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Zoals sommigen onder u misschien nog wel weten, doorkruisten de WTCB-medewerkers 
eind 2015 het hele land om u te ontmoeten. Tijdens onze 30 bioscoopavonden mochten 

wij zo’n 10.000 deelnemers verwelkomen. Deze avonden boden ons de gelegenheid om u 
in een aangename sfeer onze diensten voor te stellen. Binnenkort is ‘s werelds beroemdste 

geheime agent terug voor een nieuw avontuur. Daarom hebben we – met de steun van onze 
partners – beslist om de rode loper opnieuw uit te rollen.

Tijdens deze avonden willen wij u ervan overtuigen dat de nieuwe technologieën een belang-
rijke rol spelen voor de toekomst van de bouwsector. Deze maken het immers mogelijk om 
unieke prototypes te bouwen volgens industriële procedés. En het optrekken van unieke bouw-
werken is precies wat de bouwprofessionelen dagdagelijks doen op de werf. De oplossingen 
die aangereikt worden door deze technologieën kunnen eveneens zorgen voor een betere 
bedrijfsorganisatie en een vlottere samenwerking tussen de verschillende actoren. Dit kan 
op termijn leiden tot een sterke daling van de faalkosten, terwijl de klant kan beschikken 
over producten van betere kwaliteit binnen een kortere termijn. En het zijn niet alleen de 

grote ondernemingen die baat hebben bij deze technologische vooruitgang. Vandaag 
de dag bestaan er namelijk tal van oplossingen op maat van elk bouwberoep.

Hou dus zeker uw brievenbus in de gaten! Elk bij het WTCB aangesloten 
bouwbedrijf zal in het voorjaar van 2020 een uitnodiging voor twee 

personen ontvangen. Daarmee zal u zich kunnen inschrijven voor 
de avond van uw keuze. Mis deze unieke kans niet om meer 

te weten te komen over uw onderzoekscentrum. 
Onze Roadshow komt immers ook bij u 

in de buurt!

Met het WTCB  
naar de film
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Hoe een beton specificeren  
volgens de normen NBN EN 206  
en NBN B 15-001?
In juli 2018 heeft het Bureau voor Normalisatie een nieuwe versie van de Belgische norm 
NBN B 15-001 gepubliceerd. Het gaat hier om de noodzakelijke Belgische aanvulling bij de 
Europese norm NBN EN 206 met betrekking tot de specificatie, de prestaties, de productie 
en de conformiteit van beton. Dit artikel geeft een overzicht van de geldende voorschriften 
voor de specificatie van beton.

V. Dieryck, ir., senior projectleider, afdeling Geotechniek, structuren en beton, WTCB
V. Pollet, ir., coördinatrice van de directie Onderzoek en ontwikkeling, WTCB
C. Ployaert, ir., Concrete Technology Engineer, Inter-Beton, en lid van de Betoncommissie voor FEDBETON

De normen NBN B 15-001 en NBN EN 206 vormen de 
basis voor de BENOR-certificatie van beton en zijn speci-
ficatie. Voor de aannemer en de voorschrijver is het van 
essentieel belang om deze normen tot in de puntjes te 
kennen om een beton bij de bestelling correct te kunnen 
specificeren. De voornaamste wijzigingen die doorgevoerd 
werden in deze twee normen, werden reeds voorgesteld 
in de WTCB-Dossiers 2015/4.2, 2016/3.4 en – meer recent 
nog – 2019/4.1.

Beton kan op twee verschillende manieren gespecificeerd 
worden:
 • volgens een welbepaalde samenstelling. Deze methode 
vereist een grondige kennis van betontechnologie en van 
de eigenschappen van de beschikbare materialen

 • op basis van gespecificeerde eigenschappen, in de vorm 
van verwachte prestatie-eisen. Dit is de enige methode 

die toelaat om een beton voor te schrijven dat over het 
BENOR-merk beschikt.

Indien men voor de betonbestelling voor deze tweede 
methode opteert, moeten de volgende elementen op de 
bestelbon vermeld worden (zie tabel op de volgende pagina):
 • een algemene basiseis: het beton moet voldoen aan de 
normen NBN EN 206:2013+A1:2016 en NBN B 15-001:2018

 • enkele andere basiseisen:
 − de sterkteklasse (A)
 − het gebruiksdomein (B1)
 − de omgevingsklasse (B2) waaraan het beton onderhevig 
zal zijn. Hoewel het ook mogelijk is om de relevante 
milieuklassen te specificeren, gaat de voorkeur toch uit 
naar de specificatie van de omgevingsklassen
 − de consistentieklasse (C)
 − de grootste nominale korrelafmeting (D)

Shutterstock

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00007375
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008558
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00011532


Algemene voorschriften voor de specificatie van beton.
Beton conform de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001

Basiseis A: keuze van de sterkteklasse C fck, cyl/fck, cub (1)(2)

Klasse
C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50

C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 C100/115

Basiseis B1: keuze van het gebruiksdomein
OB Ongewapend beton (toegelaten chloridengehalte ten opzichte van de cementmassa ≤ 1,00 %)

GB Gewapend beton (toegelaten chloridengehalte ten opzichte van de cementmassa ≤ 0,40 %)

VB Voorgespannen beton (toegelaten chloridengehalte ten opzichte van de cementmassa ≤ 0,20 %)

Basiseis B2: keuze van de omgevingsklasse

Klasse Beschrijving
OB

Minimale  
sterkteklasse

GB/VB
Minimale  

sterkteklasse

Niet-agressieve omgeving
E0 (afwerkbeton) C12/15 –

Droge binnenomgeving
EI (binnenwanden van woningen en kantoorgebouwen) C12/15 C16/20

Vochtige binnenomgeving of buitenomgeving
EE1 Geen vorst (fundering onder de vorstgrens …) C12/15 C20/25

EE2 Vorst, maar geen contact met regen (kruipruimte, overdekte doorgang in een gebouw ...) C25/30 C25/30

EE3 Vorst en contact met regen (buitenmuren of horizontale buitenoppervlakken in contact met 
regen ...)

C30/37
C20/25 (3)

C30/37
C25/30 (3)

EE4 Vorst en dooizouten (delen van de weginfrastructuur, aan vorst blootgestelde parkings ...) C35/45
C25/30 (3)

C35/45
C30/37 (3)

Zeeomgeving

ES1
Contact met zeelucht (tot 3 km van de kust) of brak water – geen vorst (fundering onder de 
vorstgrens blootgesteld aan brak water ...) C20/25 C30/37

ES2 Contact met zeelucht (tot 3 km van de kust) of brak water – met vorst (buitenmuren of horizon-
tale buitenoppervlakken in contact met regen in de kuststreek ...)

C30/37
C20/25 (3)

C30/37
C25/30 (3)

ES3 Contact met zeewater – ondergedompelde elementen C25/30 C35/45

ES4 Contact met zeewater – elementen in de getijden- of spatzone (kaaimuren ...) C35/45
C25/30 (3)

C35/45
C30/37 (3)

Chemisch agressieve omgeving
(altijd in combinatie met een van de voornoemde omgevingsklassen)
EA1 Zwakke chemische agressiviteit C25/30 C25/30

EA2 Middelmatige chemische agressiviteit C30/37 C30/37

EA3 Sterke chemische agressiviteit C35/45 C35/45

(1) fck, cyl = cilinderdruksterkte [N/mm²] (bekomen op een cilinder met een hoogte van 300 mm en een diameter van 150 mm)
 fck, cub = kubusdruksterkte [N/mm²] (bekomen op een kubus met een zijde van 150 mm).
(2) Bij de keuze van de sterkteklasse moet men rekening houden met de omgevingsklasse.
(3) Beton met luchtbelvormer.

Basiseis D: keuze van de grootste korrelafmeting [mm]
6 8 10 11 12 14 16 20 22 32

Aanvullende eisen E
Maatregelen tegen de alkali-silicareactie (ASR): preventieniveau (PREV)

PREV1 Bouwelementen waarbij de gevolgen van de ASR zeer beperkt zijn (ongewapend beton, met een coating bekleed beton)

PREV2 (bij ontstentenis) Bouwelementen waarbij de gevolgen van de ASR weinig aanvaardbaar zijn (constructief beton ...)

PREV3 Bouwelementen waarbij de gevolgen van de ASR niet aanvaardbaar zijn (infrastructuurwerken ...)

Andere aanvullende eisen: al dan niet verpompt beton, maximaal luchtgehalte van het verse beton van 3,0 % voor gepolierde of voorge-
draaide vloeren, waterabsorptie door onderdompeling (WAI), cementtype (cement met een hoge bestandheid tegen sulfaten volgens de norm 
NBN B 12-108 ...), een hoger cementgehalte dan voorzien in de betreffende omgevingsklasse, beton met luchtbelvormer, een lagere chloride-
gehalteklasse dan deze die van toepassing is …

Basiseis C: keuze van de consistentieklasse
Klasse S1 S2 S3 S4 S5

Zetmaat door middel van de 
Abramskegel (slump) [mm] 10 tot 40 50 tot 90 100 tot 150 160 tot 210 ≥ 220
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 • een aantal eventuele aanvullende eisen (E), die echter 
net zo essentieel zijn voor bepaalde toepassingen, zoals:

 − het preventieniveau voor de alkali-silicareactie (PREV)
 − de verpompbaarheid van het beton
 − een beperkt luchtgehalte voor gepolierde of voorge-
draaide vloeren
 − de waterabsorptie door onderdompeling (WAI)
 − het cementtype (bv. cement met een hoge bestandheid 
tegen sulfaten volgens de norm NBN B 12-108)
 − het gebruik van een luchtbelvormer
 − de chloridegehalteklasse indien deze strenger is dan de 
klasse die in de Belgische context voorzien wordt voor 
het gebruiksdomein.

Om de aannemer en de voorschrijver te helpen bij de 
betonspecificatie volgens deze twee normen, hebben het 
WTCB, de FABA, de Confederatie Bouw en de vzw BENOR 

een document opgesteld waarin beschreven wordt hoe 
een traditioneel beton in detail gespecificeerd moet wor-
den (zie het document ‘Specificatie van beton volgens 
de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001’ op de pagina 
van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten). In dit 
document komen ook de specificatie van zelfverdichtend 
beton en van beton voor diepwanden aan bod. Deze vragen 
immers om een aangepaste specificatie op basis van de 
consistentieklassen en een aantal bijkomende eisen.

