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ZZeven jaar geleden onthulde het WTCB een nieuwe communicatiestrategie die steunde 
op een voortdurende wisselwerking tussen de gemoderniseerde website en de artikels 
uit de WTCB-Contact. We gingen op dat moment – in 2004 om precies te zijn – de 
uitdaging aan om de traditionele informatie-
bronnen te verzoenen met de opkomende 
elektronische media. Het stijgende aantal 
bezoekers op www.wtcb.be doet ons geloven 
dat we ons doel niet gemist hebben. Toch 
kunnen we vaststellen dat er nog al te veel 
leden in het ongewisse blijven over de elek-
tronische schat aan informatie die gratis tot 
hun beschikking staat.

De modernisering van het bouwproces heeft nooit stilgestaan. Tot op de dag van van-
daag leiden maatschappelijke uitdagingen onherroepelijk tot wijzigingen in onze bouw- 
en renovatiemethoden. De bouwprofessioneel kan het zich bijgevolg niet veroorloven 
om achter de feiten aan te lopen of de actualiteit in de sector maar met een half oog te 
volgen. Geen nood, want dit is nu net een van de hoofdopdrachten van het WTCB. We 
ontwikkelen voortdurend nieuwe tools om de informatie voor iedereen binnen surfbereik 
te brengen. Geen eenvoudige opdracht als u weet dat het gebruik van ICT (informatie- 
en communicatietechnologiëen) in veel bouwbedrijven nog maar net aan zijn opmars 
begonnen is.

Het is tegenwoordig geen kwestie meer van volgen, maar van overleven. De tijd dat het 
internet uitsluitend gebruikt werd als informatie-, opleidings- en documentatiebron, is 
immers al even voorbij. Internettoepassingen staan tegenwoordig ook in voor de opti-
malisatie van de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende 
bouwpartners. Deze technologische revolutie kan bijgevolg een ware houvast bieden in 
onze sterk gefragmenteerde bouwsector waarin een verhoogd concurrentievermogen 
en een superieure productkwaliteit de gezondheid van de onderneming bepalen. 

Met deze thematische editie van de WTCB-Contact trachten we in enkele – weliswaar 
gedrukte – pagina’s het immense potentieel van de WTCB-website uit de doeken te 
doen. Hopelijk kunnen we u zo voldoende overtuigen om een kijkje te gaan nemen op 
WTCB.be en er de talrijke aspecten van dit gratis hulpmiddel te ontdekken.

We maken van de gelegenheid gebruik om u alvast uit te nodigen op de nieuwe WTCB-
Roadshow die eind dit jaar het land zal rondtrekken. Om op de hoogte te blijven van 
deze en andere verrassingen, raad ik u aan om onze (of beter ‘uw’) website nauwlettend 
in de gaten te houden en zich te abonneren op de WTCB-Mail. Via deze media zal u 
immers als eerste op de hoogte gebracht worden van interessante nieuwtjes zoals de 
start van de verspreiding van de C PRO©-software, de publicatiedatum van het digitale 
Onderhoudsboekje en van de infofiches en rekenmodules op energie.wtcb.be, de lan-
ceringsdatum van de mobiele WTCB-website en natuurlijk ook van de publicatie van de 
nieuwste artikels en Technische Voorlichtingen.

U ziet het, 2011 wordt een spetterend digitaal WTCB-jaar.

Jan Venstermans, ir., Directeur-Generaal          Jacques Gheysens, ir., Voorzitter

WTCB.be… binnen surfbereik
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S WTCB.be 24 u op 24

Sinds zijn oprichting meer dan 50 jaar geleden stelt het WTCB de vruchten van zijn onderzoek ten dienste van zijn leden 
en andere bouwprofessionelen. Geen eenvoudige opdracht, gezien de grote diversiteit aan behandelde onderwerpen en de 
zeer uiteenlopende verwachtingen. 

De huidige maatschappelijke uitdagingen zet-
ten iedereen ertoe aan om na te denken over 
een duurzamere planeet. In deze context heeft 
de bouwsector nu meer dan ooit nood aan on-
derzoek, innovatie, informatie en opleiding. 

Gelukkig werd WTCB.be net volgens deze 
logica ontworpen en maakt het maximaal ge-
bruik van de voordelen van het digitale tijd-
perk. Op die manier kan het Centrum zich nog 
beter dan vroeger toespitsen op de specifieke 
noden van zijn leden.

MOBILITEIT

Wat is het toppunt van mobiliteit ? Een aanne-
mer die meerdere, steeds evoluerende, werven 
opvolgt op verschillende plaatsen in het land, 
natuurlijk. Geen wonder dat hij blij is met de 
overal bereikbare WTCB-website die hem 
24 uur per dag begeleidt bij elke stap van het 
bouwproces.

Ontwerp

In de ontwerpfase staat WTCB.be voor u klaar 
met talrijke uitvoeringsdetails voor de optima-
lisatie van de thermische en akoestische isola-
tie van bouwknopen en voor het vermijden van 
waterinfiltraties en/of stabiliteitsproblemen. 

Zo trachten onze Technische Voorlichtin-
gen (zie p. 6) bijvoorbeeld de inhoud van de 

contractuele documenten te verduidelijken en 
zodoende het aantal moeilijke discussies na 
afloop van de werken te beperken.

Onze online rekenmodules uit de Infofiches op 
de website energie.wtcb.be helpen de ontwer-
per dan weer bij de berekening van de nodige 
isolatiedikte of van de globale U-waarde van 
een raamkader met beglazing.

De NBN- normen en Normen-Antennes op 
onze website (zie p. 9) bevatten op hun beurt 
alle nuttige informatie voor de afstemming 
van de voorschriften op de geldende regle-
menteringen. 

Om een geschikt product te vinden dat be-
schikt over een vrijwillig kwaliteitslabel zoals 
een Technische Goedkeuring van de BUtgb, 
kan de TechCom-databank soelaas bieden 
(www.wtcb.be/go/techom). Deze bouwpro-
ductendatabank bevat immers niet alleen de 
productgegevens, maar tevens linken naar de 
BUtgb-website (p. 14). 

Wie op zoek was naar informatie die buiten 
het bereik van de voornoemde elektronische 
documenten ligt, kan ten slotte steeds een 
beroep doen op de Afdeling ‘Technisch Ad-
vies’ (ATA) (www.wtcb.be/go/ata en p. 13).

Offerte - Bestelling

Om een prijsofferte te kunnen opstellen die 

voldoet aan de contractuele voorschriften, 
moet men eerst en vooral weten wat de draag-
wijdte van deze voorschriften juist is. Als 
digitale bouwsectorbibliotheek bij uitstek, be-
schikt WTCB.be over reglementen (zie web-
sites van de Normen-Antennes), normen en 
Technische Voorlichtingen die de regels voor 
de goede praktijk vastleggen.

Aannemers die hun kostprijs nauwkeurig wen-
sen te berekenen om de competitiviteit van hun 
onderneming te waarborgen, kunnen boven-
dien gebruikmaken van de nieuwste WTCB-
toepassing C PRO© (zie p. 7) en van de bijho-
rende specifieke opleidingsmodules (Agenda) 
en Infofiches (nr. 33, 34 en 52.1 tot 52.8).

De goed gestructureerde bouwproductendata-
bank (TechCom) maakt het mogelijk om met 
een muisklik de leveranciers terug te vinden 
van producten die voldoen aan de opgegeven 
eisen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
deze snelle en efficiënte databank meer dan 
2.000.000 keer per jaar geraadpleegd wordt. 
Ook de ingenieurs van de Afdeling ‘Technisch 
Advies’ kunnen mooie cijfers voorleggen. Zij 
beantwoorden niet minder dan 25.000 vragen 
per jaar. 

werfvOOrBereiding

De rentabiliteit van een werf hangt af van de 
afstemming van de taakplanning en de keuze 
van de plaatsingstechniek op het voorziene 

http://www.wtcb.be/go/ata
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budget en de voorschriften uit de contractuele 
documenten. Twee beheerfasen die geoptima-
liseerd kunnen worden dankzij onze website. 

Op WTCB.be vindt u immers niet alleen de 
nodige referentiedocumenten, rekentools en 
bouwproducten online (TechCom), maar ook 
specifieke opleidingen (Agenda) die georgani-
seerd worden door onze collega’s van de Afde-
ling ‘Beheer, Kwaliteit en Informatietechnie-
ken’ (zie p. 11). Deze WTCB-medewerkers 
staan tevens in voor gepersonaliseerde bij-
stand via www.wtcb.be/go/gebe. 

UitvOering

We moeten u wellicht niet meer vertellen dat 
de uitvoeringsfase van een werf veel vlotter 
kan verlopen mits een goede voorbereiding 
en doordachte planning. Op WTCB.be vindt 
u Technische Voorlichtingen, Infofiches en 
Technische Goedkeuringen van de gebruikte 
producten terug die u zonder kleerscheuren 
door deze fase zullen helpen. 

Met een gsm of ander mobiel toestel kan u 
problemen tijdens de uitvoering op beeld vast-
leggen en doorsturen naar de afdeling ‘Tech-
nisch advies’ die vervolgens samen met u op 
zoek gaat naar een oplossing (zie p. 13).

Oplevering

Bij de oplevering van de werken (tijdens en/of 
na de uitvoeringsfase) kunnen bepaalde grie-
ven komen bovendrijven. Niet verwonderlijk 
als men weet dat de objectieve controle van 
de uitvoeringskwaliteit jaar en dag een heikele 
kwestie vormt.

Ook in deze fase van het bouwproces kan u 
rekenen op onze website. U vindt er alle op-
leveringscriteria en geldende dimensionale to-
leranties terug, evenals de te volgen procedure 

voor de controle ervan in situ. Daarnaast kan u 
online ook de Infofiches (zie p. 7) raadplegen 
die vaak terugkerende problemen behandelen 
en maatregelen voorstellen om deze in de toe-
komst te vermijden. 

Bij twijfel kan u vanzelfsprekend steeds een 
beroep doen op de deskundigheid van de 
WTCB-medewerkers.

OnderhOUd en renOvatie

De levensduur van een bouwwerk hangt in 
grote mate af van het onderhoud dat het genoot 
tijdens zijn gebruiksfase. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het onderhoud van gebouwen 
een belangrijk deel uitmaakt van het beheerpro-
ces. Om dit proces te leiden als een goede huis-
vader, kan u een beroep doen op onze website 
en de diverse referentiedocumenten die u er kan 
terugvinden (zoals binnenkort de nieuwste edi-
tie van het Onderhoudsboekje, zie p. 10). 

U zal er ook talrijke naslagwerken terugvin-
den over renovatie aangezien het optimale be-
heer van het bestaande patrimonium vandaag 
de dag bovenaan ieders lijstje staat.

VAKGEBIEDEN EN THEMATISCHE WEBSITES

Aannemers zijn vaklui in hart en nieren. Hoe-
wel ze allen werkzaam zijn in de bouwsector, 
kunnen hun respectievelijke dagtaken sterk 
uiteenlopen. Daarom zijn de zoekfuncties op 
WTCB.be zodanig ontworpen dat ze snel de 
informatie per vakgebied tevoorschijn toveren 
(zie p. 4). 

Indien men informatie zoekt die de volledige 
bouwsector aanbelangt, kan men terecht op onze 
thematische websites zoals energie.wtcb.be. 
Deze up-to-date website groeide door zijn een-
voudige, aangename en praktische opvatting 
snel uit tot hét referentiepunt voor de sector.

OPLEIDINGSGRADEN

Arbeider, ploegbaas, werfleider, ingenieur of 
bedrijfsleider, ... WTCB.be informeert ieder-
een, maar niet altijd op dezelfde manier. We 
trachten onze informatiemedia immers zoda-
nig te diversifiëren dat iedereen er zijn gading 
in kan vinden.

Zo willen we de inhoud van onze Techni-
sche Voorlichtingen voor iedereen toegan-
kelijk maken door bepaalde hoofdstukken in 
de vorm van filmbeelden op onze website te 
plaatsen en ze aldus bereikbaarder te maken 
voor alle actoren op de werf (opleiding vanop 
afstand). 

Deze lijn wordt ook doorgetrokken in onze 
praktische en rijkelijk geïllustreerde Infofi-
ches en vanzelfsprekend ook in ons driemaan-
delijkse tijdschrift WTCB-Contact (zie p. 6).

TIJDSGEBREK ?

Tijd is goud waard ... en goud is onbetaalbaar 
in deze crisisperiode. Nu onze maatschappij 
overspoeld wordt door informatie, bestaat de 
kunst erin de aannemers te voorzien van kwa-
liteitsvolle informatie die bovendien goed ge-
structureerd is.

