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De opportuniteiten 
van de groene transitie

Het edito van uw magazine Contact van april 2021 
was gewijd aan het plan Ambities 2025. De 
Green Deal is één van de drie pijlers waarop het 
WTCB zich wil concentreren om de aannemers 
voor te bereiden op de bouw van morgen.

De overgang naar een groene en duurzame 
economie is een noodzaak voor ons allemaal, 
maar schept ook banen en opportuniteiten 
voor de bouwsector. Het WTCB heeft hiertoe 
acht belangrijke uitdagingen vooropgesteld, 
waaronder het verder inzetten op hergebruik en 
recyclage, de energetische renovatie en duur-
zaam en circulair waterbeheer tijdens het gebruik 
en de constructiefase van gebouwen. Voor meer 
details omtrent al deze uitdagingen verwijzen we 
naar de website https://ambities2025.wtcb.be/.

Bouw- en sloopwerkzaamheden zijn op Europese 
schaal verantwoordelijk voor de grootste afval-
stroom. Hoewel dit afval zeer vaak gerecycleerd 
wordt, wordt het vooralsnog slechts weinig 
gevaloriseerd. Te slopen gebouwen vormen niet-
temin een onuitputtelijke bron van grondstoffen 
voor nieuwbouw: isolatiematerialen, bakstenen, 
technische uitrustingen, tegels en dergelijke meer 
kunnen immers hergebruikt worden. Het artikel 
gewijd aan het hergebruik van materialen (zie 
p. 12) toont aan dat deze oplossing vanuit een 
milieuoogpunt de voorkeur verdient boven de 
andere huidige praktijken. Opdat deze oplossing 
in de praktijk de standaard zou worden, is er nood 
aan instrumenten die toelaten om de recycleer-
bare of herbruikbare materialen te identificeren. 

Hun technische prestaties moeten aangetoond 
kunnen worden, zodanig dat de aannemer ze in 
volle vertrouwen zou kunnen aanbieden. Ook de 
wijze waarop de afvalstromen op de bouwplaats 
beheerd worden, zal aangepast moeten worden. 
Het artikel dat aan dit onderwerp gewijd is (zie 
p. 16), stelt een aantal nieuwe oplossingen in 
de kijker.

In de loop van de komende jaren en decennia 
zal er in Europa, België en de Gewesten massaal 
ingezet worden op energetische renovaties. Maar 
om het hoofd te bieden aan de opwarming van 
het klimaat en te vermijden dat de energetische 
winsten in de winter tenietgedaan zouden wor-
den door de noodzaak om onze gebouwen in 
de zomer af te koelen, dient men ook het risico 
op oververhitting te beperken. Uit het artikel 
op pagina 8 blijkt eens te meer dat de uitrusting 
van glazen oppervlakken met een zonwering in 
deze context de voorkeur verdient.

Net zoals het geval was voor de thema’s energie 
en recyclage, berust ook duurzaam waterbeheer 
op drie principes: rationeel watergebruik om het 
drinkwaterverbruik tot een minimum te beperken, 
hergebruik van water van niet-drinkwaterkwaliteit 
en de lokale aanvulling van de grondwaterstanden.

De uitdagingen voor de aannemers, ongeacht de 
omvang van hun bedrijf, zijn enorm. Het WTCB 
stelt echter alles in het werk om hen te helpen 
bij het vergaren van de competenties om deze 
challenge met succes aan te gaan.

https://ambities2025.wtcb.be/
https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2021_4_nr11_is_bemalingswater_geschikt_voor_gebruik_in_residentiele_sanitaire_installaties_NP.pdf
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Hoe de druksterkte van een beton 
bij renovaties inschatten?

De NBN EN 13791 bevat een aantal methoden voor het bepalen van de druksterkte van 
beton in bouwwerken ter plaatse. Om de druksterkte van een beton in oude bouwwerken 
te beoordelen, voorziet deze norm in de uitvoering van proeven op boorkernen, evenals in 
de mogelijkheid om drukproeven te combineren met sclerometerproeven. Deze oplossing 
heeft in de praktijk echter tal van beperkingen.

V. Dieryck, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling Geotechniek, structuren en beton, WTCB
V. Pollet, ir., coördinatrice van de directie Onderzoek en ontwikkeling, WTCB

Sedert de uitgebreide herziening ervan in 2019, voorziet de 
Europese norm NBN EN 13791 zowel in meetprocedures 
als in criteria waarmee het mogelijk is om de druksterkte 
van een beton ter plaatse te beoordelen. In deze norm 
komen twee toepassingen aan bod, namelijk:
 • de beoordeling van de druksterkteklasse van een 
geleverd en geplaatst beton indien men denkt dat 
deze afwijkt van de klasse van het bestelde beton. 
Deze procedure werd reeds toegelicht in de WTCB-
Dossiers 2020/2.1

 • de inschatting van de druksterkte van oude betonnen 

elementen, het onderwerp van dit artikel. Deze proce-
dure wordt gebruikt in het kader van de herbestemming 
of renovatie van een betonconstructie, wanneer de 
sterkte klasse van het beton niet gekend is en er getracht 
wordt om deze uitsluitend in te schatten op basis van 
proefresultaten.

Aangezien deze twee toepassingen een aantal punten gemeen 
hebben, verwijzen wij naar de WTCB-Dossiers 2020/2.1 voor 
meer details omtrent de afmetingen van de boorkernen, de 
proefmethoden of bepaalde definities.

TC Ruwbouw en algemene aanneming

WTCB

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012190
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012190
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012190
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Inschatting van de druksterkte van oude 
betonnen bouwwerken

Na het selecteren van de proefzones en het verzamelen van 
de gegevens, dient men ervoor te zorgen dat:
 • de proefzone slechts één enkele sterkteklasse vertegen-
woordigt

 • er geen sterk afwijkende waarden zijn.

Proeven op boorkernen

De inschatting van de druksterkte ter plaatse met behulp van 
boorkernen is de referentiemethode. Ze moet gebaseerd 
zijn op minstens acht geldige proefresultaten op boor-
kernen met een diameter ≥ 75 mm. We hebben het over 
geldige resultaten in die zin dat sterk afwijkende waarden 
buiten beschouwing gelaten worden. Hoewel men zich kan 
verwachten aan een grotere spreiding van de resultaten 
bij monsters met een kleinere diameter, staat de norm het 
gebruik van boorkernen met een diameter van 50 mm toe 
indien de maximumafmeting van de granulaten ≤ 16 mm 
is. In dit geval moet de inschatting van de druksterkte ter 
plaatse gebaseerd zijn op ten minste twaalf geldige waarden.

Proeven met de sclerometer in combinatie 
met proeven op boorkernen

Hoewel de proeven op boorkernen de meest betrouwbare 
resultaten opleveren, zijn kernboringen duur en moeten de 
door de monsterneming gemaakte gaten nadien hersteld 
worden. In geval van oude constructies zou het daarom 
interessant kunnen zijn om:
 • in eerste instantie een aantal sclerometerproeven uit te 
voeren teneinde een gedetailleerd beeld te verkrijgen 

van de homogeniteit van het beton in de constructie
 • pas in de tweede plaats een kernboring uit te voeren om 
een verband te leggen tussen de proefmetingen met de 
sclerometer en de druksterkte ter plaatse.