Hieronder worden enkele voorbeelden van betonspecifica-
ties gegeven. 

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-
Antenne Beton-mortel-granulaten, gesubsidieerd door de 
FOD Economie.

Voorbeeld 1 | Betonspecificatie van een te verpompen buitenwand.
Beton conform de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001

Eis A:  
sterkteklasse

Eis B1:  
gebruiksdomein

Eis B2:  
omgevings-

klasse

Eis C:  
consistentie-

klasse

Eis D:  
grootste  

korrelafmeting
Aanvullende eis E

C30/37 GB EE3
S4 (eventueel 

190 mm met de 
Abramskegel)

20 mm Pomp 42 m

Voorbeeld 2 | Betonspecificatie van een mechanisch gevlinderde vloerplaat met een slijtlaag.
Beton conform de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001

Eis A:  
sterkteklasse

Eis B1:  
gebruiksdomein

Eis B2:  
omgevings-

klasse

Eis C:  
consistentie-

klasse

Eis D:  
grootste  

korrelafmeting

Aanvullende 
eis E volgens de 

TV 267

Aanvullende 
eis E

C25/30 GB EE1
S5 (eventueel 

220 mm met de 
Abramskegel)

20 mm 
(eventueel 

16 mm)

 • Emin 180 L/m³
 • Cmin 320 kg/m³
 • Amax 3 %
 • Inert skelet vol-

gens § 4.3.6.3

Pomp 42 m

Voorbeeld 3 | Betonspecificatie van een bouwwerk dat in contact staat met agressieve stoffen (sulfaatgehalte van om en bij 
de 2.000 mg/L in de vloeistof die in contact staat met het beton) (*).

Beton conform de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001

Eis A:  
sterkteklasse

Eis B1:  
gebruiksdomein

Eis B2:  
omgevings-

klasse

Eis C:  
consistentie-

klasse

Eis D:  
grootste  

korrelafmeting
Aanvullende eis E

C30/37 GB EE3 + EA2
S4 (eventueel 

190 mm met de 
Abramskegel)

20 mm kalk

 • Cement CEM III/B 42,5
 • N-LH/SR LA
 • WAI (0,50)
 • PREV3/AR2
 • Pomp 32 m

(*) De waterabsorptie door onderdompeling moet beperkt zijn. Bovendien gaat het hier om bouwelementen waarbij de gevolgen 
van de alkali-silicareactie niet aanvaardbaar zijn, omdat de herstelling of vervanging van beschadigde elementen een aanzien-
lijke economische impact zou hebben.

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=norm_concrete
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Binnenluchtkwaliteit: de impact van 
afwerkingsmaterialen verminderen
Aangezien een slechte binnenluchtkwaliteit een weerslag kan hebben op het comfort van 
de bewoners en aanleiding kan geven tot diverse gezondheidsklachten, moet er reeds bij 
het ontwerp van het gebouw bijzondere aandacht besteed worden aan dit aspect, onder 
meer bij de materiaalkeuze. Sommige materialen zullen de binnenluchtkwaliteit immers 
beter vrijwaren dan andere. Men heeft er dan ook alle belang bij om te weten welke dit zijn.

P. Steenhoudt, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling Chemie, microbiologie en microstructuur, WTCB
T. Haerinck, dr., projectleider, laboratorium Bouwchemie, WTCB

Een niet te verwaarlozen criterium

De luchtkwaliteit in gebouwen heeft een impact op de 
gezondheid en het welzijn van de bewoners. Zo kan een onge-
zonde binnenlucht aanleiding geven tot bepaalde kankers, 
chronische ziekten of concentratiestoornissen. Daarom is het 
belangrijk om de binnenluchtkwaliteit reeds bij de aanvang 
van het bouw- of renovatieproject in aanmerking te nemen. 
Dit wil zeggen dat men bij de keuze voor materialen rekening 
moet houden met hun mogelijke gezondheidsimpact.

Hoe een goede luchtkwaliteit waarborgen in 
gebouwen?

Om een goede luchtkwaliteit in gebouwen te bekomen, 
moet men een globale strategie toepassen die gebaseerd 
is op drie specifieke pijlers (zie onderstaande afbeelding), 
namelijk:
 • de controle van de bronnen van binnenluchtpolluenten
 • de ventilatie van de gebouwen
 • het binnendringen van buitenluchtpolluenten.

VENTILATIE

CONTROLE VAN DE  
BRONNEN VAN BINNEN-

LUCHTPOLLUENTEN

BINNENDRINGEN  
VAN BUITENLUCHT-

POLLUENTEN

Buitenlucht-
polluenten

Binnenlucht-
polluenten

1 | Strategie gebaseerd op 
drie pijlers.

TC Schilderwerken, soepele muur- en vloerbekledingen
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Aangezien deze twee laatste pijlers reeds besproken werden 
in de TV 258, spitst dit artikel zich louter toe op de bronnen 
van binnenluchtpolluenten.

Allereerst willen we erop wijzen dat bepaalde binnenluchtpol-
luenten niet vermeden kunnen worden, omdat ze afkomstig 
zijn van de bewoners (bio-effluenten) en hun activiteiten.

Micro-organismen (schimmels) en de producten van 
hun metabolisme (sporen en toxines) ontstaan op hun 
beurt bij een gebrekkige vochtbeheersing in het gebouw, 
bijvoorbeeld omwille van bouwgebreken (koudebruggen) 
en/of een onzorgvuldige ventilatie. In goed ontworpen en 
correct gebruikte gebouwen zullen dergelijke polluenten 
met andere woorden niet aanwezig zijn.

Tot slot bevat de binnenlucht ook tal van polluenten die 
uitgestoten worden door de aanwezige producten en 
materialen, waaronder de bouwmaterialen en – meer in 
het bijzonder – de binnenafwerkingsmaterialen. Door reeds 
in de ontwerpfase te opteren voor materialen die weinig 
polluenten afgeven, kan men de polluentenconcentratie in 
de lucht verminderen.

Binnenafwerkingsmaterialen, bron van 
binnenluchtpolluenten

Bepaalde binnenafwerkingsmaterialen – zoals vloer-, muur- 
en plafondbekledingen – kunnen vluchtige organische 
stoffen (VOS) afgeven aan de lucht. Bij volledig anorgani-
sche materialen – zoals keramiek, glas, metaal of baksteen – 
is dit niet het geval.

Onder ‘vluchtige organische stoffen’ verstaan we organische 
moleculen die bij de omgevingstemperatuur spontaan het 
(bouw)materiaal verlaten in een gasvormige toestand. Nadat 
ze uitgestoten zijn, kunnen deze moleculen (formaldehyde, 
tolueen, fenol ...) zich soms ver verspreiden.

VOS zijn de polluenten die in de regel het meest voorkomen 
in de binnenlucht.

Zoals vermeld wordt in de WTCB-Dossiers 2011/3.9, bestaat 
er geen systematische correlatie tussen het VOS-gehalte van 
de materialen en de VOS-emissie in de lucht. Deze twee 
begrippen mogen dan ook niet met elkaar verward worden. 
Het is immers niet het VOS-gehalte, maar wel de VOS-emissie 
die bepalend is voor de impact ervan op de binnenluchtkwa-
liteit. Zo kunnen materialen met een zeer laag VOS-gehalte 
toch aanleiding geven tot een hoge VOS-emissie.

Een gestandaardiseerde methode en 
drempelwaarden

Bepaalde door de aanwezige materialen afgegeven stoffen 
zijn schadelijk, en zelfs toxisch, voor de mens. Bijgevolg 
mogen deze slechts in zeer kleine concentraties in de bin-
nenlucht aanwezig zijn. Daarom werd het essentieel geacht 
om een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen voor 
de beoordeling van de VOS-emissies tijdens de gebruiksfase 
van het gebouw.

Sinds eind 2017 is er in de norm NBN EN 16516 een protocol 
vastgelegd om in gecontroleerde standaardomstandigheden 
stalen te nemen van de door bouwmaterialen uitgestoten 
VOS en om deze te identificeren en te kwantificeren. Het 
resultaat dat men voor elk type uitgestoten VOS bekomt, 
wordt uitgedrukt in massaconcentratie in de binnenlucht 
van een referentieruimte (µg/m³).

Voor de VOS die als gevaarlijk beschouwd worden voor de 
mens, werden er op basis van verschillende toxicologische 
gegevens een aantal specifieke drempelwaarden vastge-
legd (vaak Lowest Concentration of Interest- of LCI-waarden 
genoemd). Als het bekomen resultaat onder deze waarden 
ligt, bestaat er geen gezondheidsrisico, zelfs bij een lang-
durige blootstelling.

Op de pagina van de Normen-Antenne Indoor Air Quality op de WTCB-website vindt u 
meer informatie met betrekking tot de drie pijlers van deze multidisciplinaire strategie.

Deze door de FOD Economie gesubsidieerde Normen-Antenne heeft als doel om de bouwsector 
te informeren over de normalisatie en de reglementering met betrekking tot de binnenlucht-
kwaliteit bij het ontwerp, de uitvoering en de renovatie van gebouwen. Op deze pagina kunt 
u alle ontwikkelingen en vorderingen op dit gebied opvolgen.

Indoor Air Quality

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn de polluenten  
die in de regel het meest voorkomen in de binnenlucht.

TC Schilderwerken, soepele muur- en vloerbekledingen

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008622
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1104093
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(*) Voor meer informatie met betrekking tot deze verschillende labels verwijzen we naar de pagina van de Normen-Antenne Indoor Air 
Quality op onze website.

Deze waarden worden vandaag de dag reeds in de meeste 
nationale reglementeringen en vrijwillige labels in beschou-
wing genomen. Bovendien werd het raadzaam geacht om uit 
voorzorg ook de totale VOS-emissie (TVOS), dat wil zeggen 
de som van alle VOS-emissies, te beperken. Er kon evenwel 
nog geen enkel verband gevonden worden tussen de totale 
VOS-emissie en een mogelijke impact op de gezondheid.