We vullen de twintig pagina’s van de WTCB-
Contact daarom telkens met uittreksels uit 
artikels die beschikbaar zijn op onze website 
zodat de aannemer enkel de (web)pagina’s 
hoeft te lezen die hem aanbelangen. 

De publicatie van dit tijdschrift gaat ook ge-
paard met WTCB-Mails die u zo’n tien keer 
per jaar gratis op de hoogte houden van de 
laatste nieuwtjes.

Dankzij soepele en efficiënte zoekfuncties 
surft u door de wirwar aan informatie op het 
internet vlot naar uw doel (zie p. 4). ■

http://www.wtcb.be/go/gebe
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NOInformatie zoeken op WTCB.be

HOMEPAGINA

Naast de vier hoofdrubrieken van de WTCB-
website die hiernaast aan bod komen, vindt u 
op de homepagina ook snellinken terug naar 
enkele diensten van het Centrum (zie boven).

Onderaan de webpagina kan u de nieuwste of 
meest geconsulteerde Technische Voorlichtin-
gen, WTCB-Dossiers en Infofiches opvragen 
met een muislik. Rechts daarvan kan u het 
kadertje ‘Agenda’ vinden, waar de eerstvol-
gende opleidingen opgesomd worden. Hele-
maal onderaan de homepagina kan u de laatste 
editie (in pdf-formaat) of alle edities van het 
driemaandelijkse tijdschrift WTCB-Contact 
downloaden. 

Ten slotte kan u zich inschrijven op de WTCB-
Mail door uw e-mailadres in te vullen in het 
daartoe voorziene tekstvak linksonderaan. De 
WTCB-Mail is een niet-commerciële newslet-
ter die u ongeveer tien keer per jaar toegezon-
den wordt om u op de hoogte te brengen van 
de eerstvolgende opleidingen en de nieuwste 
publicaties en diensten op onze website.

EENVOUDIGE NAVIGATIE

• het WTCB (1) : algemene voorstelling van 
het WTCB en zijn activiteiten. U vindt in 
deze rubriek onder andere de databank van 
onze onderzoeksprojecten en studies, het 
jaarverslag, evenals een beschrijving van de 
verschillende laboratoria en de uitvoerbare 
proeven

• Diensten (2) : directe dienstverleningen 
die het WTCB ter beschikking stelt van 
de bouwsector. Deze diensten geven een 
antwoord op uw technische problemen, in-
formeren u over het normatieve en regle-
mentaire Belgische kader en helpen u bij 
het beheren en plannen van uw dagelijkse 
activiteiten

• Publicaties (3) : downloadbare WTCB-
publicaties. De publicatiedatabank bevat 
meer dan 6.000 documenten 
die kunnen opgevraagd wor-
den via eenvoudige en perfor-
mante opzoekingsmiddelen. 
Ze vormt dan ook een bron van 
waardevolle informatie voor 
alle bouwprofessionelen

Om het zoeken in het grote informatieaanbod op onze website te vereenvoudigen, maakt het WTCB veelvuldig gebruik 
van geavanceerde functies. De in dit artikel beschreven navigatiehulpmiddelen en zoekfuncties laten u toe om snel en 
efficiënt op onze website te surfen.

• Agenda (4) : kalender van vormingen, stu-
diedagen en andere evenementen in de bouw-
sector. In deze rubriek vindt men de hon-
derden activiteiten of opleidingen terug die 
jaarlijks door het WTCB georganiseerd wor-
den of waaraan het zijn deelname verleent.

SOEPELE ZOEKFUNCTIES

gestrUctUreerde OpzOeking

Van alle databanken die WTCB.be rijk is, 
laten de publicatie- en bouwproductenda-
tabanken (TechCom) de meest veelzijdige 
opzoekingen toe. Daarnaast kan u ook docu-
menten opsporen in onze projectendatabank 
en in onze bibliotheek (met maar liefst 95.941 
referenties).

U kan de beschikbare documenten doorzoe-
ken aan de hand van criteria die verschillen 
per databank. Zo kan u een selectie maken 
volgens bouwberoep, trefwoord, auteur, titel, 
publicatiereeks, firma- of merknaam, product-
beschrijving, … 

Specifieke iconen geven de aard en de vorm 
van de geselecteerde documenten weer en dui-
den tevens aan of u al dan niet een paswoord 
nodig heeft om ze te kunnen downloaden 
(p. 5). 

1 2 3 4

algemene OpzOeking

Door een of meer woorden in te voeren in de 
‘Google’-achtige zoekbalk die de rechterbo-
venhoek van elke WTCB-webpagina siert, 
vindt u zeer snel de gezochte pagina’s of do-
cumenten terug. 

U kan hierbij ook aangeven of u wil zoeken 
doorheen de volledige website of enkel in de 
publicaties, de bouwproducten of de NBN-
normen. ■

Recente publicaties Agenda

Zich abonneren op de WTCB-Mail Archief van de WTCB-Contact
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website (www.wtcb.be) en klikt op de knop 
‘LOG IN’ in de rechterbovenhoek. Hier vult 
u uw normale login-gegevens in (‘bbri’+zes 
cijfers voor aannemers, een e-mailadres voor 
de andere bouwprofessionelen).

Er verschijnt een ‘Profielpagina’ met uw be-
drijfsgegevens (zie afbeelding). U bent nu in-
gelogd zoals voorheen. Nu kan u :
• de WTCB-Publicaties online raadplegen
• gebruikers toevoegen (zie verder).

U kan deze account beschouwen als de 
‘hoofdaccount’ die meerdere ‘deelaccounts’ 
(my.BBRI-accounts) beheert (u kan accounts 
aanmaken, verwijderen en aanpassen voor 
uzelf en voor uw eventuele medewerkers). 
Met deze ‘deelaccounts’ zal u naast de wtcb-
publicaties online, ook de normen kunnen 
downloaden in onze catalogus.

Twee jaar geleden hebben we onze publica-
tiereeksen uitgebreid met een selectie NBN-
normen (van het Bureau voor Normalisatie). 
Deze normen kunnen gratis gedownload wor-
den door alle aannemers die lid zijn van het 
WTCB. Andere lezers kunnen deze normen 
raadplegen door in te tekenen op het abon-
nement ‘WTCB-Publicaties+NBN-normen’ 
of door hun bestaande abonnement op de 
WTCB-Publicaties uit te breiden. De bevoor-
rechte toegang tot de normen is onderworpen 
aan enkele bijzondere gebruiksvoorwaarden 
en auteursrechten. Op het moment dat de ge-
bruiker zijn eerste norm downloadt, zal hij 
een gedetailleerd overzicht krijgen van deze 
bepalingen, waarmee hij zich voorafgaande-
lijk akkoord dient te verklaren.

U kan een my.BBRI-account creëren in min-
der dan 5 minuten. U surft naar de WTCB-

(*) Indien u dit controlegetal niet meer terugvindt, kan u in de oranje kolom in de rubriek ‘Publicaties’ een formulier downloaden ter herinnering van uw gebrui-
kersnaam en paswoord.

Nuttige informatie

Voor meer informatie over de hier-
boven beschreven procedure of voor 
algemene inlichtingen betreffende de 
publicaties, kan u de dienst Publicaties 
contacteren
• per telefoon : 02/529.81.00 (van 8u30 

tot 12u)
• per fax : 02/529.81.10
• per e-mail : publ@bbri.be

In de rubriek ‘Help’ in de rechterbo-
venhoek van de WTCB-website vindt 
u een videofilmpje dat u stap voor 
stap begeleidt bij de aanmaak van uw 
my.BBRI-account.

Om zo’n my.BBRI-account aan te maken, 
vult u in de rubriek ‘My.BBRI-accounts’ het 
controlegetal in dat u per brief ontving (*). In 
diezelfde rubriek kan u nu klikken op ‘Voeg 
gebruiker toe’. Vervolgens verschijnt er een 
nieuw scherm waarin u enkele basisgegevens 
dient op te geven voor de nieuwe gebruiker. 
Deze persoon ontvangt enkele minuten later 
een automatische e-mail met als onderwerp 
‘Activering van uw persoonlijke my.BBRI-
account op wtcb.be’. Met de nieuwe inlog-
gegevens uit deze e-mail (e-mailadres als 
gebruikersnaam) heeft de gebruiker voortaan 
niet alleen toegang tot de WTCB-publicaties 
online, maar ook tot de NBN-normen. Om 
zijn nieuwe account definitief te activeren, 
hoeft de gebruiker enkel op de link in de e-
mail te klikken.

Samengevat dient elke aannemer die zowel 
onze publicaties als de NBN-normen wil 
raadplegen, zich voortaan op de WTCB-web-
site aan te melden met zijn my.BBRI-account 
(dus met zijn e-mailadres en het paswoord uit 
de automatische e-mail). De hoofdaccount 
(‘bbri’+zes cijfers) dient enkel nog om nieuwe 
my.BBRI-accounts aan te maken. ■

NNaast de WTCB-publicaties staan er ook meer dan duizend bouwnormen ter beschikking van onze leden. Om van deze gratis 
service te kunnen genieten, heeft u wel een my.BBRI-account nodig. We doen in dit artikel het nut van een dergelijke account 
uit de doeken, evenals de procedure voor de aanmaak ervan.

Creëer uw gratis my.BBRI-account

http://www.wtcb.be
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Informatieoverdracht 
Minder papier, meer functies

Waar de technische kennis van de verschil-
lende bouwpartners onontbeerlijk is voor het 
behalen van de gewenste prestaties van een 
bouwwerk en het voorkomen van problemen, 
is een efficiënte organisatie en een competitief 
kostenbeleid minstens even belangrijk voor de 
rentabiliteit van de onderneming. Daarom bie-
den we bedrijven ook op dit gebied informatie 
en bijstand.

Om zijn kennis met een zo groot mogelijk pu-
bliek te kunnen delen, maakt het WTCB veel-
vuldig gebruik van elektronische hulpmidde-
len die ervoor zorgen dat de documentatie op 
elk moment van de dag toegankelijk is en dat 
men de gewenste informatie eenvoudig kan 
terugvinden dankzij krachtige zoekmodules 
(zie p. 4).

Zo verspreidt het WTCB zijn kennis onder 
meer via :
• de WTCB-publicaties
• de rekentools en databanken 
• een aantal specifieke NBN-normen met de 

bijhorende informatie (Normen-Antennes).

PUBLICATIES

We bieden op onze website onder meer de vol-
gende publicatiereeksen aan :
• de Technische Voorlichtingen (TV)
• de WTCB-Dossiers
• de Infofiches
• de Praktische gids voor het onderhoud van 

gebouwen (zie p. 10).

technische vOOrlichtingen

De Technische Voorlichtingen worden op-
gesteld binnen de 15 Technische Comités 
van het WTCB. Deze Comités vertegenwoor-
digden de bedrijven uit hun sector en maken 
hun behoeften op het gebied van onderzoek 
en publicaties kenbaar aan de WTCB-inge-
nieurs. Deze Comités zijn samengesteld uit 
aannemers, WTCB-medewerkers en/of ex-
terne experten en een ingenieur-animator van 
het WTCB. 

De TV’s worden doorgaans ontworpen als 
leidraden voor de goede uitvoering. Ze geven 
stuk voor stuk een gedetailleerde beschrijving 
van een welbepaald domein uit de bouw-
sector : plaatsing van glaswerk, leien daken, 
houten vloerbedekkingen, enz. In deze TV’s 
worden de ontwerp- en uitvoeringsprincipes 
vastgelegd die de goede prestaties van de 
bouwwerken moeten garanderen. Elk vak-
gebied beschikt gemiddeld elke drie tot vier 
jaar over een nieuwe TV die ofwel een nieuw 
onderwerp aansnijdt, ofwel een update vormt 

van een bestaand document. 

De bouwprofessi-
onelen uitten de 
laatste jaren hun 

interesse voor de 
opstelling van inter-

actieve TV’s die de 
gebruiker meer func-

ties en regelmatigere 
updates bieden. Sinds de 

publicatie van de eerste 
interactieve TV in 2006 

(TV nr. 228 ‘Natuursteen’) 

hebben ook verscheidene andere Technische 
Comités besloten om een dergelijke elektroni-
sche TV op te stellen. 

De eerstvolgende elektronische TV zal betrek-
king hebben op de bouwdetails van platte da-
ken (online publicatie gepland voor 2011) en 
zal de TV nr. 191 vervangen. Terwijl de alge-
mene ontwerp- en uitvoeringsprincipes van de 
bouwdetails vastgelegd zullen worden in een 
traditionele papieren versie, zal er daarnaast 
ook een elektronische databank opgesteld 
worden met een uiterst soepel opzoekings-
systeem. Via dit interactieve systeem zal men 
niet alleen een bouwdetail kunnen selecteren 
volgens zijn functie (bv. uitvoering van een 
dakrand), maar ook volgens de aard van het 
afdichtingsmembraan (bitumineus membraan 
of membraan op basis van elastomeren of 
plastomeren). Vermits dit membraan de uit-
voering van het dakdetail in aanzienlijke mate 
kan beïnvloeden, werd er besloten om dit bij-
zondere kenmerk in aanmerking te nemen. De 
punten die extra aandacht verdienen, zullen 
ten slotte opgenomen worden in een samen-
vattende fiche.

