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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
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ActuAliteit – evenementen

De Belgische wetgeving

De naar traditie liberale Belgische wetgeving 
beroept zich sinds mensenheugenis op de ver-
antwoordelijkheidszin van de bouwpartners 
en legt doorgaans enkel verplichtingen op voor 
specifieke prestaties (brandbescherming, ener-
gieprestaties van gebouwen, …). Vermits de 
huidige veelheid aan materialen en systemen 
aanleiding kan geven tot onverwachte proble-
men, is het niet verwonderlijk dat er talloze 
nieuwe reglementen, normen en Technische 
Specificaties uitgewerkt worden om de sector 
te helpen bij de correcte uitvoering van zijn 
taken. Deze documenten moeten echter onder-
steund worden door ontwerp- en uitvoerings-
richtlijnen, zoals deze, opgenomen in de Tech-
nische Voorlichtingen van het WTCB.

ce-mArkering en vrijwillige 
kwAliteitslABels : niet te ver-
wArren !

De CE-markering is een wettelijke verplichting 
die tot doel heeft om de commercialisering van 
een groot aantal bouwproducten te reglemen-
teren. De vrijwillige kwaliteitslabels (BENOR, 

Het WTCB en
de FOD Economie

‘on the road’ …
  voor een betere

kwaliteitsbeheersing

Bouwen is een zeer complexe 
activiteit, temeer omdat bouwwerken 
vandaag de dag moeten voldoen aan 
alsmaar strengere eisen op het gebied 
van veiligheid, duurzaamheid, energie-
prestaties, toegankelijkheid, milieu-im-
pact, of nog, op het vlak van kwaliteit.

Overzicht van de ver-
 schillende documen-
  ten inzake bouwpro-
   ducten en hun
    prestaties.
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K.B.
Reglementen

euRopese noRmen (en)
Belgische noRmen (nBn)

eengemaaKte technische specificaties (sts)

technische VooRlichtingen (tV’s)

verplichte of vrijwillige documenten

Met uitzondering van documenten die een verplichtend karakter krijgen door toedoen van 
een Koninklijk Besluit en/of een reglementering, is geen enkele tekst verplicht in se, tenzij 
ernaar verwezen wordt in het bijzondere bestek of in de contractuele documenten. In 
aanwezigheid van dergelijke vrijwillige documenten, is het respecteren van de normen, de 
STS of de TV’s niet verplicht. Dit neemt niet weg dat deze documenten in geval van be-
twistingen door de experts en de rechtbank vrijwel steeds beschouwd worden als ‘regels 
voor de goede uitvoering’.

Vincent Merken, directeur-
generaal van de FOD Eco-
nomie.

Tijdens de roadshow konden de deelnemers 
met al hun vragen terecht bij de diverse infor-
matiestands.

ATG, …) getuigen daarentegen van het engage-
ment van de fabrikanten om aan zoveel moge-
lijk prestaties te voldoen en vereisen steeds de 
tussenkomst van een certificeringsorganisme.

Zo bestaat er vandaag de dag een uitgebreid ar-
senaal aan verplichte en vrijwillige innovatiesti-
mulansen, die de uitvoerder niettemin steeds de 
nodige vrijheid laten. De brochure ‘Waken over 
de kwaliteit van bouwproducten en -systemen’, 
die opgenomen is als bijlage bij dit nummer, 
kan hierbij een handig hulpmiddel vormen.

het wtcB en De FOD ecOnOmie 
‘On the rOAD’

De kwaliteit van de Belgische bouwsector 
wordt in heel Europa als exemplarisch be-
schouwd. Dit neemt echter niet weg dat tal van 
bouwprofessionelen zich vaak machteloos voe-
len, gelet op de stijgende complexiteit van hun 
taken. Velen zijn immers onvoldoende op de 
hoogte van het feit dat er diverse hulpmiddelen 
en diensten bestaan om hen hierbij te helpen.

Het WTCB en de FOD Economie hebben 
daarom samen het plan opgevat om dit goede 
nieuws aan de man te brengen in de 10 pro-
vincies van ons land. Intussen hebben reeds 
een 5000-tal personen deelgenomen aan 
deze roadshow met zijn gediversifieerde the-
matische uiteenzettingen en informatiestands. 
Dat kwaliteit in de Belgische bouwsector hoog 
aangeschreven staat, werd zodoende nog maar 
eens onomstotelijk aangetoond. n
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Ongeveer een jaar ge-
leden verscheen er een 
wtcB-artikel over de huidi-
ge kennis en het totnogtoe 
gevoerde onderzoek naar maatregelen 
om wapeningscorrosie tengevolge 
van carbonatatie te voorkomen. naast 
dit fenomeen is echter ook de aan-
wezigheid van chloriden in beton een 
belangrijke oorzaak van wapenings-
corrosie. in dit artikel gaan we dieper 
in op de corrosie, veroorzaakt door 
chloriden, en worden enkele preven-
tieve maatregelen voorgesteld.

tc ruwBOuw

Vermijden van
wapeningscorrosie,

ingeleid door de aanwezigheid 
van chloriden in het beton

? B. Dooms, ir., technologisch adviseur (1), 
onderzoeker, laboratorium ‘Betontechno-
logie’, WTCB

 V. Pollet, ir., technologisch adviseur (2), 
adjunct-departementshoofd ‘Materialen, 
technologie en omhulsel’, WTCB

 G. Mosselmans, dr. ir., projectleider, 
OCCN (3)

(1) TD ‘Nieuwe generatie gelijmde betonwapening’, gesubsidieerd door het IWT.
(2) TD ‘Réparation du béton’, gesubsidieerd door het Waalse Gewest.
(3) Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid.

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

De volledige versie van dit artikel zal 
weldra verschijnen op onze website.

Putcorrosie door chloriden.

1 chlOriDen en putcOrrOsie

Chloriden zijn op zich onschadelijk voor het 
beton. Indien hun concentratie in het poriën-
water rondom de wapeningen echter redelijk 
hoog is, kunnen ze aanleiding geven tot plaat-
selijke corrosiehaarden (ook aangeduid als 
putcorrosie, zie foto), en dit zelfs in een niet-
gecarbonateerd beton, waar de wapening be-
schermd wordt door een passivatielaag. Deze 
aantasting kan zeer gevaarlijk zijn vanuit een 
structureel oogpunt, temeer omdat er slechts 
weinig corrosieproducten gevormd worden, 
zodat de waarschuwende werking van afsprin-
gende betonschilfers of scheurvorming – wat 
gewoonlijk wel het geval is bij corrosie door 
carbonatatie – vaak achterwege blijft. Deze 
vorm van wapeningscorrosie uit zich door het 
uitvloeien van roestproducten via de poriën en 
scheuren in het beton.

De chloriden kunnen ingemengd worden in 
het beton (granulaten) of erin binnendringen 
door diffusie (met water verzadigd oppervlak) 
of capillaire absorptie, gevolgd door diffusie 
(droog oppervlak).

2 in De nOrmen vOOrziene pre-
ventiemAAtregelen

Om corrosie tengevolge van chloriden te 
vermijden, werden er in verschillende nor-
men voorschriften geformuleerd. Zo leggen 
de norm NBN EN 206-1 en zijn Belgische 

aanvulling, de NBN B 15-001, een minimaal 
cementgehalte en een maximale W/C-factor 
op. In deze normen wordt ook een maximaal 
toelaatbaar chloridengehalte voor gewapend 
beton vastgelegd en wordt het gebruik van 
chloridenhoudende hulpstoffen verboden. De 
norm NBN EN 1992-1-1 schrijft op haar beurt 
een minimale betondekking voor, terwijl de 
ontwerpnorm prEN 13670 en de norm NBN 
EN 13369 een minimale nabehandelingsduur 
vermelden. In sommige gevallen is bovendien 
een beschermingsbekleding vereist, die beant-
woordt aan de norm NBN EN 1504-2.

3 OnDerzOchte invlOeDsFActO-
ren

Het WTCB en het OCCN hebben de invloed 
van de W/C-factor, het cementgehalte, de nabe-
handeling en het cementtype op de weerstand 
van beton en mortel tegen de indringing van 
chloriden onderzocht. De proefmethoden, ge-
bruikt ter karakterisering van de diffusie, wa-
ren gebaseerd op de procedures NT Build 443 
en 355 (WTCB), en de CUR-Aanbeveling 48 
(OCCN).

De NT Build 443 en de CUR-Aanbeveling 48 
voorzien een onderdompeling van de proef-
stukken in een chloridenoplossing met gekende 
concentratie en de opstelling van het chloriden-
profiel na een zekere blootstellingsduur. Uit-
gaande van dit profiel kan de diffusiecoëfficiënt 
in niet-stationaire toestand bepaald worden. Bij 
de NT Build 355 maakt men gebruik van een 
elektrisch veld om de chloriden doorheen het 

proefstuk te laten migreren. De migratiecoëffi-
ciënt in stationaire toestand kan berekend wor-
den door de meting van de migratiesnelheid. De 
verschillende diffusie- en migratiecoëfficiënten 
kunnen niet onderling vergeleken worden, maar 
kunnen wel elk afzonderlijk gebruikt worden 
bij de analyse van de invloedsfactoren. Het 
eindresultaat is identiek : naarmate de coëffi-
ciënt hoger is, zal de weerstand van het beton 
tegen de indringing van chloriden lager zijn.

Tijdens het onderzoek stelde men vast dat :
• de weerstand van een beton tegen de indrin-

ging van chloriden daalt naarmate de W/C-
factor stijgt

• cementtypes met vliegassen (CEM II, 
CEM V) en met hoogovenslakken (CEM III) 
aanleiding geven tot lagere coëfficiënten 
dan Portlandcementen (CEM I)

• de nabehandeling een belangrijke invloed 
heeft op de weerstand van beton of mortel 
tegen de indringing van chloriden.

4 Besluit

Tijdens dit onderzoek werd onder meer aange-
toond dat het cementtype een belangrijke rol 
kan spelen voor de weerstand van een beton 
tegen de indringing van chloriden. We willen er 
echter op wijzen dat het gebruik van cementty-
pes met vliegassen en hoogovenslakken – niet-
tegenstaande dit een positieve invloed heeft op 
de weerstand tegen chloriden – de weerstand 
van het beton tegen carbonatie doet dalen. 
Bij de keuze van het cementtype dient men 
bijgevolg rekening te houden met de toekom-
stige blootstelling van het beton, en desgeval-
lend de betonsamenstelling aan te passen, een 
voldoende lange nabehandeling te voorzien, 
evenals een toereikende betondekking. Andere 
invloedsfactoren voor de keuze van het cement-
type zijn de temperatuur tijdens het betonneren 
en de eventuele ontkistingstermijn. n
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De druksterkteklasse is één van de elementen 
die vermeld moeten worden bij de specifica-
tie – en dus ook bij de bestelling – van beton 
volgens de geldende normen. Tot april 2007 
bestond er echter geen enkele norm die de 
interpretatie van de resultaten van de sterkte-
metingen op beton in situ overeenkomstig de 
specificaties toeliet. Sindsdien kan men be-
oordelingstechnieken voor de druksterkte van 
beton in constructies en vooraf vervaardigde 
elementen terugvinden in de Europese norm 
NBN EN 13791.

Deze norm onderscheidt verschillende pro-
cedures naargelang van de reden waarom de 
druksterkte onderzocht wordt. Wij beperken 
ons hier tot het geval waarbij er geschillen zijn 

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

Dit artikel, waarvan de lange versie 
zal verschijnen op onze website, werd 
opgesteld in het kader van de Normen-
Antenne ‘Mortel-Beton-Granulaten’, 
gesubsidieerd door de FOD ‘Economie’.

Beoordeling van beton 
in situ bij geschillen

De europese norm nBn 
en 13791 inzake de beoor-
deling van de druksterkte 
van beton in constructies 
en vooraf vervaardigde betonelemen-
ten is van kracht sedert april 2007 en 
kan onder meer toegepast worden bij 
geschillen over de kwaliteit.

? V. Pollet, ir., adjunct-departementshoofd 
‘Materialen, technologie en omhulsel’, 
WTCB

omtrent de kwaliteit van het geleverde beton. 
Deze kunnen te maken hebben met een non-
conformiteit wat betreft de sterkteklasse of met 
een gebrekkige uitvoering.

De norm voorziet de mogelijkheid om de druk-
sterkte te bepalen via drukproeven op cilinders, 
maar ook op basis van onrechtstreekse metin-
gen (sclerometer, hechtingsproeven, snelheid 
van ultrasone golven). De referentiemethode is 
deze met drukproeven op boorkernen. Hierbij 
moeten minstens drie proefstukken worden ge-
bruikt. Vermits de karakteristieke druksterkte 
in dit geval onderschat kan worden, voorziet de 
norm een minimum van 15 boorkernen voor de 
in situ-beoordeling bij geschillen.

Onder voorbehoud van een akkoord tussen de 
partijen vermeldt de norm tevens een variante 
voor de beoordeling van de overeenstemming 
met de sterkteklassen uit de NBN EN 206-1, 
voor zover er minstens 15 onrechtstreekse 
proefresultaten voorhanden zijn en er min-
stens twee boorkernen genomen werden op de 

plaatsen die de kleinste sterkten vertoonden. 
Voor kleinere zones voorziet de norm even-
eens een variante waarvoor er slechts twee 
boorkernen (weliswaar genomen op een ver-
schillende plaats) nodig zijn.