Reglementeringen en labels

Het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 legt voor meer dan 
170 VOS drempelwaarden op die van toepassing zijn op 
alle op de markt beschikbare vloerbekledingen, hun beves-
tigingsmiddel (lijm) en hun afwerkingsproducten (verven, 
vernissen, impregneermiddelen, vochtwerende middelen ...). 
Voor de producten die rechtstreeks in contact komen met 
de binnenlucht, maar niet onder het Koninklijk Besluit vallen 
(bv. muur- en plafondbekledingen), kan men zijn toevlucht 
nemen tot andere reglementeringen of labels die een laag 
emissiegehalte attesteren.

In Frankrijk is het sinds 1 januari 2012 verplicht om op alle 
in gebouwen gebruikte bouwproducten of wandbekledingen 
en op alle bij de uitvoering aangewende producten een 
label aan te brengen (zie afbeelding 2). Dit label geeft het 
emissiegehalte van de vluchtige polluenten weer door mid-
del van een klasse gaande van A+ (zeer laag) tot C (hoog). 

De criteria voor deze etikettering zijn echter vrij summier, 
aangezien ze slechts tien als gevaarlijk beschouwde VOS en 
de totale VOS-emissie in aanmerking nemen. Onder deze 
tien stoffen vallen onder meer formaldehyde, acetaldehyde, 
styreen en xyleen.

Er bestaan ook vrijwillige labels die heel wat veeleisender 
zijn en die een zeer laag emissiegehalte attesteren (*), zoals:
 • het Duitse GUT-label voor textiele vloerbekledingen
 • de Natureplus- of Blue Angel-labels voor diverse bouw-
materialen

 • het Emicode EC 1PLUS-label voor de plaatsings- en afwer-
kingsmaterialen voor vloerbekledingen (zie afbeelding 2).

De binnenluchtkwaliteit moet dus reeds bij het ontwerp 
van het gebouw in aanmerking genomen worden. Daar 
waar dit aspect lange tijd als minder belangrijk beschouwd  
werd in de bouweisen, staat het vandaag de dag helemaal 
in de schijnwerpers. Daarom werkt de Europese Commissie 
momenteel aan een classificatie voor materialen op basis 
van hun uitstoot van vluchtige organische stoffen. Deze 
classificatie zal weldra opgenomen worden in de product-
normen en de reglementeringen. Men doet er dus goed 
aan om deze kwestie op de voet op te volgen. 

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Anten-
ne Indoor Air Quality, gesubsidieerd door de FOD Economie.

2 | Links: het verplichte label dat op alle in Frankrijk verkochte producten aangebracht moet worden.  
Rechts: het vrijwillige Emicode EC 1PLUS-label dat op bepaalde plaatsings- en afwerkingsproducten voor vloerbekledingen 
vermeld wordt.

WTCB

TC Schilderwerken, soepele muur- en vloerbekledingen
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TC Dakbedekkingen

Sarkingdaken:  
opgelet voor lekken in de dakranden

De energieprestaties van een gebouw kunnen aanzienlijk verbeterd worden door hellende daken 
langs de buitenzijde te isoleren. Deze verbetering zal des te groter zijn, naarmate de aanslui-
tingsdetails – waaronder de dakranden – met zorg ontworpen en uitgevoerd worden. Hierbij 
moet er onder meer bijzondere aandacht besteed worden aan de luchtdichtheid van het dak.

D. De Bock, ing., adviseur, afdeling Technisch advies en consultancy, WTCB

Hellende daken worden niet zelden langs de buitenzijde 
geïsoleerd met het oog op de energetische verbetering 
van bestaande gebouwen. Dit is het isolatieprincipe van de 
zogenoemde sarkingdaken. Een van de vele voordelen ervan 
ligt in het feit dat het dak geïsoleerd kan worden zonder 
dat men de binnenafwerking hoeft te wijzigen.

De uitvoering van dit daktype wordt beschreven in de 
TV 251 (§ 5.5.3.1). Dit artikel spitst zich specifiek toe op de 
correcte uitvoering van de dakranden.

Luchtdichtheid

Zoals vermeld wordt in de TV 255, kan het aandeel van het 
energieverbruik van een gebouw dat nodig is om de door 
luchtlekken veroorzaakte warmteverliezen te compenseren, 
oplopen tot 10 à 15 %. Het is dus cruciaal om de lucht-
dichtheid van de details te verzekeren en dit, niet alleen 
om inwendige condensatie te vermijden.

De luchtdichtheid van het dak en de gevel wordt tot stand 
gebracht door:
 • het dampscherm van het dak (zie afbeelding 1, nr. 1)
 • de langs de binnenzijde van de puntgevel aangebrachte 
bepleistering (zie afbeelding 1, nr. 4).

De voornaamste moeilijkheid bestaat erin om deze elemen-
ten goed met elkaar te verbinden. Om het aantal lekken tot 
een minimum te beperken, moet er bijzondere aandacht 
besteed worden aan de aansluiting tussen het dampscherm 
en de muurkop. Er kunnen verschillende voorzieningen 
getroffen worden om de luchtdichtheid van deze aansluiting 
te verzekeren, meer bepaald:
 • het gebruik van een zwelband (in geval van een stijve 
isolatie) (zie afbeelding 1, nr. 5)

 • de verlijming van het dampscherm op de muurkop

 • het aandrukken van een specifiek verbindingsstuk in een 
op de muurkop aangebrachte mortellaag (zie afbeelding 2 
op de volgende pagina).

We willen erop wijzen dat het steeds de voorkeur geniet om 
de muurkop uit te vlakken met behulp van een mortellaag 
en dat het omwille van bepaalde bijzondere luchtdicht-
heidseisen (bv. in het geval van een passiefhuis) nodig kan 
zijn om een specifieke studie van het detail uit te voeren.

1 | Detail van de rand van een sarkingdak dat ontworpen is 
met het oog op een isolatie langs de binnenzijde van de 
puntgevel.

1. Dampscherm
2. Bestaande of  

toegevoegde isolatie
3. Eventueel isolatieschuim

4. Binnenbepleistering
5. Zwelband
6. Mortellaag

1 2 3

5

6

4

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00004405
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00007431
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Risico op inwendige condensatie

Als er tussen de elementen van het daktimmerwerk reeds 
een isolatie voorzien is, kan men condensatieproblemen 
vermijden door ervoor te zorgen dat de warmteweerstand 
van de bovenop het dampscherm uitgevoerde isolatielaag 
minstens 1,5 maal hoger is dan deze van de isolatie die 
zich ter hoogte van het timmerwerk bevindt (zie TV 251).

Indien de isolatie van het timmerwerk uit minerale wol 
bestaat en er hierbovenop een sarkingsysteem uit PIR (poly-
isocyanuraat) geplaatst wordt, moet de PIR-laag minstens 
even dik zijn als de laag minerale wol.

Stabiliteit van de dakrand

Naast voormelde aspecten moet men ook toezien op de 
goede bevestiging van de dakrand. Een van de aanbevolen 
technieken hiervoor bestaat erin om door middel van een 
aantal houten elementen die aan minstens twee kepers 
bevestigd zijn, een randladder uit te voeren (zie afbeelding 3, 
nr. 5). De ruimte tussen de verschillende ladderelementen 

(enkele tientallen centimeters breed) moet opgevuld worden 
met thermische isolatie Zodoende kan men vermijden dat de 
randkeper in de gevelsteen van een spouwmuur bevestigd 
zou moeten worden en is het mogelijk om een aanzienlijke 
dakoversteek te bekomen.

Mogelijkheid om de gevel achteraf te isoleren

Om op termijn over een energetisch performant gebouw te 
beschikken, is het aangeraden om het sarkingdak zodanig 
uit te voeren dat men de gevel achteraf nog kan isoleren.

Indien men er bijvoorbeeld voor opteert om de gevel langs 
de buitenzijde te isoleren met behulp van een ETICS, is het 
van cruciaal belang dat de dakoversteek breed genoeg is 
om het isolatiemateriaal en het pleistersysteem te kunnen 
aanbrengen. Hierbij moeten er ook enkele centimeters 
voorzien worden voor de uitvoering en het onderhoud van 
de soepele voeg die de aansluiting tussen de bepleistering 
en de dakrand verzekert.

Als men de gevel daarentegen langs de binnenzijde wil 
isoleren, moet men zich ervan bewust zijn dat het nodig 
kan zijn om de plafondafwerking los te maken teneinde 
een perfecte aansluiting tussen het lucht- en dampscherm 
te waarborgen. 

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-
Antenne Bouwdetails (Smart Connect), gesubsidieerd door 
de FOD Economie.

1. Dampscherm
2. Bestaande of  

toegevoegde isolatie
3. Eventueel isolatieschuim

4. Binnenbepleistering
5. Randladder (stippellijn)
6. Randkeper
7. ETICS

3 | Detail van de rand van een sarkingdak dat zodanig ont-
worpen is dat de gevel langs de buitenzijde geïsoleerd 
kan worden (ETICS).

H. Vandermosten & fils

2 | Verbindingsstrook die aangedrukt moet worden in een 
op de muurkop aangebrachte mortellaag.

1 2 3

5

7

4

6

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00004405
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Kunnen waterretentiedaken zonder 
helling uitgevoerd worden?

Waterretentiedaken zijn platte daken waarbij het hemelwater tijdelijk op het dak opgeslagen 
wordt om de riolering te ontlasten. Dit water zal vervolgens verdampen, vertraagd afge-
voerd worden en/of hergebruikt worden (bv. voor een bovenliggend groendak). Ontdek 
in dit artikel aan welke voorwaarden er voldaan moet worden om dergelijke daken zonder 
helling te kunnen uitvoeren.