Er zullen geleidelijk aan meer interactieve 
TV’s gepubliceerd worden, zoals binnenkort 
over :
• funderingstechnieken (document ter ver-

vanging van de TV nr. 129 uit 1979)
• de akoestische isolatie van gebouwen.

de wtcB-dOssiers

De WTCB-Dossiers bestaan uit een verzame-
ling artikels die in twee luiken gepubliceerd 
worden. Het eerste luik verschijnt in de vorm 
van een kort artikel in het driemaandelijkse 
tijdschrift WTCB-Contact dat gratis verzon-
den wordt naar al onze leden en abonnees. 
Dankzij de handige onderverdeling van het 
tijdschrift per bouwvak, kunnen lezers snel 
kennisnemen van de nieuwigheden in hun 
vakgebied. Indien ze na het lezen van het arti-
kel nog verdere informatie wensen te krijgen 
over het onderwerp, kunnen ze het volledige 
WTCB-Dossier raadplegen op onze website. 
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Technische Voorlich-
tingen nr. 236, 237 
en 238

DDankzij het principe van collectief onderzoek doen er meer dan 85.000 bouwbedrijven via het WTCB aan toegepast onder-
zoek ter ondersteuning van hun activiteiten. Aan de hand van onderzoek en ontwikkeling vergaart het WTCB een belangrijke 
expertise. De overdracht van deze, voornamelijk technische, informatie is van essentieel belang om de kwaliteits- en produc-
tiviteitsverbetering in bedrijven rechtstreeks te bevorderen.
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Op deze manier ontstaat er een ware synergie 
en complementariteit tussen de traditionele 
papieren drager en de elektronische media, 
wat hand in hand gaat met een sterke diversi-
fiëring van het informatieaanbod (gemiddeld 
18 artikels om de drie maanden). Zodoende 
kunnen we beter inspelen op de noden van alle 
bouwprofessionelen en kunnen we hen van be-
knopte en nauwkeurige informatie voorzien.

infOfiches

De Infofiches zijn bijzondere publicaties in 
die zin dat ze specifiek opgesteld werden voor 
online raadpleging. Ze zijn praktisch en be-
knopt, bevatten veel schetsen en afbeeldingen 
en bespreken zeer uiteenlopende onderwer-
pen, waaronder :
• schadegevallen, zoals infiltraties via de 

muurvoet, condensatie in hellende daken, 
schimmelvorming op binnenafwerkingen, 
niveauverschillen tussen de tegels van een 
vloerbedekking, scheurvorming en uitzicht 
van industriële vloeren, enz.

• specifieke thema’s waarbij de informatie 
in verschillende afzonderlijke fiches werd 
onderverdeeld : de keuze van glasproducten 
en de veiligheid van personen, ventilatie van 
gebouwen, afdichting van doorvoeringen in 
brandwerende bouwelementen, specifieke 
aspecten van bedrijfsbeheer, enz.

• rekenmodules waarmee men bijvoorbeeld 
de te voorziene isolatiedikte in een wand 
kan bepalen, het thermische-isolatieniveau 
(U-waarde) van een schrijnwerkelement 
kan berekenen of de kostprijs van een bouw-
werk kan uitrekenen (C PRO© en C DATA©, 
zie verder)

• een databank voor de inventarisering van de 
prestaties van buitenschrijnwerk (zie verder).

Het behoort eveneens tot de taken van het 
Centrum om het concurrentievermogen van 
bouwbedrijven aan te scherpen. Daarom ver-
leent de afdeling ‘Beheer, Kwaliteit en Infor-
matietechnieken’ al verscheidende jaren zijn 
medewerking aan bouwbedrijven om de bere-
kening van de kostprijs tijdens het offertepro-
ces te verbeteren. Verschillende studies wijzen 
immers aan dat lacunes in de prijsberekening 
aan de basis liggen van het faillissement van 
talrijke bedrijven.

Om aan deze nood te beantwoorden, werden 
er diverse Infofiches opgesteld, zowel voor de 
berekening van de directe kosten (materieel, 
arbeidslonen, enz.), als voor de berekening 
van de indirecte kosten (algemene kosten, 
specifieke werfkosten, enz.).

REKENTOOLS EN DATABANKEN 

Een doorgedreven optimalisering van het 
offerteproces vraagt het gebruik van aange-
paste software. Om na te gaan welke com-
merciële software het meest geschikt is voor 
uw bouwbedrijf, kan u de ‘TechComSoft’-
databank raadplegen. Deze databank werd 
opgericht in samenwerking met het TIS-
project ‘Bouwsoftwareplatform’ en geeft een 
overzicht van de bouwgeoriënteerde soft-
waretoepassingen, gerangschikt volgens hun 
gebruiks toepassing.

Ook voor het opstellen van prijsopgaven biedt 
het WTCB twee hulpmiddelen aan die de om-
zetting van de theorie naar de praktijk vereen-
voudigen, namelijk C PRO© en C DATA©. 
Met behulp van deze didactische modules voor 
Microsoft Excel 2007 en 2010 kunnen kleine 
en middelgrote ondernemingen hun kostprijzen 
nauwkeuriger berekenen. Beide modules ma-
ken gebruik van macro-instructies die ontwik-
keld werden in Visual Basic for Applications 
en beschikken over een helpfunctie. Ze kunnen 
gratis gedownload worden op onze website.

Met de C DATA©-module kan men de 
volgende basiselementen berekenen 
die onontbeerlijk zijn voor een cor-
recte kostprijsberekening : 

• het gemiddelde uurloon
• de kost van het bedrijfsmaterieel
• de algemene bedrijfskosten en de verdeling 

ervan.

C PRO© is bestemd voor het opstel-
len van prijsofferten (zie volgende 
pagina) en omvat onder meer de vol-
gende functies : 

• inlezing van een meetstaat opgegeven door 
een klant of architect

• controle of opmaak van de meetstaat 
• eventuele opdeling van de verschillende 
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de ondergrond verdienen hierbij bijzondere 
aandacht. Om de duurzaamheid van de verlij-
ming te waarborgen, dient men bijgevolg een 
aantal eisen in acht te nemen en dit zowel voor 
wat betreft de ondergrond, de vloerbedekking 
als de omgevingsvoorwaarden. 

Het gaat hier met name om de volgende eisen :
• voor de ondergrond :

 – de vlakheid : voor een rechtstreekse ver-
lijming is een vlakheidsklasse 1 vereist 
(strenge tolerantie – 3 mm onder de lat 
van 2 m). Deze eis moet duidelijk ver-
meld staan in het bestek

 – het maximaal toelaatbare vochtgehalte 
(cementgebonden dekvloer ≤ 2,5 % en 
≤ 2 % bij vloerverwarming – anhydriet-
gietvloer ≤ 0,6 %)

 – de minimale mechanische karakteristie-
ken (bv. de oppervlaktetreksterkte)

 – de reinheid van de ondergrond
• voor de omgevingsvoorwaarden :

 – de relatieve luchtvochtigheid mag niet 
hoger zijn dan 60 % en niet lager zijn 
dan 30 % (gedurende langere perioden)

 – de luchttemperatuur in de betrokken ruim-
ten mag niet lager zijn dan 15 °C

• voor de vloerbedekking :
 – het vochtgehalte van het hout zou ide-
aliter in evenwicht moeten zijn met de 
relatieve vochtigheid van de binnenlucht 
(hetzij begrepen tussen 8 en 12 %).

7 SAMENVATTING

Het gedrag van een houten vloerbedekking in 
de tijd is afhankelijk van verschillende para-
meters (ondergrond, klimaat, bezetting van de 
ruimte, …) die men zo goed mogelijk dient 

te beheersen. Deze parameters kunnen in twee 
grote groepen ingedeeld worden.

7.1	 parameterS	die	de	preStatieS	van	
het	uitgevoerde	SySteem	beïnvloeden	
en/of	verminderen

Deze parameters zijn bepalend voor de sterkte 
en omvatten niet alleen de fysische en de me-
chanische karakteristieken die eigen zijn aan 
elk van de gebruikte materialen, maar ook 
deze die eigen zijn aan het systeem. Deze per-
tinente parameters, waaronder de hechtsterkte, 
moeten beoordeeld worden in het laboratori-
um (in een normatief kader). De norm NBN 
EN 14293 bevat een beschrijving van deze 
proefmethoden en geeft eveneens de desbe-
treffende eisen op (in het laboratorium).

Om te komen tot de vereiste hecht- en af-
schuifsterkte, dient men niet alleen een per-
formant lijmtype te kiezen, maar ook rekening 
te houden met een aantal aanbevelingen met 
betrekking tot de ondergrond (vochtgehalte, 
cohesie, ruwheid, …), de lijm (aan te bren-
gen lijmhoeveelheid, kamtype, uitgeoefende 
druk), de vloerbedekking (vochtgehalte) en de 
omgevingsvoorwaarden.

7.2	 parameterS	die	aanleiding	kunnen	
geven	tot	een	Sterkere	mechaniSche	
belaSting	van	en	hogere	Spanningen	
in	de	lijmverbinding

Deze parameters zijn bepalend voor de belas-
tingen, zijn onafhankelijk van het systeem en 
kunnen te wijten zijn aan :
• een vochttoevoer : vocht van buitenaf (be-

pleistering), opstijgend vocht
• het gebruik van de ruimte : indienstname of 

bestemmingswijziging van de ruimte : van 
een droge ruimte (slaapkamer, salon) tot een 
vochtige ruimte (badkamer)

• het ontwerp : vloerverwarming, al dan niet 
gecombineerd met een koelsysteem.

Aan de hand van voormelde aanbevelingen 
kan men overgaan tot de keuze van een lijm-
type dat geschikt is voor de betrokken bouw-
plaats, ofwel opteren voor een ander systeem.

De resultaten van het lopende onderzoek ‘Eva-
luatie van de prestaties van gelijmde houten 
vloerbedekkingen : proeven en specificaties’ 
en van de onderzoeksactiviteiten die momen-
teel uitgevoerd worden door de werkgroep 
‘Parket’ in de schoot van het Technisch Co-
mité ‘Schrijnwerken’ van het WTCB zullen 
binnenkort gebundeld worden in verschillende 
artikels en een TV over houtlijmen. Deze do-
cumenten zouden de parketlegger moeten hel-
pen bij de keuze van een geschikt lijmtype en 
een correcte uitvoeringswijze en dit, rekening 
houdend met de verschillende invloedspara-
meters (sterkte en belastingen). ■

i Invloed van de druk dIe uItgeoefend wordt  
tIjdens de uItvoerIng op de lIjmprestatIes

Het gewicht van 2 kg dat tijdens de trekproeven gebruikt wordt voor de simulatie van 
belasting van de parketplaatjes (25 cm²) tijdens de uitvoering, vormt geen getrouwe 
weerspiegeling van de belasting die aangrijpt in de praktijk. In theorie zou men voor het 
verkrijgen van dezelfde belasting immers een gewicht van 88 kg moeten laten aangrijpen 
op een plaatje van 11 cm breed en 1 m lang. Ter beoordeling van de invloed van de druk 
die uitgeoefend wordt tijdens de uitvoering op de treksterkte van de lijm, werden de door 
de norm voorgeschreven parketplaatjes (25 cm²) vóór de eigenlijke proef onderworpen 
aan verschillende belastingen :
• een gewicht van 0 g, wat overeenstemt met de eenvoudige plaatsing van het parket in 

een lijmbed zonder druk
• een gewicht van 500 g, wat overeenstemt met de plaatsing van het parket in een lijm-

bed met een licht druk
• een gewicht van 1 kg, wat overeenstemt met de plaatsing van het parket in een lijmbed 

met een aanzienlijke druk
• een gewicht van 2 kg, wat overeenstemt met de aanbevelingen uit de norm.

Afbeelding 3 illustreert bij wijze van voorbeeld de resultaten die aldus bekomen werden 
op vier lijmtypes (dispersielijm, PU 1K-lijm, PU 2K-lijm en MS-polymeerlijm).
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Afb. 6 Invloed van de belasting die aangrijpt tijdens de uitvoering op de treks-
terkte van de lijm.
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Afb. 5 Gemiddelde oppervlaktecohesie die in de loop van de WTCB-proeven op-
getekend werd voor verschillende types ondergronden (Ø 8 cm).
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Ondergrond

type – en dan vooral zijn elasticiteit – ten 
volle tot hun recht te doen komen, dient men 
de plaatsingsvoorschriften uit de TV 218 [4] 
nauwgezet op te volgen. Hierbij dient men 
bijzondere aandacht te besteden aan de uit-
voering van de voegen en de door de fabrikant 
voorgeschreven lijmhoeveelheid. De toepas-
sing van een te dunne of te dikke lijmlaag kan 
de prestaties van de lijm immers gevoelig ver-
minderen.