De bepaling van de druksterkte in situ houdt 
zowel rekening met de invloed van de materia-
len als met de uitvoering (verdichting, nabe-
handeling, …). Volgens de norm mogen de 
karakteristieke waarden voor de druksterkte 
van beton in situ 15 % lager zijn dan de grens-
waarden van de sterkteklassen volgens de 
norm NBN EN 206-1. n

Na een selectie van drie inzendingen door een 
jury van experten, viel de keuze van het publiek 
op de bijdrage van het WTCB (N. Huybrechts 
en P. Ganne) en zijn partners (J. Vlekken - 
FOS&S / W. Maekelberg - TUC RAIL nv / 
J. Maertens - Jan Maertens & Partners bvba, 
KULeuven), getiteld ‘Toepassing van optische-

Het WTCB wint de 
KVIV-Innovatieprijs

Op 8 oktober 2008 
vond in Antwerpen het 
15e kviv-innovatieforum 
‘geotechniek’ plaats. 
tijdens deze gelegenheid werden ne-
gen voordrachten gehouden, waarin 
telkens de vooruitgang in het do-
mein van de grondmechanica en de 
funderingstechniek aan bod kwam, en 
werd tevens de 5e kviv-innovatieprijs 
‘hubert raedschelders’ uitgereikt.

vezeltechnologie voor de langetermijnmonito-
ring van vernagelde taluds te Ottignies (GEN)’. 
Deze bijdrage handelde over de recente ontwik-
keling en toepassing van een monitoringsys-
teem voor geotechnische funderingselementen, 
dat uitgewerkt werd op basis van de ‘Draw To-
wer Grating’-optische-vezeltechnologie. Deze 
ontwikkeling vloeide voort uit een innovatietra-
ject, opgestart in het kader van het TIS-project 
‘Speciale funderingstechnieken’.

Deze monitoringtechniek bestaat erin dat men 
een breedbandige lichtgolf doorheen een op-
tische vezel stuurt, waarop een groot aantal 
(tot 30) sensoren (gratings) aangebracht zijn 
die elk een specifieke golflengte reflecteren. 
De gereflecteerde golflengte verandert hierbij 
lineair met de vervorming van de sensor. Naast 
zijn beperkte afmetingen vertoont dit systeem 
het bijkomende pluspunt dat het uiterst duur-
zaam is en ongevoelig blijkt te zijn voor elek-
tromagnetische straling, zwerfstromen, …

Ook naar de toekomst toe heeft deze monito-
ringtechniek een groot potentieel te bieden. 
Het doel is immers om te komen tot een ge-
standaardiseerd en economisch systeem, dat 
op eenvoudige manier kan aangewend worden 
in diverse geotechnische en/of andere civiel-
technische constructies. n

i nuTTige informaTie

De twee andere genomineerde bijdra-
gen hadden betrekking op de aanwen-
ding van geofysische meetmethoden 
ter optimalisering van het baggerprocé-
dé (inzending van DEME nv, KULeuven 
en G-TEC) enerzijds en op het gebruik 
van de Observational Method bij het 
ontwerp van een bouwputbeschoeiing 
(inzending van CVR) anderzijds. De 
integrale teksten zijn beschikbaar op de 
website www.tis-sft.wtcb.be.
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Deze eigenschappen komen tot stand dankzij 
een doorgedreven beheersing van de beton-
technologie, wat gepaard gaat met het ge-
bruik van aangepaste granulaten, vulstoffen, 
microvulstoffen en een grote cementhoeveel-
heid. De goede verwerkbaarheid bij een W/C-
factor, lager dan 0,25, wordt verzekerd door 
de toevoeging van superplastificeerders. Zon-
der thermische nabehandeling schommelt de 
druksterkte tussen 125 en 200 N/mm2. Met een 
aangepaste nabehandeling kan het potentieel 
nog hoger worden.

Ultrahogesterktebeton 
(UHSB)

? N. Cauberg, ir., projectleider, laborato-
rium ‘Structuren’, WTCB

 J. Piérard, ir., projectleider, laboratorium 
‘Betontechnologie’, WTCB

 B. Parmentier, ir., afdelingshoofd, afde-
ling ‘Structuren’, WTCB

ultrahogesterktebeton 
(uhsB) wordt niet alleen 
gekenmerkt door een zeer 
hoge druksterkte, maar 
tevens door een verbeterde buig-
treksterkte, een lage porositeit en een 
uitzonderlijke duurzaamheid. het zou 
bijgevolg beter aangeduid worden als 
ultrahoogperformant beton.

Niettegenstaande de krimpwaarden, gemeten 
bij de UHSB-referentiemengsels, duidelijk 
hoger liggen dan bij traditioneel beton, zijn 
deze – gelet op het hoge poedergehalte – toch 
lager dan verwacht. Zo varieert de krimp bij 
traditioneel beton na zes maanden van 300 tot 
600 mm/m, terwijl er bij de UHSB-mengsels 
met een beperkt poedergehalte (500 kg/m3) 
waarden van 400 mm/m opgetekend werden en 
bij de mengsels met een hoog poedergehalte 
(1000 kg/m3) waarden tot 800 mm/m.

Zoals verwacht in de NBN EN 1992-1-1 kan 
UHSB een elasticiteitsmodulus van 45 kN/mm2 
of meer vertonen. Ook wat het buiggedrag be-
treft, is er een sterke verbetering vast te stellen, 
die voornamelijk toe te schrijven is aan het hoge 
vezelgehalte (2 volumepercent of 160 kg/m3). 
De buigtreksterkte bij de eerste scheur schom-
melt rond de 20 N/mm2 voor een referentie-
mengsel met een hoog poedergehalte.

Ook op het vlak van duurzaamheid zetten de 
UHSB-mengsels uitzonderlijke prestaties neer. 

De lage porositeit verhindert immers de indrin-
ging van mogelijk aggressieve stoffen, zodat de 
kans op aantasting van het beton tot een mini-
mum beperkt wordt. Uit een aantal oriënterende 
proeven is verder gebleken dat de carbonatatie-
coëfficiënt van UHSB tot 25 keer lager kan lig-
gen dan deze van een traditioneel beton.

Gelet op zijn uiterst hoge druksterkte, zijn uit-
zonderlijke mechanische karakteristieken en 
zijn verbeterde duurzaamheid, zou UHSB bij-
gevolg kunnen uitgroeien tot een interessant 
alternatief voor elementen die traditioneel in 
staal, hout of andere materialen opgetrokken 
worden. Voorlopig beperkt de aanzienlijke 
kostprijs de inzet ervan weliswaar tot toepas-
singen met een hoge meerwaarde. n

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

De volledige versie van dit artikel zal 
weldra verschijnen op onze website.

Sloop en recycling
Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier

De nAvO wil tegen 2014 
een nieuw hoofdkwartier te 
evere bouwen. De hiertoe 
noodzakelijke sloop van 
een zestigtal legergebouwen (‘Quar-
tier Albert i’) bracht een aanzien-
lijke hoeveelheid afval met zich mee 
(200.000 ton). gelet op de omvang 
van de werken, de stedelijke omge-
ving en de recyclingmogelijkheden 
voor het puin leende deze realisatie 
zich perfect voor de toepassing van 
de kennis en tools (City Concept), 
ontwikkeld binnen het irmA-project 
(projweb.niras.dk/irma/).

De samenwerking tussen de Belgische IRMA-
partners (WTCB, BIM en Enviro Challenge) 
en het NAVO Project Management Team 
(PMT) omvatte :
• de identificatie van economische oplossin-

gen, door de ontwikkeling en evaluatie van 
diverse puinrecyclingscenario’s (al dan niet 
op de bouwplaats)

• de optimalisatie van de werforganisatie en 
de logistiek, met het oog op de verminde-
ring van de transportafstanden, de milieu-
impact en de omgevingshinder

? J. Vrijders, ir., onderzoeker, en J. Van 
Dessel, ir., afdelingshoofd, afdeling ‘Duur-
zame ontwikkeling en renovatie’ WTCB

• de uitwerking van een bestektekstvoorstel 
voor het onderdeel ‘sloop en recyclage’.

Dankzij een gedetailleerde inventarisatie van 
de op de werf aanwezige materialen konden 
interessante scenario’s worden ontwikkeld 
voor onsite en offsite recycling. Het PMT 
koos uiteindelijk voor het gebruik van het 
puingranulaat in funderingen voor parkings en 
wegen, maar niet voor de verwerking ervan in 
beton. Een vergelijking van de verschillende 
recyclingscenario’s met het City Concept Re-
cycling Expert System toonde met cijfergege-
vens aan dat onsite recyclage tal van voordelen 
heeft : daling van het aantal vrachtwagentrans-
porten, reductie van de hoeveelheid fijn stof en 
CO

2
, vermindering van de kosten, beperking 

van de milieu- en omgevingshinder, ...

Het opgestelde bestek legde in de eerste plaats 
een aantal kwaliteitseisen op aan de te produ-
ceren gerecycleerde granulaten. Hoewel de 
aannemer vrij kon kiezen hoe hij de werken 

zou aanpakken, was een selectieve sloop dan 
ook aangewezen.

Bij grote afbraakprojecten is het, mits een 
grondige voorstudie (inventaris) en de uitwer-
king van scenario’s, dus mogelijk de impact 
van de sloopfase op het milieu, de omgeving 
en de kostprijs te minimaliseren. Het enga-
gement van de opdrachtgever om van bij het 
begin van het project rekening te houden met 
de recyclagemogelijkheden is hierbij wel van 
groot belang. n
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In dit artikel gaan we dieper in op de nieuwe 
eisen met betrekking tot de thermische isola-
tie van verwarmings- en warmwaterleidingen, 
vermits deze niet alleen een belangrijke im-
pact kunnen hebben op de dagelijkse praktijk 
van de verwarmingsinstallateurs, maar ook op 
het ontwerp van het gebouw.

1 leiDingen Buiten het Be-
schermDe vOlume

Verwarmings- en warmwaterleidingen, gele-
gen in ruimten die geen deel uitmaken van het 
beschermde volume van het gebouw, moeten 
thermisch geïsoleerd worden, rekening hou-
dend met een k

Lmax
-waarde (maximale lineaire 

warmtedoorgangscoëfficiënt in W/mK, bere-
kend volgens de norm NBN D 30-041). Het 
Besluit bevat een tabel waarin voor elke no-
minale diameter (DN) van de leiding de k

Lmax
-

waarden opgenomen zijn, evenals de overeen-
komstige minimale isolatiedikten (mm), gelet 
op de warmtegeleidingscoëfficiënt l (W/mK).

2 leiDingen Binnen het Be-
schermDe vOlume

De verwarmings- en warmwaterleidingen die 
gelegen zijn in verlaagde plafonds, verhoogde 
vloeren, technische kokers, ononderbroken 
behuizingen van eindapparaten, ..., of die inge-
werkt werden in bouwelementen (bv. in vloer-
panelen, muren, dekvloeren, …), moeten zoda-
nig geïsoleerd worden dat ze beantwoorden aan 
de k

Lmax
-waarden, opgenomen in tabel 1.

Voor de leidingen, gelegen in het beschermde 
volume, maakt men een onderscheid tussen 
leidingen die andere ruimten bedienen dan 

Thermische isolatie 
van leidingen

    in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
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het Besluit van de Brus-
selse hoofdstedelijke 
regering van 21 december 
2007 tot vaststelling van de 
eisen op het vlak van de energiepres-
tatie en het binnenklimaat van gebou-
wen legt in zijn Bijlage viii een aantal 
specifieke eisen op voor technische 
installaties. Deze eisen, die niet voor-
komen in de epB-reglementering van 
de twee andere gewesten, werden 
van kracht op 2 juli 2008.

? J. Schietecat, ing., laboratoriumhoofd, 
laboratorium ‘Verwarmings- en klimati-
satietechnieken’, WTCB

 K. De Cuyper, ir., afdelingshoofd, afde-
ling ‘Technische uitrustingen en automa-
tisatie’, WTCB

 C. Delmotte, ir., laboratoriumhoofd, la-
boratorium ‘Luchtkwaliteit en ventilatie’, 
WTCB

deze die ze doorkruisen enerzijds (geval 1) 
en leidingen die, naast andere ruimten, ook de 
ruimte bedienen die ze doorkruisen anderzijds 
(geval 2) :
• alle leidingen met een diameter groter dan 

DN 40 (6/4”), worden geïsoleerd, conform 
de k

Lmax
-waarden, opgenomen in tabel 1

• voor leidingen met een diameter kleiner dan 
of gelijk aan DN 40 (6/4”), wordt de equiva-
lente lengte L

eq
 van de aanwezige leidingen 

berekend volgens de formule :

L
eq

 = (0,56 x L
15

) + (0,67 x L
20

)
+ (0,81 x L

25
) + (0,9 x L

32
) + (1 x L

40
)

 waarbij L
15

, L
20

, L
25

, L
32

 en L
40

 de lengte 
voorstellen van de leidingen met een dia-
meter DN15, DN20, DN25, DN32 en DN40 
die aanwezig zijn in de betreffende ruimte 
(geval 1), of de lengte van de leidingen in 
de betreffende ruimte waarvan de warmwa-
tercirculatie niet onderbroken wordt bij stop-
zetting van het debiet in de warmtelichamen 
(geval 2). Indien L

eq
 groter is dan of gelijk 

is aan 4 m, moeten alle in de berekening be-
schouwde leidingen geïsoleerd worden, re-
kening houdend met de waarden uit tabel 1.

De leidingen die zich bevinden in ruimten, 
gekoeld door een airconditioningsysteem, 
worden geïsoleerd volgens de waarden uit ta-
bel 1.