De norm NBN EN 13791 stelt echter dat het niet aangewezen 
is om de met de sclerometer bekomen terugslagwaarde te 
gebruiken bij de beoordeling van de druksterkte van een 
beton dat beschadigd is door brand of dat een carbo-
natatiediepte van meer dan 5 mm vertoont. De met de 
sclerometer verkregen waarden leveren immers een sterke 
overschatting van de druksterkte van het gecarbonateerde 
beton op. Vermits ze vaak gecarbonateerd zijn, is dit het 
geval voor de meeste oude betonconstructies. De metingen 
met de sclerometer blijven echter wel nuttig om de zones 
te bepalen waar de boorkernen genomen moeten worden.

In de norm worden er twee procedures beschreven:
 • het leggen van een verband tussen de resultaten, 
verkregen met de sclerometer, en de resultaten van 
de proeven op boorkernen (alleen als het beton niet 
gecarbonateerd of door brand beschadigd is)

 • het gebruik van een sclerometer om de proefzones 
met de laagste druksterkte te lokaliseren in een zone 
van maximum 30 m³, teneinde de plaats voor de kern-
boringen te bepalen. In dit geval wordt de druksterkte 
ter plaatse rechtstreeks ingeschat aan de hand van drie 
boorkernen, genomen in de zone rond de zones met de 
laagste sclerometerwaarden. De spreiding van de waarden 
tussen de boorkernen moet kleiner zijn dan 15 % van de 
gemiddelde waarde. Deze procedure is dus interessant 
voor kleine volumes. 

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

TC Ruwbouw en algemene aanneming
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Via de WTCB-Mail blijft u op de hoogte van de verschijning van 
 de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2021/3.1
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Akoestische prestaties 
van vloerbedekkingen
Het akoestische comfort in een gebouw wordt hoofdzakelijk verzekerd door de keuze van 
een geschikt bouwconcept en de correcte uitvoering ervan. De vloerbedekking kan eveneens 
bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van de hinder die teweeggebracht wordt bij het 
belopen van de vloer. De keuze van de vloerbedekking zal met andere woorden enerzijds 
een invloed hebben op de perceptie van het loopgeluid in de ruimte zelf, en anderzijds op 
de contactgeluidsisolatie tussen de verschillende ruimten.

S. Lesoinne, dr. ir., projectleider, laboratorium Akoestiek, WTCB
D. Wuyts, ir.-arch., laboratoriumhoofd, laboratorium Akoestiek, WTCB

De sonoriteit van de vloerbedekking

De geluidsoverlast die mogelijk teweeggebracht wordt 
door loopgeluiden is niet alleen afhankelijk van het type 
schoeisel, maar ook – en vooral – van de vloerbedekking. 
De sonoriteit van de vloerbedekking kan als aangenaam 
of storend ervaren worden en beïnvloedt de kwalitatieve 
perceptie van de afwerking (eerder ‘goedkoop’ dan wel 
‘degelijk’). Deze perceptie is niet louter afhankelijk van 
de geluidsintensiteit, maar ook van de aanwezigheid van 
specifieke (hoge of lage) tonen in het geluid dat afge-
straald wordt bij het belopen van de vloer. De bepalende 
parameters zijn de massa, de stijfheid, de hardheid van het 
vloeroppervlak en de plaatsingswijze van de vloerbedekking 
op de ondergrond.

De intensiteit van het afgestraalde loopgeluid kan verminderd 
worden door de voorkeur te geven aan soepele materialen 
(tapijt, pvc, linoleum, kurk ...), althans voor de bovenlaag. In 
geval van stijve materialen (hout, tegels ...) kan de geluidsin-
tensiteit niettemin beperkt worden door de vloerbedekking 
hard te bevestigen op de ondergrond (bv. door verlijming) 
of door het aanbrengen van een dempende onderlaag.

De norm NBN EN 16205:2020 beschrijft twee parameters 
die toelaten om de sonoriteit van verschillende types vloer-
bedekkingen met elkaar te vergelijken:
 • Ln,walk,A (A-gewogen, uitgedrukt in dB)
 • RWS (Radiated Walking Sound, uitgedrukt in sones, een 
grootheid die het waargenomen geluidsvolume verte-
genwoordigt).

Ook de in de Franse norm NF S 31-074:2002 (sinds 2013 
vervangen door de Europese norm EN 16205) gedefinieerde 
klassen A tot D worden nog steeds gebruikt.

Contactgeluidsisolatie

De vloerbedekking kan bovendien bijdragen tot de demping 
van de contactgeluidsoverdracht naar de andere ruimten. 
In nieuwe woongebouwen wordt deze demping verzekerd 
door de zwevende dekvloer, onafhankelijk van de vloerbe-
dekking. In onder andere ziekenhuizen, scholen en kantoor-
gebouwen of in het kader van een renovatie, al dan niet als 
aanvulling op een zwevende dekvloer, kan de vloerbedekking 
daarentegen wel een cruciale rol te spelen hebben.

De bijdrage van de vloerbedekking tot de contactgeluids-
isolatie blijft echter vaak beperkt tot de hoge frequenties, 
d.w.z. de hoge tonen die bijvoorbeeld veroorzaakt worden 
door het vallen van harde en lichte voorwerpen of door het 
verschuiven van stoelen.

1 | Sonoriteit van de vloerbedekking en overdracht van de 
loopgeluiden naar de onderliggende ruimte.

TC Bouwfysica, comfort en veiligheid
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De verbetering van de contactgeluidsisolatie wordt aan-
gegeven door de waarde ΔLw (uitgedrukt in dB), die 
men vaak terugvindt in de technische fiches van de 
producten en die overeenstemt met de vermindering 
van het gewogen contactgeluidsniveau. Volgens de 
norm NBN EN ISO 717-2 wordt deze bepaald op basis 
van laboratriummetingen conform de norm NBN EN 
ISO 10140-3. De waarde ΔLw geeft aan met hoeveel decibel 
het contactgeluidsniveau afneemt bij de plaatsing van een 
vloerbedekking op een standaard betonplaat. Naarmate 
deze waarde hoger is, zal de geluidsdemping sterker zijn. 
Men dient echter wel rekening te houden met het feit dat 
de opgegeven waarde afhankelijk is van de draagvloer 
en enkel geldt voor massieve vloeren (tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld is). In de praktijk is de in een gebouw 
vereiste ΔLw-waarde afhankelijk van de projectgegevens. 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de 
WTCB-Dossiers 2007/3.10. We gaan er echter van uit dat 
de demping van het contactgeluid bij een waarde van 
minder dan 15 dB zwak is.

In het algemeen zullen stijvere vloerbedekkingen (zoals 
tegels uit halfsoepel pvc, linoleum of homogeen pvc) 
een minder goede isolatie bieden, aangezien hun ΔLw-
waarde lager is dan deze van hun soepele tegenhangers 
(bv. vloerbedekkingen uit meerlagig pvc of rubber). Stijve 
vloerbedekkingen zijn soms echter ook verkrijgbaar in 

een zogenoemde akoestische versie met een (al dan niet 
geïntegreerde) onderlaag uit een soepel materiaal dat de 
geluidsdemping aanzienlijk verbetert.

