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Schijnwerpers op het nieuwe 
Technische Comité ‘BIM & ICT’

Er heerst tegenwoordig heel wat opwinding over de digitalisering van de bouwsec-
tor. Het BIM-proces (Building Information Model / Modelling / Management) draagt 
hiertoe bij doordat het de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebou-
wen drastisch omgooit. Bij dit model volgen de projectpartners een gezamenlijke, 
geïntegreerde aanpak die de samenstellende onderdelen van een gebouw en hun 
eigenschappen met elkaar in verband brengt. Dit stelt de gebruikers niet alleen in 
staat om de uitwerking en de uitvoering van hun projecten te versnellen, maar ook 
om de bouw- en beheerskosten te verlagen.

Europa had het dus bij het rechte eind: in een richtlijn uit 2014 met betrekking tot 
openbare aanbestedingen raadde het namelijk aan de procedures papierloos te 
maken en in de plaats daarvan BIM aan te wenden voor de offerteaanvragen voor 
openbare bouw- en infrastructuurprojecten. Bepaalde landen uit de Europese Unie 
(Groot-Brittannië, Nederland, Denemarken, Finland, Noorwegen ...) leggen het gebruik 
van BIM reeds op voor tal van hun openbare aanbestedingen. Kort geleden heeft 
Frankrijk dit lijstje vervoegd met zijn digitale missie voor gebouwen, ‘Mission Numé-
rique Bâtiment’, waarvan de aanbevelingen het BIM centraal stellen.

De digitalisering van onze sector is met andere woorden volop aan de gang. De 
bedrijven hebben in deze context geen andere keuze meer: het gebruik van ICT is 
immers noodzakelijk geworden om hun concurrentievermogen veilig te stellen. Om 
hen bij deze overgang bij te staan, werden er ook in ons land zowel op nationaal als 
op regionaal vlak maatregelen getroffen. Iedereen heeft er namelijk baat bij, en zeker 
de aannemer die het BIM-proces onder meer kan aanwenden om zijn faalkosten – die 
naar schatting 5 tot 15 % van zijn omzet uitmaken – te verminderen.

Het WTCB speelt al sinds jaren een voortrekkersrol bij de informatisering van het 
bouwproces en gaat ook vandaag de dag verder op dit elan met de oprichting van een 
nieuw Technisch Comité, ‘BIM & ICT’. Net zoals zijn tegenhangers zal dit Comité de 
nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten in gang zetten en coördineren 
en de normalisatieactiviteiten opvolgen. Op dit moment wordt de 
samenstelling ervan op punt gezet en worden de eerste prioriteiten 
afgebakend. Wij zullen u op de 
hoogte houden van de vorde-
ring van deze activiteiten. Hou 
dus zeker een oogje in het zeil, 
want deze werkzaamheden 
zijn enorm belangrijk voor de 
volledige bouwsector.

& ICT
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TC Ruwbouw en algemene aanneming

In januari 2014 is er een herziening verschenen van de Europese norm NBN  EN  206‑1 met betrekking tot de 
specificatie, de eigenschappen, de vervaardiging en de conformiteit van beton. In vergelijking met zijn vorige 
versie uit 2001, bevat deze herziene norm NBN EN 206 enkele bijkomende eisen voor het beton dat bestemd is 
voor speciale geotechnische werkzaamheden.

Specificatie van een beton voor  
diepwanden
Deze eisen spruiten voort uit de plaat-
singswijze van het beton in funderingen, 
zoals het geval is bij diepwanden waarbij 
het beton door middel van buizen op 
grote diepte (tot 30  m, of zelfs meer) 
gestort wordt in een steunvloeistof 
(bentonietsuspensie) die de stabiliteit 
van de uitgegraven sleuf verzekert.

De meeste van deze eisen zijn niet 
nieuw, aangezien ze reeds vermeld 
werden in enkele specifieke normen 
met betrekking tot de uitvoering van 
speciale geotechnische werkzaamhe-
den, waaronder de norm NBN EN 1538 
omtrent diepwanden.

Vroeger baseerden vele voorschrijvers 
zich bij de bestelling van beton voor diep-
wanden enkel op de norm NBN EN 206-1 
en zijn bijlage NBN  B  15-001 en zagen 
ze de eisen uit de norm NBN  EN  1538 
inzake de uitvoering ervan dikwijls over 
het hoofd.

Dit gaf niet zelden aanleiding tot moeilijk-
heden op de werf: uitvoeringsproblemen 

door een ontoereikende en niet-behou-
den vloeibaarheid tijdens het storten, een 
zwakke aanhechting tussen de lagen ten 
gevolge van een te snelle verharding, de 
aanwezigheid van waterafscheidingska-
nalen door een overmatige ‘bleeding’, 
een onvoldoende wapeningsdekking, 
holtes ... Gelet op het feit dat deze wanden 
meestal een definitieve functie vervullen 
met een verwachte levensduur van 50 jaar 
of meer, is het van groot belang dat ze 
geen significante onvolkomenheden 
vertonen. Men dient immers niet alleen 
te waken over de levensduur, maar ook 
te vermijden dat er tijdens de uitgraving 
grond of grondwater in de bouwput zou 
terechtkomen. Dit zou namelijk aanleiding 
kunnen geven tot belangrijke meerkosten 
voor de herstelling of – erger nog – tot 
schade aan de omgeving.

Aangezien tal van eisen uit de Europese 
norm slechts een ‘informatief’ karakter 
hebben en door elke lidstaat afzonder-
lijk vastgelegd moeten worden, zou de 
norm NBN  EN  206 in 2016 aangevuld 
moeten worden met een herziening van 
de nationale bijlage NBN  B  15-001. In 
het geval van speciale geotechnische 
werkzaamheden hebben de eisen voor 
diepwanden echter reeds een normatief 
karakter, vermits ze in de normatieve 
bijlage D opgenomen zijn.

Naast de aspecten die noodzakelijk zijn 
voor elke betonspecificatie (mechanische 
sterkte, omgevingsklassen of blootstel-
lingsklassen voor de duurzaamheid ...), 
dient men er bij de betonspecificatie 
voor diepwanden voor te zorgen dat het:
• een zeer goede verwerkbaarheid heeft
• een grote ontmengingsweerstand 

vertoont
• in staat is om op doeltreffende wijze 

onder invloed van de zwaartekracht 
verdicht te worden

• gedurende het volledige betonnerings-
proces verwerkbaar blijft.

De specificatie moet niet alleen in 
overeenstemming zijn met de norm 
NBN EN 206 en de toekomstige herzie-
ning van de bijlage NBN B 15-001, maar 
ook de hieronder beschreven elementen 
bevatten.

1 De druksterkte

De druksterkte wordt vastgelegd door 
het studiebureau teneinde de stabili-
teit van de diepwanden te verzekeren. 
Voor de uitvoering is er niettemin een 
aanzienlijke hoeveelheid cement nodig. 
Dit kan leiden tot een beton met een 
hogere sterkteklasse dan deze die om 
mechanische redenen vereist wordt.

2 De omgevingsklasse

Om de duurzaamheid van het beton te 
verzekeren, moet het over een minimaal 
cementgehalte en een maximale water-
cement-verhouding beschikken en dit, 
in functie van de omgevingsklasse 
(zie de WTCB-Dossiers  2006/2.10) of 
de blootstellingsklassen en het feit 
of het beton al dan niet gewapend is. 
Onder de vorstgrens moet het beton 
voor diepwanden gewapend zijn en tot 
omgevingsklasse EE1 behoren.

3 De maximale korrelgrootte 
van het granulaat

De Dsup- en Dinf-waarden dienen gespeci-

Schade vastgesteld aan diepwanden
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TC Ruwbouw en algemene aanneming

Minimaal cementgehalte voor diepwanden

Dmax [mm] Minimaal cementgehalte [kg/m³]

32 350

22,4 380

16 400

ficeerd te worden. Het gaat hier respec-
tievelijk om de grootste en de kleinste 
toelaatbare afmeting voor de granulaten 
van de korrelklasse d/D. De werkelijk 
in het beton gebruikte D-waarde moet 
tussen deze waarden begrepen zijn en 
wordt Dmax genoemd.

De Dsup-waarde mag niet groter zijn dan 
32 mm of een kwart van de afstand tus-
sen de langsstaven (waarbij de laagste 
van beide waarden weerhouden wordt).

Indien men een bepaalde Dmax-waarde 
wil bekomen, mag Dinf gelijk zijn aan Dsup.

4 De consistentieklasse

Voor de uitvoering van diepwanden is 
een hoge vloeibaarheid vereist. Hiertoe 
moet men een zetmaat van 220  mm 
± 40 mm voorzien.

5 Bijkomende eisen

Naast voornoemde basiseisen moet er 
volgens de norm NBN EN 206 nog aan 
een aantal andere aanvullende eisen vol-
daan worden die essentieel zijn voor een 
correcte uitvoering van de diepwanden.

5.1 Het minimale cementgehalte

Het cementgehalte dat voortvloeit uit de 
keuze van de omgevingsklasse volstaat 
in geen geval om voor het beton een 
hoge vloeibaarheid en een goede sta-
biliteit te bekomen. Het cementgehalte 
moet overeenstemmen met de eisen 
uit onderstaande tabel en dit, rekening 
houdend met de Dmax-waarde.

5.2 De continue korrelverdeling

Het granulaire skelet moet continu zijn 
om het optreden van ontmenging zo veel 
mogelijk te vermijden.

5.3 Het fijn stof- en zandgehalte

Wanneer Dmax gelijk is aan 32 mm, moet 
het zandgehalte (D  ≤  4  mm) van de 
granulaten groter zijn dan 40 % zonder 
de continuïteit van de korrelverde-
lingscurve in het gedrang te brengen. 

De totale massa van de fijne deeltjes 
(D ≤ 0,125 mm) in de betonsamenstel-
ling (met inbegrip van het cement en de 
andere fijne stoffen) moet tussen 400 
en 550 kg/m³ gelegen zijn.

5.4 Het behoud van de 
consistentie

Gelet op de bijzondere plaatsingswijze 
en de lange stortduur (meerdere uren) 
van een diepwandpaneel, dient de 
in §  4 gespecificeerde consistentie 
gedurende de volledige theoretische 
stortduur behouden te blijven. Bij gebrek 
aan andere specificaties, moet de ver-
werkbaarheid van het beton gedurende 
30 minuten na de eventuele toevoeging 
van hulpstoffen en het hermengen van 
het beton behouden blijven. Indien er 
een langere verwerkbaarheid vereist is, 
moet dit gespecificeerd worden.

Het gebruik van niet-poreuze granulaten 
is vereist. Bij toepassing van gerecy-
cleerde of poreuze granulaten kan het 
behoud van de consistentie in de tijd 
immers in het gedrang komen.

5.5 De waterafscheiding

De waterafscheiding van het beton moet 
beperkt worden, zelfs wanneer er geen 
enkele eis hieromtrent opgenomen is 
in de nieuwe norm NBN EN 206. Bij een 
overmatige ‘bleeding’, kunnen er water-
afscheidingskanalen ontstaan. Indien 
de totale waterafscheiding bepaald 
wordt aan de hand van de Europese 
norm NBN EN 480-4, moet deze begrensd 
worden tot 1 %. Indien men zich hiervoor 
op de Amerikaanse norm ASTM  232 
baseert, dient de waterafscheidings-
snelheid beperkt te zijn tot 0,1 ml/min. 
Er bestaan eveneens proeven (bv. de 
Bauerproef) die aangepast zijn aan fun-
deringen en waarbij rekening gehouden 
wordt met de drukomstandigheden in 

diepfunderingen. De EFFC/DFI beveelt 
een grenswaarde van 15 l/m³ aan voor 
een volgens deze proef uitgevoerde 
meting. In België wordt de grens vaak 
vastgelegd op 13 cc, wat overeenkomt 
met 8,7 l/m³.

5.6 Low-Alkali-cement

Gelet op de aanwezigheid van grondwa-
ter, is het gebruik van Low-Alkali-cement 
aangewezen.

5.7 Cement met een hoge 
sulfaatbestendigheid

Indien het beton in contact staat met 
in de grond of het water aanwezige 
sulfaten (>  600  mg/kg in het water 
of >  3.000  mg/kg in de grond), dient 
men volgens de norm NBN B  12-108 
terug te grijpen naar een cement met 
een hoge sulfaatbestendigheid. De 
omgevingsklasse  EA2 of EA3 moet 
eveneens toegevoegd worden aan de 
in § 2 besproken klasse.

6 Besluit

De basiseisen uit de norm NBN EN 206-1 
en zijn bijlage NBN B 15-001 waren verre 
van toereikend voor de specificatie van 
een beton voor diepwanden. De meeste 
van deze lacunes werden weggewerkt 
door de herziening van deze norm. 
Deze zou echter nog aangevuld moeten 
worden door een aantal eisen in verband 
met de waterafscheiding. ❙

V. Pollet, ir., adjunct-departementshoofd, 
departement Materialen, technologie  

en omhulsel, WTCB
M. Roovers, ir., voorzitter van de ABEF

N. Huybrechts, ir., afdelingshoofd,  
afdeling Geotechniek, WTCB
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Hoewel de meeste metselwerkwanden in de regel nog op traditionele wijze op de bouwplaats opgetrokken worden, 
wendt men tegenwoordig ook steeds vaker hun geprefabriceerde tegenhangers aan. Het gebruik hiervan heeft 
immers tal van voordelen te bieden. Zo laat het onder meer toe om de bouwsnelheid te verhogen. Bovendien 
worden deze muren in een binnenomgeving gefabriceerd, waardoor de productie niet beïnvloed wordt door de 
weersomstandigheden.