3 Opmerkingen

De in het Besluit opgenomen tabellen werden 
klaarblijkelijk opgesteld voor stalen leidingen 
(DN volgens de normen NBN A 25-103 en 
NBN A 25-104), wat de toepassing ervan op 
leidingen uit andere materialen sterk bemoei-
lijkt. Deze leidingen zijn immers niet altijd 
gekarakteriseerd door een DN en hebben an-
dere buitendiameters, die normaalgesproken 
overeenstemmen met een andere k

Lmax
-waarde. 

Vermits de interpolatieprocedure niet vastge-
legd is, kan dit problemen opleveren bij de 
uitvoering en de controle van de eisen.

Deze reglementering is erg streng en leidt tot 
een aanzienlijke toename van de totale diame-
ter van de leidingen, wat hun doorgang, inwer-
king en/of plaatsing in de bouwelementen kan 
belemmeren. Bovendien zullen de architecten 
waarschijnlijk hun gebouwontwerpen moeten 
aanpassen, gelet op het feit dat de leidingen 
meer plaats gaan innemen in de schachten, de 
kokers en de technische ruimten. n

Tabel 1 Minimale isolatiedikten (mm) voor leidingen, gelegen binnen het be-
schermde volume van het gebouw.

Dn
klmax 

(w/mk)

warmtegeleidingscoëfficiënt van de isolatie :
l in w/mk (volgens de norm nBn D 30-041)

0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045

10 0,146 9,3 13,6 19,1 26,1 34,8 45,8

15 0,157 10,7 15,3 21,1 28,4 37,4 48,5

20 0,169 12,3 17,4 23,7 31,5 40,9 52,5

25 0,186 13,7 19,2 25,8 33,7 43,3 54,7

32 0,205 15,4 21,2 28,1 36,3 45,9 57,3

40 0,215 16,7 22,9 30,1 38,6 48,6 60,2

50 0,240 18,2 24,6 32,1 40,6 50,5 61,8

65 0,265 20,4 27,4 35,4 44,5 54,8 66,5

80 0,283 22,1 29,5 37,9 47,4 58,0 70,0

100 0,319 24,8 32,9 41,9 51,9 63,0 75,3
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De elastische vloerbe-
dekkingen op basis van 
pvc, linoleum, kurk of 
rubber hebben de laatste 
jaren een grondige evolutie gekend. 
Daarom werd binnen het technisch 
comité ‘schilderwerk, soepele muur- 
en vloerbekledingen’ een werkgroep 
belast met de herziening van de 
technische voorlichting 165. hierna 
krijgt u reeds een voorsmaakje van 
de belangrijkste informatie die hierin 
opgenomen is met betrekking tot de 
gelijmde plaatsing ervan.

1 De verschillenDe lijmtypes

Tabel 1 geeft een overzicht van de bestaande 
lijmtypes : dispersielijmen met of zonder ce-
ment, tweecomponentenlijmen en lijmen op 
basis van solventen. Deze onderscheiden zich 
van elkaar door de chemische aard van hun 
hoofdbestanddelen.

2 permAnente verlijming OF 
pick-uplijm ?

Naast traditionele lijmen die zorgen voor de 
permanente bevestiging van de vloerbedek-
king op een ondergrond die al dan niet voor-
zien werd van een egalisatielaag, zijn er tevens 
pick-uplijmen op de markt die de omkeerbare 
bevestiging van de vloerbedekking toelaten. 
Deze bevestigingstechniek biedt de mogelijk-
heid om de vloerbedekking achteraf makkelijk 
te verwijderen en vervolgens te hergebruiken. 
Dit kan zeer nuttig zijn in aanwezigheid van 
verhoogde paneelvloeren, die overigens steeds 
vaker aangewend worden in kantoren voor de 
inwerking van de kabels.

3 verlijmingstypes

Naast voornoemde lijmtypes kan men ook ver-
schillende verlijmingstypes onderscheiden :
• natte verlijming
• halfnatte verlijming
• droge verlijming
• contactverlijming.

Het verlijmingstype van de vloerbedekking 
is mede bepalend voor de aanbrengingswijze 
van de lijm en de te respecteren wachttijd (d.i. 
de tijdsspanne die moet verstrijken tussen het 
ogenblik waarop de lijm aangebracht wordt en 
het moment waarop de te verlijmen delen met 
elkaar in contact komen).

Doorgaans gebeurt de verlijming eenzijdig 
met behulp van een spatel. In het geval van 
een contactverlijming wordt de lijm daaren-
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Lijmen voor
elastische vloer-

bedekkingen

? V. Pollet, ir., adjunct-departementshoofd, 
departement ‘Materialen, technologie en 
omhulsel’, WTCB

 P. Steenhoudt, ir., projectleider, laborato-
rium ‘Bouwchemie’, WTCB

Tabel 1 Overzicht van de lijmtypes.

lijmtype hoofdbestanddeel

Dispersielijmen
Synthetische harsen (vinyl of acryl) in waterige dis-
persie, zonder solventen of met een laag solvent-

gehalte (max. 5 %)

Dispersielijmen met cement 
(tweecomponenten)

Synthetische harsen in waterige dispersie en ce-
ment als snelhardend bindmiddel

Tweecomponentenlijmen Polyurethaan of epoxy

Lijmen op basis van solventen Polychloropreenharsen (neopreen)

(1) Voor kurk op een PVC-ondergrond : zie PVC; voor kurk op een ondergrond van jute : zie linoleum.
(2) Uitzonderlijk : lijm op basis van solventen (neopreen) of natte verlijming met tweecomponentenlijm 

(indien de dikte van de vloerbekleding > 4 mm).

Aard van 
de vloer-

bedekking

Aard van de ondergrond

Absorberend

niet-absorberend (oude pvc-vloerbedek-
kingen, keramische producten, mechanisch 

geëffend beton, hout en houtproducten, 
metalen vloeren)

met egalisatielaag
zonder egalisatie-

laag

Rubber
Natte of halfnatte 
verlijming met dis-

persielijm

Natte of halfnatte 
verlijming met dis-

persielijm

Droge verlijming of 
contactverlijming met 

dispersielijm (2)

PVC/
Cushion 

vinyl

Natte of halfnatte 
verlijming met dis-

persielijm

Natte of halfnatte 
verlijming met dis-

persielijm

Droge verlijming of 
contactverlijming met 

dispersielijm

Linoleum
Natte verlijming met 

dispersielijm
Natte verlijming met 

dispersielijm

Natte verlijming met 
dispersielijm met 

cement

Kurk (1)

Droge verlijming of 
contactverlijming met 
dispersielijm of met 

lijm op basis van 
solventen

Droge verlijming of 
contactverlijming met 
dispersielijm of met 

lijm op basis van 
solventen

Droge verlijming of 
contactverlijming met 
dispersielijm of met 

lijm op basis van 
solventen

Tabel 2 Keuze van de verlijming en de lijm.

tegen tweezijdig aangebracht : met de lijm-
spaan, de rol of de borstel aan de onderkant 
van de vloerbedekking en met de spatel op de 
ondergrond.

4 keuze vAn De lijm

De keuze van de lijm en van het verlijmingsty-
pe is voornamelijk afhankelijk van de aard van 
de ondergrond en de vloerbedekking. Tabel 2 
vermeldt de aanbevolen lijm- en verlijmings-
types voor de meest courante gevallen. n
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1 trADitiOnele plAAtsing

Bij deze plaatsingstechniek worden de tegels 
in een traditionele mortel ingeklopt die uitge-
spreid werd op een met cement gestabiliseerd 
zandbed. Hierbij kan men ervan uitgaan dat het 
gestabiliseerde zandbed dienst doet als glijlaag. 
Indien de vloerbedekking onderhevig is aan een 
temperatuursstijging zal deze zich bijgevolg min 
of meer vrij kunnen vervormen voor zover er 
verdeel- of scheidingsvoegen voorzien werden. 
De afstand tussen deze voegen mag niet groter 
zijn dan 8 m. Bovendien mogen de oppervlak-
ken die erdoor afgebakend worden, niet groter 
zijn dan 50 m2, teneinde de blokkering van de 
betegeling te vermijden. Dit zou immers aanlei-
ding kunnen geven tot aanzienlijke drukspan-
ningen, die op hun beurt de knik (opwelving) 
van het geheel betegeling-legmortel tot gevolg 
zouden kunnen hebben (zie afbeelding 1).

Wanneer de vloerbedekking afkoelt, zal deze 
onderhevig zijn aan trekspanningen die ze ge-
woonlijk niet zal kunnen opnemen, gelet op 
de afwezigheid van wapening en de beperkte 
mechanische sterkte van het gestabiliseerde 
zandbed en de legmortel. Als het tempera-
tuursverschil oploopt, kunnen de trekspan-
ningen zodanig groot worden, dat ze scheuren 
teweegbrengen in de vloerbedekking.

Naast deze spanningen van thermische aard, 
dient men tevens rekening te houden met de 
spanningen die ontstaan door de onvermijde-

Afb. 3 Bolkomen van het geheel 
dekvloer-betegeling.

Plaatsingstechnieken 
voor vloerbetegelingen

vloerbetegelingen zijn 
onvermijdelijk onderhevig 
aan allerhande spanningen 
die zich voordoen in of 
tussen de verschillende lagen van de 
vloeropbouw en die inherent kunnen 
zijn aan de plaatsingstechniek. in dit 
artikel gaan we daarom nader in op 
de manier waarop deze spanningen 
zich voortplanten in de vloeropbouw, 
rekening houdend met deze verschil-
lende plaatsingstechnieken.

? M. Wagneur, ing., directeur Informatie, 
WTCB

lijke krimp van de legmortel. Deze leidt tot 
drukspanningen in de tegels, trekspanningen 
in de mortel, schuifspanningen in de buurt van 
de onderbrekingen (zoals de randen van de te-
gels), evenals tot een buigmoment.

Gelet op voornoemde spanningen is de traditi-
onele plaatsing van dunne keramische tegels af 
te raden indien deze weinig poreus zijn (water-
absorptie < 3 massapercent), onderhevig kun-
nen zijn aan aanzienlijke temperatuursschom-
melingen en/of onderworpen kunnen worden 
aan zware mobiele belastingen. In deze ge-
vallen zouden enkel dikke (> 12 mm) klein-
formaattegels (≤ 0,1 m2) weerhouden mogen 
worden voor deze plaatsingstechniek, voor 
zover het gestabiliseerde zandbed over toerei-
kende mechanische prestaties beschikt (van 
dezelfde grootteorde als deze van de dekvloer, 
d.w.z. 8 N/mm2 onder druk) en de legmortel 
vergelijkbare karakteristieken vertoont.

2 plAAtsing vAn De Betegeling 
Op een hechtenDe DekvlOer

Indien de betegeling geplaatst wordt op een 
dekvloer die aan zijn ondergrond hecht, kun-
nen de thermische belastingen en de spannin-
gen tengevolge van de krimp van de dekvloer 
zich cumuleren en spanningen teweegbrengen 
in of tussen de verschillende lagen. De omvang 
van deze spanningen is afhankelijk van de 
grootte en de zin van de temperatuursschom-
melingen, de termijnen tussen de uitvoering 
van de diverse lagen, de samenstelling van de 
dekvloer, de hechting, …

Om de hechting van de dekvloer aan zijn on-
dergrond te waarborgen, zou deze laatste steeds 
een specifieke voorbereiding moeten krijgen. 
Bovendien mag de dekvloer niet dikker zijn dan 
40 mm indien men wenst te rekenen op een cor-
recte verdichting van zijn onderste gedeelte.

De plaatsing van de betegeling door het in-
kloppen in een verse dekvloer (wat dikwijls 
weerhouden wordt indien de dimensionale to-
leranties op de tegels aan de ruime kant zijn) 
geeft aanleiding tot maximale spanningen, 
vermits de totale krimp van de dekvloer nog 
moet plaatsvinden na de plaatsing van de bete-
geling. In deze context zou men zijn toevlucht 
kunnen nemen tot een cementpap met toege-
voegde hechtemulsie of tot het gebruik van 
een mortellijm (hechtingsmiddel, gebruiks-
klare mortel), die speciaal ontwikkeld werd 
voor toepassing op een verse dekvloer.

De hechtende plaatsing van de dekvloer en 
de betegeling laat doorgaans toe weerstand te 
bieden aan redelijk zware mechanische belas-
tingen, voor zover de dekvloer een toereikende 
cohesie vertoont. In de buurt van de eventuele 
structuur- en verdeelvoegen blijft er evenwel 
een risico bestaan indien deze zone blootge-
steld wordt aan zware rollende belastingen.

3 plAAtsing vAn De Betegeling 
Op een niet-hechtenDe OF 
zwevenDe DekvlOer

Bij deze plaatsingstechniek moet men hoofd-
zakelijk rekening houden met de combinatie 
van de spanningen die veroorzaakt worden  
door de hydraulische krimp van de gewapende 
dekvloer en de vervormingen van thermische 
oorsprong. Deze situatie is redelijk ingewik-
keld, vermits de vervormingen niet noodzake-
lijk plaatsgrijpen in dezelfde richting, wat bij-
gevolg al dan niet kan leiden tot een cumulatie 
van spanningen. Deze spanningen komen tot 
stand doordat de betegeling de krimp van de 
dekvloer tracht af te remmen. Als de hecht-
sterkte van de betegeling groot genoeg is om 
weerstand te bieden tegen de schuifspannin-
gen die ontstaan in het verlijmingsvlak, zullen 
de tegels onderworpen worden aan drukspan-

Afb. 1 Opwelving van een betegeling 
op een gestabiliseerd zandbed.