Eén van de belangrijkste neveneffecten van dit 
lijmtype is dat de bewegingen van de vloer-
bedekking – gelet op het feit dat het hout niet 
‘geblokkeerd’ wordt – veel frequenter en ook 
beter zichtbaar zullen zijn. Teneinde geschil-

Tabel 3 Invloed van verschillende parameters op de hechtingsprestaties van de 
verlijming.

Parameters
Hechtingsprestaties van de verlijming

– +

Ondergrond 
(dekvloer)

Slechte oppervlaktekwaliteit (hoge 
ruwheidsgraad)

Goede oppervlaktekwaliteit

Ondergrond met een hoge vochtig-
heidsgraad

Massavochtgehalte < 2,5 %

Hoge oppervlaktetemperatuur (> 22 °C) Normale oppervlaktetemperatuur

Uitvoering Geen druk Lichte druk op het plaatje

Omgevings-
voorwaar-
den

Hoge luchtvochtigheid na de plaatsing 
(> 70 % RV)

Normale voorwaarden (20 °C en 
50 % RV)

len achteraf te vermijden, kan de parketplaatser 
de bouwheer hiervan beter tijdig op de hoogte 
brengen. Omwille van dit probleem is het ge-
bruik van soepele lijmen in bepaalde gevallen 
(bv. bij vloerbedekkingen met rechte randen of 
zeer brede planken) minder aangewezen.

Met het oog op de optimale verlijming van de 
vloerbedekking en onafhankelijk van het ge-
kozen lijmtype dient de parketplaatser op het 
ogenblik van de plaatsing steeds na te gaan of 
er voldaan werd aan alle eisen die gesteld wer-
den aan de ondergrond en de omgevingsvoor-
waarden. Voor meer informatie hieromtrent 
verwijzen we de lezer naar de voorschriften 
van de fabrikant evenals naar de TV 218.

4 BEPERKINGEN VAN DE NORM

We willen erop wijzen dat de trek- en afschuif-
sterktewaarden, verkregen volgens de metho-
den uit de norm, theoretische waarden zijn die 
voortkomen uit een laboratoriumproef. 

Deze proeven worden uitgevoerd met specifiek 
materieel en onder welbepaalde voorwaarden, 
die men slechts uiterst zelden aantreft op de 
bouwplaats. De aldus bekomen waarden zul-
len bijgevolg in de meeste gevallen hoger zijn 
dan de waarden die men zou behalen in de 
praktijk. Door een vergelijking te maken tus-
sen verschillende waarden, verkregen volgens 
eenzelfde referentiesysteem, kan de parketleg-
ger zich echter wel een idee vormen over de 
theoretische prestaties van de lijm.

5 INVLOED VAN DE OMGEVINGS-
VOORWAARDEN

Om de theorie te kunnen toetsen aan de prak-
tijk, hebben we een aantal parameters van de 
trek- en afschuifproeven laten variëren, ten-
einde hun invloed op de lijmprestaties na te 
gaan. Deze proeven werden uitgevoerd in het 
kader van het prenormatieve WTCB-onder-
zoek ‘Evaluatie van de prestaties van gelijmde 
houten vloerbedekkingen : proeven en specifi-
caties’, met de steun van de FOD Economie.

Uit deze proeven (zie kader op de volgende 
pagina) is gebleken dat het nodig is om tijdens 
de uitvoering een zekere druk uit te oefenen 
op de parketplaatjes teneinde de optimale ver-
deling van de lijm te waarborgen (minimum 
70 % dekking per plaatje) en zodoende de 
duurzaamheid van het systeem in de tijd veilig 
te stellen. De druk die uitgeoefend wordt door 
de parketlegger blijkt te volstaan. Het is bijge-
volg niet nodig om de plaatjes bijkomend te 
ballasten met een zandzak. Op plaatsen waar 
de ondergrond plaatselijke vlakheidsgebreken 
vertoont, is deze maatregel echter wel aan te 
bevelen.

Daarnaast werden onder meer de volgende pa-
rameters onderzocht :
• het kamtype
• de omgevingsvoorwaarden op het ogenblik 

van en na de uitvoering
• de temperatuur van de ondergrond (vloer-

verwarming)
• de uithardingstijd.

Tabel 3 geeft een overzicht van de bekomen 
resultaten.

6 UITVOERINGSVOORWAARDEN

Parketlijmen zijn een typische toepassing van 
houtlijmen op de bouwplaats. De uitvoerings-
voorwaarden (minimumtemperatuur en voch-
tigheid tijdens de uitvoering) en de staat van 
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durende 60 seconden onderworpen aan een 
belasting door een gewicht van 2 kg. Na een 
conditionering onder standaardvoorwaarden 
en gedurende verschillende tijdsinterval-
len (zie tabel 2) worden er met behulp van 
een epoxylijm metalen plaatjes op de par-
ketplaatjes aangebracht. De volgende dag 
worden de aldus verbonden plaatjes onder-
worpen aan een loodrechte trekkracht tot er 
een breuk optreedt

• bepaling van de afschuifsterkte (afbeel-
ding 3) : bij deze proef worden twee ver-
ticale parketstroken overlappend verlijmd 
met behulp van de te beproeven lijm. De 
uitvoering van de proefstukken verschilt 
naargelang van het feit of de lijm stijf of 
soepel is. Volgens de norm heeft men het 
over een soepele lijm wanneer deze een 
rekcoëfficiënt bij afschuiving (γ) van 2 of 
meer vertoont. Na hun conditionering (zie 
tabel 2) worden de proefstukken vastge-
klemd tussen de kaken van een proefma-
chine en vervolgens onderworpen aan een 
trekkracht tot er een breuk optreedt. Tot 
slot gaat men over tot de optekening van de 
vastgestelde rek

Tabel 2 Minimale eisen uit de norm NBN EN 14293 voor parketlijmen.

Proefmethode (*)

Minimale eisen [N/mm²]

Stijve lijm 
(γ < 2 mm)

Soepele lijm 
(γ ≥ 2 mm)

Afschuifsterkte :
• na thermische veroudering
• na drie dagen onder standaardvoorwaarden (23 °C en 

50 % RV)

3,5
3,0

0,5
/

Treksterkte :
• na 7 dagen onder standaardvoorwaarden
• na 28 dagen onder standaardvoorwaarden
• na thermische veroudering

1,0

(*) Om in overeenstemming te zijn met de norm, moet de lijm aan één van beide proefmethoden (treks-
terkte of afschuifsterkte) onderworpen worden en voldoen aan de minimumeisen die in bovenstaande 
tabel vermeld werden voor de proef in kwestie. Dit punt zou volgens ons bij de volgende herziening 
van de norm gewijzigd moeten worden.

Afb. 4 Loskomen van de oppervlakte-
laag van de dekvloer als gevolg van de 
hygrische bewegingen van het hout.

• maximale open tijd : deze proef kan ofwel 
gerealiseerd worden overeenkomstig het 
protocol van de trekproef, ofwel overeen-
komstig het protocol van de afschuifproef. 
De uitvoering verloopt op haar beurt vol-
gens specifieke tijdsintervallen. Na de ver-
lijming van het laatste proefstuk wordt het 
tijdsinterval dat een trek- of afschuifsterkte 
oplevert die hoger is dan de minimale eis als 
de maximale open tijd beschouwd.

Ondanks het feit dat de norm vier proefmetho-
den beschrijft, geeft ze enkel minimale eisen 
op voor wat betreft de trek- en afschuifsterkte 
(zie tabel 2). De hoogte van de lijmrillen en de 
maximale open tijd kunnen aangegeven wor-
den ter informatie, maar zijn niet onderworpen 
aan een minimumeis.

3 HET ONDERSCHEID TUSSEN 
STIJVE EN SOEPELE LIJMEN

Voor wat betreft de bepaling van de afschuif-
sterkte, legt de norm verschillende minimale 
eisen op naargelang het gaat om een stijve dan 
wel om een soepele lijm. Dit onderscheid ge-
tuigt van de twee manieren waarop het gedrag 
van een houten vloerbedekking in de tijd be-
naderd kan worden :
• beperking van de bewegingen van het hout : 

stijve lijmen
• toelating van de relatieve bewegingen van 

het hout (in zekere mate) : soepele lijmen.

3.1	 Stijve	lijmen

Indien men de bewegingen van het hout 
wenst te beperken, moet de lijm zeer goede 
fysische en mechanische eigenschappen ver-
tonen. Dergelijke lijmen worden dan ook ge-
kenmerkt door een hoge breuksterkte en een 
geringe rek.

Als gevolg van hun goede hechting en hoge 
stijfheid zullen deze lijmen de ondergrond 
sterker belasten indien het hout dimensionale 
vervormingen ondergaat (zie afbeelding 4). 

Dit lijmtype vergt bijgevolg een ondergrond 
met een goede cohesie om de duurzaamheid 
van het systeem in de tijd te kunnen waarbor-
gen. Bij gebruik van stijvere lijmtypes geniet 
een ondergrond met een oppervlaktecohesie 
van minstens 0,8 N/mm² dan ook de voorkeur 
om de bewegingen van het hout te beperken.

Indien het hout echter uitgesproken bewegin-
gen vertoont, zullen de hieruit resulterende 
hoge spanningen zich ook voortplanten door-
heen de vloerbedekking zelf, waardoor deze 
laatste uitgroeit tot de zwakste schakel bij ge-
bruik van een ondergrond en een lijm met zeer 
goede prestaties. Deze spanningen kunnen 
bijvoorbeeld aanleiding geven tot scheurvor-
ming in de vloerbedekking indien het hout een 
overmatige krimp vertoont als gevolg van een 
te lage omgevingsvochtigheid (RV < 25 %).

Bij wijze van informatie stelt afbeelding 5 
op de volgende pagina de gemiddelde opper-
vlaktecohesie van de verschillende ondergron-
den voor waarmee de parketlegger geconfron-
teerd kan worden.

3.2	 Soepele	lijmen

Indien men de relatieve bewegingen van het 
hout in zekere mate wil toelaten, dient de lijm 
een hoge elasticiteit te vertonen die in staat is 
om de spanningen vanuit de ondergrond en 
de vloerbedekking op te vangen. Vermits de 
krachten die hier in het spel zijn minder groot 
zijn, mag de lijm een lagere sterkte hebben 
(net genoeg om het loskomen te vermijden). 

Gelet op de eigenschappen van de lijm zal de 
ondergrond minder belast worden. Dit lijmty-
pe geniet dan ook de voorkeur bij dekvloeren 
met een lagere cohesie. Het resultaat van het 
gebruik van een oneindig elastische lijm zou 
op zijn beurt vergelijkbaar zijn met dat van een 
niet-hechtende plaatsing, wat niet aangewezen 
is voor een groot aantal houten vloerbedekkin-
gen.

Om de verschillende voordelen van dit lijm-

Afb. 3 Bepaling van de afschuifsterkte.
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Lijmen voor houten 
vloerbedekkingen

Het beschikbare lijmgam-
ma voor de parketlegger 
heeft de afgelopen jaren 
een aantal grondige evolu-
ties gekend. Zo zijn er diverse nieuwe 
lijmtypes op de markt verschenen 
(zoals de MS-polymeerlijmen (1) of de 
zogenaamde ‘hybride’ lijmen), terwijl 
bepaalde andere lijmtypes (bv. al-
cohollijmen) – gelet op hun minder 
goede prestaties of hun schadelijk-
heid voor het milieu – langzaam maar 
zeker aan het verdwijnen zijn. Als 
gevolg van deze grote diversiteit is 
het voor de parketlegger niet altijd 
even eenvoudig om een lijm te kiezen 
waarmee hij zijn klant een systeem 
kan aanbieden dat duurzaam is in de 
tijd. Dit artikel heeft tot doel om de 
verschillende op de markt beschikba-
re parketlijmen op een rijtje te zetten 
en dieper in te gaan op het referen-
tiesysteem dat erop van toepassing 
is.