Geprefabriceerd metselwerk

Fabricage

Op maat geprefabriceerd metselwerk 
bestaat doorgaans uit metselstenen 
(baksteen, kalkzandsteen of beton, 
zie de WTCB-Dossiers 2014/4.4) 
en een mortel of mortellijm (zie de 
WTCB-Dossiers 2011/2.3) die beant-
woordt aan de voorschriften uit de 
Europese normen en de in herziening 
zijnde STS 22.

Het gebruik van innovatieve materi-
alen die niet onder de normenreeks 
NBN EN 771 en de norm NBN EN 998-2 
vallen, zoals polyurethaanlijmen, is voor 
deze toepassing niet uitgesloten, op 
voorwaarde dat ze hiervoor geschikt zijn.

Gelet op het feit dat geprefabriceerd 
metselwerk niet beregeld wordt door 
een norm, moet het beschikken over 
alle kwaliteits- en gebruiksgeschikt-
heidsgaranties van de fabrikant of 
–  beter nog  – van een onafhankelijk 
organisme, zoals de Belgische Unie voor 
de technische goedkeuring in de bouw 
(www.butgb.be).

1 | De geprefabriceerde muren worden op sledes geplaatst voor transport. 

Geprefabriceerd metselwerk moet over 
alle kwaliteits- en gebruiksgeschikt-
heidsgaranties beschikken.

Verbo/Ploegsteert

Voor de prefabricage van de muren 
baseert men zich op de bouwplan-
nen. De muren kunnen – afhankelijk 
van de productiemogelijkheden van 
de fabrikant en de muurdikte – 8 tot 
9 m lang, 3 tot 4 m hoog en 3 tot 5 ton 
zwaar zijn. De keuze van de afmetingen 
kan enerzijds afgestemd worden op 
het draagvermogen en de positie van 
de op de werf aanwezige bouwkraan. 
Anderzijds kan de bouwkraan ook geko-
zen worden in functie van de beoogde 
afmetingen.

Bij de prefabricage kan er aan de muur-
voet reeds een folie tegen opstijgend 
vocht voorzien worden. Deze dient 
dan uit te steken ten opzichte van 
het metselwerk, om een continuïteit 
ter hoogte van de aansluitingen te 
verzekeren. Verder dient de fabrikant 
de nodige maatregelen te treffen om 
te verhinderen dat de onderste laag 
stenen bij het transport en de plaatsing 
zou loskomen. De aannemer kan er 
ook voor kiezen om de eerste rij ste-
nen samen met de folie in situ uit te 
voeren en nadien de geprefabriceerde 
muren aan te brengen. De functie van 
vochtscherm kan in sommige gevallen 
ook vervuld worden door een geschikte 
lijmvoeg in de geprefabriceerde muur.

6 WTCB-Contact 2015/4
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2 | De geprefabriceerde muren worden met regelbare trek- en drukschoren vastgezet.

Xella/Silka

De geprefabriceerde muren moeten met regelbare  
trek- en drukschoren vastgezet worden.

Wanneer de muurvoet uitgerust moet 
worden met een isolerend bouw-
blok teneinde een EPB-aanvaarde 
bouwknoop te verkrijgen (zie de 
WTCB-Dossiers 2014/1.6), dan kan 
deze ofwel in de geprefabriceerde muur 
geïntegreerd worden, ofwel ter plaatse 
uitgevoerd worden. Verder kunnen ook 
de uitsparingen voor ramen en deuren, 
de afschuining bij puntgevels en de 
lintelen boven raam- of deuropeningen 
in de geprefabriceerde muren voorzien 
worden.

Om het geprefabriceerd metselwerk met 
de vrachtwagen te vervoeren, worden ze 
op sledes geplaatst (zie afbeelding 1 op 
de vorige pagina).

Plaatsing

De geprefabriceerde muren – die op de 
bouwplaats geleverd worden naarmate 
de werken vorderen – moeten op een vlak 
en voldoende draagkrachtig oppervlak 
opgeslagen worden. De plaatsing ervan 
dient niet alleen te gebeuren volgens 
de voorschriften uit de STS  22 en de 
Eurocode 6 en zijn Nationale Bijlagen, 
maar ook volgens de specifieke uitvoe-
ringsrichtlijnen van de fabrikant.

De positie van de muren moet met marke-
ringen en eventueel met stelplankjes op 
de betonnen draagvloer uitgezet worden. 
Daarna moeten er per element minstens 
twee stelblokjes in een krimpvrije mortel-
laag aangebracht worden. Hierbij dient 
men erop toe te zien dat voornoemde 
stelblokjes meer vervormbaar zijn dan 
de mortel. De eventuele oneffenheden 
in de ondergrond kunnen geëlimineerd 
worden door de dikte van de mortel en 
de stelblokjes aan te passen. Door deze 
manier van werken is het in de regel 
mogelijk om oneffenheden tot 10 mm uit 
te vlakken. Vervolgens moeten de muren 
met regelbare trek- en drukschoren vast-
gezet worden en dient de loodrechtheid 
desgevallend gecorrigeerd te worden 
(zie afbeelding 2). Na de plaatsing van 

deze schoren mogen de hijsmiddelen 
losgemaakt worden.

De verticale voegen tussen de gepre-
fabriceerde muren moeten met behulp 
van een spuitmachine en de door de 
fabrikant voorgeschreven mortel opge-
vuld worden. Soms zijn er in de voegen 
metalen lussen aanwezig, waardoor 
wapeningsstaven aangebracht kunnen 
worden ter versterking van de voeg. 
De schoren mogen pas weggenomen 
worden wanneer de mortel onderaan 
de wand en in de voegen voldoende 
verhard is. Alleenstaande wanddelen 
die niet met dwarse wanden verbonden 
zijn, dienen geschoord te blijven totdat 
de bovenliggende vloerplaat of dakcon-
structie voor de nodige stabiliteit zorgt.

Planning en kostprijs

Uit een aantal concrete gevallen blijkt dat 
geprefabriceerd metselwerk voorname-

lijk gebruikt wordt op bouwplaatsen waar-
bij zo’n 500 tot 1.000 (of zelfs meer) m² 
metselwerk voorzien is. De kostprijs van 
deze techniek wordt pas vergelijkbaar 
met die van het ter plaatse metselen 
wanneer men bij de plaatsing een vol-
doende hoog rendement per werkdag 
weet te behalen. Dit vereist echter een 
goede voorbereiding en coördinatie. ❙

Y. Grégoire, ir., afdelingshoofd,  
afdeling Materialen, WTCB

T. Vissers, ing., adviseur, afdeling Beheer, 
kwaliteit en informatietechnieken, WTCB

J. Wijnants, ing., afdelingshoofd,  
afdeling Technisch advies, WTCB

Dit artikel werd opgesteld met de steun  
van het IWT, in het kader van het traject  

‘Metselwerk IV: Innovaties in de metselwerk-
sector: implementering door innovatievolgers’.
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Teneinde een antwoord te kunnen bieden op het fileprobleem rond Antwerpen, heeft de Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel (BAM) het plan opgevat om de ring te sluiten door de aanleg van de Oosterweelverbinding. 
Met het oog op de beoordeling van de technische haalbaarheid van de op tafel liggende plannen heeft de BAM 
– in samenwerking met het studiebureau RoTS – recentelijk twee grootschalige proefcampagnes uitgevoerd. 
Aan de hand van de aldus verworven informatie is het mogelijk om het ontwerp en de uitvoering van de Oos‑
terweelverbinding gerichter en dus meer economisch te laten verlopen.

Casestudy geotechniek:  
monitoring van de Oosterweelproefput

Ontwerp

Het oorspronkelijke tunnelontwerp voor 
de Oosterweelverbinding op de rechter-
oever van de Schelde bestond erin een 
dubbele afzinktunnel uit te voeren die 
onder de havendokken en het Albert-
kanaal zou doorlopen. Aangezien dit 
ontwerp niet binnen het voorziene 
budget paste, ging het studiebureau 
RoTS in opdracht van de BAM op zoek 
naar een optimalisatie: de uitgraving van 
een dubbeldekstunnel tot in de vanaf 
20 tot 30 m diepte aanwezige Boomse 
klei. Dit ontwerp zou moeten zorgen 
voor een kostenbesparing van meer dan 
450 miljoen euro ten opzichte van het 
oorspronkelijke ontwerp.

Met het oog op deze werkzaamheden 
zullen er vanop een ponton in eerste 
instantie 25 tot 30 m lange damwanden 
aangebracht worden in de dokken en het 
Albertkanaal (stap  1 in afbeelding 2). 
Vervolgens zal de ruimte tussen de dam-
wanden en de kade opgevuld worden 
met zand, teneinde een werkplatform te 
creëren van waarop de tunnelwanden als 
diepwanden uitgevoerd kunnen worden 
(deels in het aangevulde zand, stap 2). 
Tot slot zullen het dak (stap  3) en de 
(tussen)vloeren (stap  4 en 5) gestort 
worden (‘cut-and-coverprincipe’).

Twee proefcampagnes

Om de uitvoerbaarheid van deze dub-
beldekstunnel na te gaan en de ontwerp-
parameters te optimaliseren, werden 
er twee proefcampagnes opgezet. Het 
oogmerk van de eerste proefcampagne 
bestond erin de heibaarheid van dam-
planken en buispalen in de sterk glau-
coniethoudende zandlagen bovenop 
de Boomse klei te onderzoeken. De 
tweede – ietwat grootschaligere – proef-
campagne, waarbij er in de buurt van 
het Antwerpse Noordkasteel een 25 m 
diepe proefput met een oppervlakte 
van 20 x 20  m2 gerealiseerd werd (zie 
afbeelding 1), had dan weer tot doel om 

enerzijds de toepasbaarheid van een 
hele reeks uitvoeringstechnieken in de 
grondgesteldheid van het toekomstige 
tracé te evalueren en anderzijds een 
uitgebreid monitoringsysteem voor de 
opvolging van verschillende parameters 
op te zetten.

Instrumentatie en monitoring

De afdelingen Geotechniek van de 
Vlaamse Overheid en van het WTCB 
stonden in voor de instrumentatie 
en de monitoring van voornoemde 
proefput. Onze medewerkers pasten 
hierbij –  naast klassieke rekstrookjes 
en thermokoppels  – eveneens zelf 
ontwikkelde reksensoren op basis van 
optische vezels toe. Gedurende meer 
dan 15 maanden werden ruim 100 van 
deze sensoren continu opgevolgd:
• meer dan 50 verticale reksensoren 

over de volledige hoogte van de 
damplanken waaruit de momenten en 
normaalspanningen afgeleid werden

• meer dan 25 reksensoren in twee ver-
ticale extensometers tot 25 m diep in 
de Boomse klei ter opvolging van het 
zwelgedrag van de klei

• 40 reksensoren voor het opmeten 
van de stempelvervormingen (om te 
rekenen naar stempelkrachten).

Voorafgaande proeven kunnen het ontwerp 
optimaliseren en de kostprijs verminderen.

1 | Uitvoering van de proefput

VO-MOW



TC Ruwbouw en algemene aanneming

Het zwelgedrag van Boomse klei
Boomse klei is door zijn geologische voorgeschiedenis een erg stijve, overgeconsolideerde klei die gekenmerkt 
wordt door een zekere zwelling bij ontlasting. Gelet op de lage waterdoorlatendheid van deze klei, gaat het hier 
om een zeer traag proces. Het gegeven dat de inritten van de Kennedytunnel meer dan 45 jaar na de bouw ervan 
nog steeds 1 tot 1,5 mm per jaar naar omhoog komen, vormt hiervoor een sprekend bewijs.

Om beter te kunnen inschatten aan welke zweldrukken de tunnelvloer precies weerstand zal moeten kunnen bie-
den, is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de snelheid en de grootte van het zwelfenomeen. Hiertoe 
werden er vóór de aanvang van de graafwerken verschillende verticale extensometers in boorgaten in het midden 
van de put geïnstalleerd (tot op een diepte van bijna 50 m onder het maaiveld).

• Installatie van 
de damwan-
den vanop het 
ponton

• Opvullen van 
de ruimte 
tussen de 
damwanden 
en de kade

• Uitvoering van 
de diepwanden

• Uitgraving tot het 
dakniveau

• Installatie van de 
stempels

• Uitvoering van de 
dakplaat

• Uitgraving onder 
de dakplaat

• Installatie van de 
stempels

• Uitvoering van het 
tussenniveau

• Uitgraving tot 
de basis van de 
vloerplaat

• Installatie van de 
stempels

• Uitvoering van de 
vloerplaat

• Verwijderen van de 
stempels

• Terugtrekken van 
de damplanken

• Openstellen van 
het kanaal of het 
dok

2 | Schematische weergave van de uitvoering van de dubbeldekstunnel onder het Albertkanaal en de dokken

Kanaal/
dok

Tertiair 
zand

Boomse 
klei

1 2 3 4 5 6

Eerste kostenbesparing

Parallel met de uitgraving van de proefput, 
werden er in samenwerking met de firma 
Denys nv een aantal nacalculaties uitge-
voerd met behulp van gespecialiseerde 
geotechnische software. Door te streven 
naar een goede overeenkomst tussen de 
opgemeten en de berekende snede- en 
stempelkrachten, kan de onzekerheid 
omtrent de grondparameters immers 
sterk verkleind worden. Zo is gebleken dat 
de verzwaarde uitvoering van het vierde 
en voorlaatste stempelkader ertoe zou 
leiden dat de laatste uitgravingsstap en 
de installatie van het vijfde stempelkader 
in droge omstandigheden zouden kunnen 

gebeuren, wat heel wat minder duur en 
complex is dan een uitvoering onder water.