Bovenstaande grafiek toont enkele indicatieve ΔLw-waarden 
voor de meest courante vloerbedekkingen. Deze prestaties 
kunnen sterk variëren binnen eenzelfde afwerkingstype en 
dit, afhankelijk van de structuur van het product (samenstel-
ling, dikte en aard van de lagen ...).

Besluit

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, kan de impact van 
de vloerbedekking op de sonoriteit van de ruimte en de 
contactgeluidsisolatie verschillend zijn. Zo zal een stijve, 
zwevend geplaatste vloerbedekking een doeltreffende 
contactgeluidsisolatie bieden, maar tegelijk ook een nega-
tieve weerslag hebben op de sonoriteit in de ruimte. Het is 
daarom van groot belang om de keuze van de vloerbedek-
king af te stemmen op de aspecten die men als prioritair 
beschouwt. 

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-
Antenne Akoestiek, met de financiële steun van de FOD 
Economie, en de Technologische Dienstverlening C-Tech, 
gesubsidieerd door Innoviris.

Tegels

Parket en laminaat

Pvc en vinyl

Linoleum

Rubber

Kurk

Tapijt

0 5 10 15 20 25 30 35

Gelijmd

Gelijmd

Zwevend

Zwevend

2 tot 5 mm

2 tot 3 mm

2 tot 5 mm

3 tot 12 mm

5 tot 10 mm

‘Akoestisch’

‘Akoestisch’

‘Akoestisch’

2 | Niet-beperkende lijst van enkele courante vloerbedekkingen en hun ΔLw-waarden (in dB). Bij de zogenoemde akoestische 
versie worden er andere soepele materialen geïntegreerd onder de vorm van onderlagen of gemengde samenstellingen.

Verwachte impact van drie grote groepen vloerbedekkingen op de sonoriteit en de contactgeluidsisolatie.
Vloerbedekking aangebracht op een ‘naakte’ 

ondergrond (met of zonder zwevende dekvloer) Impact op de sonoriteit Impact op de 
contactgeluidsisolatie

Stijf, gelijmd (parket, betegeling ...)  
Stijf, zwevend (laminaat ...)  (*) 
Soepel (tapijt, vinyl, linoleum, kurk ...)  
(*) Er zijn intussen ook al varianten met een verbeterde sonoriteit in de handel beschikbaar (zie technische fiches).

TC Bouwfysica, comfort en veiligheid
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https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1087278
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Oplossingen om oververhitting 
te voorkomen

Is het mogelijk om woningen te ontwerpen of te renoveren waarin de temperaturen in de 
zomer comfortabel blijven? Ja, indien men van bij het begin van het project een globale 
strategie hanteert, waarbij goed nagedacht wordt over de gebouwparameters (inertie, 
grootte en oriëntatie van de vensters, volumetrie …) en de invoering van passieve middelen 
en/of actieve systemen om oververhitting te bestrijden. Bij de actieve koelsystemen mag 
de energiezuinigheid echter niet uit het oog verloren worden.

J. Van der Veken, ir., projectleider, laboratorium Verwarming en ventilatie, WTCB
V. Vanwelde, ir., senior projectleider, laboratorium Duurzame en circulaire oplossingen, WTCB

Oververhitting, een actuele problematiek

De oververhittingsproblematiek is niet nieuw, maar komt 
tegenwoordig alsmaar vaker op het voorplan, mede door 
het veranderende klimaat, met langere en intensieve hit-
tegolven. Zo wordt het zowel in nieuwe als in bestaande 
woningen steeds moeilijker om een aanvaardbaar zomer-
comfort te handhaven.

Door hier van bij het gebouwontwerp rekening mee te 
houden, het ontwerp lichtjes aan te passen en passieve 
koelstrategieën te integreren, kan de koelbehoefte echter 
beperkt blijven. Bovendien kunnen duurzame koelsys-
temen het zomercomfort verder verbeteren zonder het 
energieverbruik of de broeikasgasuitstoot al te sterk te 
verhogen.

Een nieuwe tool voor het ontwerp van 
comfortabele woningen

Binnen het CORNET-project SCoolS werd er een tool 
ontwikkeld die het mogelijk maakt om verschillende 
koelstrategieën (gaande van helemaal geen koelsys-
teem, over adiabatische koelsystemen en geokoeling, 
tot een meer klassieke luchtkoeling) met elkaar te ver-
gelijken op het vlak van energiegebruik en het in een 
woning behaalde comfort. Deze tool is terug te vinden op 
http://www.cornet-scools.com/results.html.

Deze tool laat toe om bepaalde parameters (gebouwtype, 
inertie, isolatiedikte, glasoppervlakte, oriëntatie, ventilatie-
type …) evenals de passieve koelstrategieën te laten varië-

ren. Het zomerklimaat dat bij deze energetische simulaties 
gebruikt werd, is een combinatie van de felste hittegolven 
van de laatste drie jaar, wat richtinggevend is voor het kli-
maat van de komende (tientallen) jaren. De comfortbepaling 
is vooral gebaseerd op de maximaal toelaatbare tempe-
raturen in de leefruimten en slaapvertrekken, wat hier 
leidt tot een keuze voor 28 °C overdag en 26 °C ’s nachts.

Passieve koelstrategieën

Als we de verschillende gebouwparameters laten variëren, 
dan zien we dat het gebouwtype een belangrijke impact 
heeft: vooral de appartementen met een compacte vorm 
en relatief veel glas kunnen snel (ook al in de vroege lente) 
oververhittingsproblemen vertonen. Dit is minder het geval 
in minder compacte woningen en gebouwen met een relatief 
kleinere glasoppervlakte.

De afbeelding op p. 9 toont de simulatieresultaten voor 
een vrijstaande woning tijdens de meest extreme hittegolf 
(zomer van 2019). In een standaard geïsoleerde woning 
(Uopakewanden = 0,24 W/m²K) met een massieve, zware 
opbouw waarin geen passieve koelmaatregelen toegepast 
worden, zien we de temperatuur in de slaapkamer pieken 
op 32,5 °C (rode curve). Wanneer de vensters in dezelfde 
woning voorzien worden van een zonwering, dan kan dit 
maximum met 4 °C gereduceerd worden (blauwe curve). Dit 
neemt echter niet weg dat de warmte na de piek nog een 
tijdje in de woning blijft hangen. Wanneer de vensters op de 
juiste momenten opengezet worden om nachtkoeling toe 
te passen, dan kan de temperatuur ’s nachts teruggebracht 
worden tot ongeveer 26 °C (zwarte curve).

TC Bouwfysica, comfort en veiligheid
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De impact van de andere gebouwparameters is beperkter. 
Een lichtere woning uit houtskeletbouw (gele curve) warmt 
bijvoorbeeld sneller op, behaalt hogere maxima tijdens de 
warmste dagen, maar kan ook sneller afkoelen na de piek, 
wat gunstig kan uitpakken tussen de steeds langer wordende 
hittegolven. De beter geïsoleerde variant (groene curve, 
Uopakewanden = 0,12 W/m²K) levert ten slotte een profiel op 
dat iets meer afgeplat is dan het profiel van de minder 
geïsoleerde variant (zwarte curve). De bijkomende isolatie 
kan de warmte immers beter buiten houden, maar houdt 
deze achteraf ook langer gevangen.

We willen erop wijzen dat er in de simulaties uitgegaan wordt 
van een consistent gebruik van de zonwering en van het feit 
dat de vensters op de juiste momenten geopend worden.