✍✍ S.✍Charron,✍ir.,✍projectleider,✍afdeling✍
‘Gebouwschil✍en✍Schrijnwerk’,✍WTCB✍
Y.✍Grégoire,✍ir.,✍afdelingshoofd,✍afdeling✍
‘Materialen’,✍WTCB

1 DE VERSCHILLENDE LIJMTYPES 
EN HUN UITVOERING

De courante parketlijmen kunnen al naarge-
lang van hun samenstelling in drie grote groe-
pen ingedeeld worden : lijmen in waterige 
dispersie (witte lijmen), polyurethaanlijmen 
(één- of tweecomponentenlijmen) en poly-
meerlijmen (MS-polymeerlijmen, SPUR-
lijmen (2) en andere hybride technologieën). 
Er kan ook – zij het in mindere mate en enkel 
in speciale gevallen – gebruik gemaakt wor-
den van epoxylijmen en poederlijmen. De 
toepassing van alcohollijmen, wat vroeger 
zeer populair was, kent tegenwoordig echter 
een zekere terugval, die voornamelijk toe te 
schrijven is aan hun schadelijkheid voor het 
milieu.

De meeste parketlijmen worden aangebracht 
met een getande lijmspatel, waarvan de karak-
teristieken (diepte, breedte en tussenafstand 
van de tanden) afhankelijk zijn van de onder-
grond, de gekozen vloerbedekking en het lijm-
type.

(1) De benaming ‘MS-polymeerlijm’ is afgeleid van de Engelse term ‘Polyethers Modified by Silanes’.
(2) Het gaat hier om een lijm op basis van hybride polyurethaan.
(3) De lijmspatel heeft de volgende afmetingen : diepte van de tanden : 5,0 ± 0,2 mm, breedte van de tanden : 5,0 ± 0,2 mm en afstand tussen de tanden : 5,0 

± 0,2 mm.
(4) De lijmspatel heeft de volgende afmetingen : diepte van de tanden : 3,6 ± 0,2 mm, breedte van de tanden : 3,4 ± 0,2 mm en afstand tussen de tanden : 3,4 

± 0,2 mm.

Tabel 1 Overzicht van de bestaande parketlijmen.

Lijmtype Uithardingsmechanisme Wachttijd

Dispersielijm Verdamping van het water 2 tot 3 dagen

Eéncomponentenpolyurethaanlijm Contact met vocht

1 tot 2 dagenTweecomponentenpolyurethaan-
lijm

Chemische reactie

Elastische polymeerlijm Chemische reactie Minstens 1 dag

2 REFERENTIESYSTEMEN

De Duitse norm DIN 281, waarnaar veelvuldig 
verwezen wordt in de TV 218 [4], vormde ja-
renlang het enige referentiedocument waarmee 
het mogelijk was om parketlijmen te karakte-
riseren. Om deze lacune te verhelpen, publi-
ceerde het Europese Technische Comité CEN 
TC 193 ‘Adhesives’ in 2006 de norm NBN 
EN 14293 met betrekking tot parketlijmen. 
Hoewel we nu reeds vier jaar verder zijn, is 
deze norm nog altijd niet genoeg gekend door 
de sector. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven 
aan het feit dat het hier niet gaat om een ge-
harmoniseerde norm (d.w.z. dat de norm geen 
aanleiding geeft tot de CE-markering).

De norm NBN EN 14293 beschrijft de proef-
methoden voor alle lijmtypes die gebruikt kun-
nen worden voor de verlijming van parket en 
gelijkaardige houten vloerbedekkingen op een 
ondervloer en geeft eveneens een cijferwaarde 
op voor de verschillende prestatie-eisen. De 
norm bevat evenwel geen specificaties of aanbe-
velingen voor het ontwerp en de uitvoering van 
houten vloerbedekkingen. Voor deze aspecten 
dient men terug te grijpen naar de TV 218.

In de norm NBN EN 14293 komen de volgen-
de vier proefmethoden aan bod.
• bepaling van de hoogte van de lijmrillen 

na een welbepaalde tijd (afbeelding 1) : 
deze proef laat toe om de consistentie van 
de lijm de beoordelen. De lijm wordt met 
behulp van een getande lijmspatel met spe-
cifieke afmetingen (3) uitgestreken over 
een basisplaat. Vervolgens wordt er een 
glazen proefplaat bovenop de lijmlaag aan-

Afb. 1 Bepaling van de hoogte van de 
lijmrillen [mm].

100 ± 1
x

~70~20 ~105 3

1 2
6

4

1. Druklijn
2. Proefplaat
3. Basisplaat
4. Ronde staaf

5. Lijm
6. Druklijn
X  Geïmpregneerde 
 afstand

Afb. 2 Bepaling van de treksterkte.

gebracht. Dit gebeurt volgens een gegeven 
hoek. De geïmpregneerde afstand (X) van 
deze plaat is representatief voor de hoogte 
van de lijmrillen

• bepaling van de treksterkte (afbeelding 2) : 
bij deze proef worden de houten parketplaat-
jes (5 x 5 x 1 cm) op een betonnen referentie-
plaat gekleefd. Dit gebeurt met behulp van 
de te beproeven lijm, die aangebracht wordt 
met een lijmkam van het type B3 (4). Onmid-
dellijk hierna worden de parketplaatjes ge-
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Houtlijmen hebben een 
ware revolutie teweegge-
bracht in de montagetech-
nieken in de industrie-, 
bouw- en schrijnwerksectoren en zijn 
niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Doordat de marktaan-
vraag steeds gespecialiseerder werd, 
evolueerden ook de prestaties, het 
toepassingsgebied en de milieuvrien-
delijkheid van de lijmen in evenredig-
heid. Dit heeft tot gevolg dat de aan-
nemer momenteel keuze heeft uit een 
groot assortiment producten zonder 
eigenlijk goed geïnformeerd te zijn 
over hun specifieke eigenschappen.

✍✍ S.✍Charron,✍ir.,✍projectleider,✍laborato-
rium✍‘Isolatie-✍en✍dichtingsmaterialen’,✍
WTCB✍
Y.✍Grégoire,✍ir.-arch.,✍afdelingshoofd,✍
afdeling✍‘Materialen’,✍WTCB

In samenwerking met het Technisch Comité 
‘Schrijnwerken’, werkt het WTCB momenteel 
aan een nieuwe Technische Voorlichting die 
de juiste lijm en techniek zal aangeven voor 
elke toepassing. Omwille van hun recente evo-
lutie, zullen parketlijmen in de nieuwe TV het 
onderwerp uitmaken van een volledig hoofd-
stuk dat § 3.4 uit de TV nr. 218 zal vervangen.

1 LIJMKEUZE

Het gamma beschikbare parketlijmen vari-
eerde mettertijd gevoelig. Zo verschenen er 
enerzijds nieuwe lijmtypes op de markt, zo-
als lijmen met MS polymeren of zogenaamde 
‘hybride’ lijmen en verdwenen er anderzijds 
lijmtypes die bijvoorbeeld minder goede pres-
taties opleverden of te schadelijk waren voor 
het milieu (bv. lijmen op basis van alcohol). 
Door dit grote marktaanbod is het voor de par-
ketplaatser niet altijd eenvoudig om de lijm te 
selecteren die de duurzaamheid van de parket-
vloer het beste zal garanderen.

De keuze van het lijmtype voor een vloerbe-
dekking hangt doorgaans af van de volgende 
factoren :
• de aard en vlakheid van de ondergrond
• de eigenschappen en afmetingen van de 

vloerbedekking : de houtsoort, de breedte, 
dikte en het type van de elementen (al dan 
niet massief), de vochtgevoeligheid van 
het hout, de aanwezigheid van een afwer-
kingslaag, ...

• de aanwezigheid van een vloerverwarming
• de plaatsingseigenschappen.

Daarnaast kan men sinds kort ook kiezen voor 
een stijve of soepele lijmsoort. Deze keuze 
hangt af van de dubbele perceptie van het ge-

drag van de houten vloer op langere termijn : 
een lijm kan immers ofwel de bewegingen van 
het hout beperken, ofwel opvangen.

2 STIJVE LIJMEN

Indien men de bewegingen van de vloer wenst 
tegen te gaan, moet de gebruikte lijm hoge 
fysieke en mechanische eigenschappen verto-
nen. Deze lijmen worden dan ook gekenmerkt 
door een hoge breekweerstand en een zwakke 
rekbaarheid.

Door hun sterkte hechting en hoge stijfheid 
zullen deze lijmen de ondergrond zwaarder 
belasten tijdens de dimensionele variaties van 
het hout. Enkel een ondergrond met een hoge 
cohesie zal de levensduur van de houten vloer 
bijgevolg kunnen garanderen. Doorgaans 
wordt een ondergrond met een oppervlakteco-
hesie van minstens 0,8 N/mm² aangeraden om 
de bewegingen van het hout op te vangen bij 
het gebruik van stijvere lijmtypes.

Indien het hout zeer uitgesproken bewegingen 
vertoont, zullen de resulterende hoge span-
ningen zich doorheen de vloerbedekking zelf 
voortplanten, aangezien dit de zwakste scha-
kel wordt bij gebruik van een ondergrond en 
lijm met zeer hoge prestaties. Deze spanningen 
kunnen de vloerbedekking zelfs doen scheuren 
indien het hout een hogere krimp vertoont dan 
normaal onder invloed van een te lage omge-
vingsvochtigheid (gemiddelde RV < 30 %).

3 SOEPELE LIJMEN

Indien men de relatieve bewegingen van het 
hout in zekere mate wil toelaten, dient men 
een elastische lijm te gebruiken die de trek-
spanningen in de ondergrond en in de vloer-
bedekking kan opvangen. Gezien er hierdoor 
minder grote krachten in het spel zijn, mag de 
lijm een lagere weerstand hebben (maar wel 
voldoende om loskomen te vermijden).

Dankzij de elastische eigenschappen van de 
lijm zal de ondergrond minder belast worden. 
Men zal aan dit lijmtype dan ook de voorkeur 
geven bij dekvloeren met een lagere cohesie. 
We willen erop wijzen dat het gebruik van een 
oneindig elastische lijm overeenkomt met een 
niet-hechtende plaatsing en dat een dergelijke 
plaatsing niet aangewezen is voor een groot 
aantal houten vloerbedekkingen.

Om de eigenschappen van dit lijmtype – en 
zijn elasticiteit in het bijzonder – ten volle te 
kunnen benutten, dient men de door de fabri-
kant voorgeschreven lijmhoeveelheid en de 
plaatsingsaanwijzingen (vooral ter hoogte van 
de rand- en verdeelvoegen) uit de TV nr. 218 
nauwgezet op te volgen. De aanbrenging van 
een te dunne of te dikke lijmlaag kan immers 
de prestaties van de lijm sterk aantasten.

Dit lijmtype heeft een bijzondere bijwer-
king : doordat het hout niet ‘geblokkeerd’ 
wordt, zullen zijn bewegingen frequenter 
en ook beter zichtbaar zijn. De parketplaat-
ser moet de bouwheer hiervan steeds op de 
hoogte stellen om geschillen achteraf te ver-
mijden. Omwille van dit neveneffect worden 
soepele lijmen bijvoorbeeld niet aangeraden 
bij vloerbedekkingen met rechte randen of bij 
zeer brede planken.

4 BESLUIT

De parketplaatser dient vóór de aanvang van 
de werken met een van beide lijmtypes steeds 
na te gaan of er voldaan werd aan de eisen in 
verband met de ondergrond en de omgevings-
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een 
optimale verlijming van de houten vloerbe-
dekking. We verwijzen in dit kader naar de 
voorschriften van de fabrikant en de aanbeve-
lingen uit de TV nr. 218. ■

Loskoming van het bovenste gedeelte 
van de dekvloer tengevolge van de 
hygrische bewegingen van het hout.

www.wtcb.be
wtCb-Dossiers nr. 

De lange versie van dit artikel kan ge-
download worden via onze website.
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activiteiten van een post afhankelijk van de 
benodigde tijd, de materieelkosten, de on-
deraanneming en het materiaal

• berekening van specifieke werfkosten
• invoering van winstmarges 
• berekening van de offerte 
• overzicht en afdruk van de offerte.

C PRO© houdt rekening met de directe kosten 
en kan de kost- en verkoopsprijs van zowel 
een post, als van de volledige aanbesteding 
berekenen. De modellen kunnen aangepast 
worden aan de hand van de bedrijfsgegevens. 
Een samenvattend werkblad en enkele grafie-
ken geven de gebruiker een overzicht van de 
samenstelling van de offerteprijs (zie boven).

De databank voor houten vensters (Info fiche 
nr. 51) kan een grote hulp zijn bij de bepaling 
van de minimumprestaties van schrijnwerk. 
Dankzij de talrijke proefresultaten uit deze data-

bank, hoeven schrijnwerkers niet systematisch 
over te gaan tot vaak dure laboratoriumproeven 
om de prestaties van hun producten aan te to-
nen. De databank laat ook toe om de invloed 
van de vervanging van een of meerdere onder-
delen (bv. een ander type hang- en sluitwerk) op 
de eindprestaties te evalueren. De in de online 
applicatie opgenomen proefresultaten bieden 
de mogelijkheid om de volgende elementen te 
bereken volgens de norm NBN EN 14351-1 : 
• de windweerstand
• de luchtdichtheidsklasse 
• de waterdichtheidsklasse 
• de bedieningskracht waartegen het schrijn-

werk bestand is.