Naar geoptimaliseerde ontwerp‑ 
en uitvoeringsmethodes

De metingen met voornoemde reksenso-
ren op basis van optische vezels, die de 
laatste jaren door de afdeling Geotechniek 
van het WTCB ontwikkeld werden om 
meer inzicht te verwerven in de prestaties 
van diepfunderingen en geotechnische 
constructies, zijn een belangrijke stap in 
de richting van een op voorafgaandelijke 
proeven of de observationele methode 
gebaseerd ontwerp. Beide ontwerpme-

thodes vallen onder de Eurocode  7 en 
leiden veelal tot een optimalisatie van het 
ontwerp en de uitvoering en bijgevolg ook 
tot een vermindering van de totale kost-
prijs. Alle uitgevoerde metingen werden 
uitgebreid gerapporteerd en staan via de 
bestekteksten van de BAM ter beschikking 
van de uitvoerders. ❙

N. Huybrechts, ir., afdelingshoofd,  
afdeling Geotechniek, WTCB

G. Van Lysebetten, ir., projectleider,  
 afdeling Geotechniek, WTCB

Speciale dank gaat uit naar de BAM,  
de afdeling Geotechniek van de Vlaamse 

Overheid, de firma Denys nv en RoTS.

Via de WTCB-Mail (zie www.wtcb.be) blijft u op de hoogte van de verschijning van 
de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2015/4.4 9WTCB-Contact 2015/4



TC Dakbedekkingen

Bij het kiezen van een dakvenster moeten er tal van criteria in aanmerking genomen worden: licht, energie, 
comfort, akoestiek, eigengewicht, wind‑ en sneeuwbelastingen, veiligheid ... Wat is de beste keuze op het 
gebied van energie en comfort? Dubbele of drievoudige beglazing? Met of zonder zonnewering? Met buiten‑ of 
binnenzonnewering? Met automatische of manuele bediening?

Welke beglazing voor een  
dakvenster?
Energiebesparingen in de winter?

In tegenstelling tot een ondoorschij-
nende wand ligt een beglazing niet 
louter en alleen aan de grondslag van 
warmteverliezen, maar zorgt zij er tevens 
voor dat er licht — en dus ook zonne-
warmte — binnenkomt.

De warmteverliezen doorheen de begla-
zing zijn evenredig met haar warmte-
doorgangscoëfficiënt  Ug, uitgedrukt in 
W/(m².K), en de zonnewinsten met haar 
zonnefactor  g, dat wil zeggen haar ver-
mogen om zonne-energie door te laten 
(zonder eenheid of in %). Vanuit een louter 
energetisch oogpunt moet de keuze van 
een beglazing op deze twee waarden steu-
nen. Dit volstaat echter niet, aangezien 
de zonnewinsten eveneens afhankelijk 
zijn van de hoeveelheid zonlicht die op 
de beglazing invalt. Deze wordt op haar 
beurt bepaald door de oriëntatie, de hel-
ling en de beschaduwing van het venster.

Afbeelding 1 geeft een balans weer van 
de warmteverliezen en de zonnewinsten 
in de winter voor een niet-beschaduwde 
beglazing met een helling van 45° en 
dit, voor verschillende oriëntaties (*). 
Hierbij worden vier soorten beglazing 
in aanmerking genomen: de eerste drie 
zijn standaard beglazingen voor dakven-
sters, de vierde is dit niet.

Eerste vaststelling: behalve voor de 
dubbele selectieve beglazing, is de 
balans altijd positief (dat wil zeggen 
dat de zonnewinsten steeds groter zijn 
dan de warmteverliezen). We willen erop 
wijzen dat zonnewinsten in de winter 
heel wenselijk zijn, aangezien zij voor 

een vermindering van de verwarmings-
behoeften zorgen.

Tweede vaststelling: voor een zuidelijke 
oriëntatie is de balans van de standaard 
dubbele beglazing gunstiger dan die van 
de standaard drievoudige beglazing; 
voor het oosten en het westen zijn deze 
twee beglazingen evenwaardig en in 
het noorden vertoont de drievoudige 
beglazing een betere balans dan de 
dubbele. Hierbij dient echter opgemerkt 
te worden dat de warmtewinsten beperkt 
zijn en slechts 10 % van de in het zuiden 
behaalde winsten vertegenwoordigen. 
De balans van de dubbele selectieve 
beglazing is steeds ongunstiger, terwijl 
die van de niet-standaard drievoudige 
beglazing altijd gunstiger is.

Teneinde het verbruik voor de verwarming 
te verminderen, zou de voorkeur dus 
moeten uitgaan naar de beglazing die 
het best isoleert (de laagst mogelijke Ug-
waarde) en het meeste zonlicht doorlaat 
(de hoogst mogelijke g-waarde), wat 
overeenkomt met de vierde bestudeerde 
beglazing (zie de tabel op de volgende 
pagina). Jammer genoeg maakt deze 
beglazing geen deel uit van het gebrui-
kelijke gamma van de dakvensterfabri-
kanten. Wanneer men enkel de klassieke 
beglazingen beschouwt, vormen de in 
de winter haalbare energiebesparingen 
een ontoereikende beweegreden om de 

(*) Voor meer details over de berekening van deze (vereenvoudigde) balans verwijzen we naar de lange versie van dit artikel.

1 | Balans van de warmteverliezen en de zonnewinsten in de winter, doorheen 1 m² beglazing 
met een helling van 45°
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De voorkeur zou moeten uitgaan naar 
de beglazing die het best isoleert en 
het meeste zonlicht doorlaat.

10 WTCB-Contact 2015/4



TC Dakbedekkingen

installatie van een drievoudige of dubbele 
selectieve beglazing in een dak met een 
helling van 45° (of 30°, zie de lange versie 
van dit artikel) in overweging te nemen.

Thermisch comfort in de zomer?

In de zomer kunnen te grote zonne-
winsten leiden tot oververhitting. Ter 
beoordeling van dit risico volstaat het 
niet om een eenvoudige balans van het 
venster op te maken, maar moet men 
ook de evolutie van de temperaturen 
in de ruimten zelf bestuderen. Hiervoor 
moet men dus zijn toevlucht nemen tot 
dynamische simulaties.

Afbeelding 2 geeft de belangrijkste vast-
stellingen weer uit de simulaties van een 
aantal zolderkamers. De oververhitting 

Kenmerken van de bestudeerde beglazingen

Waarde

Type beglazing

Dubbel Drievoudig Dubbel  
selectief

Niet-
standaard 
drievoudig

Ug [W/(m².K)] ↗ 1,1 ↘ 0,7 ↗ 1,0 ↘ 0,6

g [-] ↗ 0,64 ↘ 0,50 ↘ 0,30 ↗ 0,61

1. Dubbele beglazing,  
zonder zonnewering

2. Niet-standaard drievoudige  
beglazing, zonder zonnewering

3. Drievoudige beglazing,  
zonder zonnewering

4. Dubbele beglazing, binnenzonnewe-
ring, proactieve manuele bediening

5. Dubbele beglazing, rolluik, minder 
actieve manuele bediening

6. Selectieve beglazing,  
zonder zonnewering

7. Dubbele beglazing, buitenzonnewe-
ring, proactieve manuele bediening

8. Dubbele beglazing, rolluik,  
proactieve manuele bediening

9. Dubbele beglazing, rolluik,  
automatische bediening

2 | Berekening van de oververhitting in de zomer in een kamer met zuidelijke oriëntatie, voorzien van 1,63 m² beglazing met een helling van 45°
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wordt geëvalueerd aan de hand van een 
eenvoudig criterium, namelijk het aantal 
uren dat de grens van 25 °C in de zomer 
overschreden wordt. Deze beoordeling 
werd uitgevoerd voor een kamer met 
zuidelijke oriëntatie. De details van 
deze simulaties en de resultaten voor 
de andere oriëntaties komen in de lange 
versie van dit artikel aan bod.

Uit afbeelding  2 blijkt dat er voor een 
dubbele beglazing  (1) een reëel risico 
op oververhitting bestaat. Dit risico kan 
beperkt worden door te opteren voor 
een andere beglazing, maar noch de 
drievoudige beglazingen (2 en 3), noch 
de selectieve beglazing (6) kunnen dit 
risico volledig uitsluiten wanneer men 
te maken heeft met een warme zomer 
zoals die van 2003. De beste oplossing 
om oververhitting te vermijden, bestaat 

er dus in om zijn toevlucht te nemen tot 
een zonnewering. Het meest efficiënte 
systeem is het automatische rolluik (9).

Besluit

Het eerste keuzecriterium voor een dak-
venster is de daglichtinval. Er moeten 
echter ook andere criteria in aanmerking 
genomen worden. Wat energie en com-
fort (risico op oververhitting) betreft en 
rekening houdend met het gebruikelijke 
gamma van de dakvensterfabrikanten, 
geniet het gebruik van een dubbele 
beglazing met een automatische – of 
op z’n minst proactief bediende – bui-
tenzonnewering duidelijk de voorkeur. ❙

N. Heijmans, ir., adjunct-laboratoriumhoofd,  
laboratorium Energiekarakteristieken, WTCB
L. Lassoie, ing., adjunct-departementshoofd, 

departement Communicatie en beheer, WTCB
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Opmerking
De berekeningen werden uitge-
voerd op basis van een aantal 
hypothesen die in de lange versie 
van dit artikel vermeld worden. De 
resultaten zijn niet per se extra-
poleerbaar naar andere situaties 
of andere beglazingen. Zo zijn 
ze niet toepasbaar op verticale 
of horizontale vensters, noch op 
beschaduwde vensters.

Typejaar

Warm jaar (2003)

Niet te overschrijden 
grens (5 % van de 
zomeruren)

Via de WTCB-Mail (zie www.wtcb.be) blijft u op de hoogte van de verschijning van 
de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2015/4.5 11WTCB-Contact 2015/4



TC Dichtingswerken

De TV 215 ‘Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud’ vormt een referentiewerk ter zake. Het is 
bovendien een van de meest gedownloade documenten op onze website. Maar staat dit document – gelet op het 
feit dat het anno 2000 gepubliceerd werd – nog steeds op punt? Uit het grote aantal up te daten punten bleek 
dat de tijd rijp was voor een herziening. Een 25 leden tellende werkgroep, die per thema onderverdeeld werd 
in subgroepen, legt zich hier momenteel op toe. In dit artikel volgt een overzicht van de voornaamste evoluties 
en de reeds gerealiseerde werken.

Het platte dak: herziening van de TV 215

We willen er eerst en vooral aan herinne-
ren dat de TV 215 sinds haar verschijning 
reeds aangevuld werd door verschillende 
andere Technische Voorlichtingen, meer 
bepaald in verband met groendaken 
(TV  229), mechanische bevestiging 
(TV  239), aansluitingsdetails (TV  244) 
en parkeerdaken (TV 253).

In de herziening van de TV 215 wordt 
er bijzondere aandacht besteed aan 
de verstrenging van de energie-eisen, 
die onder meer leidt tot een toename 
van de isolatiediktes (wat op zijn beurt 
een invloed heeft op de uitvoerings-

technieken), en de verbetering van 
de luchtdichtheid van de gebouwschil 
(waarbij het uitvoeringsgemak afhan-
kelijk is van het type ondergrond; zie 
de WTCB-Dossiers 2012/1.7).

Een andere belangrijke evolutie betreft 
de verschijning van de Eurocodes met 

betrekking tot de windbelasting (NBN 
EN 1991-1-4) ter vervanging van de Bel-
gische norm. De desbetreffende tekst 
moest helemaal herwerkt worden en er 
werden nieuwe tabellen ter bepaling 
van de windbelasting toegevoegd, met 
een eenvoudige uitleg over alle voor 
hun gebruik benodigde parameters. Om 

In deze herziening wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de windbelas-
tingsaspecten op platte daken.

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20215.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20215.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20229.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20239.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20244.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20253.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact33&art=509&lang=nl


TC Dichtingswerken

dit alles te illustreren, werden er tevens 
enkele voorbeelden aangehaald.

Ook de brandregelgeving werd grondig 
geüpdatet. Zo werd de eis inzake de 
brandreactie van dakafwerkingssystemen 
(klasse A1 volgens de Belgische classifi-
catie) vervangen door een eis met betrek-
king tot het brandgedrag van een aan een 
externe brand blootgesteld dak (BROOF(t1); 
zie de WTCB-Dossiers 2014/4.6). Er wer-
den eveneens enkele zinnen toegevoegd 
in verband met de brandrisico’s tijdens 
de werken.

Een andere gedetailleerde paragraaf is 
gewijd aan de steeds belangrijker wor-
dende milieuaspecten. Hierin worden 
enerzijds enkele belangrijke basisbe-
grippen verklaard, zoals ‘duurzaam 
bouwen’, ‘levenscyclusanalyse (LCA)’ en 
‘milieuproductverklaring (EPD)’ en ander-
zijds de levenscyclusanalyses van een 
aantal platte-dakopbouwen besproken 
(zie de WTCB-Dossiers 2013/3.6, aange-
vuld door de WTCB-Dossiers 2015/2.19). 
Ook het aspect regenwateropvang komt 
in deze context aan bod.

Wat de dakopbouwen betreft, blijven 
warme daken en omkeerdaken de klas-
sieke en beproefde oplossingen, terwijl 
koude daken en daken waarbij de isola-
tie onder de dakvloer of het afschotbeton 
geplaatst wordt, technisch onaanvaard-
baar zijn. Ook andere dakopbouwen die 
bijzondere aandacht vereisen, worden 
belicht. Denken we hierbij maar even 
aan de dakopbouwen met isolatie boven 
en onder de dakvloer (zie Infofiche 26), 
de zogenaamde compactdaken (zie de 
WTCB-Dossiers 2012/2.6) en de daken 
van koelcellen.

Dankzij de ervaring die opgedaan werd 
op het vlak van cementgebonden afschot-
lagen (schuimbeton, licht beton ...), kon 
de desbetreffende paragraaf aangevuld 
worden. Hierin wordt het belang van de 
uitvoeringsvoorwaarden besproken, 
evenals de voorzorgen die getroffen 
moeten worden om de vooropgestelde 
prestaties (bv.  oppervlaktecohesie  ...) 
te kunnen behalen.