E. Mahieu, ing., afdelingshoofd, afdeling Technisch advies en consultancy, WTCB

Nut van de minimale helling van een plat dak

Om waterstagnaties zo veel mogelijk te vermijden, raadt 
de TV 215, die momenteel in herziening is, aan om in elk 
punt een helling van minstens 2 % te voorzien. Belangrijke 
plasvorming op een plat dak kan immers een aantal nadelen 
met zich meebrengen, zoals:
 • een bijkomend gewicht
 • esthetische en gebruiksongemakken
 • de aantasting van de oppervlaktelaag of de naden van 
het afdichtingsmembraan door de verdroging van de in 
de plassen aanwezige afzettingen en de hiermee gepaard 

gaande krimp, wat op zijn beurt spanningen in de afdich-
ting kan teweegbrengen (zie de WTCB-Dossiers 2013/4.7). 
Dit verschijnsel wordt ook wel mud curling genoemd.

In deze Dossiers worden er ook een aantal maatregelen 
voorgesteld om de duurzaamheid van de afdichtingsmateri-
alen te verhogen op plaatsen waar dergelijke waterstagnaties 
te verwachten zijn.

Een minimale dakhelling heeft dus zeker haar nut en mag 
niet weggelaten worden zonder enkele specifieke maatre-
gelen te treffen.

1 | Schematische voorstelling van de opbouw van een waterretentiedak met een bovenliggend groendak.

Substraat

Filterlaag die de waterverdamping 
mogelijk maakt
Waterretentiesysteem

Dakafdichting

Isolatie

Dampscherm

Dakvloer

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1055977
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00001530


WTCB-Contact 2019/6 | 13  

TC Dichtingswerken

In welke specifieke gevallen kan men overwegen 
om geen helling te voorzien?

Men kan enkel overwegen om de helling weg te laten wan-
neer de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:
 • het dak moet ontworpen zijn om tijdelijk water op te 
slaan en de nulhelling moet van belang zijn voor de 
goede werking van het waterretentiesysteem (soms 
kan het bijvoorbeeld nodig zijn om het gebufferde water 
egaal over het dakoppervlak te verspreiden zodat er in 
elk punt evenveel water beschikbaar zou zijn voor het 
bovenliggende groendak)

 • de dakafdichting moet afgeschermd zijn door een 
andere laag (geen zichtbare, open wateropslag).

Platte daken waarbij de waterretentie zich beperkt tot 
een vertraagde afvoer en groendaken die niet specifiek 
ontworpen werden om water te bufferen, komen niet in 
aanmerking om zonder helling uitgevoerd te worden. Dit 
geldt ook voor omkeerdaken, die sowieso niet als water-
retentiedak gebruikt mogen worden.

Gevolgen van een hellingloze dakopbouw

Vermits het water bij daken zonder helling slechts traag 
naar de waterafvoeren afloopt, kunnen er waterstagnaties 
ontstaan. Dit kan een impact hebben op de uitvoerings-
snelheid van de dichtingswerken omdat het veelal langer 
zal duren om de ondergrond voor te bereiden. Zo zal de 
droging van de dakvloer, met het oog op de hechting van 
het dampscherm, meer werk vergen.

De draagvloer en de samenstellende materialen van het 
waterretentiedak (bv. de thermische isolatie) moeten in 
staat zijn om het bijkomende gewicht van het opgesla-
gen water te dragen en moeten bestand zijn tegen een 
langdurige waterbelasting. Verder moet er bij deze daken 
een noodafvoer voorzien worden om overbelasting te 
vermijden.

Gelet op het feit dat de waterhoeveelheden die bij een 
gebrek aan het waterretentiesysteem in de dakopbouw 
kunnen infiltreren aanzienlijk zijn, dient men extra voorzor-
gen te treffen om de verspreiding van eventuele lekken te 
vermijden. Bijgevolg is het noodzakelijk om het dak te com-
partimenteren, dat wil zeggen om de isolatie in zones van 
100 à 200 m² te verdelen door het dampscherm te verbinden 
met de dakafdichting (zie de WTCB-Dossiers 2019/2.3). 
Hierbij is het van belang dat deze gecompartimenteerde 
zones duidelijk weergegeven worden op de as-builtplannen 
en dat het dampscherm volvlakkig aan de ondergrond 
gehecht wordt.

Bijkomende eisen voor de dakafdichting

Men moet zich ervan vergewissen dat de dakafdichting 
bijna continu onder water mag staan en dat ze weerstand 
kan bieden tegen de grotere mechanische krachten die 
bijvoorbeeld teweeggebracht worden door ijsvorming en 
voormelde mud curling.

Daarnaast dient men ook nog de volgende punten in acht 
te nemen:
 • de afdichting van een waterretentiedak moet aan dezelfde 
minimumeisen beantwoorden als de afdichting van een 
groendak (zie tabel 6 van TV 229)

 • de afdichting dient wortelwerend te zijn en moet weer-
stand bieden aan de ontwikkeling van micro-organismen. 
Deze laatste kunnen immers een nadelige invloed hebben 
op bepaalde pvc-membranen

 • bitumineuze afdichtingen mogen enkel tweelaags toege-
past worden en de toplaag moet volledig op de onderlaag 
gehecht worden

 • de effectieve dikte van pvc-afdichtingen moet minstens 
1,5 mm bedragen

 • voor gewapende EPDM-afdichtingen geldt een minimale 
dikte van 1,1 mm. Voor ongewapende EPDM-afdichtingen 
bedraagt de minimale dikte 1,5 mm

 • bij de keuze van de uitvoeringstechniek van de overlap-
verbindingen dient men rekening te houden met het feit 
dat deze veelvuldig onder water zullen komen te staan 
(bv. kiezen voor lasverbindingen)

 • bij het ontwerp van het gebouw moeten delicate, moeilijk 
uitvoerbare detailleringen vermeden worden.

Zodra de dichtingswerken beëindigd zijn, moet er een 
grondige waterdichtheidscontrole uitgevoerd worden. 
We denken hierbij aan een inspectie van de overlapverbin-
dingen en detailleringen, eventueel aangevuld met andere 
detectietechnieken, zoals vochtmetingen of het gebruik van 
een inductief impulsstroomprocedé (zie § 4.5.5 van TV 253 
en de WTCB-Dossiers 2016/4.6). 

2 | Uitvoering van een waterretentiedak.

Optigrün

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00011249
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1081311
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00005473
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00008904
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Uitbloeiingen op baksteenmetselwerk:  
oorsprong en behandeling
Het oppervlak van baksteenmetselwerk kan soms ontsierd worden door uitbloeiingen. Deze 
– meestal witachtige – kristalafzettingen verschijnen doorgaans kort na de uitvoering van 
de metselwerken, maar ze kunnen ook verschillende maanden of zelfs jaren erna optreden. 
Waar komen deze afzettingen vandaan en wat kan men eraan doen?

P. Steenhoudt, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling Chemie, microbiologie en microstructuur, WTCB
I. Dirkx, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, laboratorium Bouwmaterialen, WTCB

Oorsprong van uitbloeiingen

Uitbloeiingen op baksteenmetselwerk treden op als er aan 
de volgende drie voorwaarden voldaan is:
 • er moeten oplosbare zouten aanwezig zijn in de gebruikte 
materialen. Deze zouten kunnen zich van nature in de 
materialen bevinden of kunnen ontstaan door chemische 
reacties tussen de materialen en hun omgeving of tussen 
de materialen onderling

 • de materialen moeten gedurende een voldoende lange tijd 
blootgesteld worden aan een toereikende hoeveelheid 
water om deze zouten te laten oplossen

 • de baksteen moet over een dusdanige microporositeit 
beschikken dat het water en de zouten kunnen migreren.

Hoewel het ontsierende effect van uitbloeiingen op bak-
steenmetselwerk meestal slechts kortstondig is, kunnen 
deze afzettingen soms terugkeren en in bepaalde gevallen 
zelfs een blijvende impact hebben op het uitzicht van het 
gebouw. Daarnaast kunnen ze ook aanleiding geven tot 
oppervlakteschade. Dit is het geval bij crypto-uitbloeiingen 
waarbij de kristallisatie van de zouten onder het oppervlak 
van de bakstenen optreedt en tot afschilfering kan leiden.

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de 
voornaamste uitbloeiingen die we in ons land aantreffen, 
hun kenmerken, enkele maatregelen om ze te vermijden en 
een aantal mogelijke behandelingen om ze te verwijderen.

Een nauwkeurige identificatie van de aanwezige uitbloeiin-
gen kan bijdragen tot het achterhalen van de oorzaak en 
het bepalen van de meest aangewezen behandeling.

Algemene preventiemaatregelen

Allereerst willen we opmerken dat er geen sluitende oplos-
singen bestaan om uitbloeiingen te vermijden. Dit risico 

kan echter wel beperkt worden door een doordachte keuze 
van de materialen en de architecturale details en door 
een nauwkeurige uitvoering. Niettemin zal het al dan niet 
optreden van uitbloeiingen ook in grote mate afhankelijk 
zijn van het werkelijke gedrag van het metselwerk.

Bij de materiaalkeuze moet de voorkeur uitgaan naar 
bakstenen met een BENOR-certificaat, omdat deze 
beproefd werden op hun gevoeligheid voor primaire 
uitbloeiingen. Voor de mortel kiest men best voor low 
alkali-portlandcement of voor cement met hoogovenslak 
en/of vliegassen. Ook lijmmortels zouden in deze context 
toegepast kunnen worden. Met hulpstoffen behandelde 
mortels zouden dan weer gevoeliger zijn voor secundaire 
uitbloeiingen. Bij de aanmaak van de mortel moet men 
er bovendien op letten dat het zand en het water niet 
vervuild zijn.

Vermits water een cruciale rol speelt bij het ontstaan van 
uitbloeiingen, moet elk contact met water – van om het 
even welke bron – in de mate van het mogelijke beperkt 
worden. Zo moet men vermijden om bij regenweer te 
metselen en moeten de nodige voorzieningen getroffen 
worden om het verse metselwerk te beschermen tegen 
neerslag. Wanneer er regen verwacht wordt, moet het 
verse metselwerk aan het einde van de dag systematisch 
afgedekt worden, rekening houdend met de invloed van de 
wind. Hiervoor kan men gebruikmaken van een afdekplaat 
met een toereikende oversteek. Deze plaat mag echter niet 
vervaardigd zijn uit hout of een ander materiaal dat sporen 
op het metselwerk kan achterlaten.