Om te garanderen dat de gegenereerde proef-
resultaten overeenstemmen met de realiteit, 
moet men een aantal gegevens invoeren met 
betrekking tot de uitvoeringsdetails : 
• enkel of dubbel opengaand draai-kipraam

• houtsoort, dikte van de profielen en verbin-
dingswijze 

• merk en type van de dichtingsvoeg die voor-
zien is in de profielen

• gebruikte hang- en sluitwerk 
• bevestigingwijze van de glaslatten 
• type ontwatering van het vaste kaderprofiel
• vorm van de ontwateringsgaten.

Aan de hand van de opgegeven keuzes wordt 
er vervolgens een rapport gegenereerd (zie 
hieronder) waarin de verwachte prestaties van 
het omschreven schrijnwerk vermeld staan.

Schrijnwerkers moeten in het kader van hun 
activiteiten vaak het thermische-isolatieni-
veau van de bij hen bestelde vensters bereke-
nen. Om hen hierbij te helpen, heeft het WTCB 
een rekentool ontwikkeld waarmee men de 
U

w
-waarde (W/m2K) van enkele of dubbele 

houten vensters eenvoudig kan berekenen. 

Voorbeeld van een samenvattend werkblad in C PRO©

Databank voor houten vensters (te raadplegen 
via Infofiche nr. 51)
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WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

Blz. 4/7

- Beglazing: Glasgewicht ≤ 40 kg/m2 bij vleugelgewicht ≤ 100 kg
- Beglazing plaatsing: Siliconen op beide zijden
- Glaslatten:
- Ontwatering van de glassponning: zie § 4
- Ventilatie van de glassponning: zie § 4
- Type ontwatering van het kader:
- Type ontwateringsgat van het kader: 
- Grote en aantal ontwateringsgaten van het kader: zie §4

3. SAMENVATTING VAN DE PRESTATIES

Tabel 1: Samenvatting van de prestaties

Proef Europese normen

Luchtdoorlatendheid (EN 12207)
Waterdichtheid (EN 12208)
Windweerstand (EN 12210)

Bedieningskracht 1 (NBN EN 13115)

Typerapport dat samengesteld werd met behulp van de databank voor houten vensters

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

Blz. 3/7

2.1 Schematische afbeelding van het beproefde venster

De schematische afbeelding van het beproefde element wordt in Figuur 1 weergegeven.

2.2 Afmetingen van het venster

Totaal venster: - hoogte        : 1,50 m
- breedte       : 1,60 m
- oppervlakte: 2,40 m²

Vleugels: - lengte van de dichtingstrips : 7,2 m

2.3 Beschrijving van de samenstellende elementen van het venster

De kenmerken van de samenstellende elementen van het proefstuk werden gegeven door de aanvrager en 
worden hieronder hernomen (* aanvullende eventuele waarnemingen door het laboratorium):

- Venstertype: Dubbel raam 
- Venstersysteem: Dubbel opengaand met draai-kip vleugel
- Profieldiepte:
- Venstermateriaal:

- Verbindingsmethode van de hoeken :
- Type Lijm (NBN EN 204):
- Dichtingsstrip tussen vleugel en vast kader :
- Hang- en sluitwerk:

Figuur 1 : Schematische weergave van het proefstuk
1,

50
m

1,60 m

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

Blz. 4/7

- Beglazing: Glasgewicht ≤ 40 kg/m2 bij vleugelgewicht ≤ 100 kg
- Beglazing plaatsing: Siliconen op beide zijden
- Glaslatten:
- Ontwatering van de glassponning: zie § 4
- Ventilatie van de glassponning: zie § 4
- Type ontwatering van het kader:
- Type ontwateringsgat van het kader: 
- Grote en aantal ontwateringsgaten van het kader: zie §4

3. SAMENVATTING VAN DE PRESTATIES

Tabel 1: Samenvatting van de prestaties

Proef Europese normen

Luchtdoorlatendheid (EN 12207)
Waterdichtheid (EN 12208)
Windweerstand (EN 12210)

Bedieningskracht 1 (NBN EN 13115)

Grafische voorstelling van de kostprijssamenstelling
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Deze rekentool laat toe om rekening te houden 
met de volgende factoren :
• de houtsoort (loof- of naaldhout)
• de dikte van de vleugels en vaste kaders
• de eventuele aanwezigheid van een ventila-

tierooster
• de thermische prestaties van dubbele begla-

zingen aan de hand van de bepaling van het 
thermische-isolatieniveau in het centrale ge-
deelte van de beglazing (U

g
-waarde) en de 

aard van de (isolerende of metalen) afstand-
houder.

Het programma kan tevens een rapport gene-
reren waarin niet alleen de U

g
-waarde van het 

venster vermeld staat, maar ook de U-waarde 
van de samenstellende delen en de belangrijk-
ste afmetingen.

NBN-NORMEN EN NORMEN-ANTENNES

De bij het WTCB aangesloten aannemers heb-
ben al bijna twee jaar lang gratis toegang tot 
meer dan 1.000 bouwgerelateerde normen. An-
dere geïnteresseerden kunnen zich ook op deze 
dienst inschrijven via een betaalabonnement. 

Het belang van deze normen nam toe naar aan-
leiding van de verplichte CE-markering van de 
meeste producten die verkocht worden op de 
Europese markt. Deze markering vormt het 
bewijs dat het product waarop de markering 
aangebracht werd, in overeenstemming is met 
de technische specificaties van de Bouwpro-
ductenrichtlijn (BPR) en dat de opgegeven 
prestaties beantwoorden aan de nationale re-
ferentienorm. Het leek ons daarom logisch om 
de documenten waarin deze eisen gedefinieerd 
worden ter beschikking te stellen van een zo 
groot mogelijk publiek. Voor deze dienst dient 

men evenwel een persoonlijke ‘my.BBRI’-
account aan te maken via de knop ‘LOG IN’ 
in de rechterbovenhoek op de WTCB-home-
pagina (zie p. 5).

Zich bewust van de moeilijkheden die kmo’s 
kunnen ondervinden bij de overschakeling van 
de nationale normen op de talrijke Europese 
normen, richtte de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie 
een aantal Normen-Antennes op binnen de col-
lectieve onderzoekscentra. Het WTCB kreeg 
aldus de taak toevertrouwd om de bouwpro-
fessionelen op de hoogte te houden van de nor-
matieve evoluties in de volgende domeinen :
• brandpreventie 
• energie en binnenklimaat

• Eurocodes
• akoestiek
• beton-mortel-granulaten
• water toe- en afvoer van gebouwen
• afwerkingen
• manueel bediende en aangedreven gevelele-

menten.

Elk van deze domeinen wordt afzonderlijk be-
handeld op onze website of beschikt over een 
eigen website (www.normen.be). Hier vindt 
men alle informatie over de heersende nor-
men en reglementeringen, alsook de rubrie-
ken ‘Nieuws’ en ‘Evenementen’. Men kan er 
eveneens een aantal belangrijke documenten 
downloaden.

Zo kan men bij de Normen-Antenne ‘Brand-
preventie’ onder de rubriek ‘Normen en re-
glementering’ alle basisnormen downloaden 
waarin de Belgische brandreglementering be-
schreven staat. Onder de rubriek ‘Nieuws’ kan 
men dan weer kennisnemen van de toekom-
stige reglementeringen en de rubriek ‘Evene-
menten’ kondigt op zijn beurt de opleidingen 
of lezingen rond het thema brand aan (bv. voor 
plaatsers van brandwerende deuren). De ru-
briek ‘Bibliotheek’ bevat ten slotte een over-
zicht van de documenten die het WTCB publi-
ceerde rond het thema brand. Hier kan men ook 
gratis verschillende publicaties downloaden.

De andere websites van de Normen-Anten-
nes beschikken over gelijkaardige rubrieken. 
Enkele gaan zelfs nog een stapje verder en 
bieden specifieke rekenmodules aan, zoals 
de Normen-Antenne ‘Akoestiek’. Hier kan 
men modules terugvinden waarmee men het 
contactgeluidsisolatieniveau van een vloer-
opbouw kan inschatten, alsook een databank 
die  de verzwakkingsindex van het contact-
geluid  opgeeft voor verschillende bouwele-
menten. ■

Rekentool voor de berekening van de 
U-waarde van houten vensters

http://www.normen.be
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D
Deze gids is de meest verdeelde publicatie van 
het WTCB en heeft als doel om :
• een oplossing te bieden voor het gebrek aan 

voorschriften voor het gebruik van een ge-
bouw

• een goed georganiseerd onderhoud ingang 
te doen krijgen en de gebouwen aldus beter 
te beschermen

• het risico op onomkeerbare schade te be-
perken, alsook het risico op afbreuk aan de 
veiligheid, het comfort, de hygiëne of de 
esthetiek van het gebouw.

In deze gids geven we een overzicht van de 
voorzorgen en maatregelen die men kan tref-
fen op gebouwniveau om het bouwwerk te be-
heren ‘als een goede huisvader’.

De herzieningen in de editie van 2011 zullen 
hoofdzakelijk betrekking hebben op :
• de inhoud
• de indeling
• de digitale versie.

INHOUD

De inhoud werd grondig herzien en aangevuld 
om rekening te houden met de evoluties in het 
bouwgebeuren van de laatste jaren.

Zo zal u in de nieuwste editie van de gids on-
der meer de volgende nieuwe onderwerpen 
terugvinden :
• daktuinen
• parkeerdaken
• permanente uitrustingen voor ongevalpre-

ventie en toegang tot de daken
• zonnecollectoren (thermische of fotovolta-

ische)
• bepleisteringen op isolatie
• bebordingen uit hout
• gelijmde buitenbeglazingen
• rook- en warmteafvoersystemen
• brandwerende deuren
• hybride ventilatie
• koelinstallaties.

Een gebouw is doorgaans een ‘prototype’, 
een uniek bouwwerk dat ontworpen en gere-
aliseerd werd door bouwprofessionelen. Dit 
vormt echter geen probleem voor de prakti-
sche gids. Door zijn algemene karakter is hij 
immers toepasbaar op elk uniek bouwwerk.

INDELING

De rubrieken uit de gids werden ingedeeld 
volgens een ander systeem dan de vorige edi-
ties. Deze gloednieuwe onderverdeling moet :
• beantwoorden aan de wens van de gebrui-

kers om te beschikken over een doorzich-
tige classificatie die meer overeenstemt met 
het gebouw

• een structuur creëren die de bouwprofes-
sioneel toelaat om enkel de teksten op te 
vragen die overeenstemmen met zijn vak-
gebied.

Het WTCB werkte gedurende enkele maanden 
de definitieve indeling uit die tevens de basis-
structuur zal vormen van het toekomstige refe-
rentiebestek. De indeling ziet er als volgt uit :
• zuivering en ingegraven leidingen
• structuren
• daken
• afsluitingen en afwerkingen buiten
• afsluitingen en afwerkingen binnen
• technieken voor fluïda
• elektrische installaties
• schilderwerken
• toegangen en buitenomgeving.

Elke rubriek is onderverdeeld in verschillende 
thema’s die uit een of meerdere artikels be-
staan. Zo omvat de rubriek ‘afsluitingen en 

afwerkingen binnen’ de volgende thema’s :
• binnenwanden en bepleisteringen
• dekvloeren en vloerbedekkingen
• plafonds en verlaagde plafonds
• binnenschrijnwerk
• binnentrappen, trapleuningen en verhoogde 

vloeren.

DIGITALE VERSIE

De gids zal ook in digitale vorm beschikbaar 
zijn op WTCB.be. Aannemers die lid zijn van 
het WTCB en abonnees op de publicaties zul-
len er niet alleen de thema’s van elke rubriek 
kunnen opvragen, maar ook de volledige ver-
sie van de gids in pdf kunnen downloaden. 
Daarnaast zal de gebruiker ook de mogelijk-
heid krijgen om enkel de gewenste rubrieken 
te downloaden.

De grafische interface van de gids zal de ge-
bruiker begeleiden bij zijn zoektocht naar de 
meest geschikte thema’s.

Het WTCB zal gedurende de komende maan-
den een uitgebreidere versie van de digitale 
gids ontwikkelen die gebruikers en/of bouw-
professionelen de mogelijkheid geeft om de 
informatie te filteren volgens de aard van de uit 
te voeren werken en de gebouwkenmerken. ■

Praktische gids voor het onderhoud 
van gebouwen

De laatste editie van de Praktische gids voor het onderhoud van gebouwen werd in 1991 opgesteld in samenwerking met 
de bevoegde overheidsdiensten en de bouwprofessionelen. Aangezien dit ‘Onderhoudsboekje’ het referentiedocument bij 
uitstek vormt voor het gebruik van gebouwen, vonden we dat het hoog tijd was voor een update.