Renovatie maakt een belangrijk deel 
uit van de werken op platte daken. 
Het hoofdstuk hieromtrent werd ver-
der uitgewerkt en vervolledigd met 
een aantal concrete renovatieoplos-

singen (bv.  bijkomende isolatie van 
een omkeerdak, renovatie van een koud 
dak, verbetering van het afschot ...). Er 
werd eveneens een aan de hand van tal 
van foto’s geïllustreerd hoofdstuk over 
schadegevallen toegevoegd waarin een 
tabel opgenomen is die de symptomen, 
mogelijke oorzaken, oplossingen en 
preventiemaatregelen opsomt.

Het hoofdstuk ‘Onderhoud/toeganke-
lijkheid’ werd eveneens bijgewerkt. Zo 
wordt er nu een beschrijving gegeven van 
de verschillende onderhoudsfasen (rei-
niging, nazicht, herstelling of renovatie), 
zijn er enkele aanbevelingen opgenomen 
omtrent het onderhoudscontract en 
wordt er een paragraaf gewijd aan twee 

niet te verwaarlozen onderhoudsaspec-
ten van een plat dak: de toegankelijkheid 
en de veiligheid.

Verschillende andere hoofdstukken, 
onder meer inzake de materiaalevolutie 
(vloeibaar aangebrachte afdichtingen, 
zelfklevende of reflecterende mem-
branen, innoverende dampschermen, 
natuurlijke isolatiematerialen, nieuwe 
lijmsoorten ...) en de nieuwe plaatsings-
technieken, zijn nog in herziening. Wordt 
vervolgd ... ❙

E. Noirfalisse, ir., adjunct- 
laboratoriumhoofd, laboratorium  

Isolatie- en dichtingsmaterialen, WTCB

Het hoofdstuk over renovatie werd ver-
der uitgewerkt en vervolledigd met een 
aantal concrete renovatieoplossingen.

13WTCB-Contact 2015/4

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact44&art=664
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TC Schrijnwerken

A | Windblootstellingsklassen in functie van de ligging en de hoogte van het gebouw

Gebouwhoogte
Terreinruwheid (volgens de norm NBN EN 1991‑1‑4)

Stad (IV) Bosrijk 
gebied (III)

Open veld 
(II)

Zeerand  
(I en 0)

0-9 m A A B B

10-17 m A B B B

18-24 m A B B B

25-49 m B B C C

50-100 m (*) C C C C
(*) Gebouwen hoger dan 100 m vereisen een specifieke studie.

De vorige WTCB‑Contact bevatte een artikel omtrent het luchtdicht maken van wanden door middel van een 
membraan (zie ook de WTCB‑Dossiers 2015/3.8). Het voorliggende artikel bespreekt op zijn beurt een andere 
techniek die gebaseerd is op het gebruik van platen op houtbasis met luchtdicht afgewerkte aansluitingen.

(*) Dit in de WTCB-Dossiers 2009/3.8 gepubliceerde artikel werd recentelijk vervangen door de WTCB-Dossiers 2015/2.20.

De keuze van de platen en hun aansluiting hebben een  
aanzienlijke invloed op de luchtdichtheid van een wand.

Wanden bestaande uit  
platen op houtbasis: invloed op  
de luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan

Keuze van de houten platen

Een in 2009 in de WTCB-Dossiers gepu-
bliceerd artikel (*) behandelde de keuze 
van platen op houtbasis in functie van 
hun gebruik. Het feit dat de mechanische 
sterkte of het gedrag in functie van de 
risicoklassen gunstig zijn, impliceert 
echter niet automatisch dat ook de 
luchtdichtheidsprestaties goed zullen 
zijn. Deze laatste zijn immers mede 
afhankelijk van de bindmiddelen en de 
afmetingen van de onderdelen waaruit 
de platen opgebouwd zijn.

Bepaalde fabrikanten geven de presta-
ties van hun producten aan. Teneinde 
goede energieprestaties te behalen,  
is het doorgaans aanbevolen dat het 
luchtdebiet bij een drukverschil van 
50 Pa kleiner is dan 0,1 m³/h per m².

We willen er eveneens op wijzen dat 
de dampdichtheid voor de meeste 
platen op houtbasis niet gelinkt is aan 
de luchtdichtheid. Bovendien zorgt de 
homogeniteit van het materiaal waaruit 
de plaat opgebouwd is ervoor dat ook de 
homogeniteit van zijn luchtdichtheids-
prestaties gewaarborgd is.

De volledige wanden

De plaatsingstechnieken van de platen 
en de methoden die toelaten om de 
continuïteit van de luchtdichtheid tus-
sen de platen te verzekeren, kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op de 
globale prestaties van de wand. Gelet 
op de verscheidenheid aan plaattypes 
(OSB-platen, vezelplaten, spaanplaten, 
harsgebonden platen, vezelcement-
platen  ...) en plaatsingstechnieken, 
kunnen de vereiste prestaties en hun 
duurzaamheid in de tijd sterk variëren. 

Indien de continuïteit van de luchtdicht-
heid tussen de platen echter op geen 
enkele manier verzekerd wordt, zal de 
initiële luchtdichtheid niet volstaan om 
te komen tot een gebouw met goede 
energieprestaties. ❙

C. Mees, ir., projectleider,  
afdeling Energie, WTCB

B. Michaux, ir., adjunct-afdelingshoofd,  
afdeling Gebouwschil en schrijnwerk, WTCB
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TC Schrijnwerken

B | Skeletwanden waarvan de luchtdichtheid verzekerd wordt door platen met luchtdicht afgewerkte aansluitingen

Plaatsingstechniek Maximale wind‑
blootstellingsklasse

Maximale binnen‑
klimaatklasse

De platen zijn voorzien van een 
verlijmde tand- en groefverbinding. 
De verlijming moet continu zijn en 
uitgevoerd worden tot verzadiging 
met behulp van een expansieve lijm 
(van het PU-type). De kwaliteit van 
de platen is mede bepalend voor de 
initiële luchtdichtheidswaarde.

C II (1)

De platen zijn voorzien van een tand- 
en groefverbinding. De plaatranden 
worden versterkt door een in de 
wand geïntegreerde stijl of lijst (geval 
van wanden met dezelfde hoogte als 
de naadloze platen). De gebruikte 
kleefband moet geschikt zijn en 
verenigbaar zijn met de platen (2)(3).

B II

De platen zijn voorzien van een tand- 
en groefverbinding of van rechte 
randen. De kleefband zorgt voor de 
verbinding tussen de platen en deze 
aansluiting wordt verstevigd door een 
latwerk.

C II

Niet alle plaatranden worden ver-
sterkt door in de wand geïntegreerde 
tussenregels (geval van wanden met 
grote hoogte). De kleefband moet 
geschikt zijn en verenigbaar zijn met 
de platen. Er wordt eveneens een 
verticaal latwerk voorzien (de hori-
zontale randen worden niet versterkt 
met een latwerk) (2)(4).

A II

De platen worden geassembleerd 
zonder kleefband. Er wordt een bijko-
mend latwerk aangebracht ter hoogte 
van de plaataansluitingen. Tussen de 
platen en de latten wordt er een kit 
voorzien.

C III, zelfs IV (5) 

(1) Een toepassing in de binnenklimaatklasse III is mogelijk, mits het gebruik van geschikte platen en een geschikte lijm (bv. een OSB3-
plaat en een PU-lijm van het type D3 of hoger).

(2) Er bestaat geen systematische markering voor deze kleefbanden. Men dient dan ook na te gaan of ze gebruikt kunnen worden op 
de voorziene ondergrond.

(3) De prestaties kunnen niet gewaarborgd worden in de binnenklimaatklasse IV. Voor de binnenklimaatklasse III is er een controle vereist.
(4) De plaatdikte kan een invloed uitoefenen op de luchtdichtheid na een blootstelling aan windbelastingen. Voor stijlen met een tus-

senafstand van 60 cm blijken platen van 15 tot 18 mm de beste keuze. Voor een tussenafstand van 40 cm kan een dikte van 12 tot 
15 mm volstaan.

(5) Voor zover de platen en het latwerk verenigbaar zijn met deze binnenklimaatklassen.
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Uw WTCB-Contact is weer twee nieuwe rubrieken 
rijker. De eerste, die de titel IN DE KIJKER gekregen 
heeft, stelt ons in staat u op de hoogte te houden 
van de laatste nieuwtjes van uw onder zoekscentrum.

De tweede rubriek is op haar beurt volledig gewijd 
aan de FAQ’s (Frequently Asked Questions). Deze 
rubriek, waarvan u op de volgende pagina reeds een 
voorproefje krijgt, groepeert een aantal vaak gestelde 
vragen die doorgaans kort beantwoord kunnen wor-
den. Deze FAQ’s zijn eveneens terug te vinden op 
onze website, waar ze onderverdeeld worden per 
bouwberoep of per thema. U hoeft dus gewoon op 
de onthaalpagina van de website op het gewenste 
bouwberoep of thema te klikken om alle FAQ’s terug 
te vinden die ermee verband houden. In deze korte 
vragen en antwoorden wordt er gewoonlijk ook 
verwezen naar andere publicaties met bijkomende 
informatie. Een eenvoudige en aangename manier 
dus om onze publicaties te ontdekken.

in dE 
kijker

➟
➟

Wij hopen dat deze nieuwe 
rubrieken uw lectuur voortaan 
zullen verrijken en u zullen toe-
laten om op een ludieke manier 
kennis te nemen van de schat 
aan praktische informatie die 
het WTCB u te bieden heeft.
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In welke gevallen moet bij een opengaand 
raam op de verdieping een borstwering 

voorzien worden?

Indien het schrijnwerk voorzien is van opengaande delen 
die een valrisico inhouden voor de personen die zich in 
de buurt ervan bevinden en indien de borstwering van 
het venster kleiner is dan de beschermingshoogte, stelt 
de norm NBN B 25-002-1 dat de vensteropening uitgerust 
moet worden met een borstwering die voldoet aan de 
eisen uit de norm NBN B 03-004. De borstweringshoogte 
van het venster wordt gemeten tussen het niveau van 
de afgewerkte bodem en het hoogste niveau van het 
vastkader van het schrijnwerk. De beschermingshoogte 
moet vastgelegd worden in het ontwerp en mag niet 
kleiner zijn dan 0,90 m.

Een onderdak vervult meerdere functies, in het 
bijzonder de regendichtheid (bv. in het geval van 
losgekomen dakpannen of fijne stuifsneeuw) en 
de winddichtheid van de dakopbouw (om ervoor 
te zorgen dat er geen externe-luchtcirculatie kan 
optreden binnenin en rondom de isolatie). Het 
is dus sterk aanbevolen om een onderdak aan te 
brengen in een bestaande dakopbouw die geïsoleerd 
dient te worden, om problemen zoals waterinfiltraties 
en een vermindering van de thermische prestaties van 
het isolatiemateriaal te voorkomen. De keuze van het 
onderdak is afhankelijk van de binnenklimaatklasse en 
het dampschermtype. 

Mag de thermische isolatie in een hellend 
dak zonder onderdak onmiddellijk onder 

de dakbedekking aangebracht worden?

De brandreactie kenmerkt de brandbaarheid van een 
bouwproduct of zijn vermogen om het vuur te voeden. De 
brandweerstand van een bouwelement is de tijdspanne 
waarin dit element zijn functies (draagvermogen, vlam-
dichtheid en/of thermische isolatie) op efficiënte wijze 
kan blijven uitoefenen in geval van brand. De elementen 
(wanden, deuren, balken, kolommen ...) moeten een 
voldoende brandweerstand vertonen om een te snelle 
verspreiding van de brand te vermijden, de stabiliteit 
van de structuur te verzekeren en de evacuatie van 
de bewoners/gebruikers en de interventie van de 
brandweerdiensten mogelijk te maken.

Wat betekenen de begrippen ‘brandre‑
actie’ en ‘brandweerstand’? 

FAQ

Meer info

WTCB‑Dossiers 2009/3.6 en 
2008/4.10, Infofiche 12, TV 240

Normen‑Antenne Brandpreventie

WTCB‑Dossiers 2011/4.9,  
NBN B 25‑002‑1, NBN B 03‑004

Meer info

Meer info
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TC Schrijnwerken – TC Glaswerken

Dit artikel behandelt de verschillende aandachtspunten die in aanmerking genomen moeten worden om de 
duurzaamheid van vensters met hoge energieprestaties te kunnen garanderen. Er worden eveneens enkele 
resultaten van het door het Waalse Gewest (DG 06) gefinancierde DuraPerf‑onderzoek besproken (*).

Duurzaamheid van houten  
vensters met hoge energieprestaties

Keuze van de houtsoort

De in het buitenschrijnwerk gebruikte 
houtsoorten moeten over een toe-
reikende natuurlijke duurzaamheid 
beschikken. Indien dit niet het geval is, 
moet het hout een geschikte verduurza-
mingsbehandeling krijgen teneinde weer-
stand te kunnen bieden aan biologische 
aantastingen (zwammen en insecten).

Soms worden er lichtere houtsoorten 
met een lagere warmtegeleidbaarheid 
aangewend ter verbetering van de ther-
mische prestaties van de schrijnwerk-
elementen. Deze houtsoorten zijn door-
gaans minder duurzaam en minder 
sterk op mechanisch vlak, waardoor ze 
onderworpen moeten worden aan een 
geschikte verduurzamingsbehandeling 
(van het type C1 volgens de STS 52.1). 
Men dient eveneens een geschikte 
afwerking te voorzien en deze regelmatig 
te onderhouden om de schommelingen 
van het houtvochtgehalte – onder meer 
ten gevolge van aflopend water of de 
relatieve luchtvochtigheid – te beperken.