Secundaire uitbloeiingen (die later verschijnen dan primaire 
uitbloeiingen) komen hoofdzakelijk voor op metselwerk 
dat aan regen en zon blootgesteld is. Bijgevolg moet men 
tijdens het ontwerp en de uitvoering de nodige maatrege-
len nemen om de gevel zo goed mogelijk te beschermen 
tegen de weersomstandigheden en in het bijzonder tegen 
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bevochtiging (bv. door te voorzien in grote dakoversteken, 
muurkappen en – tijdelijke – regenafvoeren).

Algemene behandeling

Indien ze blootgesteld zijn aan regen, zullen primaire uit-
bloeiingen doorgaans vanzelf verdwijnen.

Men kan de uitbloeiingen ook verwijderen door ze droog af 
te borstelen met een niet-metalen harde borstel. Indien nodig, 
kan men overgaan tot een hydropneumatische reiniging 
(waarbij gelijktijdig perslucht, granulaten en water onder lage 
druk geprojecteerd worden) of tot een reiniging met water 
onder hoge druk. Hierbij dient men er echter wel op toe te zien 
dat de bakstenen en omliggende materialen niet beschadigd 
worden. Om deze reden is het afgeraden om te gritstralen 
(d.i. de projectie van granulaten en water onder hoge druk).

In geval van hardnekkige uitbloeiingen, kan een chemische 
behandeling overwogen worden. Bij kalkuitlogingen zal het 
hier eerder gaan om een zuuroplossing. Voor secundaire 
uitbloeiingen kan het nodig zijn om eerst een behandeling 
met een alkalische oplossing uit te voeren en vervolgens 
met een zuuroplossing.

Tot slot willen we er nog op wijzen dat men steeds inlich-
tingen moet inwinnen bij de baksteenfabrikant alvorens 
een reinigingstechniek toe te passen op het metselwerk. 
Bovendien is het aangeraden om eerst een oriëntatieproef 
uit te voeren in een onopvallende zone van het metselwerk, 
niet alleen om de doeltreffendheid van de behandeling te 
beoordelen, maar ook om haar impact op het metselwerk 
en de eventuele andere materialen te evalueren. Tijdens de 
reiniging dient men ook steeds de omliggende materialen, 
zoals natuursteen, goed te beschermen om deze niet te 
beschadigen. 

De voornaamste uitbloeiingen in België.
Benaming 

(vermoedelijke 
bron)

Kenmerken Preventie maatregelen Behandeling Illustratie

Primaire  
uitbloeiingen

(bakstenen, 
mortel of een 
reactie tussen 

beide)

 • Vroege 
verschij-
ning

 • Goed 
waterop-
losbaar

 • Niet-terug-
kerend

 • Vers metselwerk 
beschermen tegen 
water

 • Opteren voor 
bakstenen met een 
BENOR-certificaat

 • Kiezen voor mortels 
met cement met 
low alkali-portland, 
hoogovenslak en/of 
vliegassen

 • Verdwijnen 
geleidelijk 
aan vanzelf

 • Droog 
afborstelen 
en daarna 
eventueel 
afspoelen 
met zuiver 
water

Kalkuitloging 
of uitloging 

van Portlandiet

(mortel)

 • Niet-water-
oplosbaar

 • Vormen 
witte 
puntjes op 
mortel en 
witachtige 
strepen op 
baksteen

Vers metselwerk 
beschermen tegen 
water

 • Droog 
afborstelen

 • Chemische 
behandeling

Secundaire  
uitbloeiingen

(mortel,  
bakstenen)

 • Late ver-
schijning

 • Niet-water-
oplosbaar

 • Vormen 
een dun 
witachtig 
laagje

 • Bescherming van het 
metselwerk tegen 
de weersomstan-
digheden (bv. grote 
dakoversteken)

 • Opteren voor 
mortelsoorten die 
zo weinig mogelijk 
hulpstoffen bevatten

 • Droog 
afborstelen 
en onder 
hoge druk 
afspoelen 
met warm 
water 
(80 °C)

 • Chemische 
behandeling

WTCB

WTCB

WTCB
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Moet de keuze van de natuursteen 
voor zwembaden afgestemd worden 
op de waterbehandeling?

Het aantal privézwembaden in België neemt alsmaar toe. Dit komt onder meer door de 
bijzonder warme zomers die we de laatste jaren gekend hebben. Hierbij wordt er steeds 
vaker geopteerd voor natuursteen omwille van zijn duurzaamheid en esthetiek. De gebruikte 
natuursteen dient echter gekozen te worden in functie van de voorziene waterbehandeling, 
voornamelijk in de zones die afwisselend onder water staan en vervolgens weer opdrogen.

D. Nicaise, dr. wet., laboratoriumhoofd, laboratorium Mineralogie en microstructuur, WTCB

1 Materiaalkeuze

Natuursteen is beschikbaar in een zeer uitgebreid gamma 
aan kleuren en materialen. Denken we hierbij maar even 
aan kalksteen, graniet, kwartsiet, marmer, schist of gneis 
(zie classificatie in de TV 228). Natuursteen biedt bovendien 
het voordeel dat hij in verschillende texturen en formaten 
te verkrijgen is.

De gekozen steen moet beantwoorden aan de eisen die 
voortvloeien uit de beoogde toepassing. Zo moet de 
vorstweerstand ervan afgestemd worden op de betreffende 
gebruikszone en moet de dikte ervan aangepast zijn aan 
het tegelformaat, vooral bij een plaatsing op tegeldragers.

Het is eveneens aangeraden om op plaatsen die bevochtigd 
kunnen worden, te opteren voor antislipafwerkingen.

Shutterstock

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1080639
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Verder is het gebruik van zeer donkere kleuren in buiten-
toepassingen uit den boze, omdat donkere tegels meer 
warmte absorberen en gemakkelijk temperaturen tussen 
50 en 60 °C kunnen bereiken. Dit is onder meer het geval 
bij bepaalde schisten en basalten.

Tot slot moet men ook vermijden om stenen aan te wenden 
die gekend zijn voor hun gevoeligheid voor vocht (bv. Azul 
Cascais of Cenia) en vlekvorming (bv. Valangessteen).

2 Zwembadwater

De kwaliteit van het zwembadwater is essentieel. Bij toepas-
sing van water dat in evenwicht is – d.w.z. water dat noch 
ketelsteenvormend, noch agressief is – zullen de doeltref-
fendheid van de behandeling en het productverbruik immers 

A | Samenvatting van de bestaande waterbehandelingssystemen.
Oxidatie en desinfectie

Met toevoeging van chemische producten Zonder toevoeging van chemische producten
 • Chloor
 • Zoutelektrolyse
 • Zeewater
 • Koper-zilverionisatie
 • Waterstofperoxide (alleen of als toevoeging)
 • Anodische oxidatie
 • Chloordioxide
 • Chloorhoudende organische bestanddelen (chlooriso-

cyanuraten)
 • Polyhexamethyleenbiguanide (PHMB)
 • Broom

 • Ozon
 • Uv

Verhoging van de buffercapaciteit
Natriumbicarbonaat

Neutralisatie van het teveel aan chloor
 • Natriumsulfiet
 • Natriumthiosulfaat

1 en 2 | Voorbeelden van kalksteen die aangetast is door te zacht water, mogelijks door een ontregelde waterbehandeling.

beter zijn. Dit onderwerp werd reeds uitvoerig belicht in de 
WTCB-Dossiers 2016/3.9.

Agressief water (m.a.w. te zacht water) veroorzaakt niet 
alleen schade aan mortelvoegen, maar ook aan carbo-
naathoudende gesteenten, zoals kalksteen en marmer (zie 
afbeeldingen 1 en 2). Het is bijgevolg van cruciaal belang 
om de parameters die het evenwicht van het water bepalen, 
regelmatig te controleren.

3 Waterbehandelingssystemen

Oxidatie en desinfectie zijn twee processen die tege-
lijkertijd plaatsvinden. Daar waar het oxidatieproces het 
merendeel van de opgeloste verontreinigingen afbreekt, 
zorgt het desinfectieproces ervoor dat de (pathogene) 

WTCB WTCB
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micro-organismen gedood worden en dat het aantal kie-
men teruggedrongen wordt tot een aanvaardbaar niveau.

Er bestaan hoofdzakelijk twee types waterbehandeling, 
namelijk de systemen met en de systemen zonder toe-
voeging van chemische producten. Tabel A op de vorige 
pagina geeft een overzicht van de verschillende op de markt 
beschikbare systemen.

De gebruikte techniek moet gekozen worden in functie 
van haar voor- en nadelen en dit, rekening houdend met:
 • de plaats van het zwembad (binnen of buiten)
 • de gewenste uitrustingen (bv. verwarming).

Behandelingen zonder toevoeging van chemische producten 
werken in principe niet in op natuursteen. Daarom zal de 
rest van dit artikel louter gewijd zijn aan de systemen met 
toevoeging ervan. Hierbij zal er voornamelijk gekeken wor-
den naar de meest gebruikte producten of naar deze die niet 
zonder meer toegepast mogen worden op bepaalde stenen.

3.1 Chloor

Chloor is het meest gebruikte oxidatie- en desinfectiemid-
del. De desinfectie gebeurt doorgaans door toevoeging van 
vaste of vloeibare chloor (NaClO of Ca(ClO)2) en – in min-
dere mate – van gasvormig chloor (Cl2). Over het algemeen 
kan dit type behandeling op alle steensoorten toegepast 
worden, behalve wanneer het water agressief is (dit geldt 
voornamelijk voor kalksteen en marmer).

Bij deze behandeling worden er vaak bestanddelen op 
basis van natriumsulfiet of -thiosulfaat toegevoegd om 
het chloorgehalte bij te regelen (zie tabel A). Als er te veel 
chloor in het water zit, kan er zich namelijk gips vormen. 

3 | Vorming van gips aan het oppervlak van of in de steen afhankelijk van zijn porositeit en/of een eventuele waterwerende 
behandeling.