De grafische interface van de gids zorgt voor een grotere gebruiksvriendelijkheid.
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Opleiding en agenda

Afhankelijk van het behandelde onderwerp, 
kunnen de cursussen en studieavonden drie 
verschillende doelstellingen hebben :
• voorstelling van nieuwe of toekomstige 

referentiedocumenten, zoals normen of 
Technische Voorlichtingen. Dankzij deze 
cursussen zijn alle partners in het bouwge-
beuren op de hoogte van de meest recente 
documenten

• (bouw-)schadepreventie en mogelijke op-
lossingen. Dankzij onze gepersonaliseerde 
contacten met de bouwsector hebben we 
een goed overzicht van de moeilijkheden 
en problemen die zich in de praktijk kun-
nen voordoen. We groeperen de vaak terug-
kerende problemen (waarvoor niet onmid-
dellijk verder onderzoek noodzakelijk is) 
regelmatig per onderwerp en stellen deze 
voor tijdens studiedagen

• het toelichten en leren gebruiken van de 
nieuwste productie-, beheer- en commu-
nicatiemiddelen. De rentabiliteit van een 
onderneming en zijn positie op de markt 
hangen niet alleen af van de vakkundige 
uitvoering van de werken, maar ook van de 
kwaliteit van de bedrijfsorganisatie.

DATA, PLAATS EN INSCHRIJVING

De geplande cursussen en studiedagen wor-
den op onze website aangekondigd onder de 
rubriek ‘Agenda’. U vindt er telkens een be-
schrijving van de cursus evenals een inschrij-
vingsformulier.

Daarnaast geeft het WTCB deze opleidingen 
ook op verzoek, bijvoorbeeld in samenwer-
king met beroepsverenigingen, op initiatief 
van de Technische Comités of op vraag van 
bedrijven. 

De opleidingen met betrekking tot produc-
tie-, beheer- en communicatiemiddelen kan 
men terugvinden onder de rubriek ‘Dien-
sten’, categorie ‘Bedrijfsbeheer’, ‘Sensibili-
sering en opleiding’.

In de toekomst zullen ook andere diensten 
binnen het WTCB hun specifieke opleidingen 
aanbieden op hun webstek.

E-LEARNING

Omdat het niet altijd evident is om alle ge-
interesseerden op eenzelfde plaats en tijdstip 
te verzamelen voor een studiedag of -avond, 
biedt het WTCB opleidingen aan via e-lear-
ning (de zogenaamde ‘webinars’). Op die ma-
nier kunnen de cursisten de opleiding op hun 
computer volgen waar en wanneer ze dit wen-
sen en zelfs herbekijken. Hierdoor besparen ze 
niet alleen tijd, maar ook verplaatsingskosten. 

Dankzij de verfilming van bepaalde hoofdstuk-
ken uit de Technische Voorlichingen wordt de 
informatie uit deze documenten toegankelijk 
voor iedereen (bv. Infofiches nr. 21 en 37, zie 
hieronder). ■

VVoor het verspreiden van technische informatie beperken we ons niet tot het beschikbaar stellen van Technische Voorlich-
tingen, dossiers en infofiches. We richten ook regelmatig cursussen en studieavonden in (op eigen initiatief of op aanvraag) 
die zowel kunnen doorgaan in onze eigen vestigingen als op diverse plaatsen in het land. 

WTCB
EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

September 1998

TECHNISCHE
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N mobile.wtcb.be 
De mobiele WTCB-website

Na de opkomst van de gsm en de wijde verspreiding ervan in bouwbedrijven, bleven de mobiele technologieën onvermijde-
lijk evolueren. Zo verschenen er de afgelopen jaren ontelbare hulpmiddelen op de markt. In de bedrijfsector zijn vooral de 
smartphones en het mobiele internet aan een opmars bezig. Om de technische informatie van het WTCB beter bereikbaar te 
maken tijdens verplaatsingen, werkt het WTCB aan een eigen mobiele website.

We hanteerden een eenvoudig uitgangsprinci-
pe bij de ontwikkeling van onze mobiele web-
site : ‘een beeld zegt meer dan duizend woor-
den’. We ondervonden immers dat aannemers 
het op verplaatsing vaak moet stellen zonder de 
technische informatie die ze nodig hebben (bv. 
de uitvoeringsdetails uit de WTCB-publicaties). 

Dit deed ons nadenken over manieren waarop 
we deze informatie beschikbaar konden ma-
ken voor ‘mobiele’ aannemers. Met een even 
mobiele website natuurlijk. Het spreekt voor 
zich dat de navigatie- en opzoekingsmetho-
den van de WTCB-website (geschikt voor 
vaste computers en laptops) grondig herzien 
moesten worden voor de nieuwste toestellen 
(bv. smartphones). Het voorlopige resultaat is 
een light-versie van de WTCB-website die be-
ter aangepast is aan de beperktere surffuncties 
op een smartphone.

De mobiele website zal de volgende voordelen 
bieden :
• de light-versie van de website zorgt voor 

een snellere en dus goedkopere verbinding 
met het internet

• de juiste informatie wordt overal en op elk 
moment beschikbaar (u krijgt onmiddellijk 
de uitvoeringsdetails te zien, zonder hier-

voor eerst het juiste hoofdstuk in de TV te 
moeten zoeken). De volledige tekst van de 
TV blijft natuurlijk ook beschikbaar

• de gebruiksvriendelijkheid wordt nog ver-
hoogd door de structuur van de website zelf, 
die specifiek ontworpen werd voor minder 
grote schermen.

We geven hieronder een overzicht van de 
structuur van de toekomstige mobiele website 
en van de informatie die u er zal kunnen te-
rugvinden :
• rubriek ‘Publicaties’ :

 – technische schetsen : rechtstreekse link 
naar de uitvoeringsdetails uit diverse 
WTCB-publicaties in de vorm van down-
loadbare afbeeldingen

 – Infofiches : link naar de verschillende In-
fofiches van het WTCB in een aangepast 
formaat

 – opzoeking van informatie per bouwvak
 – met de knop ‘Meer’ komt u op de rubriek 
‘Publicaties’ van de WTCB-website te-
recht

• rubriek ‘Nieuwe artikels ...’
 – rechtstreekse link naar de nieuwste 
WTCB-Dossiers

 – met de knop ‘Meer’ komt u op de rubriek 
‘Dossiers’ van de WTCB-website terecht

• rubriek ‘Agenda’
 – lijst van de eerstkomende evenementen 
(opleidingen, seminaries, ...)

 – met de knop ‘Meer’ krijgt u de volledige 
evenementenlijst. De gebruiker kan een 
inschrijvingsformulier downloaden door 
op het gewenste evenement te klikken

• rubriek ‘Contact’
 – aanvraag tot technisch advies : link naar 
het online formulier voor de aanvraag 
van een technisch advies

 – dienst Publicaties : u kan een e-mail stu-
ren naar de dienst ‘Publicaties’ van het 
WTCB.

Met dit initiatief versterkt het WTCB zijn 
missie om informatie te verspreiden naar 
zijn leden. Dankzij de uitbreiding van de in-
formatieverspreidingskanalen beschikken de 
Belgische aannemers immers overal en op 
elk moment over de nodige middelen om de 
informatie te vergaren die ze dagelijks nodig 
hebben. 

Door gebruik te maken van deze moderne 
technologieën hoopt het WTCB zijn leden niet 
alleen te voorzien van zoveel mogelijk infor-
matie, maar tevens hun dagelijkse werkzaam-
heden te verlichten. ■
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U kan gepersonaliseerde hulp aanvragen bij 
twee van onze afdelingen : de afdelingen ‘Tech-
nisch Advies’ en ‘Beheer, Kwaliteit en Informa-
tietechnieken’. Hieronder vindt u een overzicht 
van de vragen waarvoor u bij hen terechtkan.

TECHNISCH ADVIES

De afdeling ‘Technisch Advies’ staat u bij in-
dien u een vraag heeft omtrent :
• de interpretatie van normen en referentiedo-

cumenten die steeds omvangrijker en com-
plexer geformuleerd worden. Voor vragen 
over bestaande of in voorbereiding zijnde 
normen kan deze dienst een beroep doen op 
de Normen-Antennes (www.normen.be) die 
opgestart werden met de steun van de FOD 
Economie

• complexe situaties waarvoor men verschil-
lende referentiedocumenten moet samen-
voegen om tot een oplossing te komen

• situaties waarbij een onderzoek ter plaatse 
noodzakelijk is (met eventuele sonderingen 
of proeven in situ)

• nieuwe bouwmaterialen of technieken (in sa-
menwerking met de Technologische Dienst-
verleningen en -Innovatiestimuleringen).

De adviezen van de afdeling ‘Technisch Ad-
vies’ kunnen opgesteld worden in overleg met 
de onderzoekers uit onze laboratoria.

BEHEER, KWALITEIT EN INFORMATIETECH-
NIEKEN

De afdeling ‘Beheer, Kwaliteit en Informatie-
technieken’ staat u bij indien u een vraag heeft 
omtrent : 
• de verbetering van de volgende bouwfasen : 

offerte, bestelling, voorbereiding, aankoop, 
uitvoering en einde van de werken

• de kostprijsberekening van projecten
• het gebruik van bouwgerelateerde informa-

ticatoepassingen.

HOE ?

U kan gepersonaliseerde bijstand aanvragen 

DDe WTCB-website bevat een schat aan technische informatie die dankzij verschillende zoekmodules – die ook in de toekomst 
een verdere ontwikkeling zullen blijven kennen – zo toegankelijk mogelijk werd gemaakt (zie p. 4). Deze modules vormen een 
belangrijk hulpmiddel bij de zoektocht naar informatie in het grote aantal documenten op onze website (± 6.000). In bepaalde 
gevallen zal niettemin een aanvullende gepersonaliseerde bijstand vereist zijn.

via de daartoe bestemde formulieren op onze 
website. U kan deze formulieren downloaden 
door onder de rubriek ‘Diensten’ de gewenste 
afdeling te selecteren. Het spreekt voor zich 
dat u ons ook voor een vaststelling in situ 
steeds voldoende gedetailleerde informatie 

dient over te maken. Zo kan u ons bijvoorbeeld 
foto’s doorsturen die u op de werf nam met een 
gsm of smartphone. Dit laat ons toe om het be-
zoek degelijk voor te bereiden en het eventu-
ele materiaal klaar te zetten voor de uitvoering 
van proeven en metingen. ■

Niets gevonden op WTCB.be ? 
Vraag gepersonaliseerd advies aan
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TechCom : bouwproductendatabank 
op maat van de aannemer

PRAKTISCH, CONCREET EN OVERZICHTELIJK

De bouwproductendatabank TechCom is vrij 
consulteerbaar via de rubriek ‘Bouwproduc-
ten’ op onze website en bevat gedetailleerde 
informatie over niet minder dan 5.300 firma’s 
en 10.600 merken, die worden ingedeeld in 
4.730 productfamilies. Deze onuitputtelijke 
informatiebron wordt gebruiksvriendelijk 
weergegeven onder de vorm van 26.500 rela-
ties tussen de firma’s, merken en producten.

RELATIES EN TREFWOORDEN

De onderlinge relaties waarmee de Tech-
Com-databank doorweven is, vormen het 
kloppende hart ervan. Zij zorgen ervoor dat 
de gebruiker met enkele muisklikken een 
welbepaalde productfamilie kan selecteren. 
Zo ziet deze in een oogopslag tot welke 
firma’s hij zich kan richten voor bijkomende 
informatie over de gekozen producten. Hier-
toe volstaat het om door te klikken naar de 

I

De TV 228 ‘Natuursteen’, rechtstreeks gelinkt aan de TechCom.

websites van de beoogde fabrikanten of hen 
een e-mail te sturen.

Naast het feit dat de bouwprofessioneel bij 
zijn opzoekingen gebruik kan maken van een 
uitgekiend bouwkundig trefwoordensysteem, 
zal hij bij zijn speurtocht naar een gekende 
firma of een specifiek merk ook een overzicht 
krijgen van andere firma’s die gelijkaardige 
producten aanbieden. Dat deze functie erg ge-
apprecieerd wordt, spreekt voor zich ...