In de realiteit is het gebruikersgedrag echter niet altijd zo 
rechtlijnig en blijft er dikwijls een onbenut potentieel bij 
passieve koelstrategieën. Dat hebben we, net zoals tijdens 
het Measure-project (zie de WTCB-Dossiers 2017/4.13), 
kunnen vaststellen in een meetcampagne die de voorbije 
zomer uitgevoerd werd in een wijk met een twintigtal zeer 
gelijkaardige woningen. Op het einde van de hittegolf 

konden hier tussen de woningen temperatuurverschillen 
tot 5 °C opgetekend worden. Voormelde simulatieresulta-
ten tonen dus eerder het potentieel bij een nauwgezette 
manuele uitvoering van de passieve strategie of – misschien 
realistischer – bij een goed afgestelde automatische controle.

Wat met actieve koeling?

Uit de simulatieresultaten kan tevens afgeleid worden dat het 
tijdens de alsmaar langere hittegolven steeds moeilijker zal 
worden om een aanvaardbaar comfort te blijven garanderen 
zonder bijkomende koelsystemen. Dit geldt niet alleen voor 
kantoren, maar ook voor residentiële gebouwen.

Een combinatie van passieve en actieve koelsystemen 
is hierbij te verkiezen, omdat dit doorgaans robuustere 
resultaten oplevert, zowel naar comfort, dimensionering als 
energieverbruik toe. Koelsystemen met een lager specifiek 
koelvermogen bieden bovendien meer mogelijkheden op 
het vlak van duurzaamheid. Dit zal besproken worden in een 
vervolgartikel dat zal verschijnen in één van de volgende 
uitgaven van dit magazine. 
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Datum

Zware opbouw, geen passieve koelmaatregelen, 
Uopakewanden = 0,24 W/m²K

Zware opbouw, met zonwering, 
Uopakewanden = 0,24 W/m²K

Zware opbouw, met zonwering, met nachtkoeling, 
Uopakewanden = 0,12 W/m²K

Zware opbouw, met zonwering, met nachtkoeling, 
Uopakewanden = 0,24 W/m²K

Lichte opbouw, met zonwering, met nachtkoeling, 
Uopakewanden = 0,24 W/m²K

Buitentemperatuur

Simulatie van de slaapkamertemperatuur in een vrijstaande woning tijdens een lange hittegolf in de zomer van 2019.

TC Bouwfysica, comfort en veiligheid

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010047
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Brandveiligheid: 
een belemmering voor 
de ontwikkeling van groene gevels?

Het risico op brandoverslag moet in aanmerking genomen worden voor alle geveltypes. 
Hoewel het niet eenvoudig is om het brandgedrag van groene gevels te beoordelen, vor-
men zij geen uitzondering op de regel. Een regelmatig onderhoud, een doordachte keuze 
van de onderdelen en de in dit artikel besproken aanvullende constructieve schikkingen 
kunnen dit risico echter helpen te verminderen.

Y. Martin, ir., coördinator van de Technische Comités en coördinator Strategie en innovatie, WTCB

In principe moeten groene gevels, of ze nu in de grond 
verworteld of in de muur verankerd zijn, voldoen aan de 
eisen inzake de brandbaarheid van gevelbekledingen 
voor gebouwen. Deze worden uitgedrukt door de brand-
reactieklasse (zie tabel A van de WTCB-Dossiers 2020/3.4), 
die bepaald wordt door een genormaliseerde proef in het 
laboratorium (zie het artikel ‘Beoordeling van de brand-
reactie’ van de Normen-Antenne Brandpreventie).

Deze proefmethode is evenwel niet zo geschikt voor ‘levende 
systemen’, zoals groene gevels. Bovendien is er achter dit 
geveltype meestal een doorlopende luchtspouw aanwezig. 
Deze zou een ‘schoorsteeneffect’ kunnen veroorzaken en 
aldus het risico op verticale brandoverslag kunnen vergroten.

De markt van de groene gevels evolueert snel en de vraag 
naar dit geveltype neemt toe. Door het ontbreken van 
aangepaste eisen (niet alleen in België, maar ook in het 
buitenland), de moeilijkheden bij het uitvoeren van de 
proeven en het gebrek aan technische informatie over het 
brandgedrag van deze systemen, worden ontwerpers en 
installateurs in de praktijk echter met veel problemen 
geconfronteerd. Dit geveltype kan bijvoorbeeld door de 
brandweerdiensten geweigerd worden, met name omdat 
er geen door een laboratoriumproef gevalideerde brandre-
actieklasse beschikbaar is of bij gebrek aan kennis omtrent 
de mogelijke risico’s. Dit kan ontwerpers ontmoedigen, 
waardoor deze zullen overschakelen op conventionelere 
systemen waarmee het gemakkelijker is om te beantwoorden 
aan de eisen uit de huidige regelgeving.

Gesteund op de huidige ervaring en onder meer ook op 
de voorschriften die momenteel in Oostenrijk in ontwik-
keling zijn naar aanleiding van recente proefcampagnes, 

formuleren we hierna een aantal aanbevelingen waarmee 
het mogelijk is om het risico op brandoverslag via een 
groene gevel te beperken.

Lage (h < 10 m) en 
middelhoge (10 m ≤ h < 25 m) gebouwen

Het is in de eerste plaats noodzakelijk om de groene gevel 
in een functionele en vitale staat te houden. Een regelmatig 
onderhoud (minstens twee keer per jaar) en de controle 
van de goede werking van het irrigatiesysteem (indien 
aanwezig) van de gevel zijn essentieel voor het behoud 
van de vegetatie.

Dode planten moeten uiteraard verwijderd worden, maar 
dit geldt evenzeer voor uitgedroogde planten die te hoog 
zijn en te dicht opeen staan. Het is bijgevolg raadzaam 
om een onderhoudscontract af te sluiten. De verzorging 
en de keuze van de planten vereisen bijzondere aandacht. 
De voorkeur zou moeten uitgaan naar groenblijvende of 
semi-groenblijvende soorten.

Wat de materialen betreft, is het aanbevolen om: 
 • ofwel een groen gevelsysteem te kiezen dat voldoet aan 
de brandreactieklassen die opgelegd zijn voor gevelbe-
kledingen (via een laboratoriumproef), meer bepaald: 
B-s3, d1 voor middelhoge gebouwen en D-s3, d1 of 
C-s3, d1 voor lage gebouwen, afhankelijk van het type 
gebruikers

 • ofwel gebruik te maken van onbrandbare ondergronden 
(klimhulp en draagconstructie) zoals aluminium of staal 
en voor de groene wanden de voorkeur te geven aan 
onbrandbare substraten of substraten met een laag 

TC Bouwfysica, comfort en veiligheid

Via de WTCB-Mail blijft u op de hoogte van de verschijning van 
 de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2021/3.4

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012434
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire&art=standards_and_regulations&niv01=belgian-european_standardization&niv02=passive_fire_safety&niv03=evaluation_reaction_to_fire
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=fire&art=standards_and_regulations&niv01=belgian-european_standardization&niv02=passive_fire_safety&niv03=evaluation_reaction_to_fire
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1 | Onderbreking van de groene gevel en de doorlopende 
luchtspouw om de twee verdiepingen.