Afb. 2 Verzakking in de buurt van de 
plint.
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(1) Een mortellijm van klasse C2 is aanbevolen.
(2) Een dubbele verlijming is niet noodzakelijk voor kleinformaattegels (< 0,1 m2).
(3) Aanbevolen indien er ruime toleranties van toepassing zijn op de dikte en de vlakheid van de tegels.
(4) Het risico op het bolkomen van het geheel dekvloer-betegeling is reëel.
+ : aanbevolen.
x : geschikt, maar het risico op schade aan de vloerbedekking en/of aan het geheel dekvloer-betegeling is reëel.
– : afgeraden.

Tabel 1 Parameters die men in aanmerking dient te nemen bij de bepaling van de plaatsingstechniek van de tegels.

plaatsingstechniek van de tegels

Afmetingen > 0,0025 m² ≤ 0,1 m² Afmetingen > 0,1 m² < 0,4 m²

groep i :
waterab-
sorptie 
< 3 %

groepen iiab en iii :
waterabsorptie > 3 %

groep i :
waterab-
sorptie 
< 3 %

groepen iiab en iii :
waterabsorptie > 3 %

tegeldikte : 
< 12 mm

tegeldikte : 
> 12 mm

tegeldikte : 
< 12 mm

tegeldikte : 
> 12 mm

Gelijmde 
plaatsing 
op een 

verharde 
dekvloer

Hechtende 
dekvloer

Enkele 
verlijming

+ (1) + + x (1) – x

Dubbele 
verlijming

+ (1)(2) + (2)(3) + (2)(3) + (1) + +

Niet-hech-
tende of 

zwevende 
dekvloer

Enkele 
verlijming

+ (1)(4) + (4) + (4) x (1)(4) x (4) x (4)

Dubbele 
verlijming

+ (1)(2)(3)(4) + (2)(3)(4) + (2)(3)(4) + (1)(3)(4) + (3)(4) + (3)(4)

Plaatsing 
in de verse 
dekvloer + 
aangepaste 
mortellijm

Hechtende dekvloer + (1)(3) + (3) + (3) + (1)(3) + (3) + (3)

Niet-hechtende of zwevende 
dekvloer

–/x (1)(3)(4) –/x (3)(4) –/x (3)(4) –/x (1)(3)(4) –/x (3)(4) –/x (3)(4)

Plaatsing 
in de verse 

dekvloer + ce-
mentpap met 
hechtemulsie

Hechtende dekvloer x (3) x (3) x (3) – –/x (3) x (3)

Niet-hechtende of zwevende 
dekvloer

– x (3)(4) x (3)(4) – – x (3)(4)

Plaatsing 
met traditio-
nele mortel

Op een ondergrond van be-
ton of een verharde dekvloer

– – x (3) – – x (3)(4)

Op een gestabiliseerd 
zandbed

Voorbehouden voor tegels met een dikte ≥ 12 mm en een oppervlakte ≤ 0,1 m2 uit de 
groepen IIab en III
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ningen, terwijl de dekvloer te kampen zal krij-
gen met trekspanningen. Aangezien de vervor-
mingen die gepaard gaan met deze spanningen 
zich gelijktijdig manifesteren, ontstaat er een 
bimetaaleffect, wat het bolkomen van de dek-
vloer en de vloerbedekking in de hand werkt.

In de buurt van de plinten waar er onvermij-
delijk een onderbreking van de dekvloer en de 
wapening voorkomt, kan het bolkomen van het 
geheel dekvloer-betegeling aanleiding geven 
tot de verzakking ervan, wat des te meer uitge-
sproken zal zijn naarmate de isolatie vervorm-
baar is (zie afbeelding 2). Deze vervormingen 
ten opzichte van de plinten kunnen kleiner of 
zelfs verwaarloosbaar zijn voor dekvloeren die 
geplaatst worden op een dunne akoestische-
isolatielaag of een scheidingslaag. Dit neemt 
echter niet weg dat de kromming even groot 
kan zijn als deze die optreedt bij een plaatsing 
op een dikke thermische-isolatielaag. Het ge-
heel dekvloer-betegeling vertoont in dit geval 
de vorm van een gewelf.

Indien de dekvloer plaatselijk bezwijkt tenge-
volge van zijn ontoereikende treksterkte zal de 
hieruit voortvloeiende scheur zich gedragen 
als een scharnier en optreden op een laag punt 

van de vloerbedekking (zie afbeelding 3). De 
scheur die in dit geval ontstaat in de betegeling 
is gesloten en zal doorgaans enkel zichtbaar 
zijn als men de vloerbedekking bekijkt onder 
tegenlicht of bij scherende lichtinval.

4 invlOeDspArAmeters vOOr De 
OmvAng vAn het BOlkOmen

Een dekvloer met een hoge trekweerstand kan 
een sterker bimetaaleffect teweegbrengen en 
bijgevolg het bolkomen bevorderen. Indien 
de dekvloer een lage trekweerstand vertoont, 
zullen de trekspanningen zich eerder uiten 
onder de vorm van microscheurtjes aan de 
onderzijde, wat het bolkomen dan weer tegen-
gaat. De moeilijkheid bestaat er dus in om een 
dekvloer uit te voeren waarvan de mechani-
sche eigenschappen voldoende hoog zijn om 
een plaatsing op een samendrukbaar materiaal 
toe te laten, maar tevens laag genoeg om het 
risico op bolkomen te beperken. De dekvloer 
zou bij voorkeur samengesteld moeten worden 
met grof zand, terwijl de cementdosering lager 
zou moeten blijven dan 250 kg per m3 zand. Te 
dikke dekvloeren zijn af te raden. Ook het feit 
dat de dekvloer bij de plaatsing van de bete-

geling (bv. op een recente dekvloer) nog een 
groot deel van zijn krimp moet ondergaan, kan 
het bolkomen ervan sterk in de hand werken. 
De plaatsing van de betegeling zou bijgevolg 
zo lang mogelijk uitgesteld moeten worden. 
Vanuit deze optiek is het aanbevolen een 
wachttijd van 28 dagen te respecteren, hoewel 
de ervaring geleerd heeft dat deze termijn niet 
altijd volstaat. De vervormbaarheid van het 
isolatiemateriaal speelt eveneens een belang-
rijke rol bij het bolkomen.

5 Besluit

Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke 
plaatsingstechnieken, naargelang van het type 
en de afmetingen van de tegels en geeft hierbij 
tevens aan of het risico op schade al dan niet 
reëel is. n
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tc glAswerken

glas wordt vandaag de 
dag steeds vaker gebruikt 
voor structurele toepassin-
gen zoals trappen, vloeren, 
patrijspoorten, balken of kolommen. 
vermits er tot op heden geen leidraad 
voor hun goede ontwerp en uitvoe-
ring bestaat, heeft het technisch 
comité ‘glaswerken’ het plan opgevat 
om hieromtrent een technische voor-
lichting uit te werken.

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

De volledige versie van dit artikel zal 
weldra verschijnen op onze website.

Een TV gewijd aan 
bijzondere bouw-

werken uit glas
? V. Detremmerie, ir., projectleider, labora-

torium ‘Dak- en gevelelementen’, WTCB
 G. Zarmati, ir., onderzoeker, laborato-

rium ‘Structuren’, WTCB

1 DOelstelling en tOepAs-
singsgeBieD

Het hoofddoel van deze toekomstige (tweele-
dige) TV bestaat erin om ontwerp- en uitvoe-
ringsregels voor te stellen voor verschillende 
bijzondere bouwwerken uit glas.

Het eerste luik is gewijd aan structurele toe-
passingen en zal dieper ingaan op glazen 
vloertegels, traptreden, aquariums en patrijs-
poorten, evenals op diverse andere structurele 
applicaties die het voorwerp uitmaakten van 
een afzonderlijk onderzoek. Het tweede deel 
zal handelen over niet-structurele bouwwer-
ken, zoals vitrines, wanden uit geprofileerd 
glas, glazen tegels en bouwstenen, deuren en 
andere gehelen uit gehard glas, wanden uit 
gebogen glas, borstweringen en glazen schei-
dingswanden.

2 vlOertegels en trAptreDen 
in De schijnwerpers

De TV behandelt vloertegels, geplaatst op vier 
ononderbroken randopleggingen, en traptre-
den, geplaatst op twee, drie of vier ononder-
broken randopleggingen. Voor realisaties op 
puntopleggingen of met verankerd glas moe-

ten de berekeningen immers geval per geval 
uitgevoerd worden en zijn specifieke proeven 
vereist die buiten het kader van de TV vallen. 
Verder worden enkel vloeren beschouwd die 
bestemd zijn voor personenverkeer en waarop 
geen permanente puntlast of verdeelde belas-
ting aangrijpt (met uitzondering van het eigen-
gewicht van het glas).

2.1 pRestaties

Vermits glazen vloertegels en traptreden te-
gelijkertijd de functie van draagelement en 
afwerkingsmateriaal vervullen, zijn de presta-
tie-eisen die eraan gesteld worden velerlei. Zo 
moeten hun mechanische prestaties zodanig 
zijn dat ze de statische belastingen tengevolge 
van hun eigengewicht en het personenverkeer 
kunnen opnemen. Tegels in contact met de 
buitenomgeving moeten op hun beurt weer-
stand kunnen bieden aan de weersinvloeden 
en in staat zijn de veiligheid van de gebruikers 
te waarborgen (slipweerstand, schokbesten-
digheid, …).

Bij glazen vloeren tussen een buitenzone en 
een binnenzone kan het thermische-isolatie-
niveau verzekerd worden door een dubbele 
gelaagde beglazing. Wat de geluidsisolatie be-
treft, zijn de prestaties van glazen vloertegels, 
gelet op hun dikte, doorgaans redelijk goed. 
Om een beter resultaat te bekomen, kan het 
gebruik van een akoestische beglazing nodig 
zijn. Naargelang van de toepassing kan soms 
ook een zeker niveau van brandweerstand op-
gelegd worden.

2.2 Keuze Van het glas

Het spreekt voor zich dat glazen vloertegels 
en traptreden uit veiligheidsoverwegingen 
uitgevoerd worden in gelaagd glas. Het gaat 
hier doorgaans om tweelagig of drielagig (uit-
gegloeid) glas, waarvan de verschillende glas-
bladen even dik zijn en van elkaar gescheiden 
worden door minstens twee PVB-films van 
0,38 mm dik. Naargelang van het geval kun-
nen ook andere types tussenlagen toegepast 
worden. Men dient echter steeds de nodige 
maatregelen te treffen om de vroegtijdige ver-
wering ervan tegen te gaan.

2.3 DimensioneRing

Hoewel de glazen elementen steeds op een 
draagstructuur geplaatst worden die in staat is 
de belastingen op te nemen, moeten ze gedi-
mensioneerd worden als structuurelementen en 
niet als vulelementen. De dimensionering van 
vloertegels en traptreden gebeurt volgens de 
ontwerpnorm prEN 13474-3, die een methode 
beschrijft ter bepaling van de glassterkte, en 
volgens de Eurocodes, die de te beschouwen 
belastingen en belastingscombinaties definië-
ren. Aan de hand van deze normen werden er 
tabellen opgesteld waarin de te gebruiken glas-
dikten voor gelaagd glas (met een PVB) opge-
nomen zijn voor vloertegels en traptreden op 
vier opleggingen.

2.4 uitVoeRing

Om de duurzaamheid van de glazen vloerte-
gels en traptreden te waarborgen, worden deze 
op een weinig vervormbare draagconstructie 
geplaatst, die gewoonlijk uit metaal, hout, 
beton of metselwerk bestaat. Bij het ontwerp 
moeten de toleranties op de draagconstructie 
zodanig beperkt worden dat de correcte plaat-
sing van de tegels niet in het gedrang komt. De 
vervormingen van de draagconstructie moeten 
beperkt blijven tot 1/500e van de lengte van 
de beschouwde zijde van de belaste glastegel. 
Elk rechtstreeks contact tussen de glastegel en 
de draagconstructie of een aangrenzende tegel 
moet vermeden worden.

3 Besluit

Vermits de ontwerp- en uitvoeringsregels voor 
bijzondere bouwwerken uit glas vooralsnog 
slechts zelden aan bod kwamen in de literatuur, 
zal deze TV, samen met de TV’s 214 en 221, 
uitgroeien tot een waar referentiedocument voor 
alle aannemers die hun werkzaamheden willen 
uitvoeren volgens de regels van de kunst. n



WTCB-Contact – Nr. 20 – December 2008 – pagina 11

tc Dichtingswerken

Door de stijgende 
bouwgrondprijzen zien 
bouwheren zich er vaak toe 
verplicht om de beschikba-
re oppervlakte zo rendabel mogelijk 
te benutten, wat een zekere creati-
viteit vereist. De bijkomende ruimte 
die geboden wordt door platte daken 
kan bijvoorbeeld aangewend worden 
voor de inrichting van groene zones, 
de plaatsing van zonnecollectoren of 
zelfs de installatie van parkeerdaken. 
Deze laatste zijn bovendien aan het 
uitgroeien tot een noodzaak, gelet op 
het alsmaar stijgende aantal automo-
bilisten en grootwarenhuizen.

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

De volledige versie van dit artikel zal 
weldra verschijnen op onze website.

De literatuur over parkeerdaken is eerder 
zeldzaam. Zo bestaat er geen enkele recente 
offi ciële richtlijn over dit complexe daktype, 
waarbij twee totaal verschillende domeinen uit 
de burgerlijke bouwkunde aan bod komen : ge-
bouwen en wegenbouw. Daarom werd er bin-
nen het Technisch Comité ‘Dichtingswerken’ 
een werkgroep opgericht met als opdracht om 
samen met het OCW (Opzoekingscentrum 
voor de Wegenbouw) een Technische Voor-
lichting op te stellen over dit onderwerp.

