
Liesbeth Steelandt SV. Deel 0: Inleiding  1 

1 Waarom bouwen? 

 Om te voldoen aan de behoefte om zich te beschutten. Deze beschutte ruimte moet voldoen aan 
materiële en immateriële elementen. 

Materiële elementen Immateriële elementen 

Tegen natuurlijke verschijnselen 
 regen, wind, sneeuw, temperaturen… 
 licht (vb. bij glazen koepel) 
 geluid (buiten of onderling = tolerantie 

wetgeving evolueert: strengere normen 
i.v.m. akoestiek ! 

 vocht: zeer belangrijk !! 

 rust 

 afzondering 

 stilte 

 als teken in het landschap 

 een aanwezigheid: symbool, kunst… 

Om te wonen met onze spullen: individueel of col-
lectief 

 

Functie van het gebouw: wonen, school, fabriek… 
 veel woontypologieën in de wereld 

 

 
Verschillende fasen: 

1. ruwbouw 
2. gesloten ruwbouw (dak, ramen en deuren) 
3. afwerking 

2 Waar bouwen? 

Diverse mogelijkheden: 

 Boven- of ondergronds? 

 Mobiel (boot, caravan) of vast aan de bodem? 

 Tent (nomaden) 

Natuurwetten spelen belangrijke rol (m.b.t. de plek): 

 Bovengronds = bovenbouw: wind, temperatuur 
 Ondergronds = onderbouw: grondsamenstelling (draagkracht), grondwater (overstroming) 

3 Hoe bouwen? 

De verschijningsvorm van hoe wij bouwen resulteert in wanden en wanddoorbrekingen met invulelemen-
ten. 

3.1 WANDEN 

Door wanden ontstaat een “binnen” en een “buiten. Ze zijn ook ruimtescheidend. 

Soorten: verticaal, horizontaal, hellend en gebogen 
  binnen- en buitenwanden. 
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3.2 WANDDOORBREKINGEN EN INVULELEMENTEN 

Wanddoorbrekingen:  licht, lucht, afvoer gassen, binnen- en buitengaan… 

 Belangrijk voor ventilatie. Hiermee kan je luchtvochtigheid en vochtproblemen vermijden. 

Invulelementen:  deur, raam, poort, koepel… 

3.3 BOVENBOUW EN ONDERBOUW 

Bovenbouw: het bovengronds waarneembaar gebouw, boven het maaiveld. 

Onderbouw: delen die zich onder het maaiveld bevinden (kelder, grond, funderingen…) 

4 Bouwconstructie of –methodiek 

4.1 DEFINITIE 

Bouwconstructie is de logische opbouw of samenstelling van bouwonderdelen tot een bouwgeheel, reke-
ning houdende met: 

 Uitvoeringsmethodes 

 Uitvoeringstermijnen 

 Volgorde van uitvoering (en voortijdelijkheid) 

 Veiligheid 

 Flankerende studiegebieden: 
o Bouwfysica 
o Bouwstabiliteit 
o Bouwtechnologie 
o Bouwprijs 
o Bouwesthetiek 

 

 

 

1. Bouwfysica 

De studie van natuurlijke verschijnselen in de bouw. Ze bepalen deze condities voornamelijk m.b.t. tem-
peratuur, vocht, licht, wind en geluid. 

2. Bouwstabiliteit 

Het is de studie van structuur en stabiliteit. Het bepaalt de werking en de dimensies van de constructieve 
onderdelen. Onze constructies hebben een eigen structuur en gewicht, en ze moeten bestand zijn tegen 
het doel waartoe ze moeten dienen. 

  

Bouwconstructie 

Bouwfysica Bouwstabiliteit Bouwtechnologie Bouwprijs Bouwesthetiek 

Veiligheid 
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Uitwendige krachten 

Nuttige belasting  

Eigen gewicht hout:    500 à 800 kg/m³ 
gewapend beton:  1200 à 2500 kg/m³ 
metselwerk:  500 à 1600 kg/m³ 

Toevallige lasten Sneeuw:  50 kg/m³ 
wind:   200 kg/m³ 
Voor woonhuizen lager dan 16 m moet je geen re-
kening houden met de windbelasting. 