Vensters met hoge energieprestaties 
zijn in de regel opgebouwd uit gelijmd-

(*) De impact van de oplossingen ter verbetering van de thermische prestaties van houten vensters kwam reeds aan bod in de WTCB-Dossiers 2014/2.7.

gelamelleerd hout, omdat dit profielen 
met een grotere dimensionale stabiliteit 
oplevert. Voor toepassingen in buiten-
schrijnwerk strekt het tot aanbeveling om 
voor de verbinding van de verschillende 
lamellen te opteren voor een lijm van 
klasse D4 volgens de norm NBN EN 204.

Het profiel

Voor de samenstelling van schrijnwerk-
systemen met hoge energieprestaties 
wordt er gewoonlijk gebruikgemaakt 
van profielen uit:
• gelijmd-gelamelleerd hout en een 

isolatiemateriaal (kurk, PUR, PIR ...)
• massief hout met meerdere kamers, al 

dan niet voorzien van een omkasting 
uit aluminium of PVC

• massief hout waarvan de buitenzijde 
opgebouwd is uit een isolatiemateri-
aal dat voorzien is van een bescher-
mingslaag.

De omkasting beschermt het hout tegen 
de klimaatinvloeden. Gelet op het feit 
dat deze omkasting dampdicht is, moet 
er tussen dit element en het profiel een 
ventilatie voorzien worden. Indien dit 

niet gegarandeerd kan worden, mag de 
omkasting niet rechtstreeks op het hout 
aangebracht worden, maar moet ze op een 
voldoende dikke en dampdichte isolatie-
laag geplaatst worden om te vermijden 
dat het hout bevochtigd zou worden.

In het kader van het DuraPerf-onderzoek 
werden er hygrothermische simulaties 
uitgevoerd op typeprofielen waarbij geen 
rekening gehouden werd met de impact 
van de regen (zie afbeelding 1). Voor een 
gemiddeld Belgisch buitenklimaat en 
een binnenklimaatklasse III, vertoonden 
zowel het profiel uit massief hout (1.1), 
het profiel met een PUR-isolatie aan de 
buitenkant (1.2) als dat met een geven-
tileerde aluminium omkasting (1.3) een 
zwak en aanvaardbaar vochtgehalte. De 
impact van een gedeeltelijke thermische 
onderbreking werd eveneens geëvalu-
eerd (1.4). Deze gedeeltelijke onder-
breking heeft evenmin een aanzienlijke 
invloed op het houtvochtgehalte.

Rol van de afwerking

De afwerking biedt niet alleen bescher-
ming tegen ultraviolette stralen. Doordat 

1 | Typeprofielen waarvan het vochttransport numeriek bestudeerd werd

1.1 1.2 1.3 1.4
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TC Schrijnwerken – TC Glaswerken

ze bepalend is voor de mogelijke water-
absorptie aan de buitenzijde en het 
waterdamptransport tussen het schrijn-
werk en de binnen- en buitenomgeving 
(droging naar buiten toe of bevochtiging 
langs de binnenzijde), heeft ze eveneens 
een aanzienlijke impact op de schomme-
lingen van het houtvochtgehalte en de 
hiermee gepaard gaande dimensionale 
vervormingen van het schrijnwerk.

Er werd een vergelijking gemaakt van 
verschillende afwerkingen voor een 
109 mm dik profiel uit massief hout met 
een gedeeltelijke thermische onderbre-
king (zie afbeelding 1.4). Dit gebeurde 
aan de hand van numerieke simulaties, 
waarbij deze keer wel rekening gehou-
den werd met de impact van de regen 
en de waterabsorptie door capillariteit 
aan de buitenzijde. Uit de resultaten is 
gebleken dat het vochtgehalte voor een 
profiel met een niet-beschadigde en 
ononderbroken afwerking –  ongeacht 
het afwerkingstype – aanvaardbaar blijft, 
zelfs wanneer de buitenafwerking veel 
dampdichter is dan de binnenafwerking 
(tot wel 8 keer meer).

Voor een identiek schrijnwerkelement 
waarvan de buitenzijde scheuren of de 
afwerking hechtingsproblemen vertoonde 
(gesimuleerd door drie barsten van 1 mm), 
lag het vochtgehalte daarentegen een stuk 
hoger. Dit wijst op het belang van het 
onderhoud van het schrijnwerk en, meer 
algemeen, op het feit dat de waterabsorp-
tie door capillariteit belangrijker is dan 
de andere vochtbronnen (waterdamp).

De versnelde verouderingsproeven die 
ter aanvulling van de hygrothermi-
sche simulaties uitgevoerd werden in 
het kader van het DuraPerf-onderzoek 
hebben aangetoond dat – bij een zeer 
vochtig binnenklimaat (bv. zwembad) – 
beschadigingen aan de binnenafwerking 
tot een alarmerende toename van het 
vochtgehalte van het profiel kunnen 
leiden.

Het venster

De schrijnwerkelementen met hoge ener-
gieprestaties moeten zodanig geconci-
pieerd worden dat ze een toereikende 
mechanische sterkte bieden tegen de 
belastingen waaraan ze blootgesteld 
kunnen worden. Hiertoe dient men 

niet alleen een goede materiaalkeuze 
te maken, maar ook te zorgen voor een 
optimaal ontwerp van het profiel en de 
hoekverbindingen.

Het gebruikte profieltype heeft een niet te 
verwaarlozen invloed op de mechanische 
sterkte van de hoeken. Deze kan relatief 
beperkt zijn, zoals bijvoorbeeld het geval 
is bij schrijnwerk uitgevoerd met behulp 
van profielen uit gelijmd-gelamelleerd 
hout en een isolatiemateriaal (den-
ken we hierbij maar even aan – zelfs 
gedeeltelijk – in het isolatiemateriaal 
aangebrachte vingerlasverbindingen of 
pen- en gatverbindingen). Bovendien 
bemoeilijkt dit soort profielen niet zelden 
de uitvoering van de bewerkingen die 
nodig zijn voor de realisatie van het hang- 
en sluitwerk en de dichtingsvoegen.

De hoekverbindingen moeten gesloten 
(afgedicht) zijn en de verlijming dient 
bij voorkeur te gebeuren met behulp 
van een D4-lijm (volgens de norm NBN 
EN 204). Uit de uitgevoerde versnelde 
verouderingsproeven is eveneens het 
belang van de verlijmingskwaliteit van 
de hoekverbindingen gebleken. Zo wer-
den er plaatselijke houtbeschadigingen 

vastgesteld die toe te schrijven waren 
aan een niet-optimale verlijming (zie 
afbeelding 2).

De beglazing

Het gebruik van zachter hout en isola-
tiematerialen in de samenstelling van 
gelijmd-gelamelleerde profielen kan 
in bepaalde gevallen de opname van 
het eigengewicht van de drievoudige 
beglazing waaruit de vensters met hoge 
energieprestaties opgebouwd zijn, in het 
gedrang brengen. Een goede opspan-
ning van de beglazing (voldoende brede 
blokjes, opspanning in het weerstand-
biedende deel van het profiel ...) laat 
een overdracht van het eigengewicht 
naar het profiel toe zonder risico op 
afschuiving van de dichtingsvoeg van 
de isolerende beglazing. ❙

V. Detremmerie, ir., laboratoriumhoofd,  
laboratorium Dak- en gevelelementen, WTCB 

A. Tilmans, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, 
laboratorium Energiekarakteristieken, WTCB 

B. Michaux, ir., adjunct-afdelingshoofd,  
afdeling Gebouwschil en schrijnwerk, WTCB

2 | Beschadiging van de hoeken ten gevolge van een niet-optimale verlijming

De afwezigheid of de beschadiging van 
de binnenafwerking is louter schadelijk 
bij een zeer vochtig binnenklimaat.

Via de WTCB-Mail (zie www.wtcb.be) blijft u op de hoogte van de verschijning van 
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Samengestelde systemen bestaande uit in situ verlijmde harde bekledingen op een buitenisolatie (ETICS met 
harde bekledingen) kennen een groeiend succes (zie de WTCB‑Dossiers 2011/4.11). Het WTCB is op vraag van 
verschillende Technische Comités van start gegaan met een aantal studies en onderzoeken om de prestaties 
van deze systemen in kaart te brengen en bij te dragen aan de opstelling van een referentiedocument omtrent 
de aan het systeem en zijn onderdelen te stellen prestatie‑eisen en de ontwerp‑ en uitvoeringsaanbevelingen. 
Dit artikel stelt een deel van de onderzoeksresultaten voor onder de vorm van aanbevelingen.

ETICS met harde bekledingen
De beschouwde systemen bestaan uit 
bevestigingsmiddelen (schotelpluggen 
en kleefproduct), stijve isolatieplaten en 
een afwerking, opgebouwd uit een even-
tueel gewapend grondpleister dat de 
waterdichtheid verzekert, een tegellijm 
(doorgaans een mortellijm ‘C’ volgens 
de norm NBN EN 12004), een harde 
bekleding en een voegproduct.

De verlijming moet over minstens 60 % 
van het oppervlak van de isolatieplaten 
en over de volledige omtrek van het 
legvlak gerealiseerd worden. Indien er 
een gewapend grondpleister aanwezig 
is, moet de schotel van de mechanische 
bevestiging bovenop het in het verse 
grondpleister ingewerkte wapeningsnet 
geplaatst worden. De harde bekleding 
wordt door middel van een dubbele 
verlijming aangebracht teneinde een 
quasi volledige verlijming (100  %) te 
garanderen.

Deze ETICS zijn ‘gesloten’ systemen. Dit 

wil zeggen dat enkel de onderdelen die 
door de systeemhouder (hierna ‘fabri-
kant’ genoemd) beschreven worden in 
de technische documentatie of in de 
ATG (www.butgb.be), gebruikt mogen 
worden. Het is uit den boze om mate-
rialen van verschillende systemen met 
elkaar te combineren.

We moeten echter vaststellen dat er 
vooralsnog slechts weinig systemen over 
een technische goedkeuring beschikken. 
De prestatie-eisen worden bijgevolg in 
detail beschreven, opdat ze als basis 
zouden kunnen dienen voor het goed-
keuringsorganisme, de systeemfabri-
kant en de aannemer die geconfronteerd 
wordt met een specifieke werf.

Keuze van de harde bekleding

Er zijn verschillende harde bekledingen 
die in deze context aangewend kunnen 
worden: denken we hierbij maar even 

aan steenstrips van gebakken klei (NBN 
B  23-004), keramische tegels (NBN 
EN  14411) en natuursteentegels (NBN 
EN 12057 en 1469). Ook het gebruik van 
andere bekledingstypes, zoals agglome-
raattegels (klasse A, NBN EN 15286), is 
niet uitgesloten.

De harde bekleding moet aan tal van 
specificaties en/of eisen voldoen, die 
bijvoorbeeld verband houden met de 
vorstbestendigheid en/of de weerstand 
tegen thermische schokken, de dimen-
sionale stabiliteit, de waterdampdif-
fusieweerstand ...

Donkerkleurige bekledingen, geken-
merkt door een hoge zonneabsorptie-
factor ‘αe’ (*) (NBN EN  410), kunnen 
bij blootstelling aan een rechtstreekse 
bezonning temperaturen van meer dan 
70  °C bereiken. De prestaties van het 
systeem en zijn onderdelen worden 
echter slechts tot een temperatuur van 
70 °C beoordeeld. Bijgevolg wordt het 

Beperking van de gevelhoogte in functie van het formaat en de oppervlaktemassa van de harde bekleding evenals van de uitvoeringsklasse

Gevelhoogte

Formaat en oppervlaktemassa (1) van de harde bekleding
Vereiste mini‑
male uitvoe‑
ringsklasse

≤ 150 cm² > 150 cm² 
en ≤ 900 cm²

> 900 cm² 
en ≤ 1.800 cm² > 1.800 cm² (²)

≤ 60 kg /m² ≤ 40 kg/m² ≤ 20 kg/m² ≤ 40 kg/m² ≤ 20 kg /m²

Beperking van 
de gevelhoogte 
h

h ≤ 10 m h ≤ 6 m h ≤ 3 m Klasse N

(h ≤ 25 m (³)) (h ≤ 15 m (³)) (h ≤ 6 m (³)) Klasse S

(1) Enkele voorbeelden:
• 60 kg/m²: 30 mm dikke steenstrip van gebakken klei van 2.000 kg/m³ (NBN B 23-004)
• 40 kg/m²: 15 mm dikke natuursteentegel van 2.700 kg/m³ (NBN EN 1469)
• 20 kg/m²: 8 mm dikke keramische tegel van de groep BIa van 2.500 kg/m³ (NBN EN 14411).

(2) Ter informatie, aangezien de huidige ervaring beperkt is tot formaten ≤ 1.800 cm².
(3) Het betreft hier de niet te overschrijden aanbevolen gebouwhoogte. De oplegging van een beperking moet gebeuren door het onaf-

hankelijke organisme.

(*) Deze factor komt niet overeen met de helderheidsindex (kwantificering van de lichtweerkaatsing) die dikwijls gebruikt wordt voor bepleis-
teringen.

TC Plafonneer-, voeg- en gevelwerken – TC Steen en marmer  
– TC Harde muur- en vloerbekledingen
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gebruik van een bekleding met een ener-
gieabsorptiecoëfficiënt van meer dan 0,7 
(70 %) voor een dergelijke blootstelling 
afgeraden, tenzij er een specifieke studie 
van de situatie uitgevoerd wordt. De 
fabrikant kan het gebruik van donkerdere 
kleuren (αe > 0,7) immers verdedigen, 
wanneer de bekleding voldoende dik is 
en/of haar thermische geleidbaarheid 
laag genoeg is (in dit opzicht minder 
ongunstig).

Zoals reeds aangehaald werd in de 
WTCB-Dossiers 2015/2.11, wordt er voor 
tegelwerken alsmaar vaker gebruik-
gemaakt van grotere – en bijgevolg 
moeilijker te plaatsen – tegels. We wil-
len er echter op wijzen dat de huidige 
ervaring met voormelde ETICS – en dan 
vooral indien de bekleding uit grootfor-
maattegels bestaat – eerder beperkt is.