BijzOnDere plAtte DAken

Naast de eisen, gesteld aan platte daken, moet 
de draagstructuur van parkeerdaken ook in 
staat zijn om het gewicht van het wegdek op 
te nemen, evenals de belastingen, teweegge-
bracht door het verkeer. Dit vereist een gron-
dige stabiliteitsstudie. Verder moeten de ge-
bruikte materialen weerstand kunnen bieden 
aan de uitgeoefende belastingen : quasi onsa-
mendrukbare isolatie, doeltreffende afdichting 
(moeilijk bereikbaar), rijlaag met hoge weer-
stand tegen diverse belastingen, ...

een ingewikkelD OnDerwerp

De aspecten die aan bod komen in deze toekom-
stige TV zijn erg gevarieerd. Zo wordt er een 
inventaris opgemaakt van de belastingen die 
aangrijpen op parkeerdaken – eigengewicht, 
verkeersbelastingen, belastingen ingevolge de  
uitvoering (verdichters, …), klimatologische 
belastingen en chemische aantastingen (olie, 

Parkeerdaken :
een TV in voorbereiding

? E. Noirfalisse, ir., onderzoeker, laborato-
rium ‘Betontechnologie’, WTCB

dooizouten, …) –, worden de teweeggebrachte 
spanningen en vervormingen geïdentificeerd 
en de gebruikte materialen beoordeeld.

Verder worden de verschillende mogelijke dak-
opbouwen beschreven en becommenta rieerd 
en de af te raden systemen (evenals de redenen 
hiervoor) opgelijst. Vervolgens worden de di-
verse dak ele menten beschreven : dakvloer, af-
schotlaag, dampscherm, isolatielaag, afdichting, 
eventuele beschermings- en verbindingslaag en 
rijlaag. De nadruk komt hierbij onder meer te 
liggen op hun functie, types, kenmerken en 
uitvoering. Daarnaast worden er afzonderlijke 
hoofdstukken gewijd aan toegangshellingen, 
waterafvoer, signalisatie- en veiligheidsinrich-
tingen, onderhoud, pathologie en renovatie.

types pArkeerDAken

Een parkeerdak kan op verschillende manieren 
opgevat worden, naargelang van de aard en de 
opeenvolging van zijn samenstellende lagen :
• niet-geïsoleerd dak : de afdichting wordt 

bovenop de dakvloer of de afschotlaag 
geplaatst, waarna het afwerkingssysteem 
aangebracht wordt. Het is niet altijd nodig 
het dak thermisch te isoleren, bijvoorbeeld 
wanneer het zich boven een niet-verwarmde 
binnen- of buitenruimte bevindt. Daarom 
is het belangrijk om vanaf de ontwerpfase 
rekening te houden met de thermische uit-
zettingen van elementen die niet beschermd 
worden door een isolatielaag (scheurvor-
ming, verplaatsing aan de steunpunten, …)

• warm dak (afb. 1) : bovenop de dakvloer of 

de afschotlaag wordt een dampscherm aan-
gebracht waarop men vervolgens een isola-
tielaag plaatst, die afgewerkt wordt met een 
afdichting en het afwerkingssysteem. De 
draagstructuur wordt hier tegen thermische 
belastingen beschermd door de isolatielaag. 
De thermische inertie van de onderliggende 
zone stijgt door de isolatie, wat het thermi-
sche comfort in de ruimten bevordert

• omkeerdak (afb. 2) : de afdichting wordt op 
de dakvloer of de afschotlaag geplaatst en be-
dekt met een isolatielaag waarop het afwer-
kingssysteem aangebracht wordt. Dit bete-
kent dat de isolatie in contact kan komen met 
regenwater. Men dient er dus op toe te zien 
dat de isolerende eigenschappen niet in het 
gedrang gebracht worden. Het enige mate-
riaal dat hiervoor tegenwoordig in aanmer-
king komt, is geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

• duodak : de voordelen van een warm dak en 
een omkeerdak worden hier gecombineerd 
door de isolatie deels onder en deels boven 
de afdichting te plaatsen

• af te raden systemen (afb. 3 en 4) : wanneer 
de isolatie onder de dakvloer aangebracht 
wordt, staat deze laatste bloot aan zware 
thermische belastingen, wat kan leiden tot 
een aanzienlijke uitzetting van de draagvloer 
en tot scheurvorming in de muren ter hoogte 
van de steunpunten. Het ontstaan van kou-
debruggen kan evenmin uitgesloten worden. 
Indien de isolatie zich tussen de dakvloer 
en de afschotlaag bevindt, is het risico op 
scheurvorming in de afschotlaag eveneens 
reëel. Bovendien kan het via de afschotlaag 
aangevoerde bouwvocht ingesloten raken en 
zodoende de isolatie aantasten. n

Afb. 1 Warm dak. Afb. 2 Omkeerdak.

Afb. 3 Isolatie onder de dakvloer. Afb. 4 Isolatie onder de afschotlaag.

1. Afwerkingssysteem  2. Afdichting
3. Isolatie  4. Dampscherm  5. Dakvloer

1. Betonnen tegel  2. Verdeelplaat
3. Isolatie (XPS)  4. Afdichting  5. Dakvloer

1. Afwerkingssysteem  2. Afdichting
3. Dakvloer  4. Isolatie

1. Afwerkingssysteem  2. Afdichting  3. Afschotlaag
4. Isolatie  5. Afdichting  6. Dakvloer

1
2
3

4

1

2
3
4
5
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1
2
3
4
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1

2
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4
5
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tc DAkBeDekkingen

1 renOvAtie vAn een BestAAnD 
DAk

De renovatie van een dak omvat gewoonlijk 
het onderzoek van de eventuele gebreken en 
het wegwerken van de oorzaak ervan, de her-
stelling of de vervanging van de beschadigde 
delen en de reconstructie van de nieuwe dak-
delen volgens de regels van de kunst.

Men maakt doorgaans een onderscheid tus-
sen twee renovatietypes, afhankelijk van het 
gewenste eindresultaat :
• een getrouwe restauratie, waarbij men het 

oorspronkelijke uitzicht van het dak zo goed 
mogelijk tracht na te bootsen

• een totale renovatie die tot doel heeft het 
dak een volledig nieuw uitzicht te geven.

De geplande werken kunnen beperkt blijven 
tot plaatselijke herstellingen, maar kunnen 
ook verregaander zijn : volledige vernieuwing 
van de dakbedekking, thermische isolatie van 
de dakschilden, vervanging en/of aanpassing 
van het timmerwerk, … Voor daken die aan-
zienlijke tekortkomingen vertonen, vormt de 
volledige renovatie en thermische isolatie van 
de dakopbouw doorgaans de beste oplossing.

2 cOntrOle vAn De eventueel 
AAnwezige isOlAtie

Bij de renovatie van een dak kan het gebeu-
ren dat er geen isolatie aanwezig is, dat deze 
ontoereikend is of in slechte staat verkeert. In 
laatstgenoemd geval dient men de beschadig-
de isolatie te verwijderen en de draagstructuur 
te laten drogen. Verder dient men na te gaan 
of er een onderdak en/of een dampscherm 
voorhanden zijn en of deze aangepast zijn aan 
het binnenklimaat en de globale samenstel-
ling van de dakopbouw, waarvan men tevens 
de luchtdichtheid dient te controleren. Indien 
het dampscherm ook dienst moet doen als 
luchtscherm, maar een groot aantal doorbo-
ringen vertoont, is het wenselijk dit scherm te 

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

Voor meer informatie over dit onder-
werp, verwijzen we naar de lange 
versie van dit artikel.

Thermische isolatie 
van hellende daken 

bij renovatie

De thermische reglemen-
tering is de laatste tijd 
sterk verstrengd en deze 
tendens zal zich ook in de 
toekomst nog doorzetten. het wtcB 
krijgt bijgevolg steeds vaker vragen 
voorgeschoteld met betrekking tot 
thermische isolatie bij dakrenovatie. 
hoe en tot op welk niveau moet men 
isoleren ? wat moet men doen als er 
geen onderdak is ? isoleert men het 
best langs binnen of langs buiten ?

? F. Dobbels, ir.-arch., projectleider, afde-
ling ‘Energie en klimaat’, WTCB

verwijderen en door een nieuw exemplaar te 
vervangen.

3 uitvOering vAn De thermi-
sche isOlAtie

De algemene richtlijnen voor de thermische 
isolatie van daken bij renovatie, zijn dezelfde 
als deze die gelden voor nieuwe constructies.

Naargelang van de reglementering die van 
kracht is in het Gewest waarin de werken uit-
gevoerd worden, zullen er specifieke maatre-
gelen nodig zijn om te kunnen beantwoorden 
aan het opgelegde minimale thermische-isola-
tieniveau. Zo dient men bij de keuze van de 
isolatiedikte en het isolatiemateriaal voldoen-
de rekening te houden met de houtfractie (zie 
WTCB-Dossiers 2008/3.9).

Als men bepaalde lagen van de oude isolatie wil 
behouden, dient men over te gaan tot een ana-
lyse van hun hygrothermische gedrag om elk 
risico op inwendige condensatie te vermijden. 
In principe zou de dampdichtheid van de com-
ponenten moeten verminderen van binnen naar 
buiten toe. Indien er reeds een dampscherm (of 
een zeer dampdichte oude laag) aanwezig is, 
zou dit (deze) zich langs de warme zijde van 
de isolatie moeten bevinden. Uit de praktijk 
is echter gebleken dat het tevens mogelijk is 
om een bijkomende isolatielaag langs binnen 
te voorzien, voor zover deze minstens 1,5 keer 
dunner is dan de bovenliggende isolatielaag 
(uit hetzelfde materiaal). In geval van twijfel of 
bij gebruik van verschillende isolatiemateria-
len, wordt aanbevolen om het hygrothermische 

gedrag van het dak na te gaan door middel van 
de Glasermethode, of beter nog, door middel 
van een dynamische methode die steunt op nu-
merieke berekeningen.

Inzake isolatie blijkt een sarkingdak bij re-
novatie tal van voordelen te bieden. Vermits 
de isolatie bij dit systeem bovenop de draag-
structuur bevestigd is, dient men de bestaande 
binnenafwerking immers niet te verwijderen. 
Daarnaast kunnen koudebruggen makkelijker 
vermeden worden, gelet op de ononderbroken 
plaatsing van de isolatieplaten. Om de conti-
nuïteit van de thermische-isolatielaag en het 
luchtscherm te waarborgen, dient men te zor-
gen voor een goed ontwerp en een zorgvuldige 
uitvoering van de aansluitingen.

Bij de thermische isolatie van een dak dient 
men tevens toe te zien op de geluidsisolatie 
ervan. Dit geldt vooral in zones waar het ver-
keerslawaai (bv. vliegtuigen) aanzienlijk is.

Tot slot zouden we erop willen wijzen dat het 
steeds aanbevolen is een onderdak te voor-
zien, en dit zowel bij de vervanging van een 
bestaande dakbedekking, als bij een vernieu-
wing van de binneninrichting waarbij er geen 
onderdak aanwezig is (plaatsing van isolatie 
en een binnenafwerking, …). n

Voorbeeld van een sarkingdak bij 
renovatie.

De plaatsing van de isolatie bij afwezig-
heid van een onderdak is afgeraden.
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tc sAnitAire en inDustriële lOODgieterij, gAsinstAllAties

Corrosie van
koperen regenwater-

afvoerleidingen

? I. De Pot, ing., adviseur, afdeling ‘Technisch advies’, WTCB
 K. De Cuyper, ir., afdelingshoofd, afdeling ‘Technische uitrustingen en automatisatie’, 

coördinator van de Technische Comités, WTCB 

Om het hemelwater van 
daken af te voeren, kan 
men tegenwoordig zijn toe-
vlucht nemen tot een uitge-
breid gamma aan materialen. Bij het 
gebruik van regenwaterafvoerleidin-
gen uit koper wordt men na verloop 
van tijd echter soms geconfronteerd 
met het optreden van corrosie. in dit 
artikel zullen we daarom trachten dit 
verschijnsel te beschrijven en maatre-
gelen te formuleren om het ontstaan 
ervan te vermijden. 

schADeBeelD

Het corrosieverschijnsel van de afvoerleiding 
manifesteert zich gewoonlijk in eerste instantie 
door de plaatselijke verkleuring (blauwgroene 
en matzwarte vlekken) en de afschilfering van 
het koper. Hoewel het hier op het eerste gezicht 
om een louter uitwendige aantasting gaat, kan 
deze op termijn tevens aanleiding geven tot de 
doorboring van het betrokken element.

Doorgaans treft men deze schade ook aan op 
de afvoergoot in de onmiddellijke omgeving 
van de regenwaterafvoerleiding, evenals op de 
koperen bevestigingsschroeven en -beugels.

mOgelijke OOrzAken

Uit de analyse van de gevormde corrosiepro-
ducten is gebleken dat deze opgebouwd zijn 
uit complexe kopersulfaat- en ammoniumver-
bindingen, die ontstaan wanneer het koper in 
contact komt met waterige oplossingen die 

ammoniak (NH
3
) en/of zwavelverbindingen 

(bv. sulfiden - H
2
S) bevatten.

Deze stoffen worden gevormd door de stagne-
ring van huishoudelijk afvalwater in zuurstof-
arme omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het 
geval kan zijn in een septische put.