Grond- en waterdruk  

Aardbevingskrachten  

Krachten door calamiteiten Optie 1:  zeer sterk gebouw 
  (duur, bestand tegen schokken) 
Optie 2: zeer licht gebouw 
  (goedkoop, minder schade) 

 
Inwendige krachten: 

Deze zijn het gevolg van door uitwendige krachten veroorzaakte vormveranderingen. Vormveranderingen 
en inwendige krachten gaan dan ook steeds samen. 

3. Bouwtechnologie 

De studie van materialen en hun eigenschappen. We moeten rekening houden met de voor- en nadelen 
van materialen. 

Worden de materialen ter plaatse vervaardigd? 

 In sito:  ter plaatse vervaardigd 

 Prefab: niet ter plaatse vervaardigd 

 Semi-prefab: een element dat deels ter plaatse en deels op voorhand gemaakt wordt. 

4. Bouwprijs 

We moeten rekening houden met het beschikbaar budget en de prijs-kwaliteitverhouding. De bouwkost 
bedraagt tegenwoordig ong. € 1000.00 à € 1200.00 / m². 

 Er is een grote stijging in de bouwprijs te merken t.g.v. de materiaalkost, loonkost, transportkosten 
en het in rekening nemen van wetgeving en andere eisen (domotica, airco…) 

5. Bouwesthetiek 

Ons esthetisch gevoel is van invloed bij de conceptie van gebouwen. Het heeft een psycho-sociale invloed. 
Architectuur is daarbij van openbare orde. 
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4.2 DENKPATROON 

De bouw van een verticale wand (spouwmuur), horizontale wand (vloer, plat dak), hellende wand (hellend 
dak), gebogen wand (trappenhuis, tuinmuur),… kan omgezet worden in een denkpatroon waarbij dimensie, 
dikte en opbouw in functie zijn van: 

Drager Het te maken met het structurele concept van het gebouw. 
(constructief element of ruwbouw) 

Afwerking (1) Heeft diverse doelen: 

 Waterdichtheid 

 Esthetiek en functionaliteit 

Ruimte voor diverse Leidingen, uitvulling/dekvloer, thermische en akoestische isolatie, plasticfolie… 

Afwerking (2)  

4.3 OPBOUWMETHODES 

1. Massiefbouw 

Bouwmethode met een massieve muur (uit vb. steen of gewapend beton). De dragende muren brengen 
over de volledige lengte het gewicht over naar de funderingen. Dit wordt meestal gebruikt voor woningen. 

2. Skeletbouw 

Bouwmethode waarbij de belastingen die op een gebouw werken, zowel de verticale als de horizontale, 
door een geraamte of skelet worden overgebracht naar de fundering. Gevels, muren en tussenwanden 
hebben alleen een ruimtescheidende functie. Dit wordt gebruikt bij scholen, kantoorgebouwen… 

3. Gemengde structuur 
4. Driedimentionele structuur 

5 Het bouwproces 

5.1 DEELNEMENDE PARTIJEN 

Opdrachtgever, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, EPB verslaggever… 

6 Voorstellingswijzen 

6.1 TEKENCODES, LEGENDE, SCHAAL… 

Voor de verschillende codes: zie pag. 11 in de cursus. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gevel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_(bouwsel)
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1 Algemeen 

1.1 INLEIDING 

Aanleiding tot funderingsprobleem Funderingsproblemen 

 Slechte grondkennis 

 Slecht ontworpen funderingen 

 Slecht uitgevoerde funderingen (vb. verkeer-
de betonsamenstelling) 

 Verzakkingen 

 Scheuren in het metselwerk 

 Beschadiging van de afwerking 

 Lekken van leidingen 

 Vochtinfiltraties / vocht in kelders 

 Slecht functionerend schrijnwerk 

 
 Herstellen is moeilijk,   tijdrovend en duur! 

1.2 ROL VAN DE FUNDERINGEN 

1. De “belasting” van het gebouw opvangen en deze met voldoende veiligheid aan de grond overdra-
gen. 

Belasting: 

 eigen gewicht van het gebouw 
 Exploitatielasten (gebruiksbelastingen) 
 Wind- en sneeuwbelasting 
 De gevolgen van thermische bewegingen 
 In sommige gevallen grond- en waterdruk 

2. De stabiliteit van de constructie verzekeren, ook al gaat de belaste bodem vervormen. 
3. Gebouw beschermen tegen het vocht dat aanwezig is in de grond. 
4. De aanwezigheid van thermische bruggen vermijden. 
5. De aardingslus van de elektrische installatie omsluiten 
6. De doorgang van ondergrondse leidingen mogelijk maken. 

