboek + Revit model
• Wanneer van toepassing: alle reeds aanwezige links uit het moederlastenboek

en de gekozen Revit template worden overgenomen



Stap 3: start linking
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Stap 4: meetlijnen inladen in Excel

• Per artikelnummer de beschikbare meetlijnen inladen

• Notificatie in Excel wanneer er nieuwe Revit info beschikbaar is



Revit Tools
Meetstaten verrijken met extra parameters





Vragen?