Als deze gassen in een dergelijke vochtige om-
geving in contact komen met koperen elemen-
ten, zullen zij aanleiding geven tot het ontstaan 
van een corrosief milieu.

mOgelijke OplOssingen

Indien men deze vorm van corrosie wenst te 
vermijden, is het zeer belangrijk om een reuk-
afsluiter met een waterslot te voorzien tussen 
het regenwaterafvoersysteem en de afvalwa-

i nuTTige informaTie

nuttige documenten

1. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
 Sanitaire installaties. Deel 1 : installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen. 

Voorstel van sanitair reglement. Brussel, WTCB, Technische Voorlichting, nr. 200, 
1996.

2. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
 Verluchting van sanitaire afvoerinstallaties in gebouwen. Brussel, WTCB-Digest, nr. 1, 

1993.

Corrosie ter hoogte van de aansluiting tussen de regenwaterafvoerleiding en 
de afvoergoot.

terafvoerinstallatie, zelfs als er geen septische 
put aanwezig is. Dat deze reukafsluiter regel-
matig onderhouden dient te worden, spreekt 
voor zich.

Deze aanbeveling is overigens ook in acht te 
nemen bij regenwaterafvoerinstallaties die 
geen koper bevatten. Het achterwege laten van 
een dergelijke reukafsluiter kan immers aan-
leiding geven tot geurproblemen in de buurt 
van de goten. Ook tussen de riolering en de 
eventuele drainering van de funderingszool is 
het voorzien van een reukafsluiter geen over-
bodige luxe.

Voor meer informatie omtrent de correcte 
verluchting van sanitaire afvoerinstallaties, 
verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar 
Technische Voorlichting nr. 200 [1] en WTCB-
Digest nr. 1 [2]. n

Blauwgroene verkleuring van een 
koperen regenwaterafvoerleiding en 
haar bevestigingsbeugel.
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tc schrijnwerken

ce-mArkering : mOgen OF mOe-
ten ?

De laatste tijd zijn er een aantal discussies ont-
staan over het al dan niet verplichte karakter 
van de CE-markering van deuren en ramen. 
Hierbij is het belangrijk een onderscheid te ma-
ken tussen de fabrikant en de aannemer. Voor 
fabrikanten van deuren en ramen is de CE-
markering immers steeds verplicht, terwijl dit 
voor aannemers van schrijnwerken slechts een 
mogelijkheid is (1). Door zijn producten toch 
van een CE-markering te voorzien, kan de aan-
nemer echter aantonen dat deze aan de voorge-
schreven prestaties voldoen, wat hem uiteraard 
een concurrentieel voordeel oplevert.

De CE-markering is een belangrijk richtingge-
vend kader om telkens opnieuw performante 
en kwalitatief hoogstaande producten op de 
markt te brengen. Ze houdt namelijk de ver-
plichting in om de prestaties die in de landen 
van bestemming bij wet vastliggen, te decla-
reren. In België gaat het hier enkel om de fe-
derale en regionale eisen die verband houden 
met de energieprestaties en gezondheid.

De DAtABAnk met itt-prOeFre-
sultAten (2)

De prestatie-eisen voor schrijnwerk die ge-
vraagd worden door de voorschrijvers gaan 
echter vaak verder dan het strikt wettelijke 

CE-markering van
deuren en ramen

? N. Lens, ir., hoofdadviseur, afdeling 
‘Technische goedkeuringen en normalisa-
tie’, WTCB

Overeenkomstig de 
Bouwproductenrichtlijn 
zullen alle fabrikanten 
van deuren en ramen hun 
producten die in de europese handel 
gebracht worden vanaf 1 februari 2010 
van een ce-markering moeten voor-
zien, gebaseerd op de geharmoniseer-
de productnorm nBn en 14351-1. in 
dit artikel richten we de schijnwerpers 
op de databank met proefresultaten 
die opgesteld wordt om de schrijn-
werkers in dit kader bij te staan.

(1) Een persoon die in zijn atelier vensters maakt en vervolgens verkoopt, wordt in deze context be-
schouwd als een fabrikant en is als dusdanig verplicht om een CE-markering aan te brengen. Een 
persoon die de in zijn atelier gemaakte vensters zelf plaatst, wordt daarentegen beschouwd als een 
aannemer, zodat de CE-markering geen verplichting is.

(2) ITT = Initial Type Testing = initiële typeproeven.
(3) De meeste KMO’s beschikken immers niet over dezelfde middelen als de systeemleveranciers, die 

systematisch proeven uitvoeren in het kader van de ontwikkeling van hun producten om de resultaten 
ervan ter beschikking te kunnen stellen van hun klanten.

(4) EN 14351:2006 (§ 7.2.1) : ‘It may not be necessary for the manufacturer to re-test characteristics 
for which he can provide documentary evidence’.

kader van de CE-markering. Om de gebruiks-
geschiktheid van de producten te kunnen be-
oordelen, hebben zij immers ook nood aan 
informatie over de wind- en waterdichtheid, 
de inbraakwerendheid, …

De bepaling van deze prestaties dient te ge-
beuren volgens een aantal Europese proefnor-
men, die ontwikkeld werden door het CEN en 
door het NBN omgezet werden in Belgische 
normen. Deze normen vormen bovendien een 
belangrijk uitgangspunt voor de STS 52.0, die 
in ons land gelden als dé referentie voor de 
voorschrijver van schrijnwerken.

Om te vermijden dat de uitvoering van ITT-
proeven voor KMO’s gepaard zou gaan met 
zware investeringen (3), heeft het WTCB, met 
de steun van de FOD ‘Economie’ en in samen-
werking met een aantal andere instellingen, 
een onderzoek opgestart ter bepaling van de 
belangrijkste prestaties van houten vensters 
(windweerstand, thermische prestaties, …), 
in functie van verschillende parameters (hang- 
en sluitwerk, profielen, …).

Het collectieve gebruik van deze proefresulta-
ten (bekomen op types met een zo groot mo-
gelijke representativiteit) zou de schrijnwerker 
in staat moeten stellen snel de prestaties van 
zijn producten te weten te komen, terwijl het 
aantal uit te voeren proeven beperkt blijft.

We willen er bovendien op wijzen dat de data-
bank (die overigens volledig gratis is), naast de 
proefresultaten die essentieel zijn voor de CE-
markering, nog een heleboel extra informatie 
bevat, die vooral de gebruikers die verwijzen 
naar de STS 52.0 ten goede zal komen.

ShArED ITT OF CASCADIng ITT ?

Deze collectieve aanpak is mogelijk dankzij 
de productnorm NBN EN 14351-1 die bui-
tendeuren en ramen zonder brandweerstands-

eigenschappen behandelt. Deze stelt immers 
dat de beproeving van karakteristieken die 
vroeger reeds op betrouwbare wijze gedocu-
menteerd werden door andere partijen, over-
bodig is (4). De wijze waarop deze collectieve 
proefresultaten verdeeld moeten worden naar 
de individuele gebruikers toe, staat evenwel 
nog ter discussie.

Het is de bedoeling dat de databank van het 
WTCB zowel gebruikt zal kunnen worden 
volgens het principe van ‘shared ITT’ (waar-
bij individuele fabrikanten elkaar de toestem-
ming verlenen om bepaalde proefverslagen te 
gebruiken) als van ‘cascading ITT’ (waarbij 
één enkel organisme de verantwoordelijkheid 
draagt voor de correctheid van de opgenomen 
prestaties). Zodra er in een herwerkte versie 
van de norm NBN EN 14351-1 een welbe-
paalde oplossing voorgeschreven wordt, zal 
de werking van de databank hieraan uiteraard 
aangepast worden. Het WTCB stelt immers al-
les in het werk om zijn leden te allen tijde van 
correcte informatie te voorzien. n

i nuTTige informaTie

Voor meer informatie omtrent de 
CE-markering van bouwproducten ver-
wijzen we naar de betreffende rubriek 
op onze website : www.wtcb.be/go/ce.

Beoordeling van de lucht- en water-
dichtheid van een raam.



WTCB-Contact – Nr. 20 – December 2008 – pagina 15

De ce-markering van 
bouwkalk volgens de norm 
nBn en 459-1 is verplicht 
sinds 1 augustus 2003. 
Dit artikel geeft een overzicht van 
de inhoud van deze norm en enkele 
specificaties waaraan bouwkalk moet 
voldoen.

tc plAFOnneer- en vOegwerken

CE-markering van 
bouwkalk

? I. Dirkx, ir., onderzoeker, laboratorium 
‘Ruwbouw- en afwerkingsmaterialen’, 
WTCB

 Y. Grégoire, ir.-arch., adjunct-afdelings-
hoofd, afdeling ‘Materialen’, WTCB

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

Dit artikel, waarvan de volledige versie 
weldra zal verschijnen op www.wtcb.be, 
werd opgesteld in het kader van de 
Normen-Antenne ‘Mortel-Beton-Gra-
nulaten’, gesubsidieerd door de FOD 
‘Economie’ (www.normen.be).

In 2001 publiceerde het BIN (het huidige 
NBN) een reeks normen omtrent bouwkalk, 
die opgesteld werden door het CEN/TC 51 
‘Cement and building limes’. Het gaat hier 
met name om :
• de NBN EN 459-1 ‘Definities, specificaties 

en conformiteitscriteria’
• de NBN EN 459-2 ‘Beproevingsmethoden’
• de NBN EN 459-3 ‘Conformiteitsbeoorde-

ling’.

Deze normen zijn van toepassing op bouwkalk, 
gebruikt als bindmiddel voor de bereiding van 
metselmortels, voor binnen- en buitenbepleis-
teringen, evenals voor de aanmaak van andere 
bouwproducten. Voor speciale toepassingen 
(bv. burgerlijke bouwkunde) zijn extra eisen 
noodzakelijk.

1 DeFinities en clAssiFicAtie

Onder de term bouwkalk verstaat men kalk die 
gebruikt wordt voor de constructie van gebou-
wen en burgerlijke bouwwerken. Er bestaan 
twee types : luchthardende kalk en hydrauli-
sche kalk.

Luchthardende kalk hardt langzaam uit door 
een reactie met het CO

2
 uit de lucht (carbo-

natatie). Dit kalktype wordt opgedeeld in cal-
ciumhoudende kalk (CL), die bijna uitsluitend 
uit calciumoxide en -hydroxide bestaat, en 
dolomitische kalk (DL), waarin ook magne-
siumoxide en -hydroxide aanwezig is. Met 
een bijkomende aanduiding kan tevens aange-
geven worden of het ongebluste kalk (-Q) of 
gebluste kalk (kalkhydraat) (-S) betreft.

Hydraulische kalk (HL) bevat op zijn beurt 
kleiachtige elementen die de uitharding in 
contact met water bevorderen. Wanneer deze 
elementen oorspronkelijk in de kalksteen aan-
wezig zijn, spreekt men van natuurlijke hy-
draulische kalk (NHL).

Bouwkalk wordt ingedeeld in 11 verschil-
lende klassen, die samengevat zijn in tabel 1. 

Zo verwijst de genormaliseerde benaming 
‘EN 459-1 CL 90-Q’ bijvoorbeeld naar een on-
gebluste calciumhoudende kalk van klasse 90.

We willen erop wijzen dat de oude benaming 
‘XHA’ voor kunstmatige hydraulische kalk 
met Portlandklinker als voornaamste bestand-
deel niet meer bestaat. Dit product wordt 
voortaan geklasseerd onder de noemer metsel-
cement‘MC’ (CE-markering volgens de norm  
NBN EN 413-1).

2 speciFicAties

In de norm NBN EN 459-1 komen de spe-
cificaties aan bod waaraan de verschillende 
types bouwkalk moeten voldoen (chemische 
samenstelling, maalfijnheid, gehalte aan vrij 
water, stabiliteit, penetratiediepte van de plun-
jer, luchtgehalte, druksterkte, initiële en finale 
bindingstijd).

Voor de meetmethode verwijzen we naar de 
norm NBN EN 459-2, waarin de volledige 
uitvoering beschreven wordt of doorverwezen 
wordt naar een andere norm.

Eventuele bijkomende eigenschappen (bv. 
reactiviteit, waterabsorptie, schijnbare volu-
mieke massa) kunnen voortvloeien uit de eisen 
geformuleerd in de uitvoeringsnormen voor 
het gebruik van kalk, of opgelegd worden op 
verzoek van de gebruikers. Deze eigenschap-
pen moeten bepaald worden volgens de norm 
NBN EN 459-2.

We willen erop wijzen dat de keuze van de 
bouwkalk (type, klasse) zeer belangrijk is voor 
de duurzaamheid van de mortel of de bepleis-
tering. De keuze moet bovendien aangepast 
zijn aan de normen en/of reglementen die van 
toepassing zijn op de plaats van gebruik.

3 mArkering en etikettering

Wat de markering en de etikettering betreft, 
dienen de producten die op de markt worden 
gebracht eveneens aan bepaalde eisen te vol-
doen.

Zo moet op de verpakking en/of in de tech-
nische documentatie duidelijk de volgende 
informatie aangegeven zijn :
• het CE-symbool en het identificatienummer 

van de aangemelde instelling
• de gegevens van de producent : naam of 

identificatiemerk, adres
• de gegevens van de fabrikant : naam of iden-

tificatie, nummer van het CE-conformiteits-
certificaat

• de laatste twee cijfers van de datum waarop 
de CE-markering werd toegekend

• de verwijzing naar de Europese norm (NBN 
EN 459-1)

• de productbeschrijving : soortnaam, mate-
rialen, afmetingen, voorzien gebruik.