1.2.1 Bepalen van de diepte bij de funderingsaanzet 

Rekening houden met volgende factoren: 

Vorstvrije diepte 
(bij ons 70 à 90 cm onder het maaiveld) 

Vries en dooi zorgen voor aanzienlijke volume-
veranderingen en grote krachten waardoor in 
een gebouw scheuren kunnen ontstaan. 

Eventuele zwelling en inkrimping door veranderingen in het 
watergehalte. 

 kleigronden 

Eventuele erosie door waterstromen en daardoor onder-
spoeling van de funderingen 

 sterk hellende terreinen 

De grondwaterstand m.b.t. de uitvoeringsmogelijkheden, 
de draagkracht en weerstand tegen onderdruk 

 

Onregelmatigheden in de ondergrond Zoals vroegere werken zoals rioleringen, water-
putten, oude wallen, funderingsresten… 

Wortelvrije grond 
Door uitdroging te wijten aan seizoensschommelingen of 
aanwezigheid van snelgroeiende bomen kan met belangrij-
ke zettingen bekomen. 

De variatie te wijten aan deze bomen kan tot 
meer dan 3 m diepte reiken en is voelbaar bin-
nen een straal van 10 à 15 m.  De wortels van 
bomen zijn hinderlijk, en men kan aannemen dat 
ze vaak even ver reiken als de boom hoog is. 
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1.3 FUNDERINGSBODEMS 

1.3.1 Aard van de grond 

We onderscheiden losse grond en rotsachtige grond. 

 Losse grond bestaat vaak uit korrels, lucht en water. De aard ervan kan bepaald worden op basis 
van de korrelgrootte! 

Opgaand onderscheiden we klei, leem, zand, grind, keien of stenen. Vanaf fijn zand (0.06 mm) zijn de kor-
rels met het blote oog zichtbaar. Losse grond is dikwijls samengesteld uit een mengsel van voornoemde ty-
pen of verscheidene stoffen waarvan de meest voorkomende organische en kalkhoudende stoffen. 

 Ophogingen kunnen uitgevoerd zijn met voornoemde grondsoorten (losse of rotsachtige grond) al 
dan niet gemend met andere materialen (baksteen, hout, kunststoffen…) 

1.3.2 Compactheid van de grond 

 Een compacte grond ondergaat weinig zetting wanneer hij belast wordt. 

 Een grond die niet compact is ondergaat grote zettingen. Het is gemakkelijker het lucht- of water-
volume die hij bevat te verminderen. 

1.3.3 Zetting van de grond 

De zetting is de evolutie van de vervorming van de belaste grond in functie van de tijd. 

 Losse bodems zetten zich snel. Door de druk wordt het water uiteengedreven. Dit verloopt vlot ge-
zien de grote doorlatendheid. Het grootste gedeelte van de zetting gebeurt op het moment zelf van 
uitvoering. 

 In vaste grond met zeer fijne korrels kan het water slechts langzaam ontsnappen omdat de doorla-
tendheid klein is. Het zettingverschijnsel voor dit bodemtype kan jaren duren. 

belangrijk is dat het gebouw gelijkmatig zakt! 

1.3.4 Draagvermogen van de grond 

1. grensdraagvermogen 

Boven welke druk de zetting van de fundering onder constante belasting toeneemt. 

 Dit kan worden bepaald uitgaande van de mechanische karakteristieken van de grond. 

2. toelaatbaar draagvermogen (evenwichtsdraagvermogen) 

Deze waarden die van tevoren bepaald worden steunen op praktijkgegevens en kunnen gebruikt worden 
voor een voorontwerp. Controle ter plaatse blijft noodzakelijk. Men spreekt ook van het evenwichtsdraag-
vermogen omdat er evenwicht moet zijn tussen de actie van de belasting en de reactie van de grond. 

 Wordt bekomen door het grensdraagvermogen te delen door een veiligheidscoëfficiënt. 