Weerstand tegen klimatologische 
belastingen (duurzaamheid)

Het risico op hechtingsproblemen en het 
verlies van functionele eigenschappen 
(zoals de waterdichtheid) ten gevolge 
van de klimatologische belastingen 
(hygrothermische schommelingen, ther-
mische schokken, slagregen, vorst-
dooicycli) moet beperkt worden. Hiertoe 
dient de weerstand tegen klimatologi-
sche belastingen van het systeem beoor-
deeld te worden volgens de Belgische 
ontwerpnorm prNBN B 62-400 (omzet-
ting van de BUtgb-procedure BA-521-1).

Deze norm stelt dat een representatieve 
maquette (zie afbeelding  1) in een kli-
maatkamer (zie afbeelding 2) onderwor-
pen moet worden aan een reeks veroude-
ringscycli ter bepaling van het risico op 
loskomen of aanzienlijke schade aan het 
systeem enerzijds en van de hechting van 
de afwerking aan de isolatie en tussen de 
lagen onderling anderzijds. Er worden niet 
alleen criteria opgelegd voor de visuele 
waarnemingen (afwezigheid van schade), 
maar ook voor de minimaal te behalen 
hechtsterkte en de maximale afname 
ervan (zie de ontwerpnorm). De procedure 
en de criteria zijn gebaseerd op de huidige 
ervaring en kennis. Het is niet uitgesloten 
dat andere proefprocedures (plotsere 
thermische schokken, vorstproeven met 
hogere impregnatiegraden) strenger zijn.

Beperking van de gevelhoogte

Gelet op het gebrek aan ervaring met het 
gedrag van de techniek (duurzaamheid 
van de hechting van de afwerking en 
kans op een schadelijke val), de risico’s 
bij het gebruik van zeer grote elementen, 
de evolutie van de reglementeringen 
(bv. brandpreventie), de invloed van de 
uitvoering en de klimatologische omstan-
digheden waarin deze plaatsvindt, is het 
van groot belang om de uitvoeringsklasse 
te respecteren en –  indien nodig – het 
toepassingsgebied te beperken.

De uitvoeringsklassen, die afhankelijk 
zijn van de uitvoeringscontrole op de 

werf, worden als volgt gedefinieerd:
• uitvoeringsklasse N (normaal): de 

uitvoering staat onder doorlopend 
toezicht van gekwalificeerd en ervaren 
personeel van het bedrijf dat de wer-
ken uitvoert en maakt het onderwerp 
uit van een normaal toezicht door de 
ontwerper

• uitvoeringsklasse S (speciaal): de 
uitvoering staat onder doorlopend 
toezicht van gekwalificeerd en ervaren 
personeel van het bedrijf dat de werken 
uitvoert. Het normale toezicht wordt 
aangevuld met een regelmatige en 
frequente controle door gekwalificeerd 
personeel dat niet behoort tot het 
bedrijf dat de werken uitvoert.

De tabel op de vorige pagina geeft 
een overzicht van de gevelhoogtes die 
men met dit systeem niet zou mogen 
overschrijden.

Naargelang van de prestaties en de 
karakteristieken van het systeem en zijn 
onderdelen kunnen er ook nog andere 
beperkingen opgelegd worden (zie de 
lange versie van dit artikel). ❙

Y. Grégoire, ir., afdelingshoofd,  
I. Dirkx, ir., projectleider, en S. Mertens, ir., 

onderzoeker, afdeling Materialen, WTCB

Dit artikel werd opgesteld met de steun van:
• het AO, in het kader van het NIB/FVT 

Gevisol-ETICS-project
• InnovIRIS, in het kader van het INNOV-

ETICS-project.

2 | Proefpost ter beoordeling van de duurzaamheid1 | Proefmaquette voor ETICS met harde bekledingen

Via de WTCB-Mail (zie www.wtcb.be) blijft u op de hoogte van de verschijning van 
de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2015/4.9
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TC Harde muur- en vloerbekledingen

Tegenwoordig wordt er in een vloeropbouw tussen de ondergrond en de tegels alsmaar vaker gebruikgemaakt 
van systemen voor ontkoppeling, scheuroverbrugging, spanningsverdeling, akoestische of thermische verbe‑
tering, drainage en/of waterdichting (*). Deze systemen zouden het immers mogelijk moeten maken om het 
aantal schadegevallen te reduceren en – aangezien men voor het aanbrengen van de afwerkingslaag volgens de 
fabrikanten niet hoeft te wachten tot de krimp van de dekvloer volledig achter de rug is – de totale bouwduur 
te verkorten.

Ontkoppelingssystemen voor 
tegelvloeren

Ontkoppelingsmatten en 
‑membranen

Ontkoppelingssystemen bestaan in 
de regel uit matten of membranen die 
tussen de vloerafwerking (bv. tegels) en 
de dekvloer geplaatst worden. Hoewel 
de toepassing ervan niet verplicht is, 
hebben ze in de praktijk belangrijke 
voordelen te bieden, met name wan-
neer er grote bewegingen of span-
ningen in het vloercomplex verwacht 
worden (bv. bij verwarmde vloeren 
of buitenvloeren, de toepassing van 
grootformaattegels of lange stroken 
parketimitatie of een plaatsing met 
verspringende voegen). Deze ontkop-
peling zorgt er immers voor dat de 
spanningen, horizontale en verticale 
bewegingen, verschuivingen en trillin-
gen niet (of slechts gedeeltelijk) van de 
ene naar de andere laag overgedragen 
worden, waardoor ze verminderd of zelfs 
volledig geabsorbeerd worden en het 
risico op scheurvorming en onthechting 
van de betegeling beperkt wordt (zie 
afbeelding 1).

Op de Belgische markt zijn er tientallen 
soorten ontkoppelingssystemen voor 
tegelvloeren verkrijgbaar, veelal onder 
de vorm van dunne membranen en 
gestructureerde matten.

Deze systemen kunnen soms meerdere 
functies tegelijkertijd vervullen. Zo treft 
men niet zelden systemen aan die zowel 
een ontkoppelende als een scheurover-
bruggende werking hebben.

De dikte van de ontkoppelingslagen 
varieert van enkele tienden van een 
millimeter voor de vlakke membranen 
tot enkele millimeters voor de gestruc-
tureerde matten. Indien de ontkoppe-
lingslaag ook een drainerende functie 
heeft, kan deze dikte oplopen tot meer 
dan een centimeter.

De membranen en matten zijn doorgaans 
opgebouwd uit een synthetisch mem-
braan (veelal PP of PE), dat al dan niet 
een bepaalde structuur (bv. lichtgolvend, 
met noppen of zwaluwstaartvormig) 
vertoont, en voorzien kan zijn van een al 
dan niet geweven vlies (veelal PP of PE).

Gebrek aan normatief kader

Ontkoppelingssystemen worden voor-
alsnog niet beregeld door een norm 
die hun eigenschappen definieert, een 

1 | Zonder ontkoppelingssysteem zet scheurvorming in de dekvloer zich voort in de betegeling.

Ontkoppelingssystemen zorgen ervoor dat spanningen niet van 
de ene naar de andere laag overgedragen worden.

(*) Deze waterdichting is niet dezelfde als de waterdichting voor platte daken.
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TC Harde muur- en vloerbekledingen

classificatie opstelt en testmethodes 
voorschrijft. Bijgevolg is het moeilijk om 
de verschillende beschikbare systemen 
onderling te vergelijken en hun ontkop-
pelingsfunctie te evalueren.

Aannemers en architecten die gebruik 
wensen te maken van deze systemen 
kunnen bijgevolg enkel een beroep doen 
op de door de fabrikant ter beschikking 
gestelde technisch-commerciële infor-
matie of op de buitenlandse technische 
goedkeuringen waarover sommige van 
deze producten beschikken. Hierin wordt 
het ontkoppelend gedrag echter vaak 
niet vermeld.

Huidige WTCB‑
uitvoeringsrichtlijnen

De TV 237 ‘Keramische binnenvloerbe-
tegelingen’ bespreekt onder meer de 
plaatsing van tegels op een ontkoppe-

Prenormatieve studie
Omdat er vooralsnog geen normatief kader bestaat, start het WTCB dit najaar met een prenormatieve studie naar 
deze ontkoppelingssystemen met het oog op de uitwerking van een voorstel van productnorm ter zake, de opstel-
ling van een testmethode ter beoordeling van het ontkoppelingsgedrag en de vervollediging van het Technische 
rapport CEN/TR 13548 ‘General rules for the installation and design of ceramic tiling’. Deze studie heeft eveneens 
tot doel de uitvoeringsrichtlijnen voor ontkoppelingssystemen te verfijnen.

lingsmat of -membraan. In dit document 
wordt gesteld dat men de mat in de op 
de dekvloer aangebrachte en gekamde 
mortellijm dient te duwen (zie afbeel-
ding 2) en vervolgens met behulp van 
een vlakke spaan of een drukrol van het 
midden naar de randen toe dient aan 
te drukken. Daarna dient men bovenop 
de mat een tweede – verkamde – laag 
mortellijm aan te brengen waarop de 
tegels met een lichte schuifbeweging 
geplaatst dienen te worden.

Men dient bij de plaatsing vanzelf-
sprekend rekening te houden met de 
voorschriften van de fabrikanten. Zij 
halen immers vaak specifieke aan-
dachtspunten aan met betrekking tot het 
toepassingsgebied en/of de uitvoering. 
Denken we hierbij bijvoorbeeld maar 
even aan:
• het feit of een buitentoepassing al dan 

niet mogelijk is
• de mogelijke beperkingen op de toe-

passing van zeer kleine (bv. mozaïek-
tegels) of dunne tegels

• de aanbevolen plaatsingswijze van de 
mat of het membraan: al dan niet door-
lopend en zonder onderbrekingen ter 
hoogte van specifieke verdeelvoegen; 
overlappend of geschrankt geplaatst 
en afgewerkt met dichtingsbanden. ❙

T. Vangheel, ir., adjunct-laboratoriumhoofd, 
laboratorium Ruwbouw- en  

afwerkingsmaterialen, WTCB
S. Mertens, ir., onderzoeker,  

afdeling Materialen, WTCB
J. Van den Bossche, ing., hoofdadviseur, 

afdeling Technisch advies, WTCB

Dit artikel werd opgesteld in het kader van  
het VIS/TR-IV-traject van het IWT en de  

Technologische Dienstverlening COM-MAT.

1. Betegeling
2. Mortellijm
3. Ontkoppelingsmat

4. Mortellijm
5. Dekvloer
6. Scheurvorming

1

2

3

4

5

6

2 | Schematische weergave van een tegelvloer met een ontkoppelingsmat
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TC Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen – TC Hygrothermie

De laatste jaren zijn er talloze nieuwe, zogezegd lichtweerkaatsende, isolerende, condensatiewerende of lage‑
emissiviteitsverven op de markt verschenen. Teneinde de werkelijke prestaties van deze nieuwe verven na te 
gaan, werden er verschillende numerieke simulaties uitgevoerd op reproducties van bestaande constructies of 
gebouwen. Dit artikel bespreekt de belangrijkste resultaten van dit onderzoek.

Kunnen verven het thermische 
comfort verbeteren?

De toepassing van een verf kan de 
thermische oppervlakte-eigenschappen 
van een materiaal wijzigen. Uitgaande 
van dit principe werden er nieuwe 
verven ontwikkeld met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik 
van gebouwen, de verbetering van het 
thermische comfort of het vermijden van 
condensatieverschijnselen. We onder-
scheiden twee verfsoorten:
• buitenverven, vaak lichtweerkaat-

sende verven genoemd
• binnenverven, waaronder de ther-

misch isolerende afwerkingen en de 
lage-emissiviteitsverven.

Lichtweerkaatsende verven

Deze doorgaans witte verven worden 
gebruikt in buitentoepassingen (meestal 
op daken) en weerkaatsen een aanzien-
lijk deel van de zonnestraling. Door de 
opgenomen hoeveelheid stralingsener-
gie te verminderen, warmt de gebouw-
wand minder op en wordt er een kleinere 
warmtehoeveelheid naar de binnenom-
geving van het gebouw overgedragen. Dit 
laat enerzijds toe om de koelbehoeften 
te verminderen en anderzijds om het 
thermische comfort van de bewoners 
in de zomer te verbeteren (1).

Hoewel de toepassing van deze verven 
in heel zonnige gebieden gewoonlijk 
uitstekende resultaten oplevert, is dit 

niet altijd even vanzelfsprekend in lan-
den zoals België. Uit numerieke simula-
ties van verschillende dak- (betonnen, 
houten en metalen daken) en isolatie-
configuraties (geen isolatie, 6  cm en 
18  cm isolatie) is immers gebleken 
dat deze verven de zonnewinsten in 
onze contreien tijdens de winterperiode 
doen dalen, wat gepaard gaat met een 
stijging van het energieverbruik. Uit 
de berekeningen blijkt dat de stijging 
van de verliezen doorheen de behan-
delde wand – in vergelijking met een 
niet-behandelde wand met eenzelfde 
thermische-isolatieniveau – steeds in de 
buurt van 14 % ligt (zie de lange versie 
van dit artikel voor de hypothesen en 
de volledige resultaten).

In de zomer zorgen de lichtweerkaat-
sende verven volgens de numerieke 
simulaties wel degelijk voor een ver-
mindering van het energieverbruik, 
voor zover er tevens een actieve koe-
ling aanwezig is. Indien er geen enkele 
klimaatregeling geïnstalleerd is, zorgen 
ze voor een zekere verbetering van het 
thermische comfort. Dit effect neemt 
echter af naarmate het isolatieniveau 
van het gebouw toeneemt.