Deze stof kan het water troebel maken of kan leiden tot 
afzettingen op of in de steen (zie afbeelding 3). Wanneer 
de afzettingen in de steen optreden, kan deze laatste gaan 
afschilferen. In aanwezigheid van een waterwerend middel 
kan dit fenomeen bovendien nog meer in het oog gaan 
springen en splijting veroorzaken. De toevoeging van dit 
type bestanddelen is dan ook ten stelligste afgeraden.

3.2 Zoutelektrolyse

Tijdens de zoutelektrolyse vindt er een elektrochemische 
reactie plaats die tot doel heeft om chloor te genereren uit 
het door een elektrolysetoestel toegevoegde zout:

NaCl + H2O ➝ NaOCl + H2
(zout + water ➝ natriumhypochloriet + waterstof).

Aangezien slechts een deel van het zout omgezet wordt 
in hypochloriet, zal de rest van de zoutoplossing in het 
zwembad terechtkomen. Hoewel deze zoutconcentratie in 
principe tien keer kleiner is dan die van zeewater, kan een 
teveel aan zout zeer snel aanleiding geven tot de herkristal-
lisatie ervan in de steen en leiden tot afschilferingen (zie 
afbeelding 4 op de volgende pagina). Dit geldt eveneens 
voor zwembaden die met zeewater gevuld zijn. In dit geval 
is het ten stelligste aangeraden om te opteren voor een 
niet-capillaire (< 35 g.m-².s- ½) en niet-poreuze (< 12 volu-
mepercent) natuursteen (vooral in overdekte zwembaden).

3.3 Koper-zilverionisatie

Het koper-zilverionisatieproces bestaat erin om een aantal 
koperen en zilveren staven te onderwerpen aan een elektrische 
stroom met als doel om van beide elementen ionen te creëren. 

WTCB
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B | Keuze van de zwembadwaterbehandeling in functie van het steentype.

Steentype
Waterbehandeling (met toevoeging)

Chloor Zoutelektrolyse/
zeewater (3)

Koper-zilver-
ionisatie (4)

Sedimentaire gesteenten

Niet-marmerachtige kalksteen (1)(5) (< 2.500 kg/m³) ! (7)(8) ✘ ✔

Marmerachtige gesteenten (1)(2) (compact: > 2.500 kg/m³) ! (8) ! (3) ✔

Zandsteen ✔ ! (3) ! (4)

Schist/schalie/leisteen (2) ✔ ! (3) ✔

Metamorfe gesteenten

Kwartsiet ✔ ✔ ! (4)

Marmer (1)(6) ! (8) ! (3) ✔

Gneis ✔ ✔ ✘

Magmatische gesteenten

Graniet ✔ ! (3) ✘

Basalt (2) ✔ ✔ ✔

✘ : afgeraden
! : maatregelen nodig
✔ : geen beperking

(1) Soms vorstgevoelige 
steen: niet geschikt voor 
buitentoepassingen

(2) Vaak zeer donkere steen: 
niet geschikt voor bui-
tentoepassingen

(3) Niet-capillaire/ 
niet-poreuze steen

(4) Steen met een minder 
ruwe afwerking

(5) Steen die gevoelig is voor 
vlekvorming van type II

(6) Steen die gevoelig is voor 
vlekvorming van type I

(7) Zeer gevoelig voor gips-
vorming bij toevoeging 
van natriumsulfiet of 
-thiosulfaat

(8) Gevoelig voor agressief 
water (te zacht)

4 | Capillaire steen die verweerd is door de vorming van zout (NaCl).

Hoewel de zilverionen in dit geval fungeren als desinfectiemid-
del, blijft het noodzakelijk om een bijkomend desinfectiemiddel 
te gebruiken, zoals chloor (zij het in beperkte hoeveelheden van 
80 %). De koperionen dienen op hun beurt als vlokmiddel, d.w.z. 
dat ze de stoffen in suspensie verzamelen en vlokken vormen 
die gemakkelijk tegengehouden kunnen worden door de filters.

Vermits de pH een aanzienlijke invloed heeft op de aan-
wezigheid van koper en zilver, is het van essentieel belang 
om deze waarde na verloop van tijd te controleren om 
afzettingen van koperzouten te vermijden. Deze worden 
voornamelijk waargenomen op ruwe stenen, graniet of 
gneis (silicoaluminaat).  

Macroscopie

Rasterelektronen - 
microscopieWTCB
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Naar dunnere vloeropbouwen

De steeds strenger wordende energieprestatie-eisen hebben tot gevolg dat vloeropbouwen 
vandaag de dag alsmaar dikker worden. Daar waar men bij nieuwbouw reeds van in de 
ontwerpfase rekening kan houden met de toegenomen dikte van de vloeropbouw, moeten 
er bij renovatiewerken soms specifieke maatregelen getroffen worden. Er bestaan echter 
ook verschillende mogelijkheden om de dikte van de vloeropbouw weer te beperken.

T. Vangheel, ir., senior hoofdadviseur, afdeling Communicatie en vorming, WTCB
J. Van den Bossche, ing., senior hoofdadviseur, afdeling Technisch advies en consultancy, WTCB

Waarom worden vloeropbouwen alsmaar dikker?

Het inbouwen van alsmaar meer leidingen voor ver-
warming, ventilatie en nutsvoorzieningen zorgt voor 
een toename van de vloerdikte (zie afbeelding op de vol-
gende pagina). In de praktijk wordt het men niet zelden 
geconfronteerd met dekvloerdiktes die oplopen tot wel 
15 cm. Deze diktes overstijgen ruimschoots de WTCB-
aanbevelingen voor de minimumdiktes voor dekvloeren 
uit onderstaande tabel. Technisch gezien zijn zulke grote 
diktes helemaal niet nodig, meer nog: ze geven zelfs aan-
leiding tot tal van praktische belemmeringen. Zo moet er 
in meerdere lagen gewerkt worden, wordt het moeilijker 
om de dekvloermortel voldoende te verdichten en worden 
de droogtijden langer. Daarom raadt het WTCB aan om 
de leidingen voor ventilatie en nutsvoorzieningen in een 

aparte uitvullaag in te werken, zodat ze de dekvloerdikte 
niet onnodig vergroten.

Er kunnen nog verschillende andere redenen aangehaald 
worden waarom vloeropbouwen steeds dikker worden.

Daar waar vroeger slechts een beperkt aantal vloeren voor-
zien werd van een isolatielaag, worden vandaag de dag bijna 
alle vloeren om thermische redenen geïsoleerd. Doordat 
de energieprestatie-eisen met de jaren strenger geworden 
zijn en naar de toekomst toe waarschijnlijk nog zullen 
verstrengen, nemen ook de te voorziene isolatiediktes toe. 
We willen erop wijzen dat de nodige isolatiedikte verschilt 
naargelang van de positie van de vloer: zo zal er in een vloer 
op de volle grond meer isolatie voorzien moeten worden 
dan in een vloer tussen twee wooneenheden.

Richtwaarden voor de minimale dikte van verschillende lagen van een vloeropbouw.
Type laag Richtwaarden voor de dikte van de laag

Traditionele handgesmeerde dekvloer
 • 30 mm (hechtende dekvloer) tot 50 mm (zwevende 

dekvloer)
 • bij vloerverwarming: 50 mm boven de leidingen

Verbeterde dekvloer (hogere mechanische sterktes) 15 mm (hechtende dekvloer) tot 30 mm (zwevende 
dekvloer)

Droge dekvloer (bv. platen op basis van gipsvezel, 
hout of cement) 20 tot 35 mm in geval van een vlakke ondergrond

Betegelbare bouwplaat (zie ook de WTCB- 
Dossiers 2018/2.9)

20 tot 80 mm (noodzakelijk om de belastingen te 
beperken)

Innovatief vloerverwarmingssysteem 20 tot 40 mm (noodzakelijk om de belastingen te 
beperken bij een systeem zonder dekvloer)

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010506
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010506
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Naast de thermische eisen wordt er ook alsmaar meer 
aandacht geschonken aan de akoestische prestaties van 
vloeren. Om deze te verzekeren, kan het noodzakelijk zijn om 
een zwevende vloeropbouw te voorzien waarin er specifieke 
akoestische isolatiematerialen geïntegreerd kunnen worden, 
wat uiteraard ook een – doorgaans beperktere – weerslag 
heeft op de dikte van de vloeropbouw.

Hoe kan men de dikte van de vloeropbouw 
opnieuw beperken?

De totale dikte van de vloeropbouw kan opnieuw gere-
duceerd worden door in te spelen op de verschillende 
samenstellende lagen:
 • de isolatie
 • de dekvloer
 • de speciale technieken, zoals vloerverwarming.

Een eerste oplossing bestaat erin om te opteren voor 
thermisch performantere isolatiematerialen. Doordat 
deze materialen over een kleinere warmtegeleidbaarheid 
(λ-waarde) beschikken, moet er minder isolatie voorzien wor-
den om aan de gestelde energieprestatie-eisen te voldoen.

Er zijn tegenwoordig reeds diverse superisolerende materi-
alen op de markt te verkrijgen. Omwille van hun aanzienlijk 
hogere kostprijs worden deze materialen doorgaans echter 
enkel toegepast op plaatsen waar grote isolatiediktes tot 
ontwerp- en/of uitvoeringsproblemen zouden kunnen leiden. 
Bij gebruik van deze materialen is het ten stelligste aangera-
den om eventuele leidingen in te werken in een uitvullaag.

Ook de dikte van de dekvloer kan geoptimaliseerd worden. 
Zo worden dikke dekvloeren (meer dan 10 cm) vaak enkel 
uitgevoerd om de hoogte van het afgewerkte vloerpeil te 
bereiken. De dekvloer vervult dan als het ware de rol van 

uitvullaag. In dergelijke gevallen zou het dus beter zijn om 
een echte uitvullaag te voorzien uit mager beton of een 
isolerende mortel. Het gebruik van een isolerende uitvullaag 
biedt het voordeel dat zowel de dikte van de isolatielaag als 
die van de daarop uitgevoerde dekvloer beperkt kan worden.