Door zelf de proef op de som te nemen, zal u 
merken dat de TechCom-databank veel meer is 
dan louter een verzameling van bouwproduc-
ten, en dit niet alleen omwille van haar door-
dachte interne structuur met trefwoorden en 
relaties, maar ook door haar uitgesproken ge-
bruiksvriendelijkheid. Het is bijgevolg niet ver-
wonderlijk dat deze databank frequent gecon-
sulteerd wordt. Zo werd de TechCom-databank 
in 2010 meer dan 2.000.000 keer geraadpleegd, 
een spectaculaire stijging tegenover de 35.000 
opzoekingen in 2006, het jaar van oprichting.

DE TECHNISCHE KANT VAN DE ZAAK

De TechCom-databank is gekoppeld aan di-
verse WTCB-publicaties. Zo kan men vanuit 
bepaalde interactieve Technische Voorlich-
tingen, zoals de TV 228 ‘Natuursteen’ (zie 
hiernaast), doorklikken naar de Techcom-
databank om er de relevante informatie op 
te vragen. Daarnaast zal het binnenkort ook 
mogelijk zijn om vanuit de databank zelf door 
te klikken naar de WTCB-publicaties die be-
trekking hebben op de gekozen productgroe-
pen.

Ten slotte zullen er in de TechCom-databank 
ook nuttige referenties naar bouwgeoriënteer-
de softwaretoepassingen toegevoegd worden. 
Deze software zal niet alleen ingedeeld wor-
den volgens zijn gebruikstoepassing, maar zal 
bovendien voorzien worden van een fiche die 
de gegevens van de verdelers bevat, evenals 
een gedetailleerde beschrijving van de belang-
rijkste functies van de software.

OPZOEKINGSMOGELIJKHEDEN IN DE 
TECHCOM-DATABANK

In welk opzicht verschilt onze databank nu 
van een online zoekmachine of telefoongids ? 
Het antwoord is eenvoudig : bij ons vindt u 
het bouwproduct dat u zoekt veel eenvoudiger 

Link naar de BUtgB

Beschikt een bouwproduct over een 
Technische Goedkeuring (ATG), afge-
leverd door de Belgische Unie voor de 
technische goedkeuring in de bouw 
(BUtgb), of niet ? In de TechCom-
databank ziet u het meteen. Bij een 
positief antwoord is het mogelijk om 
onmiddellijk door te klikken naar de 
betrokken pagina op de BUtgb-website 
(www.butgb.be). De bouwproductenda-
tabank van het WTCB vormt met ande-
re woorden een onmisbare 
tool bij het opzoeken van 
bouwproducten.

Informatieverspreiding behoort tot de kerntaken van het WTCB. Een van de kanalen die het Centrum hiervoor intensief 
gebruikt, is de unieke technisch-commerciële online bouwproductendatabank TechCom. Deze is op maat gemaakt van de 
bouwprofessioneel en bovendien volledig onafhankelijk.
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is Uw firma reeds zichtBaar in de techcom-dataBank ? 
en zijn de gegevens Up-to-date ?

Indien u een fabrikant of invoerder van bouwproducten bent, dan is de kans reëel dat uw 
firma reeds in de TechCom-databank voorkomt en zodoende dagelijks de aandacht van 
de bouwprofessionelen geniet.

U kan de proef op de som nemen door zelf uw gegevens online op te zoeken. Eventuele 
aanpassingen kunnen ons uiteraard steeds schriftelijk (per e-mail, fax of post) worden 
overgemaakt. Indien u uw bedrijf daarentegen niet terugvindt in onze databank, staat het 
u vrij om ons de documentatie van de producten die u produceert of invoert te bezorgen. 

Verdelers of doorverkopers worden in principe niet vermeld in de databank.

   Waarom TechCom ?

Vooraleer men de technische prestaties van een bouwproduct (samenstelling, eigenschappen, duurzaamheid, verenigbaarheid met andere 
producten, …) kan nagaan, is het noodzakelijk zijn fabrikant of invoerder te kennen.

Het is vooral in dit stadium dat de TechCom-databank een handig en gebruiksvriendelijk hulpmiddel vormt bij de gestructureerde opzoeking van 
bouwproducten. Bovendien zal het weldra mogelijk worden om door te klikken naar de WTCB-publicaties met betrekking tot de geselecteerde 
productgroep. 

Kortom, door gebruik te maken van de online TechCom-databank beschikt u over een unieke en bijzonder uitgebreide informatiebron over 
bouwproducten.

contact

WTCB – Dienst ‘Technische Hulptools 
en Documentatie’
Lozenberg 7
1932 Sint-Stevens-Woluwe
(Zaventem)

Tel. : 02/716.42.11
Fax : 02/725.32.12

e-mail : techcom@bbri.be
website : www.wtcb.be/go/techcom

Opzoeking van een merk Opzoeking met trefwoorden

Opzoeking van een firma

en sneller terug dankzij de doorzichtige data-
bankstructuur.

De opzoekingsmogelijkheden zijn, zoals u 
wel zal merken, talrijk en redelijk vanzelfspre-
kend. Naast een opzoeking via firmanaam of 
productmerk kan men de bouwproducten te-

vens terugvinden door een beroep te doen op 
onze op maat gemaakte lijst van bouwkundige 
trefwoorden.

Dankzij de veelvuldige onderlinge relaties 
laten deze drie zoekmogelijkheden toe om 
in een minimum aan tijd gelijkaardige pro-

ducten op te sporen. Indien de naam van de 
fabrikant of het product gewijzigd werd, zal 
de TechCom-databank u hiervan op de hoogte 
brengen en u doorverwijzen naar de nieuwe 
firma- of productnaam. Het spreekt voor zich 
dat dit tal van perspectieven opent voor alle 
gebruikers. ■
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Informatie- en communicatietechnologieën 
kunnen tijdens zowat alle bouwfasen hun 
nut bewijzen : zowel bij de marktanalyse, de 
prijsofferte, het opzoeken van producten en 
leveranciers die voldoen aan de eisen uit het 
bijzondere bestek, bij de optimalisatie van een 
uitvoeringsmethode volgens de regels van de 
kunst of bij de kostprijsberekening.

De werfvoorbereidingsfase is essentieel voor 
een goede en rendabele uitvoering van de 
werken. Er werden beheermethodes- en hulp-
middelen ontwikkeld om de middelen en de 
verschillende werfposten zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen, rekening houdend met 
een aantal risico’s en onzekerheden. Ook de 
administratieve voorbereiding van een project 
kan sterk vereenvoudigd worden door gebruik 
te maken van ICT. Zo kan men een unieke 
werfmelding indienen via het webportaal van 
de sociale zekerheid, nutsleidingen opzoeken, 
administratieve opzoekingen verrichten naar 
onderaannemers, ...

Tijdens de uitvoeringsfase kan men met be-
heertools de voortgang en de rentabiliteit van 
de projecten beter opvolgen.

Mits een verhoogd gebruik van nieuwe tech-

nologieën zoals mobiel internet, GPRS (*) 
of GPS kan men de gegevensverzameling 
en -overdracht tussen de werf en het bedrijf 
vereenvoudigen, het rijdende materieel ‘geo-
lokaliseren’, enz. Geslaagde toepassingen van 
deze technieken in grote en kleine bedrijven 
tonen aan dat zowel de activiteiten- en tijds-
registratie als de lokalisatie van voertuigen en 
het materiaalbeheer vlotter verlopen. 

Naar aanleiding van de huidige moder-
nisering in de productie-, beheer- 

en communicatiemiddelen is de 
aannemer bijna verplicht om 

zich hierover te informeren 
en opleidingen te volgen 
om deze onder de knie te 
krijgen.

Om het hoofd te bieden 
aan de organisatori-
sche uitdagingen, kan 
de aannemer een beroep 

doen op de polyvalente en 
ervaren medewerkers van 

de afdeling ‘Beheer, kwaliteit en 
informatietechnieken’ van het WTCB. 

(*) GPRS of General Packet Radio Service is een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande gsm-netwerk. Met deze technologie kan kan men gegevens 
gegroepeerd doorsturen zoals via het internet. 

D
Zij helpen bedrijven bij het oplossen van orga-
nisatorische problemen en verhogen aldus hun 
concurrentiële waarde.

Naast de activiteiten van de afdeling bevat de 
WTCB-website nog allerhande nuttige infor-
matie, zoals :
• een agenda van de geplande evenementen 

en vormingen
• een overzicht van de publicaties van de afde-

ling : Rapport nr. 8 over projectportaalsites, 
Infofiches nr. 32 tot 36 over planning, kost-
prijs en Excel-toepassingen voor kostprijs-
berekening en een toekomstige Infofiche die 
dieper ingaat op dit laatste onderwerp

• een overzicht van de contactinformatie 
voor het verkrijgen van rechtstreekse hulp 
en begeleiding in het kader van ABC Di-
gibouw of ContrucTIC (zie WTCB-Dos-
sier nr. 2010/3.17). ■

De afdeling ‘Beheer, kwaliteit en informatietechnieken’ van het WTCB wil bouwbedrijven onder meer aansporen om het in-
ternet en de moderne informatie- en communicatietechnologieën (ICT) optimaal te benutten. Deze technologieën zijn niet 
meer weg te denken uit het dagelijkse beheer van de bedrijven : hun rendement en marktpositie hangen er immers van af.

Informatietechnologieën

nUttige informatie

Voor meer informatie over de on-
derwerpen die in dit artikel aan bod 
komen, kan u contact opnemen met de 
afdeling ‘Beheer, kwaliteit en informatie-
technieken’ van het WTCB via het for-
mulier voor gepersonaliseerde bijstand 
op onze website (zie p. 13).



WTCB-opleidingen

Glaswerk en borstweringen (Wintercursus 2010-2011)

• 15 en 22 maart 2011, van 19u00 tot 22u00, SYNTRA West - Campus Kortrijk, Door-
niksesteenweg 220, 8500 Kortrijk

• 27 april en 4 mei 2011, van 19u00 tot 22u00, SYNTRA Midden-Vlaanderen - Cam-
pus Sint-Niklaas, Hoge Kouter 1, 9100 Sint-Niklaas.

Daken (Wintercursus 2010-2011)

• 17 maart 2011, van 19u00 tot 22u00, SYNTRA AB - Campus Mechelen, Industrie-
park Noord G2, Oude Baan 2, 2800 Mechelen

• 31 maart 2011, van 19u00 tot 22u00, SYNTRA Limburg - Campus Genk, Kerk-
straat 1, 3600 Genk.

Elastische vloerbekledingen (Wintercursus 2010-2011)

• 24 maart 2011, van 19u00 tot 22u00, SYNTRA AB - Campus Mechelen, Industrie-
park Noord G2, Oude Baan 2, 2800 Mechelen

• 7 april 2011, van 19u00 tot 22u00, SYNTRA Limburg - Campus Genk, Kerkstraat 1, 
3600 Genk.

Vormingscyclus voor plaatsers van brandwerende deuren BENOR-ATG

• 26 april en 3, 10 en 17 mei 2011, van 19u00 tot 22u00, Confederatie Bouw Antwer-
pen, Theodoor Van Rijswijckplaats 7, 2000 Antwerpen.

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

Verantwoordelijke uitgever : Jan Venstermans
WTCB - Lombardstraat 42, 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 
toegelaten mits schriftelijk akkoord van de 
verantwoordelijke uitgever.

www.wtcb.be

PUBLICATIES

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

 – gratis voor aannemers die lid zijn van het WTCB 
 – via een abonnementsformule voor de andere bouwprofessionelen (registratie op 

www.wtcb.be)
• in gedrukte vorm en op cd-rom.
Voor bijkomende inlichtingen kan u ons telefonisch bereiken op het nummer 02/529.81.00 (van 8u30 
tot 12u00). U kan ook steeds bij ons terecht per fax (02/529.81.10) of per mail (publ@bbri.be).

OPLEIDINGEN

• Voor meer informatie met betrekking tot de opleidingen kan u zowel per telefoon 
(02/655.77.11), per fax (02/653.07.29) als per e-mail (info@bbri.be) contact opnemen met J.-P. 
Ginsberg.

• Nuttige link : www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).



WTCB
BRUSSEL

Maatschappelijke zetel
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel

algemene directie
tel. 02/502 66 90
fax 02/502 81 80
e-mail : info@bbri.be
website : www.wtcb.be

ZAVENTEM

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

technisch advies - interface en consultancy
communicatie
beheer - kwaliteit - informatietechnieken
ontwikkeling - valorisatie
technische goedkeuringen
normalisatie

publicaties
tel. 02/529 81 00
fax 02/529 81 10

LIMELETTE

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

onderzoek en innovatie
laboratoria
vorming
documentatie
bibliotheek

HEUSDEN-ZOLDER

Demonstratie- en informatiecentrum
Marktplein 7 bus 1
B-3550 Heusden-Zolder
tel. 011/22 50 65
fax 02/725 32 12

ICT-kenniscentrum voor bouwprofessionelen (ViBo)
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