Voor het in ons onderzoek bestudeerde 
kantoorgebouw gold dat de verminde-
ring van de koelbehoeften in de zomer-
periode gecompenseerd werd door de 
stijging van de verwarmingsbehoeften in 

de winterperiode. Gelet op de jaarlijkse 
balans had het dus weinig zin om een 
lichtweerkaatsende verf aan te wenden. 
De verbetering van de thermische isola-
tie zorgde daarentegen zowel voor een 
vermindering van het energieverbruik in 
de winter als voor een verbetering van 
het thermische comfort in de zomer. 
Deze oplossing genoot dus de voorkeur.

Voor bestaande gebouwen is de 
gebruiksbalans van deze verven afhan-
kelijk van tal van parameters, zoals de 
gebouwbestemming (kantoren, win-
kels, bedrijven ...), het isolatieniveau 
of de verwarmingsbehoeften. Zo kan 
de stijging van de warmteverliezen 
bijvoorbeeld te verwaarlozen zijn ten 
opzichte van het volledige verbruik van 
het gebouw. Deze balans moet dus geval 
per geval beoordeeld worden om het 
nut van de toepassing van deze verven 
na te gaan. Er moet eveneens een ver-
gelijking gemaakt worden met andere 
oplossingen, zoals het verbeteren van de 
isolatie, wat in België naar onze mening 
nog steeds de voorkeur geniet.

Thermisch isolerende en lage‑
emissiviteitsverven

Deze verven voor binnentoepassingen 
hebben tot doel om het thermische com-
fort te verbeteren en het energieverbruik 
in de winter te verminderen.

(1) Deze verven zouden het eveneens mogelijk maken om de thermische spanningen in bouwmaterialen te beperken. Dit punt werd reeds 
aangehaald in de WTCB-Dossiers 2012/4.13 en zal in dit artikel niet verder aan bod komen.
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Thermisch isolerende verven bevatten 
holle glasparels of poreuze keramische 
vulstoffen. Zij beogen de toename van 
het isolatieniveau van de wanden door 
een plaatselijke verlaging van de warmte-
geleidbaarheid. Men gaat er ook dikwijls 
vanuit dat deze verven de condensa-
tieverschijnselen verminderen. Lage-
emissiviteitsverven hebben dan weer 
een ander werkingsprincipe: ze vertonen 
een aangepaste samenstelling teneinde 
de warmteoverdracht door straling te 
beperken, wat de warmteweerstand 
van het wandoppervlak doet toenemen.

Om de prestaties van deze afwerkingen 
te evalueren, werden er numerieke simu-
laties uitgevoerd van het gedrag van een 
met een venster uitgeruste binnenruimte 
en dit, voor verschillende isolatieniveaus 
(geen isolatie, 6 cm of 18 cm isolatie). De 
thermische eigenschappen van de voor 
de berekeningen gebruikte verven wer-
den onttrokken uit de technische fiches 
van de fabrikanten. De warmteverliezen 
en de effecten op de comforttemperatuur 
en de oppervlaktetemperatuur van de 
wanden werden berekend.

(2) Gemiddelde tussen de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur van de wanden.
(3) Deze factor schommelt tussen 0 en 1 en geeft de binnentemperatuur van een wand weer ten opzichte van de binnen- en buitentempera-

turen. Wanneer deze waarde gelijk is aan 1, is de oppervlaktetemperatuur van de wand gelijk aan de binnentemperatuur van de ruimte 
(meest gunstige situatie). Een waarde van 0 houdt in dat de oppervlaktetemperatuur gelijk is aan de buitentemperatuur (minst gunstige 
situatie).

De resultaten tonen aan dat de impact 
van deze afwerkingen op het ther-
mische comfort sterk afhangt van de 
beschouwde configuratie. Zo hebben 
de thermisch isolerende verven louter 
een effect (stijging van de warmte-
weerstand met 7 %) bij een toepassing 
in grotere diktes (minimum 3 mm) op 
een niet-geïsoleerde muur. Voor de 
lage-emissiviteitsverven geldt dezelfde 
vaststelling (zie afbeelding 1).

De warmteverliezen dalen slechts aan-
zienlijk (11  %) in het geval van niet-
geïsoleerde wanden. Deze afwerking 
laat eveneens toe om de comforttem-
peratuur met meer dan 1 °C (2) te doen 
stijgen, wat wijst op een vermindering 
van de impact van de muur op het 
koudegevoel dat door de bewoners 
ervaren wordt. Wanneer de wand echter 
geïsoleerd is, worden de effecten van 
de lage-emissiviteitsverven verwaar-
loosbaar. Bovendien brengen ze een 
daling van de oppervlaktetemperatuur 
van de wand met zich mee. In bepaalde 
gevallen is dit voldoende om de tem-
peratuurfactor (3) tot onder de drempel 

van 0,7 te doen dalen, wat leidt tot een 
verhoogd risico op condensatie- en 
schimmelvorming.

Tot slot blijkt uit de berekeningen dat 
het aanbrengen of het verbeteren van de 
isolatie leidt tot een sterkere beperking 
van de warmteverliezen en een grotere 
stijging van de comforttemperatuur dan 
het gebruik van voornoemde verfsoor-
ten. De toepassing van isolatie geniet 
bijgevolg steeds de voorkeur. ❙

G. Flamant, ir., oud-WTCB-medewerker
A. Tilmans, ir., en N. Heijmans, ir.,  

adjunct-laboratoriumhoofden,  
laboratorium Energiekarakteristieken, WTCB
E. Cailleux, dr., adjunct-laboratoriumhoofd, 

laboratorium Hout en coatings, WTCB

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de 
Technologische Dienstverleningen SUREMAT 

en COM-MAT, gesubsidieerd door  
het Waalse Gewest.

Via de WTCB-Mail (zie www.wtcb.be) blijft u op de hoogte van de verschijning van 
de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2015/4.11

1 | Evolutie van de warmteverliezen bij het gebruik van lage-emissiviteitsverven in combinatie met 
verschillende thermische-isolatieniveaus
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2 | Model van een in de numerieke simulaties 
gebruikte binnenruimte
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TC Verwarming en klimaatregeling

De norm NBN B 62‑003 met betrekking tot de berekening van de warmteverliezen van gebouwen, die nodig is 
voor de dimensionering van verwarmingsinstallaties, heeft na bijna dertig jaar plaats geruimd voor de uit 2003 
daterende Europese norm NBN EN 12831 en zijn in juni 2015 gepubliceerde Nationale Bijlage.

Berekening van de warmteverliezen: 
vervanging van de norm NBN B 62-003  
door de norm NBN EN 12831

Opwarmingsvermogen

Hoewel het principe ter berekening van 
de warmteverliezen grotendeels onveran-
derd blijft, zijn er toch enkele belangrijke 
verschillen op te merken. Teneinde de 
toepassing van de nieuwe methode te 
vergemakkelijken, werd er een gratis 
rekentool voor bouwprofessionelen ter 
beschikking gesteld op de WTCB-website 
(www.wtcb.be, rubriek ‘Rekentools’).

Een van de belangrijkste wijzigingen 
die doorgevoerd werden in de norm 
NBN EN 12831 betreft het opwarmings-
vermogen. Dit is het vermogen dat 
nodig is om snel opnieuw de nominale 
binnentemperatuur te behalen na een 
periode van verlaagde werking van het 
verwarmingssysteem (bv. ’s nachts in 

een woning of tijdens het weekend in 
een schoolgebouw).

Hoewel dit onderwerp deel uitmaakte van 
een weinig gekende bijlage van de norm 
NBN  B  62-003, werd het in de praktijk 
bijna nooit in rekening gebracht. Gelet op 
de verstrenging van de energieprestatie 
van gebouwen, dient men voortaan echter 
bijzondere aandacht te besteden aan het 
opwarmingsvermogen, dat aan belang 
wint ten opzichte van de warmteverliezen 
door transmissie en door ventilatie. Dit is 
de reden waarom dit aspect opgenomen 
werd in de genormaliseerde rekenme-
thode. Het gebruik van tabelwaarden 
vergemakkelijkt deze berekening.

In bepaalde gevallen, met name wanneer 
het regelsysteem tijdens de koudste 

dagen automatisch de verlaagde werking 
kan uitzetten, is het niet per se nodig om 
bij de dimensioneringsberekening van 
de verwarmingsinstallaties rekening te 
houden met het opwarmingsvermogen. 
Het strekt echter tot aanbeveling om 
hierover duidelijke afspraken te maken 
met de klant.

Ventilatieverliezen

Een tweede wijziging betreft de meer 
gedetailleerde berekening van de venti-
latieverliezen en het in rekening brengen 
van de luchtdichtheid van de gebouwen. 
Men moet met andere woorden beschik-
ken over nauwkeurige informatie omtrent 
de ventilatiedebieten en de temperatuur 
van de toevoerlucht bij mechanische 
toe- en afvoerventilatie. Bovendien kan 
het vermogen van de verwarmingsin-
stallaties verlaagd worden door meer 
luchtdichte gebouwen te ontwerpen en 
te bouwen. We willen erop wijzen dat het 
gebruik van ontstenteniswaarden ener-
zijds toelaat om over te gaan tot een bere-
kening van de warmteverliezen – zelfs 
bij gebrek aan bepaalde gegevens – en 
anderzijds om een onderdimensionering 
door de toepassing van te lage luchtde-
bieten te vermijden. Hiertoe dient men 
echter wel de netto vloeroppervlakte en 
het binnenvolume van de verschillende 
ruimten te kennen.

Transmissieverliezen

Een derde belangrijke wijziging betreft de 
berekening van de transmissieverliezen 

26 WTCB-Contact 2015/4

http://www.wtcb.be


TC Verwarming en klimaatregeling

Nuttige informatie
Voortaan kan men beter de term ‘warmtebelasting’ hanteren in plaats van 
‘warmteverliezen’. Deze term omvat immers zowel de warmteverliezen door 
transmissie en door ventilatie als het opwarmingsvermogen.

Een van de belangrijkste wijzigingen die doorgevoerd werden in 
de norm NBN EN 12831 betreft het opwarmingsvermogen.

Op de WTCB-website wordt er een  
gratis rekentool voor bouwprofessionelen  
ter beschikking gesteld.

via de grond. Men moet immers niet 
langer de warmteverliezen naar de grond 
toe berekenen, maar wel naar buiten 
toe doorheen de grond. Dit impliceert 
dat men een correctie dient toe te pas-
sen op de warmtedoorgangscoëfficiënt 
(U-waarde) van de vloeren en de muren 
die in contact staan met de grond. 
Hiertoe kan men een beroep doen op 
de tabellen en grafieken die in de norm 
vermeld worden. Indien men de WTCB-
rekentool gebruikt, wordt deze correctie 
automatisch doorgevoerd. De bruto 
vloeroppervlakte en de blootgestelde 
perimeter van de ruimten die in contact 
staan met de grond dienen hiertoe wel 
gekend te zijn.

Bij bestaande gebouwen is het niet 
altijd vanzelfsprekend om de U-waarde 
van de verschillende wanden te weten 
te komen. Hoewel een grondige kennis 

van de wandsamenstelling en een nauw-
keurige berekening van hun U-waarde in 
deze context ten stelligste aanbevolen 
is, moet men zich ervan bewust zijn 
dat dit in de praktijk niet altijd moge-
lijk is. Om dit probleem te verhelpen, 
werd de catalogus van de indicatieve 
U-waarden van een aantal courante 
wanden bijgewerkt en eveneens gratis ter 
beschikking gesteld op de WTCB-website 
(www.wtcb.be, rubriek ‘Rekentools’). ❙

C. Delmotte, ir., laboratoriumhoofd,  
laboratorium Prestatiemetingen  
technische installaties, WTCB

Dit artikel werd opgesteld in het kader van  
de activiteiten van de Normen-Antenne  

‘Energie en binnenklimaat’, gesubsidieerd 
door de FOD Economie.
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1 | Drie aansluitingsmogelijkheden tussen het warmteterugwinningssysteem, de mengkraan en 
het SWW-productietoestel

Teneinde tegen het jaar 2020 het doel van de bijna‑energieneutrale gebouwen (NZEB of Nearly Zero Energy 
Buildings) te bereiken, is de jacht op energieverspilling geopend. Sanitair warm water (SWW) wordt doorgaans 
opgewarmd tot 60 °C en wordt na gebruik rechtstreeks naar de riolering afgevoerd, met alle warmteverliezen 
van dien. Warmteterugwinningssystemen voor douches kunnen in deze context een nuttige oplossing vormen. 
Hoewel de toepassing van deze systemen al wijd verspreid is in het buitenland, worden ze in België nog steeds 
niet of zelden gebruikt.

Warmteterugwin-
ningssysteem

Water op 10 °C

Water op 10 °C

Water op 10 °C

Water op 60 °C

Water op 60 °C

Water op 60 °C

Water op 40 °C

Water op 40 °C

Water op 40 °C

1.1

1.2

1.3

SWW-productietoestel

SWW-productietoestel

SWW-productietoestel

Water op 
± 25 °C

Water op ± 25 °C

Water op 
± 25 °C
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Warmteterugwin-
ningssysteem

Warmteterugwin-
ningssysteem

Warmteterugwinning uit afvalwater

De systemen voor de warmteterugwin-
ning uit afvalwater bestaan al sinds het 
begin van de jaren 1990. Ondanks de 
25  jaar ervaring met deze technologie 
en de vooruitgang die hierin geboekt 
werd, is het gebruik ervan vooralsnog 
niet ingeburgerd bij de Belgische ont-
werpers en installateurs. Nochtans zullen 
deze toestellen – gelet op de progres-
sieve evolutie naar bijna-energieneutrale 
gebouwen – zonder twijfel hun plaats 
vinden in de brede waaier aan technische 
oplossingen. Daarom is het belangrijk 
om hun werking te kennen.