De conformiteitsattestering is van niveau 2, 
wat inhoudt dat de eerste inspectie van de 
fabriek en de productiecontrole in de fabriek 
worden uitgevoerd door een erkende instantie, 
zoals het OCCN in België (zonder permanen-
te bewaking, evaluatie en beoordeling van de 
productiecontrole in de fabriek). n

Tabel 1 Classificatie van bouwkalk.

type klassen

Luchthardend
CL : calciumhoudende kalk 90 – 80 – 70 (1)

DL : dolomitische kalk 85 – 80 (1)

Hydraulisch
HL : hydraulische kalk 5 – 3,5 – 2 (2)

NHL : natuurlijke hydraulische kalk 5 – 3,5 – 2 (2)

(1) Voor luchthardende kalk gebeurt de classificatie op basis van het minimale gehalte aan calcium- en 
magnesiumoxide (CaO + MgO).

(2) Voor hydraulische kalk gebeurt de classicifatie aan de hand van de druksterkte (uitgedrukt in MPa).
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tc steen en mArmer

AgglOmerAAttegels : sAmen-
stelling en vOOrnAAmste 
eigenschAppen

Agglomeraattegels, soms ook aangeduid als 
kunststeentegels of composiettegels, zijn op-
gebouwd uit een mengsel van granulaten (voor-
al afkomstig van natuursteen), toevoegsels en 
bindmiddelen.

Deze producten kunnen gefabriceerd worden 
in de vorm van blokken of schijven, die ver-
volgens verwerkt worden tot tegels of andere 
vlakke elementen. Ze kunnen tevens recht-
streeks gegoten worden op maat, als het om 
elementen met complexere vormen gaat.

Het gebruikte natuursteen- en bindmiddeltype 
heeft een belangrijke invloed op het uitzicht en 

Maatvastheid van 
harsgebonden

agglomeraattegels

Agglomeraattegels voor 
vloeren en trappen worden 
erg naar waarde geschat 
omwille van hun uitge-
breide kleurenpalet en homogene 
uitzicht en moeten sinds mei 2008 
voldoen aan de eisen uit de norm 
nBn en 15285. Deze geharmoni-
seerde norm heeft zowel betrekking 
op cementgebonden als harsgebon-
den tegels en zal weldra aanleiding 
geven tot de verplichte ce-markering 
ervan. De norm verwijst naar een 
twaalftal specifieke proefmethoden 
ter beoordeling van hun voornaamste 
eigenschappen. in dit artikel wordt 
dieper ingegaan op de maatvastheid, 
die vooral voor harsgebonden tegels 
van belang is.

? T. Vangheel, ir., onderzoeker, laborato-
rium ‘Ruwbouw- en afwerkingsmateria-
len’, WTCB

 F. de Barquin, ir., departementshoofd, 
departement ‘Materialen, technologie en 
omhulsel’, WTCB

Vloerbedekking die een aantal ge-
schotelde tegels bevat.

de fysische karakteristieken van het materiaal. 
Zo zal de slijtsterkte van de vloertegels vooral 
afhankelijk zijn van de aard van de granulaten 
(marmer, graniet, kwarts), terwijl de maatvast-
heid eerder beïnvloed wordt door het bindmid-
deltype.

Hoewel de drogingskrimp die teweegge-
bracht wordt door harsgebonden bindmid-
delen gewoonlijk uiterst beperkt is, kunnen 
bepaalde producten in aanwezigheid van 
vocht aanleiding geven tot vervormingen in 
de tegels, wat tot uiting komt door een zekere 
schoteling. Indien er bij de plaatsing geen 
bijzondere voorzorgen genomen worden, kan 
deze schoteling leiden tot het loskomen van 
de elementen.

BepAling vAn De mAAtvAstheiD 
en vervOrmingsklAssen

De gevoeligheid voor vervorming in aanwe-
zigheid van vocht moet beoordeeld worden 
volgens de norm NBN EN 14617-12. Het 
principe van de proef bestaat uit het meten van 
de verticale vervorming d van een vrije hoek 
van de tegel ten opzichte van een referentie-
vlak, bij blootstelling aan een langdurige be-
vochtiging.

Het materiaal kan vervolgens in één van de 
volgende klassen ingedeeld worden, op basis 
van de amplitude van de vervorming d :
• klasse A : d < 0,3 mm
• klasse B : 0,3 mm < d < 0,6 mm
• klasse C : d > 0,6 mm.

gevOlgen vOOr De uitvOering

Deze classificatie heeft belangrijke gevolgen 
voor de uitvoering. Bijlage A van voornoemde 
norm beveelt dan ook de volgende voorzorgs-
maatregelen aan :
• de agglomeraattegels uit klasse A worden als 

stabiel beschouwd. De keuze van het plaat-
singsproduct en de plaatsingstechniek kan 
bijgevolg gebeuren aan de hand van factoren 
die onafhankelijk zijn van de materiaaleigen-
schappen (type en staat van het oppervlak 
van de ondergrond, afmetingen van de tegels, 
gebruik van de ruimte, termijnen, …)

• de materialen uit klasse B zijn doorgaans 
gevoelig voor vocht. In dit geval zou het 
gebruik van plaatsingstechnieken of plaat-
singsproducten die gepaard gaan met een 
grote vochttoevoer in de elementen (zoals 
bij een traditionele mortel) aanleiding kun-
nen geven tot vervormingen met een nega-
tieve invloed op de hechting en de vlakheid 
van de vloerbedekking. Dit aspect zou bij 
de keuze van de plaatsingstechniek en het 
plaatsingsproduct dan ook voldoende in 
aanmerking moeten genomen worden

• de klasse C is van toepassing op uiterst 
vochtgevoelige agglomeraattegels. Ten-
einde het ontstaan van vervormingen te 
vermijden, dient men voor de uitvoering 
ervan verplicht gebruik te maken van niet-
watergedragen tegellijmen of producten 
van het type R (reactielijmen volgens de 
norm NBN EN 12004). De ondergrond zou 
bovendien voldoende droog en volledig 
vlak moeten zijn, wat overeenstemt met de 
strengste dekvloerklasse (minder dan 3 mm 
afwijking op de vlakheid onder de lat van 
2 m volgens de TV 189). Lijmen van het 
type R worden immers dunlagig aange-
bracht, zodat het onmogelijk is grote vlak-
heidsverschillen weg te werken. Naarmate 
de tegels groter zijn, zal men ook meer aan-
dacht moeten besteden aan de vlakheid van 
de ondergrond.

De klasse van vochtgevoeligheid is met andere 
woorden een zeer belangrijke eigenschap voor 
dit materiaaltype en zou dan ook steeds opge-
nomen moeten zijn in de technische fiches.

De norm NBN EN 15285 vermeldt in deze 
context overigens dat de maatvastheid van de 
tegels gedeclareerd moet worden zodra men 
vermoedt dat deze gevoelig zouden kunnen 
zijn voor de lijm die gebruikt wordt bij de 
plaatsing. n

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

Voor meer informatie over dit onder-
werp verwijzen we naar de lange versie 
van dit artikel die weldra zal verschij-
nen op onze website
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in het kader van de 
europese richtlijn van 
16 december 2002 betref-
fende de energieprestatie 
van gebouwen, zagen het waalse 
gewest en het Brussels hoofdstede-
lijk gewest zich ertoe verplicht hun 
reglementering met betrekking tot de 
warmte-isolatie van gebouwen aan te 
passen. zo werden er nieuwe eisen 
op het vlak van de energieprestatie 
en de ventilatie van gebouwen inge-
voerd. Dit artikel geeft een overzicht 
van deze nieuwe ontwikkelingen.

tc hygrOthermie

De Energieprestatie-
regelgeving voor 

gebouwen :
nieuwe ontwikkelingen in

Brussel en Wallonië

V www.wtcb.be
WTCB-Dossiers nr. 4/2008

De volledige versie van dit artikel is 
beschikbaar op onze website.

? C. Delmotte, ir., hoofd van het laborato-
rium ‘Luchtkwaliteit en ventilatie’, 
WTCB

t LiTeraTuurLijsT

1. Bureau voor Normalisatie
NBN D 50-001 Ventilatievoorzieningen in woongebouwen. Brussel, NBN, 1991.
2. Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling 
van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 
Brussel, Belgisch Staatsblad, 5 februari 2008.
3. Ministerie van het Waalse Gewest
Besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008 tot vaststelling van de berekeningsme-
thode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energiepresta-
ties en het binnenklimaat van gebouwen. Brussel, Belgisch Staatsblad, 30 juli 2008.

energieprestAtie en Binnenkli-
mAAt

Overeenkomstig de Europese richtlijn bepa-
len de nieuwe Waalse (BS 30 juli 2008) [3] en 
Brusselse (BS 5 februari 2008) [2] besluiten 
zowel eisen op het vlak van de energiepres-
tatie, de warmte-isolatie en het binnenklimaat 
als op het vlak van de ventilatie (EPB-eisen). 
Ze zijn bovendien van toepassing op een brede 
waaier van nieuwe, verbouwde of herbouwde 
gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning wordt aangevraagd (woongebou-
wen, schoolgebouwen, industriële gebouwen, 
kantoorgebouwen, ziekenhuizen, hotels, sport-
installaties, handelszaken, …).

peil Van pRimaiR eneRgieVeRBRuiK

De voornaamste nieuwigheid ligt in de invoe-
ring van het ‘peil van primair energieverbruik’ 
(E-peil). Het gaat hier om een concept dat be-
trekking heeft op woongebouwen enerzijds en 
op kantoor- en schoolgebouwen anderzijds. 
Het E-peil houdt niet alleen verband met het 
gebouw en de installaties voor verwarming, 
ventilatie, warm tapwater, koeling en verlich-
ting (dit laatste punt geldt evenwel niet voor 
woongebouwen), maar ook met het gebruik 

van duurzame energie. Dankzij deze com-
binatie van bouwkundige mogelijkheden, 
installatietechnische keuzen en duurzame 
energieopwekking kan de ontwerper de meest 
geschikte middelen kiezen om te voldoen aan 
de opgelegde eisen.

WaRmte-isolatie

Wat de warmte-isolatie betreft, moeten de bou-
welementen voldoen aan een maximale warm-
tedoorgangscoëfficiënt (U

max
-waarde, eveneens 

gekend als de k
max

-waarde) of aan een minima-
le warmteweerstand (R-waarde). Verder werd 
het maximaal toelaatbare globale warmte-iso-
latieniveau (K-peil) verlaagd, wat betekent dat 
de gebouwen beter geïsoleerd zullen moeten 
worden dan vroeger. In het Waalse Gewest is 
de eis inzake het K-peil nu ook van toepas-
sing op industriële gebouwen en gebouwen 
met een andere bestemming (ziekenhuizen en 
klinieken, gebouwen uit de HORECA-sector, 
sportinstallaties, gebouwen die handelszaken 
herbergen, …).

Ventilatie

Volgens de nieuwe reglementeringen moeten 
de gebouwen tevens uitgerust zijn met ventila-
tievoorzieningen. Voor individuele woningen 
(Brussel) en woongebouwen (Wallonië) ver-
wijzen de teksten voornamelijk naar de Belgi-

sche norm NBN D 50-001 [1]. Wat de andere 
gebouwen betreft (bv. kantoorgebouwen, ge-
bouwen bestemd voor het onderwijs, restau-
rants of ziekenhuizen), verwijzen de regle-
menteringen naar enkele nieuwe maatregelen, 
die grotendeels gebaseerd zijn op de Europese 
normen. Deze eisen hebben betrekking op de 
ontwerpdebieten en op een aantal technische 
beschouwingen.

oVeRVeRhitting

Een andere nieuwigheid ligt in het in aanmer-
king nemen van het risico op oververhitting van 
de gebouwen in de zomer. Het doel is om het 
gevaar voor een gebrek aan comfort tengevolge 
van een te hoge temperatuur binnenin de wo-
ning tijdens deze periode te vermijden. Dankzij 
deze benadering is het bovendien mogelijk het 
gebruik van energieverslindende actieve koel-
systemen tot een minimum te beperken.

eisen met BetReKKing tot De technische 
installaties

Naast deze maatregelen werden er in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest ook een aantal tech-
nische eisen geformuleerd met betrekking tot :
• de vermogensmodulatie van ketelbranders
• de thermische isolatie van leidingen en ac-

cessoires
• de verdeling van de verspreiding van warm-

te, koude en lucht
• de manuele bedienings- en automatische 

programmeerinrichtingen
• de energiemetingen
• de installaties voor de aanvoer van verse 

lucht. n
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Plannen voor een goe-
de werfvoorbereiding

De laatste weken is 
duidelijk geworden dat de 
financiële en economische 
wereld in een diepe crisis 
zit. Dat dit op termijn zijn weerslag 
zal hebben op de bouwsector, spreekt 
voor zich. Om hierop te anticiperen, 
moeten de bouwbedrijven er bijge-
volg voor zorgen dat hun werven zo 
goed mogelijk voorbereid zijn.

? Afdeling ‘Beheer, kwaliteit en informatie-
technieken’, WTCB

Een goede werfvoorbereiding impliceert in de 
eerste plaats het voorzien van alle uit te voeren 
taken. Het gaat hier om activiteiten die bepalend 
zijn voor het vlotte verloop van de werken :
• bestelling van de verschillende leveringen 

(materialen, uitrustingen, …)
• opstelling van de plannen door het studiebu-

reau
• overzicht van de wensen van de bouwheer
• bestelling van de onderaannemers.