Er kan eveneens gekozen worden voor een performanter 
dekvloermateriaal, zoals calciumsulfaatgebonden gietdek-
vloeren (zie de WTCB-Dossiers 2017/4.10). Hun hoge druk- 
en buigsterkte laat immers toe om te werken in kleinere 
diktes dan bij traditionele handgesmeerde dekvloeren. Ook 
cementgebonden gietdekvloeren, die over een gelijkaardige 
mechanische sterkte beschikken als calciumsulfaatgebonden 
gietdekvloeren, zijn aan een opmars bezig. Bij het bepalen 
van de dikte van gietdekvloeren moet er rekening gehouden 
worden met verschillende factoren, zoals:
 • de samendrukbaarheid van het onderliggende isolatie-
materiaal

 • de druk- en buigsterkte van de dekvloermortel
 • de opbouw (hechtend, niet-hechtend of zwevend)
 • de voorziene toepassing van de dekvloer (residentieel 
of andere)

 • de eventuele aanwezigheid van vloerverwarming.

Het is evenzeer mogelijk om een droog dekvloersysteem 
uit te voeren. Hierbij wordt er een plaatmateriaal uit gipsve-
zel, cement of hout op een egalisatielaag of op een vlakke 
ondergrond geplaatst. Eventuele leidingen kunnen dan 
onder dit plaatmateriaal weggewerkt worden.

Een laatste mogelijkheid bestaat erin om te kiezen voor 
een innovatief vloerverwarmingssysteem (zie de 
WTCB-Dossiers 2016/2.10). Deze systemen moeten uitgevoerd 
worden met verbeterde dekvloermortels en zijn dunner dan 
de klassieke vloeropbouwen met een traditionele dekvloer. 
Er bestaan bovendien vloerverwarmingssystemen waarbij er 
helemaal geen dekvloer meer aan te pas komt. 

Het toegenomen aantal in te bouwen leidingen zorgt voor een verhoging van de dekvloer.

Shutterstock
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Boilers: met of zonder  
sanitair expansievat?

Wanneer men opteert voor een sanitairwarmwaterproductie met accumulatie, wordt er in de 
installatie vaak een expansievat geplaatst. Hoewel deze praktijk in België courant toegepast 
wordt, is dit niet verplicht. Wat is het nut van dit vat en welke impact kan het hebben op 
de hygiënische waterkwaliteit?

V. Jadinon, ing., senior hoofdadviseur, afdeling Technisch advies en consultancy, WTCB

Water dat opwarmt, zet uit

In aanwezigheid van een opslagvat voor sanitair warm water 
(SWW) dient men rekening te houden met de uitzetting die 
het water bij zijn opwarming zal ondergaan. Zo neemt een 
watervolume van 100 liter met 1,7 liter toe wanneer het van 
10 naar 60 °C opgewarmd wordt. Als deze uitzetting ver-
hinderd wordt, zal de waterdruk in de installatie toenemen, 
waardoor deze beschadigd kan raken. Bijgevolg moet men 
de nodige voorzieningen treffen om de uitzetting van het 
water op te vangen.

Voorzieningen ter behoud van een aanvaardbare 
druk in de installatie

Het veiligheidsventiel (zie afbeeldingen 1 tot 4, nr. 4) is 
ontworpen om automatisch kleine waterhoeveelheden af te 
voeren om te vermijden dat de vooraf bepaalde veiligheids-
druk in de installatie overschreden zou worden. De ventielen 
voor sanitaire installaties worden in de fabriek doorgaans 
afgesteld op een waarde van 6 of 7 bar. Dit ventiel moet op de 
koudwatertoevoer van de boiler geplaatst worden en moet 
zich stroomafwaarts van de terugslagklep bevinden (nr. 3). 

1 | Installatie met een traditioneel expansievat dat op de koudwatertoevoer geplaatst is (niet-aanbevolen optie).

1. Koudwatertoevoer
2. Afsluitkraan
3. Terugslagklep
4. Veiligheidsventiel
5. Zichtbare luchtbar-

rière (≥ 2 cm) en 
afvoerleiding

6. Traditioneel expan-
sievat

7. Boiler met warmte-
wisselaar

8. SWW-uitgang

❶
❷ ❸ ❺

❹

❻

❼

❽✘
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We willen erop wijzen dat veiligheidsgroepen zowel deze 
twee onderdelen, als de afsluitkraan (nr. 2) omvatten.

Bij gebrek aan andere voorzieningen ter beperking van de 
drukverhogingen in de boiler, kan de uitzetting van het 
water aanleiding geven tot kleine waterverliezen ter hoogte 
van het veiligheidsventiel. Na verloop van tijd kan het zelfs 
gebeuren dat dit ventiel zich niet meer volledig sluit omwille 
van de kalkafzettingen. Deze situatie kan ertoe leiden dat 
er ter hoogte van het ventiel continu water verloren gaat.

Om dergelijke incidentele en zelfs continue waterverliezen 
ter hoogte van het veiligheidsventiel te vermijden, kan men 
een expansievat voorzien om de uitzetting van het water 
op te vangen. Wanneer dit vat correct gedimensioneerd 
en onderhouden wordt (zie bovenstaand kader), opent 

In principe zou een halfjaarlijkse inspectie van de installatie het mogelijk moeten maken om het risico op abnormale 
waterverliezen ter hoogte van het veiligheidsventiel te beperken (zie de norm NBN EN 806-5). We willen er 
bovendien op wijzen dat eventuele waterverliezen ter hoogte van dit ventiel zichtbaar moeten zijn (zie de norm NBN 
EN 806-2 en afbeeldingen 1 tot 4).

Indien de installatie uitgerust is met een expansievat, bestaat de controle er onder meer in om jaarlijks de voordruk van 
het vat te meten. Dit is nodig omdat de druk in het vat na verloop van tijd kan verminderen omwille van de progressieve 
diffusie van het gas doorheen het membraan. De controle van het expansievat beperkt zich dus niet tot een sondering 
ervan met behulp van een metalen object.

Controle van de installatie

het veiligheidsventiel zich in principe enkel bij problemen 
(abnormale oververhitting, defect expansievat ...).

Mogelijke impact van het expansievat op de 
hygiënische waterkwaliteit

Wanneer sanitair water in een afgesloten vat stagneert 
bij een temperatuur tussen 25 en 50 °C, zou de kwaliteit 
ervan kunnen verslechteren. Dergelijke omstandigheden 
zijn immers bevorderlijk voor de ontwikkeling van de 
legionella bacterie (zie de WTCB-Dossiers 2017/2.12).

Een ‘traditioneel’, op de koudwatertoevoer van de boiler 
geplaatst expansievat (zie afbeelding 1 op de vorige pagina) 
kan gevoed worden door warm water dat afkomstig is van 

2 | Installatie met een doorstroomvat dat op de koudwatertoevoer geplaatst is.

1. Koudwatertoevoer
2. Afsluitkraan
3. Terugslagklep
4. Veiligheidsventiel
5. Zichtbare luchtbar-

rière (≥ 2 cm) en 
afvoerleiding

6. Kapventiel (om het 
vat leeg te maken 
zonder het te moe-
ten loskoppelen)

7. Doorstroomvat
8. Boiler met warmte-

wisselaar
9. SWW-uitgang

❶
❷ ❸ ❺

❹

❻

❼

❽

❾

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00009753
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In Vlaanderen is het Legionellabesluit van 9 februari 2007 van kracht (Belgisch Staatsblad 4 mei 2007). De Best Beschik-
bare Technieken of BBT waarnaar deze reglementering verwijst, hebben tot doel om specifieke regels vast te leggen 
voor het ontwerp en het gebruik van nieuwe sanitaire installaties in gebouwen met een ‘hoog risico’ (bejaardentehuizen, 
ziekenhuizen ...) en een ‘matig risico’ (openbare gebouwen met een collectieve sanitairwarmwaterinstallatie, zoals sport-
complexen met douches). Volgens de BBT laat het gebruik van een sanitair expansievat toe om de waterverliezen ten 
gevolge van de uitzetting van het water te beperken. Deze vaten moeten dan op de warmwatervertrekleiding geplaatst 
worden en moeten volledig doorstroomd worden. Het ‘FAQ’-document bij de BBT voegt daar bovendien nog aan toe 
dat het expansievat ook op de eventuele destratificatielus geplaatst kan worden om periodiek (*) het volledige boiler-
volume op een minimale temperatuur van 60 °C te brengen door middel van een circulatiepomp (destratificatiepomp).

Tot op heden bestaat er noch in Wallonië, noch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reglementering ter 
beperking van het risico op legionellaontwikkeling in sanitaire installaties in openbare gebouwen. In beide gewesten 
geldt er echter wel een specifieke reglementering voor openbare zwembaden.

(*) Volgens de BBT moet het volledige boilervolume gedurende minstens één uur op 60 °C gebracht worden en dit, één keer per dag 
voor een gebouw met een ‘hoog risico’ en één keer per week voor een gebouw met een ‘matig risico’.

Preventie van legionella

het onderste deel van de boiler en/of kan kritieke tempe-
raturen bereiken ten gevolge van de omgeving (bv. een 
stookplaats waarin de temperatuur kan oplopen tot meer 
dan 30 °C). Vermits het water in dit type vat vrijwel nooit 
ververst wordt, zijn alle voorwaarden die aanleiding kun-
nen geven tot een snelle ontwikkeling van de legionella 
pneumophila-bacterie verenigd (zie Infofiche 38.16).

Als men ervoor opteert om een expansievat te plaatsen, 

gaat de voorkeur uit naar het gebruik van een doorstroom-
vat. Hierbij treedt er een zekere watercirculatie op telkens 
wanneer het water doorheen de op het vat aangesloten 
leiding stroomt. Dit vermindert het risico op een langdurige 
waterstagnatie.

In Vlaanderen geldt er voor bepaalde types openbare 
gebouwen een specifieke reglementering voor de sanitaire 
installaties (zie onderstaand kader).

3 | Installatie met een doorstroomvat dat op de warmwatervertrekleiding geplaatst is (te verkiezen optie).