Werkingsprincipe

Het warmteterugwinningssysteem 
bestaat uit een warmtewisselaar die 
opgebouwd is uit een concentrisch of 
ondergedompeld buizenstel dat de 
warmteoverdracht tussen het afge-
voerde afvalwater (30 tot 35 °C) en het 
toegevoerde koude water (10 tot 20 °C) 
doorheen een enkele of een dubbele 
wand verzekert. Dit systeem impliceert 
doorgaans dat de toevoer van het warme 
water en de afvoer van het afvalwater 
gelijktijdig plaatsvinden. In het geval 
van eengezinswoningen wordt het door-
gaans enkel voor de douche gebruikt. In 
grote gebouwen kan men daarentegen 
overwegen om warmte terug te winnen 
uit al het grijze water.

Aansluiting

Er bestaan drie aansluitingsmogelijkhe-
den (zie afbeelding 1):
• 1.1: het voorverwarmde water stroomt 

zowel naar het SWW-productietoestel 

Afvoer

Afvoer

Afvoer
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2 | Evolutie van het rendement in functie van de duur van de douche en de geleidelijke vervuiling 
van het systeem

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Duur van de douche [min]

60

50

40

30

20

10

0

Re
nd

em
en

t [
%

]

Tal van factoren beïnvloeden de water-
temperatuur aan de ingang van het  
systeem en doen het rendement dalen.
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Via de WTCB-Mail (zie www.wtcb.be) blijft u op de hoogte van de verschijning van 
de lange versie van dit artikel: WTCB-Dossiers 2015/4.13

Gemeten rendement

Systeem met zwakke inertie

Systeem met sterke inertie

als naar de mengkraan van de douche
• 1.2: het voorverwarmde water stroomt 

enkel naar de mengkraan
• 1.3: het voorverwarmde water stroomt 

enkel naar het SWW-productietoestel.

Rendementen

Het thermische rendement van het 
warmteterugwinningssysteem is de ver-
houding tussen het warmteverlies van 
het afvalwater en het verschil tussen de 
ingangstemperatuur van het afvalwater 
en die van het koude water in het toe-
stel. De meeste op de markt verkrijgbare 
modellen beschikken over een door het 
gelijknamige certificatieorganisme toege-
kend Kiwa-certificaat, dat de rendemen-
ten voor verschillende gebruiksdebieten 
vermeldt. De recente modellen behalen 
thermische rendementen van 25 tot 70 %.

Invloedsparameters

In de praktijk bestaan er tal van aan de 
uitvoering en het gebruik verbonden 
factoren die de temperatuur van het 
water aan de ingang van het warmtete-
rugwinningssysteem beïnvloeden en het 
rendement doen dalen (werkelijk rende-
ment, rekening houdend met alle andere 
factoren). Enkele daarvan zijn reeds goed 
gekend, een aantal andere daarentegen 
waren dit tot voor kort nog niet:
• het aansluitingstype (zie afbeelding 1): 

aansluiting  1.2 brengt ten opzichte 
van aansluiting  1.1 doorgaans een 
rendementsverlies van ±  20  % met 
zich mee (en bij aansluiting 1.3 loopt 
dit zelfs op tot ± 30 %)

• de douchekop – in metaal of kunststof 
(de inertie van de materialen) – en zijn 
gebruiksdebiet

• het type douche – zonder deur, met 
gordijn of een gesloten cabine – alsook 
de open ruimten onder- en bovenaan 
de deur hebben een aanzienlijke 
invloed op de waterverdamping. Deze 
veroorzaakt op haar beurt een niet te 
verwaarlozen afkoeling van het water 
aan de ingang van het warmteterugwin-
ningssysteem

• de douchebak: inertie van de materi-
alen en snelheid van de afvalwateraf-
voer. Elke vertraging in de overdracht 
leidt tot een bijkomende afkoeling 
van het water

• de afstand tussen het warmteterugwin-

ningssysteem en de douchebak: er 
kan warmteverlies optreden ter hoogte 
van de afvoerleiding en de eventuele 
dekvloer. Het warmteterugwinnings-
systeem moet dus zo dicht mogelijk 
bij de douche geplaatst worden en de 
afvoerleiding dient tot aan dit systeem 
thermisch geïsoleerd te worden

• het type warmteterugwinningssys-
teem: volgens het meestroom- of het 
tegenstroomprincipe en de inertie van 
de scheidingswand

• de gebruiksduur van de douche: 
zoals blijkt uit de blauwe kromme in 
afbeelding 2 is het systeemrendement 
eveneens afhankelijk van de gebruiks-
duur. Het systeem vereist immers 
een bepaalde tijd om zijn maximale 
rendement te behalen

• de geleidelijke vervuiling van de bin-
nenwand (van de afvalwaterafvoer-
leiding): deze houdt de warmteover-
dracht op en verhoogt de inertie van het 
systeem. Een regelmatig onderhoud is 
aanbevolen om de initiële prestaties 
te behouden.

Gelet op de frequentie en de moge-
lijks korte duur van de douches (1 tot 

3 minuten), strekt het tot aanbeve-
ling te opteren voor een systeem met 
een zwakke inertie (dunne scheidings-
wand tussen beide vloeistoffen die een 
goede thermische geleidbaarheid en 
een geringe warmtecapaciteit vertoont), 
wat overeenkomt met de (theoretische) 
groene kromme in afbeelding  2. Een 
systeem met een sterke inertie of een 
vervuild uitwisselingsoppervlak zal zijn 
rendement zien evolueren volgens de 
(theoretische) rode kromme.

Verhoopte besparingen

In het licht van dit alles stellen we vast 
dat de beoordeling van het potentieel 
van een dergelijk systeem in een welbe-
paald project een moeilijke zaak blijft, 
als gevolg van de talrijke parameters die 
de werkelijk terug te winnen hoeveelheid 
energie beïnvloeden. De lange versie van 
dit artikel zal de relatieve invloed van de 
belangrijkste parameters belichten. ❙

O. Gerin, ir., onderzoeker,  
laboratorium Watertechnieken, WTCB
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TC Beheer

De norm ISO 9001 is met haar tot op heden meer dan 1,2 miljoen toegekende certificaten wereldwijd het meest 
gebruikte middel om een organisatie in goede banen te leiden. Zij biedt immers een kader voor continue 
verbetering en zorgt ervoor dat er op een aangepaste en efficiënte manier aan de behoeften van de klanten 
beantwoord wordt.

Doorgevoerde wijzigingen

De herziening van de norm ISO  9001 
heeft tot doel het concurrentievermogen 
van de bedrijven te blijven aanscherpen. 
Het komt er immers niet alleen op neer 
om de werking van het bedrijf te verbete-
ren, maar ook om producten of diensten 
aan te bieden die overeenstemmen met 
de wensen van de klant en de wettelijke 
en reglementaire eisen. Hiertoe worden 
er vier belangrijke nieuwigheden toege-
voegd aan de nieuwe versie van de norm.

De eerste nieuwigheid moet de bedrijven 
in staat stellen om beter te anticiperen op 
risico’s en kansen; onder de term ‘risico’ 
verstaat men het effect van een onzeker-
heid op een verhoopt resultaat. Het gaat 
hier met andere woorden om potentiële 
gebeurtenissen en hun potentiële gevol-
gen. Het bedrijf moet de risico’s identifi-
ceren en de nodige maatregelen treffen 
om hierop in te spelen. Deze maatregelen 
en de omvang van de controles zullen 
afhangen van de geïdentificeerde risico’s 
(meerkosten, langere termijnen, lagere 
kwaliteit, veiligheidsproblemen ...) en 
de potentiële impact ervan, zij het op 
technisch vlak (de regels van de kunst) 
of met betrekking tot de verschillende 
processen (offerte, bestelling, voorbe-
reiding, aankoop, uitvoering, levering).

Teneinde de bedrijven bewust te maken 
van het nut van een dergelijke risicoana-
lyse en hen toe te laten deze analyse af 
te stemmen op hun eigen organisatie en 
het specifieke karakter van hun werven, 
zijn onze medewerkers momenteel de 
applicatie C-RISK aan het ontwikkelen.

De tweede nieuwigheid in de herziening 
heeft tot doel om het kwaliteitsma-

nagement in over-
eenstemming te 
brengen met de 
bedrijfscontext en 
-strategie. Hiertoe 
zal het bedrijf niet 
alleen rekening 
moeten houden 
met de uitdagin-
gen op het gebied 
van de waarden, 
de cultuur, de 
kennis en de 
prestaties, maar 
eveneens met de 
juridische, tech-
nologische, concurrentiële, sociale en 
economische aspecten.

De derde nieuwigheid zou de proces-
benadering nog efficiënter moeten 
doen verlopen, onder meer dankzij 
de beoordeling en de verbetering van 
de prestaties van het kwaliteitsma-
nagementsysteem. Zo moet er voor elk 
proces duidelijk aangegeven worden 
waar de verantwoordelijkheden liggen. 
De goede werking van de processen zal 
ondersteund worden door gedocumen-
teerde informatie en een procesgerichte 
denkwijze.

De laatste nieuwigheid betreft het in 
aanmerking nemen van de belangheb-
benden die een impact hebben op het 
managementsysteem (bouwheer, ont-
werper, gebruikers, omwonenden ...).

Om de synergie tussen de verschillende 
managementsystemen (kwaliteit, veilig-
heid, milieu ...) te vereenvoudigen en te 
versnellen, heeft de norm ISO 9001 een 
nieuwe structuur aangenomen, zoals 
voorgesteld in bovenstaand schema.

De herziening uit 2015 bevat geen eisen 
meer met betrekking tot het kwaliteits-
handboek, de kwaliteitsregistraties 
en de gedocumenteerde procedures, 
maar schrijft wel voor dat het bedrijf 
zijn gedocumenteerde informatie moet 
bewaren (de vroegere registraties) en 
updaten (de vroegere procedures). 
Het vroegere onderscheid tussen pro-
cedure, document en registratie werd 
dus opgeheven.

Overgangsperiode

De nieuwe versie van de norm is ver-
schenen op 18 september 2015. De 
bedrijven beschikken over een over-
gangsperiode van drie jaar om de hierin 
opgenomen wijzigingen door te voeren 
in hun managementsysteem. Zodra 
hun systeem volledig up-to-date is, 
kunnen ze na een positieve audit het 
ISO 9001:2015-certificaat ontvangen. ❙

D. Pirlot, m.c.f.w., en O.Sabbe, ing.,  
departement Communicatie en beheer, WTCB

BCCA-auditeurs – BCQS-adviseurs 

ISO 9001 versie 2015:  
continue verbetering van uw  
kwaliteitsmanagementsysteem

Ondersteuning (§ 7)

Uitvoering (§ 8)

Planning (§ 6)

Leiderschap (§ 5)

Context (§ 4)

Beoordeling van de 
prestaties (§ 9)

Verbetering (§ 10)

Nieuwe structuur van de norm ISO 9001
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Publicatie van het Wetenschappelijk en Tech-
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf, inrichting 
erkend bij toepassing van de besluitwet van 
30 januari 1947

Verantwoordelijke uitgever: Jan Venstermans, 
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

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

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

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

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

(02/655.77.11), per fax (02/655.79.74) als per e-mail (info@bbri.be) contact opnemen met 
J.-P. Ginsberg.

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

Plaatsing van ETICS

Deze cursus bestaat uit twee avondsessies, telkens van 18u45 tot 21u45, in:
Gent (Confederatie Bouw): maandag 18 en 25 januari 2016
Kortrijk (Syntra): donderdag 28 januari en 4 februari 2016
Mechelen (Syntra): maandag 15 en 22 februari 2016
Hasselt (Confederatie Bouw): maandag 29 februari en 7 maart 2016
Sint‑Niklaas (Confederatie Bouw): donderdag 17 en 24 maart 2016

WTCB-wintercursussen

Luchtdichtheid van gebouwen:
een essentieel aspect van de energieprestaties van gebouwen

Deze cursus bestaat uit twee avondsessies, telkens van 18u45 tot 21u45, in:
Sint‑Niklaas (Syntra): dinsdag 19 en 26 januari 2016
Mechelen (Syntra): woensdag 27 januari en 3 februari 2016
Kortrijk (Confederatie Bouw): dinsdag 16 en 23 februari 2016
Gent (Confederatie Bouw): dinsdag 12 en 19 april 2016
Heusden‑Zolder (Cedubo): maandag 18 en 25 april 2016

Bij voorkeur inschrijven via de website www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).

http://www.wtcb.be


Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan vijftig jaar hét wetenschappelijke en technische middelpunt 
van de bouwsector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinancierd met het lidgeld van 
85.000 aangesloten Belgische bouwbedrijven. Dankzij deze heterogene ledengroep zijn 
bijna alle bouwberoepen vertegenwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- 
en productverbetering.

Onderzoek en innovatie 
Een industrietak zonder innovatie is als cement zonder water. Het WTCB heeft er daarom 
voor gekozen om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de 
noden van de sector. De Technische Comités die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samen-
gesteld uit bouwprofessionelen (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 ontwik-
kelingsprojecten (contractresearch). Zo is het Centrum niet alleen nauw betrokken bij de 
activiteiten van de nationale (NBN), Europese (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 efficiënte manier 
te delen met de bedrijven uit de sector, kiest het Centrum resoluut de weg van de in-
formatica. 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 persoonlijk 
contact is vaak nog steeds de beste aanpak. Jaarlijks organiseert het Centrum ongeveer 
650 informatiesessies en themadagen voor bouwprofessionelen. Ook de aanvragen 
voor onze afdeling Technisch advies blijven binnenstromen, met meer dan 26.000 
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

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

• ICT-kenniscentrum voor bouwprofessionelen  
(ViBo)

• Digitaal documentatie- en informatiecentrum voor de 
bouw- en betonsector (Betonica)

Brussels Meeting Centre
Poincarélaan 79, B-1060 Brussel 
tel. 02/529 81 29

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
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