Het is dan ook essentieel dat de projectleider 
streeft naar een maximale beheersing van deze 
elementen. Zoniet is het risico op een versto-
ring van de voorziene werkzaamheden reëel.

Om te komen tot een goede beheersing, moet 
de projectleider kunnen beschikken over aan-
gepaste planningmethoden en -middelen, re-
kening houdend met de specifieke noden van 
het bedrijf.

Zo kan een planningprogramma goed van pas 
komen voor een werfleider, terwijl een schrijn-
werker en een tegelzetter veeleer behoefte 
hebben aan een planbord, een overzichtstabel 
voor de leveringen, een elektronische agen-
da, … Ook de omvang van de projecten (en 
het aantal betrokkenen) kan bepalend zijn voor 
de uiteindelijke keuze.

Kortweg kan men stellen dat een planning een 
inschatting van de uitvoering vormt die geba-
seerd is op alle informatie die beschikbaar is op 
het moment van de opstelling ervan. Dit impli-
ceert :
• een synthese van alle voorzienbare gege-

vens (specifieke risico’s tengevolge van de 
uitvoeringsmethode, slecht weer, …) en een 

V www.wtcb.be
Voor meer informatie over dit onder-
werp verwijzen we de geïnteresseerde 
lezer naar de Infofiches 32, 33 en 34.

beslissing om er al dan niet rekening mee te 
houden bij de aanpak van het project

• een regelmatige update van de planning (al 
dan niet opgelegd) aan de hand van de ver-
zamelde gegevens inzake de vorderingen op 
de bouwplaats.

Dit onderzoek moet de werfverantwoordelijke 
in staat stellen de voortgang van het project 
te beoordelen en de taken te identificeren die 
eventueel bijgestuurd dienen te worden. Een 
goede planning heeft immers als oogmerk om 
tegemoet te komen aan de eisen van de klant, 
en het respecteren van de vooropgestelde ter-
mijnen is hierbij vaak doorslaggevend. n

Hoewel rolstoelgebruikers slechts een deel 
uitmaken van de groep der personen met be-
perkingen, moet men vaststellen dat hun be-
hoeften inzake aanpasbaarheid het grootst 
zijn. Het is daarom logisch dat hun mobiliteit 
het uitgangspunt vormt bij de uitwerking van 
de ontwerpvoorschriften voor woningen.

Hierna zetten we de voornaamste regels even 
op een rijtje.

• De vereiste manoeuvreerruimten en door-
gangsbreedten voor een rolstoel ter hoogte 
van de gangen, de deuren en de doorgangs-

Aanpasbare woningen

? I. Lechat, ir., onderzoeker, laboratorium 
‘Duurzame ontwikkeling’, WTCB

Aanpasbare woningen 
bouwen is bouwen voor de 
toekomst. men heeft het 
over een aanpasbare wo-
ning indien deze zonder grootscha-
lige werken of tegen een beperkte 
kostprijs kan aangepast worden aan 
de noden van een persoon met al dan 
niet tijdelijke beperkingen.

zones vormen belangrijke beperkingen en 
moeten bijgevolg beschouwd worden als 
essentiële ontwerpcriteria voor een aanpas-
bare woning. Hoewel deze niet onmiddellijk 
beschikbaar moeten zijn in de woning, moe-
ten ze wel voorzien worden. Dit betekent dat 
alle obstakels in de betreffende oppervlakte 
makkelijk verwijderbaar moeten zijn (ofwel 
door ze te verplaatsen als het om meubels 
gaat, ofwel door ze te demonteren als het 
om wanden gaat).

• De toegang tot de woning en de leefruimten 
(d.w.z. de living, de keuken, de slaapkamer, 
de badkamer en de toiletten) moeten zich op 
eenzelfde niveau bevinden en mogen geen 
treden of niveauverschillen vertonen.

• Er moet een mogelijkheid voorzien worden 
om elementen (bv. wanden) toe te voegen 
of te verwijderen, om een aanpassing van 
de inrichting toe te laten. Daarnaast moeten 
er van bij het ontwerp verankerings- (be-
vestiging van steunstaven) en demontage-
mogelijkheden voorzien worden, rekening 

houdend met de volgende voorwaarden : 
vermijden van technische belemmeringen, 
continuïteit van de afwerking bij de plaat-
sing van de wanden, eenvoudige demontage 
van het meubilair, …

• Tenslotte dient men bij de werken voldoende 
aandacht te besteden aan voorschriften die 
bijdragen tot het comfort van alle gebruikers 
(al dan niet met beperkingen), zonder aan-
leiding te geven tot meerkosten. Zo zou de 
hoogte van de deurkrukken, de hoogte van 
de borstweringen en het type kranen aange-
past kunnen worden vanaf de ontwerpfase.

Op initiatief van de Waalse Regering en de 
CCW hebben het WTCB en zijn partners (CA-
WaB, SWL, CIFFUL) een ontwerpgids uitge-
werkt, die tot doel heeft de bouwprofessione-
len en de plaatselijke beslissingnemers bij te 
staan door het aanreiken van ontwerpregels en 
een volledig voorschriftenkader voor aanpas-
bare, toegankelijke en doordacht ingeplante 
woningen temidden van de sociale, economi-
sche en transportinfrastructuren. n
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wtcB-puBlicAties

• Infofiche nr. 29 Rekentool U-waarde houten 
raam

Bedrijfsbeheer

• Kostprijsberekening en stijging 
van de kosten (WTCB-Dossiers 
2008/3, katern nr. 14)

• Infofiche nr. 32 De procesbenadering : naar 
organisatorische verbeteringen bij de aan-
pak van een project

• Infofiche nr. 33 Waarom bedrijven nood 
hebben aan winst

• Infofiche nr. 34 De beheersing van de kos-
ten : van de berekening van de kostprijs tot 
de verkoopprijs

Architectuur

• Aanpasbaarheid (WTCB-Dos-
siers 2008/3, katern nr. 15)

• Code van goede praktijk voor binnenver-
lichting. Referentiedocument als aanvulling 
op de NBN EN 12464-1 norm (Monografie, 
2008)

Akoestiek

• Contactgeluidsisolatie bij elas-
tische vloerbedekkingen : een 
belangrijk punt bij de herziening van de 
TV 165 (WTCB-Dossiers 2008/2, katern 
nr. 6)

hygrothermie

• De Energieprestatieregelge-
ving voor gebouwen : nieuwe 
ontwikkelingen in Brussel en Wallonië 
(WTCB-Dossiers 2008/4, katern nr. 1). n

Verschenen bij 
het WTCB

ruwbouw

• Kalksteenfillers : welke toe-
komst in beton ? (WTCB-
Dossiers 2008/3, katern nr. 3)

• Richtlijnen voor de toepassing van de Eu-
rocode 7 en activiteiten op het gebied van 
geotechniek : een stand van zaken (WTCB-
Dossiers 2008/3, katern nr. 4)

• Ter plaatse gestort zichtbeton : aandacht 
voor de kwaliteit (WTCB-Dossiers 2007/4, 
katern nr. 4)

• Infofiche nr. 30 Aandachtspunten bij de 
beoordeling van cementgebonden bedrijfs-
vloeren

verwarming en klimaatrege-
ling

• TV 235 Condensatieketels 
(2008)

• Gezondheidsproblemen en ventilatiesyste-
men in woningen (WTCB-Dossiers 2008/2, 
katern nr. 2)

schilderwerk, soepele 
muur- en vloerbekledingen

• Applicatie van opzwellen-
de verfsystemen op stalen constructies 
(WTCB-Dossiers 2008/3, katern nr. 6)

• Gids voor de restauratie van metselwerk. 
Deel 5 : gevelafwerking en gevelbescher-
ming (2008)

Om de diverse bouwvakken een 
beter beeld te geven van de informa-
tie die het wtcB recentelijk in hun 
specifieke domein publiceerde, zal dit 
magazine voortaan een lijst bevatten 
met alle documenten die de afgelopen 
maanden van de pers rolden.

V www.wtcb.be
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 informatie kan u ons 
telefonisch bereiken op het num-
mer 02/529.81.00 (van 8u30 tot 12u). 
U kan ook steeds bij ons terecht 
per fax (02/529.81.10) of per mail 
(publ@bbri.be).

harde muur- en vloerbekle-
dingen

• Voegmortels voor keramische 
tegels (WTCB-Dossiers 2008/3, katern 
nr. 7)

glaswerken

• Buitenschrijnwerk en de vei-
ligheid van personen. Deel 1 : 
de keuze van het glas (WTCB-Dossiers 
2008/3, katern nr. 8)

Dichtingswerken – 
Dakbedekkingen

• Een dak renoveren ? 
Eerst isoleren ! (WTCB-Dossiers 2008/3, 
katern nr. 9)

• Ontmanteling van elementen uit asbestce-
ment in buitenomstandigheden (WTCB-
Dossiers 2008/2, katern nr. 8)

sanitaire en industriële 
loodgieterij, gasinstallaties

• Legionellabeheersing : welke 
lengte voor de uittapleiding ? (WTCB-Dos-
siers 2008/3, katern nr. 10)

plafonneer- en voegwerken

• Toleranties op binnenbepleis-
teringen (WTCB-Dossiers 
2008/3, katern nr. 12)

steen en marmer

• Infofiche nr. 31 Het buigen van 
dunne gevelbekledingen uit 
marmer

schrijnwerken

• TV 234 Plaatsing van brand-
werende deuren (2008)

• Dimensionale toleranties op buiten- en bin-
nenschrijnwerk (WTCB-Dossiers 2008/3, 
katern nr. 11)

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

TECHNISCHE 
VOORLICHTING 

(vervangt TV 185)
234
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AgenDA

 BrusseL

 maatschappelijke zetel

 Lombardstraat 42
 B-1000 Brussel

e-mail : info@bbri.be

algemene directie
( 02/502 66 90
0 02/502 81 80

 ZavenTem

 kantoren

 Lozenberg 7
 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

algemene nummers nummers publicaties
( 02/716 42 11 ( 02/529 81 00
0 02/725 32 12 0 02/529 81 10

technisch advies
communicatie - kwaliteit
toegepaste informatica bouw
planningtechnieken
ontwikkeling & valorisatie

 LimeLeTTe

 proefstation

 Avenue Pierre Holoffe 21
 B-1342 Limelette

( 02/655 77 11
0 02/653 07 29

onderzoek & innovatie
laboratoria
vorming
documentatie
bibliotheek

 HeusDen-ZoLDer

 Demonstratie- en informatiecentrum

 Marktplein 7 bus 1
 B-3550 Heusden-Zolder

( 011/22 50 65
0 02/725 32 12

ICT-kenniscentrum voor 
bouwprofessionelen (ViBo)

2009

Bouwagenda
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i nuTTige informaTie

contact
• Afdeling ‘Beheer, kwaliteit en informa-

tietechnieken’ :
 - tel. : 02/716.42.11
 - fax : 02/725.32.12
 - e-mail : gebe@bbri.be
• J.-P. Ginsberg :
 - tel. : 02/655.77.11
 - fax : 02/653.07.29
 - e-mail : info@bbri.be

nuttige links
• www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’)
• www.wtcb.be/go/beheer

Dat de verspreiding van informatie 
naar de bouwsector tot de hoofdta-
ken van het wtcB behoort, is ge-
noegzaam bekend. in de loop van de 
volgende maanden zal de aandacht 
toegespitst worden op het thema 
‘mobiele toepassingen op de bouw-
plaats’. Ook over de wintercursussen 
lichten we hierna reeds een tipje van 
de sluier op.

mobiele toepassingen op de bouw-
plaats

• Beschrijving (zie ook opleidingscatalogus 
‘Beheer’ GEBET06nl) :

 - basisfuncties : mogelijkheden en beper-
kingen, synchronisatieprincipes, opslag- 
en beheersmogelijkheden

 - voorgeïnstalleerde software : dagelijks 
beheer via Outlook (contacten, agen-
da, …), notities nemen op de bouwplaats 
(geschreven en gesproken), werkbonnen 
en opvolging van de uitvoering in Excel, 
raadpleging van de uitvoeringsdetails van 
het WTCB, opvraging van technische fi-
ches in PDF-formaat, ... Afhankelijk van 

i WinTerCursussen 2008-2009
Tijdens de wintercursussen 2008-2009, die naar goede gewoonte georganiseerd worden 
in samenwerking met de SYNTRA-opleidingscentra, zullen de volgende twee thema’s aan 
bod komen :
• sanitaire installaties (afkoppelen, bufferen en infiltreren van hemelwater, individuele 

behandeling van afvalwater)
• schrijnwerk (inbraakbescherming van gevelschrijnwerk, houten bebordingen).

Indien u meer informatie wenst omtrent de exacte locatie en datum van deze cursussen, 
nodigen wij u uit een kijkje te nemen in de rubriek ‘Agenda’, ‘WTCB-cursussen’ op onze 
website www.wtcb.be.

het soort toestel kan men ook digitale 
foto’s nemen, telefoneren, e-mails ver-
sturen en ontvangen, ...

 - uitgebreide functies : demonstratie van 
een aantal afzonderlijk verkrijgbare ap-
plicaties die interessant kunnen zijn voor 
de aannemer

• Doelgroep : deze opleiding is bedoeld voor 
bouwprofessionelen die dagelijks mobiele 
toepassingen (PDA’s, smartphone, …) wen-
sen te gebruiken en een beter inzicht willen 
krijgen in het potentieel ervan

• Waar en wanneer ?
 WTCB, Lozenberg 7, 1932 Sint-Stevens-

Woluwe, 12 december 2008, van 9u30 tot 
12u30.