Brandwerende 
barrière

gehalte aan organische stoffen. Indien dit niet mogelijk is, 
dan is het raadzaam om te opteren voor systemen met een 
permanent vochtig substraat (via een irrigatiesysteem).

Voor middelhoge gebouwen kan, naast bovengenoemde 
aanbevelingen, ook overwogen worden om één van de 
volgende constructieve schikkingen te treffen om de brand-

≥1
 m

2 | Onderbreking door middel van een deflector die mecha-
nisch aan de gevel bevestigd wordt.

± 15 cm

≥ 
20

 c
m

Brandbaar isolatiemateriaal

Membraan ter drainering van de luchtspouw

Brandwerende barrière uit rotswol

Metalen deflector

≤ 1 cm
± 30 cm

overslag te vertragen:
 • het installeren van een brandwerende barrière om de 
twee verdiepingen of ter hoogte van elke gevelopening. 
Dit laat toe om de vegetatie en de eventuele doorlopende 
luchtspouw achter de groene gevel te onderbreken (zie 
afbeelding 1). Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een 
deflector uit een staalplaat (geen aluminium) met een 
dikte van ten minste 1 mm die mechanisch bevestigd 
wordt (zie afbeelding 2). Een horizontale oversteek van 
15 cm ten opzichte van de begroende zone wordt als veilig 
beschouwd. Deze barrières worden in het verlengde van de 
barrières geplaatst die vereist zijn om de brandbare iso-
latie van middelhoge gebouwen te onderbreken volgens 
de huidige regelgeving (zie de WTCB-Dossiers 2020/3.4, 
§ 4.2.1) 

 • het verzekeren van een voldoende grote horizontale 
afstand (minimum 40 cm) tussen de gevelopeningen 
en de groene gevel om de planten uit de buurt van de 
uit de vensters ontsnappende vlammen te houden

 • het voorzien van een vegetatievrije zone over een mini-
male hoogte (van bijvoorbeeld 1 m) onder het dak (om 
te vermijden dat de brand zich via de gevel naar het dak 
zou verspreiden) evenals boven de gevelopeningen

 • het gebouw ter hoogte van de gevelopeningen voorzien 
van vegetatievrije balkons, bijvoorbeeld met een diepte 
van minstens 60 cm.

Hoge gebouwen (h > 25 m)

Op basis van de huidige kennis lijkt het ons niet aange-
wezen om hoge gebouwen van groene gevels te voorzien. 
De vereiste brandreactieklasse voor de gevelbekleding van 
deze gebouwen is immers A2-s3, d0, wat niet geschikt is 
voor dit geveltype. 

TC Bouwfysica, comfort en veiligheid

Via de WTCB-Mail blijft u op de hoogte van de verschijning van 
 de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2021/3.4

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00012434
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Milieu-impact van circulaire oplossingen

Alsmaar meer spelers proberen in te zetten op circulaire oplossingen in de bouw. Cir-
culariteit mag echter niet beschouwd worden als een doel op zich, maar veeleer als een 
strategie om grondstoffen te besparen, minder afval te produceren en de milieu-impact 
van gebouwen te verminderen. Men dient daarbij kritisch te blijven en na te gaan of de 
beoogde circulaire strategieën inderdaad interessanter zijn vanuit een milieuoogpunt (wat 
niet altijd het geval is).

L. Delem, ir., senior projectleider, laboratorium Milieuprestatie, WTCB
L. Wastiels, dr. ir.-arch., laboratoriumhoofd, laboratorium Milieuprestatie, WTCB

Gerenoveerde, gerecycleerde of hergebruikte 
materialen: onmiddellijke voordelen

Renovatie, recyclage en hergebruik van materialen zijn 
drie circulaire strategieën die erop gericht zijn om de 
impact van het gebouw vanaf zijn constructie te ver-
minderen. Recyclage laat toe om primaire grondstoffen 
te besparen, terwijl bij hergebruik bovendien ook de 
productiefase vermeden wordt. Door het behoud van de 
materialen die nog in goede staat verkeren, is het bij een 
renovatie niet alleen mogelijk om de productie, maar 
ook het transport en de plaatsing van een groot aantal 
materialen te vermijden. De draagstructuur alleen is al 
goed voor ongeveer 30 % van de materiaalgerelateerde 
milieu-impact van een gebouw.

In vergelijking met het gebruik van nieuwe materialen 
leveren deze drie strategieën over het algemeen een zekere 
milieuwinst op. Deze winst is doorgaans groter in het 
geval van renovatie en hergebruik dan bij recyclage. Elke 
situatie moet echter geval per geval beoordeeld worden. 
Het gebruik van recyclagematerialen kan bijvoorbeeld zowel 
een positieve als een negatieve invloed hebben op de 
productie (energieverbruik, gebruik van hulpstoffen ...), het 
transport, de installatie, het onderhoud of het levenseinde 
van het product.

Aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA) kan 
nagegaan worden of de beoogde circulaire oplossingen 
inderdaad leiden tot een vermindering van de milieu-impact 
van het gebouw.

TC Smart & Sustainable Constructions

Vergelijking tussen de milieu-impact van een vloerbedekking uit nieuwe tegels en uit hergebruikte tegels, uitgedrukt in EUR 
volgens de methode MMG 2014 (dec. 2017, v1.05).
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In het schema op de vorige bladzijde wordt er een ver-
gelijking gemaakt tussen de milieu-impact van nieuwe 
en hergebruikte tegels. Uit deze vergelijking blijkt dat de 
milieu-impact van de hergebruikte tegels veel kleiner is 
dan deze van nieuwe tegels, ook al vereist het hergebruik 
een behandeling ter verwijdering van de mortelresten 
(onderdompeling in een zuurbad) en het aanbrengen van 
een dikkere mortellaag om de onregelmatigheden te com-
penseren. De milieuwinst die behaald zou worden door de 
recyclage van de tegels onder de vorm van granulaten zou 
op zijn beurt minder dan 1 % bedragen van de milieuwinst 
gelinkt aan het hergebruik ervan.

We willen er overigens op wijzen dat het gebruik van 
secundaire granulaten (afkomstig van een breekinstallatie 
in de buurt van de bouwplaats) of van hergebruikte tegels 
(afkomstig van in België gelegen sloopwerven) niet alleen 
toelaat om de impact ten gevolge van de productie van 
nieuwe materialen te vermijden, maar ook om de impact 
van het transport te verminderen. Indien de gerecycleerde of 
hergebruikmaterialen daarentegen van ver komen, dan dient 
men na te gaan of de impact ten gevolge van het transport 
niet zwaarder doorweegt dan deze die voortvloeit uit de 
productie van nieuwe materialen (zie bovenstaande tabel).

Ten slotte moet er in geval van een renovatie bijzondere 
aandacht besteed worden aan de verbetering van de 
energieprestaties van het bestaande gebouw. Doet men 
dit niet, dan zal de eventuele milieuwinst gelinkt aan het 
behoud van de materialen snel tenietgedaan worden door 
de bijkomende energiebehoeften. Een levenscyclusanalyse 
laat toe om te bepalen wat vanuit een milieuoogpunt de 
beste renovatiestrategie is, dan wel om in te schatten of 
het niet interessanter zou zijn om het bestaande gebouw 
door een nieuwbouw te vervangen.