1. Koudwatertoevoer
2. Afsluitkraan
3. Terugslagklep
4. Veiligheidsventiel
5. Zichtbare luchtbar-

rière (≥ 2 cm) en 
afvoerleiding

6. Boiler met warmte-
wisselaar

7. Kapventiel (om het 
vat leeg te maken 
zonder het te moe-
ten loskoppelen)

8. Doorstroomvat
9. SWW-uitgang

❶
❷ ❸ ❺

❹

❻

❼

❽

❾

✔

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=38&art=16
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Stratificatie of gelaagdheid is een fenomeen waarbij er waterlagen met verschillende temperaturen ontstaan. Het 
lichtere warme water vormt met andere woorden lagen bovenop het zwaardere koude water.

In een gelaagde boiler wordt dit natuurlijke fenomeen benut (door de ingang van het koude water onderaan de boiler te 
voorzien en de uitgang van het warme water bovenaan) om de hoeveelheden warm water die bij een hogere tempera-
tuur afgetapt kunnen worden, te vergroten. De destratificatiepomp heeft tot doel om deze gelaagdheid regelmatig 
te doorbreken ter beperking van het risico op legionellaontwikkeling in het onderste deel van de boiler.

Stratificatie?

Vóór of na de boiler?

Bij de meeste installaties die voorzien zijn van een door-
stroomvat, wordt dit vat tussen de terugslagklep en de 
boiler geplaatst (op de koudwatertoevoer; zie afbeelding 2 
op p. 23).

Om de mogelijke impact van een expansievat op de hygië-
nische kwaliteit van het sanitaire water verder te beperken, 
geniet het tegenwoordig de voorkeur om dit vat na de boiler 
te plaatsen (op de warmwatervertrekleiding; zie afbeelding 3 
op de vorige pagina) of op de eventuele destratificatielus 
(zie bovenstaande afbeelding en onderstaand kader). Dit 
impliceert dat het membraan van het vat bestand moet 
zijn tegen hoge temperaturen.

Volgens nagenoeg alle aanbevelingen ter beperking van 
de legionellabacterie zou de temperatuur waarop het 
warme water geproduceerd en verdeeld wordt, immers 
minstens 60 °C moeten bedragen (zie Infofiche nr. 38.7). 

4 | Installatie met een doorstroomvat dat op de destratificatielus geplaatst is (te verkiezen optie).

1. Koudwatertoevoer
2. Afsluitkraan
3. Terugslagklep
4. Veiligheidsventiel
5. Zichtbare luchtbarrière 

(≥ 2 cm) en afvoerleiding
6. Kapventiel (om het vat 

leeg te maken zonder het 
te moeten loskoppelen)

7.  Doorstroomvat
8. Destratificatiepomp
9. Afsluitkraan
10. Boiler met warmtewis-

selaar
11. SWW-uitgang

❶
❷ ❸ ❺

❹

❻

❼

❽

❾

❿

Het WTCB heeft een tool ontwik-
keld die het mogelijk maakt om het 
benodigde volume van het expan-
sievat te berekenen, het geschikte 
model uit te kiezen en de voordruk 
te bepalen die nodig is voor de 
goede werking van het vat.

Rekentool

✔

Bij een kringvormig verdeelcircuit, wat meestal het geval 
is in grotere centralewarmwaterproductie-installaties moet 
men er bovendien voor zorgen dat de temperatuur nergens 
onder de 55 °C zakt (zie Infofiche 38.10). We willen hierbij 
nog opmerken dat de expansievaten die voldoen aan de 
productnorm NBN EN 13831, ontworpen zijn om weerstand 
te bieden aan temperaturen tot 70 °C. 

11

Tekening gecorrigeerd op 11 mei 2020

❸

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=38&art=7
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=sanitary_expansion_tanks
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=38&art=10
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Uw mening telt!

Nieuwe norm voor de controle van 
ventilatiesystemen in woningen

De norm NBN EN 14134 beschrijft de handelingen en 
meetmethoden om de gebruiksgeschiktheid van ventila-
tiesystemen in woningen te controleren. De norm werd in 
2019 herzien om de inhoud gedetailleerder te maken en 
beter aan te passen aan de huidige controleprocedures. 
Deze norm kan toegepast worden voor de inwerking-
stelling van nieuwe systemen en voor de uitvoering van 
prestatieproeven op bestaande systemen. Indien de 
eenvoudige proefmethoden niet zouden volstaan, laat de 
norm ook toe om te opteren voor complexere metingen.

Een voorbeeldcontrolelijst is opgenomen in de bijlage 
van de norm.

De norm NBN EN 14134 is gratis beschikbaar voor onze 
leden op www.wtcb.be en kan ook aangekocht worden 
via het NBN.

Om onze publicaties en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze klanten, zouden wij u 
vriendelijk willen vragen om het enquêteformulier op www.wtcb.be in te vullen. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.

De door u verschafte informatie blijft uiteraard vertrouwelijk.

WTCB

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=posts&sub=search&post_id=1033
http://www.wtcb.be


Publicaties
De WTCB-publicaties zijn beschikbaar: 
•  op onze website: 

– gratis voor aannemers die lid zijn van het WTCB 
– via abonnement voor andere bouwprofessionelen (registratie op www.wtcb.be)

•  in gedrukte vorm en op usb-stick.

Voor bijkomende inlichtingen kan u ons telefonisch bereiken op het nummer  
02/529.81.00 (van 8u30 tot 12u00) of kan u steeds bij ons terecht per mail 
(publ@bbri.be).

Opleidingen
•  Voor meer informatie met betrekking tot de opleidingen kan u zowel per telefoon 

(02/716.42.11) als per e-mail (info@bbri.be) contact opnemen met T. Vangheel.
•  Nuttige link: www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).

Publicatie van het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf, inrichting 
erkend bij toepassing van de besluitwet van 
30 januari 1947

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Vandooren, 
WTCB, Lombardstraat 42, B-1000 Brussel

Dit is een tijdschrift van algemeen informatieve 
aard. De bedoeling ervan is de resultaten van 
het bouwonderzoek uit binnen- en buitenland 
te helpen verspreiden. 

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen 
van de teksten van dit tijdschrift is slechts toe-
gelaten mits schriftelijk akkoord van de verant-
woordelijke uitgever.

www.wtcb.be

Stookplaatsen en schoorstenen

Deze cursus bestaat uit twee avondsessies in:
Sint-Niklaas (Confederatie Bouw): woensdag 29 januari en 5 februari 2020
Mechelen (Syntra): dinsdag 11 en 18 februari 2020
Kortrijk (Confederatie Bouw): maandag 2 en 9 maart 2020
Diepenbeek (Confederatie Bouw): woensdag 11 en 18 maart 2020

WTCB-wintercursussen

Beton en geotechniek

Deze cursus bestaat uit twee avondsessies in:
Kortrijk (Confederatie Bouw): donderdag 23 en 30 januari 2020
Diepenbeek (Confederatie Bouw): donderdag 13 en 20 februari 2020
Zwijnaarde (Confederatie Bouw): donderdag 5 en 12 maart 2020
Mechelen (Syntra): donderdag 19 en 26 maart 2020

Inschrijven via de website www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).

Shutterstock

NedZink



Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan 55 jaar hét wetenschappelijke en technische 
middelpunt van de bouwsector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinan-
cierd met de bijdragen van 95.000 aangesloten Belgische bouwbedrijven. 
Dankzij deze heterogene ledengroep zijn bijna alle bouwberoepen verte-
genwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- en productver-
betering.

Onderzoek en innovatie
Een industrietak zonder innovatie is als cement zonder water. Het WTCB 
heeft er daarom voor gekozen om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mo-
gelijk te laten aansluiten bij de noden van de sector. De Technische Comités 
die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samengesteld uit bouwprofessione-
len (aannemers en experten) die dagelijks op het terrein staan.

Met de hulp van verschillende officiële instanties stimuleert het WTCB 
bedrijven om steeds verder te innoveren. De begeleiding die we aanbieden, 
is afgestemd op de actuele maatschappelijke uitdagingen en van toepassing 
op diverse domeinen.

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring
Op vraag van overheden of privébedrijven werkt het WTCB ook mee aan 
diverse ontwikkelingsprojecten (contractresearch). Zo is het Centrum niet 
alleen nauw betrokken bij de activiteiten van de nationale (NBN), Euro-
pese (CEN) en internationale (ISO) normalisatie-instituten, maar ook bij 
instanties zoals de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de 
bouw (BUtgb). Al deze projecten geven ons meer inzicht in de bouwsector, 
waardoor we sneller kunnen inspelen op de noden van de verschillende 
bouwberoepen.

Informatieverspreiding en steun aan bedrijven
Om de kennis en ervaring die op deze manier vergaard wordt op een ef-
ficiënte manier te delen met de bedrijven uit de sector, kiest het Centrum 
resoluut voor de weg van de informatica. Onze website is zo opgesteld dat 
elke bouwprofessioneel met slechts enkele muisklikken de gewenste WTCB-
publicatiereeksen of bouwnormen terugvindt.

Goede informatieverspreiding kan echter niet enkel elektronisch. Een per-
soonlijk contact is vaak nog steeds de beste aanpak. Jaarlijks organiseert het 
Centrum ongeveer 750 informatiesessies en themadagen voor bouwprofes-
sionelen. Ook de aanvragen voor onze afdeling Technisch advies blijven 
binnenstromen, met meer dan 18.000 verstrekte adviezen per jaar.

Maatschappelijke zetel
Lombardstraat 42, B-1000 Brussel
tel. 02/502 66 90
fax 02/502 81 80
e-mail: info@bbri.be
website: www.wtcb.be

Kantoren
Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
tel. 02/716 42 11
fax 02/725 32 12

• technisch advies – publicaties
• beheer – kwaliteit – informatietechnieken
• ontwikkeling – valorisatie
• technische goedkeuringen – normalisatie

Proefstation
Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette
tel. 02/655 77 11
fax 02/653 07 29

• onderzoek en innovatie
• vorming
• bibliotheek

Brussels Greenbizz
Dieudonné Lefèvrestraat 17, B-1020 Brussel
tel. 02/233 81 00
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