Recycleerbare, herbruikbare of aanpasbare 
materialen: toekomstige voordelen

Het gebruik van recycleerbare of herbruikbare materialen en 
het optrekken van aanpasbare gebouwen zijn strategieën 
die niet noodzakelijk tot milieuwinsten leiden op korte of 
middellange termijn. Ze zijn er veeleer op gericht om het 
toekomstige grondstoffengebruik en de toekomstige 
afvalproductie te verminderen, met name aan het einde 

van de eerste levenscyclus van de materialen (wat na meer 
dan 60 jaar kan zijn voor bepaalde structurele materialen).

Aan de hand van een levenscyclusanalyse is het mogelijk 
om de milieu-impact te bepalen van bepaalde circulaire 
ontwerpstrategieën, zoals het overdimensioneren van een 
gebouw (om het aanpasbaar te maken) of plaatsingswijzen 
die de ontmanteling vergemakkelijken. Deze (eventueel 
hogere) initiële milieu-impact kan men vervolgens afwegen 
tegen de potentiële toekomstige voordelen, zoals de moge-
lijkheid om de levensduur van het gebouw te verlengen of 
de ontginning en verwerking van nieuwe grondstoffen te 
vermijden. Gelet op de urgentie van de klimaatproblematiek 
en de onzekerheid die bestaat omtrent de voordelen in de 
toekomst, lijkt het ons niettemin veiliger om in te zetten 
op circulaire principes die geen (al te grote) impact hebben 
op korte termijn (in de huidige levenscyclus).

Ten slotte willen we erop wijzen dat zelfs een materiaal 
dat tot in het oneindige gerecycleerd kan worden (zoals 
aluminium), een aanzienlijke milieu-impact kan hebben. De 
productie ervan is immers niet noodzakelijk gebaseerd op 
het gebruik van uitsluitend gerecycleerde materialen. Boven-
dien is er voor elke nieuwe cyclus een nieuwe productiefase 
nodig, die een bron van vervuiling vormt (het hersmelten 
van metalen is bijvoorbeeld een zeer energieverslindend 
proces). Men moet dus kritisch blijven. 

TC Smart & Sustainable Constructions

Afstanden (bij benadering) vanaf dewelke de milieu-impact ten gevolge van het transport per vrachtwagen van een 
hergebruikmateriaal groter wordt dan de impact van een nieuw materiaal dat op 100 km van de bouwplaats geproduceerd 
wordt.

Materialen Maximale afstanden voor de hergebruikmaterialen (*)
Bakstenen uit gebakken aarde 1.100 km
Onbehandeld gezaagd hout 4.500 km
Staal 40.000 km
Granulaten 150 km
(*) Afstanden berekend op basis van de geaggregeerde TOTEM-score. Indien men enkel kijkt naar de impact op de 

klimaatverandering (CO2 eq.), dan zijn ze over het algemeen korter.

TOTEM, de Belgische tool voor de levenscyclusanalyse 
van gebouwen (zie de WTCB-Dossiers 2018/2.2), houdt 
rekening met de gemiddelde hoeveelheid gerecycleerd 
materiaal die aanwezig is in de bouwmaterialen en laat 
toe om de impact van hergebruikmaterialen of renovaties 
te evalueren. De impact op het einde van de levensduur 
van het gebouw houdt rekening met de gangbare prak-
tijk inzake recyclage en hergebruik in België (bv. 95 % 
recyclage van inert afval en metalen aan het einde van 
de levensduur). De milieuwinst die behaald kan worden 
in een toekomstige levenscyclus (mogelijke besparing 
op grondstoffen) zal binnenkort in een afzonderlijke 
module opgenomen worden (module D).

TOTEM

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=REF00010498
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BIM-viewers voor 
een eenvoudige toegang tot 
de gebouwgerelateerde informatie
In het BIM-universum zijn er talloze hulpmiddelen voorhanden, met elk zijn eigen functio-
naliteiten. Het zijn echter de viewers die op de meeste belangstelling kunnen rekenen bij 
de aannemers, ongeacht de omvang van hun bedrijf. Ze zijn immers intuïtief, gemakkelijk 
te gebruiken, niet al te duur of zelfs gratis en stellen iedereen in staat om de in het model 
opgenomen informatie te consulteren en dit, nagenoeg zonder enige voorkennis.

P. Dewez, ir.-arch., adviseur, afdeling Digitale bouw, WTCB

1 De functionaliteiten van BIM-viewers

1.1 Visualiseren en consulteren

BIM-viewers worden hoofdzakelijk gebruikt om de in het 
model opgenomen informatie te consulteren (geometrische 
en niet-geometrische informatie, zoals de aard van de 
materialen of bepaalde van hun eigenschappen).

Ze worden eveneens aangewend om het model vanuit 
verschillende hoeken te visualiseren (zie afbeelding 1), om 
snedes te maken teneinde de binnenkant van het bouwwerk 
te kunnen onderzoeken (zie afbeelding 2) of nog om de 
verdiepingen te ‘splitsen’, d.w.z. de verdiepingen verticaal 
van elkaar te scheiden teneinde een duidelijker beeld te 
krijgen van de verschillende gebouwniveaus.

Ze laten eveneens toe om een constructie-element (muur, 
deur ...) te selecteren en de desbetreffende informatie 
te consulteren (afmetingen, samenstellende materialen, 
geluidsisolatie ...). Het spreekt vanzelf dat alleen de gege-

vens die in het digitale element ingevoerd werden door de 
persoon die verantwoordelijk was voor de creatie ervan, 
beschikbaar zijn. Het is bijgevolg van belang dat deze per-
soon de gegevens zodanig structureert dat ze gemakkelijk 
door anderen geconsulteerd kunnen worden.

1 | Selectie van een zicht van het gebouw.

2 | Maken van een snede.

3 | Toepassing van een filter om alleen het 19 cm dikke met-
selwerk te visualiseren.

TC BIM & ICT

WTCB

WTCB

WTCB
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1.2 Filteren

Er kunnen ook filters toegepast worden op het model, om 
alleen bepaalde elementen te visualiseren. In het voorbeeld 
dat getoond wordt in afbeelding 3 en dat gemaakt werd 
met de viewer BIMcollab ZOOM, is alleen het 19 cm dikke 
dragende metselwerk zichtbaar. De metser hoeft de plannen 
dus niet in detail te bestuderen om een beeld te krijgen 
van het werk dat hij zal moeten doen.

1.3 Meten

Bepaalde viewers kunnen ook gebruikt worden om de 
afstand tussen twee punten te bepalen (zie afbeelding 4) 
of om volumes of oppervlakken bij elkaar op te tellen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de viewer BIMVision. Deze functio-
naliteit kan zeer nuttig zijn wanneer men snel de totale 
hoeveelheid van meerdere elementen van het gebouw 
wenst te bepalen (bv. het totale volume van de gefilterde 
wanden; zie afbeelding 5).

Dit jaar stelt het WTCB de tool BIMio voor: een gratis 
en gemakkelijk te gebruiken BIM-viewer. Deze zal in 
het bijzonder van pas komen voor kmo’s.

BIMio

Dankzij viewers zoals EveBIM kan de informatie gratis 
naar een Excel-bestand geëxporteerd worden. Indien men 
beschikt over de benodigde materiaalhoeveelheden wordt 
het bijvoorbeeld makkelijker om een prijsofferte of een 
bestelling voor te bereiden. We willen er echter wel op 
wijzen dat het model, afhankelijk van de manier waarop 
het gecreëerd werd, soms eerder een schatting van de 
hoeveelheden dan een precieze waarde oplevert.

1.4 Van commentaar voorzien

Viewers geven u ook de mogelijkheid om commentaar te 
geven. Deze kan opgeslagen worden in het bestandsformaat 
BCF (BIM Collaboration Format). Naast het te bezorgen 
bericht bevat dit bestand verschillende zichten, de naam van 
de auteur van de commentaar, de naam van de personen 
voor wie de commentaar bedoeld is ... Het is dus mogelijk 
om opmerkingen, vragen of wijzigingsverzoeken door te 
zenden zonder het volledige model te moeten uitwisselen.

2 Voorstellen van een prijsofferte

Om een correcte prijsofferte te kunnen opstellen, is het van 
essentieel belang dat de aannemer een goed inzicht heeft 
in het project. Viewers kunnen niet alleen het goede begrip 
en de goede samenwerking tijdens het hele proces in de 
hand werken. Een grondige inspectie van het model kan de 
aannemer tevens helpen om potentiële uitvoeringsmoeilijk-
heden te detecteren en de impact hiervan op de prijsofferte 
te beoordelen. De verwarmingstechnicus kan bijvoorbeeld 
vaststellen dat de ketel op een moeilijk bereikbare plaats 
geplaatst moet worden, zodat er tijdens de installatie een 
extra arbeider nodig zal zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar 
de website www.digitalconstruction.be.

3 Besluit

Terwijl de meeste grote bedrijven redelijk snel op BIM 
overgestapt zijn, is dit nog lang niet het geval voor het 
merendeel van de kmo’s. De belemmeringen die in deze 
context het vaakst vermeld worden, zijn de investering in 
termen van tijd en opleiding en de kosten voor de aanschaf 
van de computerhardware en -software.

BIM-viewers zijn gemakkelijk te gebruiken en betaalbaar 
(of zelfs gratis) en vormen daarom een belangrijke oplos-
sing om de overgang naar BIM voor kleine en middelgrote 
ondernemingen te ondersteunen. 

5 | Consultatie van de hoeveelheden voor het 19 cm dikke 
metselwerk.

4 | Meting van de lengte en de breedte van een muur.

TC BIM & ICT
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De bouwlogistiek en 
de werfbevoorradingsketen

Eens een bouwproject groen licht krijgt, dan valt er geen tijd meer te verliezen en start men 
vaak onmiddellijk met de uitvoering van de werken. Daardoor is er dikwijls geen tijd (meer) 
om een degelijke logistieke organisatie in elkaar te steken. Deze aanpak leidt niet zelden 
tot problemen. Uit onderzoek is immers gebleken dat meer dan 10 % van de bouwkosten 
gerelateerd zijn aan de logistiek. Hierin schuilt dus een enorm verbeterpotentieel.

M. Lamote, ing., hoofdadviseur, afdeling Beheer en kwaliteit, WTCB
F. Suain, ing., senior hoofdadviseur, afdeling Beheer en kwaliteit, WTCB

1 Bouwmateriaal leveren op de werf: niet zo 
eenvoudig als het lijkt

Het streven naar productiviteit en de beperking van de 
milieu hinder op bouwplaatsen zijn belangrijke uitdagingen 
en dit, niet alleen nu, maar ook voor de komende jaren. In 
dit verband stellen we regelmatig vast dat bouwplaatsen met 
een hele reeks problemen te kampen hebben, waaronder:
 • een gebrek aan stiptheid of gelijktijdige leveringen
 • vrachtwagens die niet optimaal beladen zijn of moeten 
wachten om gelost te worden

 • niet-conforme leveringen
 • een overbevoorrading
 • een overgebruik van de kraan.

De negatieve impact van deze moeilijkheden (wachtende 
vrachtwagens en werkploegen, stress, gebrek aan kwali-
teit …) op de productiviteit van de werven en op het milieu 
(vervuiling, geluidshinder …) staan buiten kijf. De oorzaak van 
deze problemen kan niet alleen liggen in de werf omgeving, 
maar ook in de interne organisatie van de bedrijven.

1.1 De werfomgeving

De vraag naar stedelijke woningen gaat in stijgende lijn. Dit 
heeft tot gevolg dat ook het mobiliteitsprobleem toeneemt 
en werven in de stad moeilijker bereikbaar worden. 
Bouwplaatsen zijn vaak volledig ingesloten door andere 
gebouwen. Bouwen op een spreekwoordelijke postzegel 
is dus eerder de regel dan de uitzondering geworden, met 
weinig werfruimte tot gevolg.

Bovendien wordt ook de regelgeving continu uitgebreid. 
In het kader van de huidige ambitieuze klimaatdoelstel-

lingen moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden 
met de opkomst van lage-emissiezones die een impact 
hebben op het werfverkeer. Op termijn zullen we in 
België zelfs een stap verder gaan via de ultralage- en 
zero-emissiezones. Op het vlak van veiligheid stellen 
heel wat steden en gemeenten vandaag de dag dan weer 
het charter ‘Werftransport’ voorop. Dit heeft tot doel om 
zwaar werfverkeer in schoolomgevingen te vermijden bij 
het begin en einde van de schooldag.

1.2 De interne organisatie van de bedrijven

Het beheer van de werfbevoorradingsketen kan zeer 
complex zijn. Deze keten wordt gekenmerkt door een veel-
heid aan stakeholders (hoofdaannemer, onderaannemers, 
producenten, transporteurs ...), materialen met uiteenlo-
pende karakteristieken (breekbaarheid, gewicht, omvang, 
verpakking, productietermijn, aard van de contracten ...) of 
de afhankelijkheid ervan van de voortgang van de werk-
zaamheden.

De planning, de communicatie, de voorbereiding van 
de bouwplaatsinrichting, het informatiebeheer, de niet-
naleving van de leveringstermijnen of het aankoopbeheer 
zijn allemaal potentiële bronnen van productiviteitsverlies 
waarmee bouwplaatsen dagdagelijks te kampen hebben.

Tot slot dienen we ook duurzamer te bouwen, met voldoende 
aandacht voor circulariteit. De toepassing van bouwafval, 
hergebruikmaterialen of materialen die afkomstig zijn van 
urban mining zal op termijn waarschijnlijk de standaard 
worden. Dit alles zorgt ervoor dat we ons vandaag reeds 
beter moeten voorbereiden op morgen, zeker op logistiek 
vlak.

Bedrijfsbeheer
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2 Optimalisatie van de bouwlogistiek

Meer concreet zou de organisatie van de werfbevoor-
radingsketen gebaseerd kunnen zijn op het vereenvoudigde 
proces dat hiernaast weergegeven wordt. Uit dit proces blijkt 
dat er verschillende verbeteringspistes zijn:
 • de verbetering van de werfvoorbereiding door de invoe-
ring van een bouwlogistiekplan, dat rekening houdt met 
de organisatorische componenten van de logistiek van 
de betrokken werf, door er bijvoorbeeld een analyse van 
de materiaalstromen in op te nemen of een organisatie 
van de opslag per werfzone volgens een 5S-aanpak (lean)

 • de invoering van een collaboratieve (lean) bouw-
plaatsplanning, door er bijvoorbeeld een in samenspraak 
met de onderaannemers opgesteld luik ‘planning van de 
leveringen en de kra(a)n(en)’ in te integreren

 • het gebruik van IT-oplossingen, om de logistieke plan-
ning vanop afstand toegankelijk te maken en de com-
municatie tussen de bouwpartners op de bouwplaats te 
vergemakkelijken

 • in stedelijke gebieden, het gebruik van een bouwhub 
om de belading van de vrachtwagens te optimaliseren, 
het aantal transportbewegingen te reduceren en, beter 
nog, de leveringstermijnen te respecteren.

Al deze oplossingen zijn erop gericht om de bevoorradings-
keten betrouwbaarder en efficiënter te maken teneinde 
te kunnen komen tot een just-in-time- en just-in-place-
levering en zo de voorraden ter plaatse te verminderen. 
Het uiteindelijk doel is om de productiviteit te verbeteren 
en de hiervoor besproken milieu-impact te verminderen.

3 Het gebruik van een bouwhub

Een manier om de logistieke organisatie te verbeteren, is 
door de materialen op de bouwplaats te laten leveren via 
een aan de rand van de stad of dicht bij de bouwplaats 
gelegen bouwhub, die idealiter meerdere werven bele-
vert. Door enkel de materialen die eerstdaags op de werf 
noodzakelijk zijn naar de bouwplaats te transporteren, kan 
men het voorraadniveau en de voorraadperiode van de 
materialen immers sterk beperken.

In het kader van een Vlaams onderzoeksproject (in samen-
werking met het VIL en het VITO) werd er een rendabili-
teitsanalyse van het bouwhubconcept in de stad Antwerpen 
uitgevoerd. De resultaten werden voorgesteld in septem-
ber 2020 en zijn veelbelovend: door te beleveren via een 
bouwhub kan de totale logistieke projectkost met 41 % 
gereduceerd worden. Andere voordelen zijn:
 • een stijging van de gemiddelde beladingsgraad (heen en 
terug) van 55 % naar 80 %

 • een gunstig effect op het milieu door een daling van het 
aantal transportbewegingen in de stad met 40 %

 • een reductie van de aan de bouwlogistiek gerelateerde 
faalkosten met 65 % door de betere planning via de hub.

Het WTCB heeft dan ook beslist om dit concept in de prak-
tijk uit te testen nabij het Brusselse Vergotedok en dit, in 
samenwerking met het Brussels Construction Consolidation 
Center (https://bccc.brussels/). 

Werfvoorbereiding

• Bouwlogistiekplan

• Proces Aankopen

Leveringsaanvragen

Collaboratieve planning van 
de leveringen en de kra(a)n(en) 

(voorbereidings- en uitvoeringsfase)

Leverancier
(onderhandelingen, producenten, opslag)

Bouwplaats

Bouwhub

IT-oplossingen

Bedrijfsbeheer
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In de kijker

Nieuwe codes van goede praktijk 
voor het ontwerp van stookruimten 

De normen voor het ontwerp van stookruimten NBN 
B 61-001 en -002 die op 17 september 2019 in werking 
getreden zijn, werden op 8 april 2021 uit de NBN-catalogus 
geschrapt.

Er is immers gebleken dat:
 • sommige aspecten van het ontwerp van stookruimten 

niet langer onder de normalisatie vallen of op onvol-
ledige wijze behandeld worden (bv. de positie van de 
uitmonding van een rookkanaal)

 • bepaalde Europese normen verwijzen naar nationale 
regelgevingen die in België niet bestaan

 • de praktische uitvoerbaarheid en de controle op 
het terrein van bepaalde aspecten voor interpretatie 
vatbaar zijn.

In afwachting van de verschijning van de nieuwe versies van voormelde normen, werden de technische documenten 
NBN DTD 61-001 en -002 als ‘tijdelijke oplossingen’ gepubliceerd. Deze zijn op onze website beschikbaar in onze 
normencatalogus, ondanks het feit dat zij niet de status van een norm hebben. In een artikel van onze rubriek ‘Nieuws’ 
(zie www.wtcb.be) wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze wijziging voor installateurs.
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Calc&Go: financiële rekentool 
voor zelfstandigen

Hoeveel wil je verdienen als zelfstandige 
en wat moet je hiervoor doen? Dit bere-
kent Calc&Go aan de hand van enkele 
basisgegevens (die je bij je boekhouder 
kan opvragen).

Aarzel niet langer en download snel 
deze nieuwe rekentool! De tips en extra 
informatie die erin verwerkt zijn, zullen 
je goed van pas komen.

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=calc_go

Shutterstock

http://www.wtcb.be
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=calc_go&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=210526wtcbmail&utm_content=calcgo
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=calc_go&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=210526wtcbmail&utm_content=calcgo
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=tools&sub=calculator&pag=calc_go


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

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

•  in gedrukte vorm.

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

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

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

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

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

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

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen 
van de teksten van dit tijdschrift is slechts 
toegelaten mits schriftelijk akkoord van de 
verantwoordelijke uitgever.

www.wtcb.be

Taalkundige herziening: D. Van de Velde
Vertaling: D. Van de Velde
Lay-out: J. D’Heygere
Illustraties: R. Hermans en Q. van Grieken
Foto’s WTCB: M. Sohie et al.

WTCB-publicaties
Technische Voorlichtingen
TV 276 ‘Leidraad voor de goede uitvoering van terras-
sen en garage-inritten op de volle grond’
Deze Technische Voorlichting heeft als hoofddoel om 
de uitvoerder en de ontwerper van het project te hel-
pen bij de keuze van de meest geschikte materialen 
en plaatsingstechnieken voor de uitvoering van een 
buitenterras op de volle grond.

Infofiches
Infofiche 95 ‘Vlekken aan de binnenkant van een iso-
lerende beglazing’
In deze Infofiche komt het fenomeen van vlekken aan 
de binnenkant van een isolerende beglazing aan bod 
en worden de oorzaken ervan bestudeerd. Er worden 
ook een aantal corrigerende maatregelen voorgesteld 
en advies geformuleerd om gelijkaardige problemen 
te voorkomen.

Jaarverslag 2020
Alle middelen van het WTCB worden – zowel 
rechtstreeks als onrechtstreeks – aangewend ter 
verbetering van de kwaliteit en de competitiviteit 
van de bouwsector, dé voornaamste doelstelling 
van het Centrum. Meer dan de helft van de WTCB-
inkomsten is afkomstig van de bijdragen van zijn 
leden-bouwondernemers. Het overige deel is 
afkomstig van subsidies door de regionale, federale 
en Europese overheden (onderzoeksprojecten), alsook van ontwikkelingscon-
tracten met de overheid en private instellingen of ondernemingen. Voor meer 
details en cijfermateriaal kan u terecht in het jaarverslag.
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Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan 55 jaar hét wetenschappelijke en technische 
middelpunt van de bouwsector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinan-
cierd met de bijdragen van 95.000 aangesloten Belgische bouwbedrijven. 
Dankzij deze heterogene ledengroep zijn bijna alle bouwberoepen verte-
genwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- en productver-
betering.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• onderzoek en innovatie
• vorming
• bibliotheek

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