3. vormveranderingdraagvermogen 

Tijdens het optrekken, het afwerken en het belasten van het bouwwerk, zal de grond onder de fundering 
vervormen tot het stadium van evenwicht tussen actie en reactie. Afhankelijk van de constructie wordt een 
maximaal toelaatbare vormverandering voor het draagvermogen vastgesteld. Indien deze grens wordt 
overschreden kan er wel een evenwichtstoestand worden bereikt, maar zijn de zettingen niet meer toe-
laatbaar. 
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1.3.5 Verloop lastzakkingsdiagram van een belaste vierkante funderingsplaat 

Zie diagram pag. 17-18 

veiligheidscoëfficient = Pe/Pe’ (resultaat moet tussen 2 en 3 liggen) 

 Indien Pe’ < Pv zullen de zettingen steeds binnen de perken blijven van het toelaatbare, rekening 
houdend met de vervormbaarheid van de constructie. 

1.3.6 Toe te laten druk 

De toelaatbare druk moet volgen uit het evenwichtsdraagvermogen en het vormveranderingsdraagver-
mogen. 

 Niet enkel de karakteristieken maar ook de oppervlakte van de grond speelt hierbij een rol. Bij een 
groter belast oppervlak dringt de spanningsverhoging door tot diepere lagen waardoor ook de zet-
ting toeneemt. Daarom is het nodig dat een grondonderzoek wordt verricht warbij de grond tot op 
voldoende diepte wordt verkend. 

1.3.7 Grondeigenschappen 

De goede of slechte eigenschappen van de bodem kunnen een bepaald funderingstype opleggen of andere 
uitsluiten. het is dus van belang de grondeigenschappen te kennen vooraleer het funderingstype en de 
structuur van het gebouw te kiezen. 

Rotsgesteente Uitstekende bouwgrond bij voldoende dikte 

Zand- en grindgronden Goede bouwgronden indien voldoende dik en homogeen. Grof zand heeft meer 
draagkracht dan fijn zand. Drijfzand is niet geschikt. 

Klei- en leemgronden Matig tot goede bouwgrond bij voldoende dikte. Zettingverschijnselen kunnen zich 
voordoen. 

Veengronden Ongeschikt voor fundering: er moet gezocht worden naar meer draagkrachtige on-
derliggende lagen. 

Mergel Koolzure kalkformatie met voldoende laagdikte is goed aanvaardbaar indien het 
draagvlak horizontaal is en de mergel niet kan verwerken. 

Teelaarde Is ongeschikt als funderingsbodem en moet afgegraven worden. 

Ophogingen De aard van het materiaal en de graad van verdichting zijn van belang. Ophogings-
grond is weinig betrouwbaare funderingsgrond die doorgaans een grondige studie en 
bijzondere oplossing vereist. 

1.4 FUNDERINGSPROBLEMEN 

1.4.1 Differentiële zettingen 

Probleem doet zich voor wanneer de belaste grond op niet gelijkmatige manier gaat vervormen. 

 Dragende muren van metselwerk zijn gevoelig voor differentiële zettingen. Mogelijke uitbuigingen 
dienen opgevangen met elementen van gewapend beton. Het schaderisico wordt meestal sterk 
beperkt door bepaalde delen van de constructie afhankelijk te maken d.m.v. verticale voegen voor-
al voor de delen die verschillende worden belast, verschillend zijn gefundeerd of een ongelijkmati-
ge vervormbaarheid hebben. 

1.4.2 Globale zettingen 

Wanneer stijve funderingen in staat blijken alle differentiële zettingen op te vangen gedraagt het gebouw 
zich als een “eenvormige”, niet vervormbare fundering. In dat geval kan zich een globale zetting voordoen 
die verticaal of schuin kan verlopen. Het gebouw zakt weg of gaat overhellen. 
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Globale zettingen komen voor bij samendrukbare grondlagen met zeer veranderlijke dikte en bij sommige 
ophogingen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de toren van Pisa. 

1.4.3 Grondwater 

De problemen als gevolg van stijgvocht en doorsijpelingsvocht moeten aangepakt worden d.m.v. juist ge-
plaatste membranen en gepaste technieken voor waterdichtheid van ondergrondse constructies. Ook de 
invloed van grondwater op fysische eigenschappen van de grond moet in overweging genomen worden. 

 Funderingen moeten daarom voldoende diep aangelegd worden om te beletten dat de vorst de 
grond doet opzwellen. 

Sommige plastische bodems zoals klei en leem (zwelgronden) hebben de eigenschap van volume te vermeer-
deren samen met hun watergehalte. Omgekeerd is ook volumevermindering mogelijk door uitdroging. 

 Deze kunnen aanleiding geven tot schade. 

De aanwezigheid van populieren, wilgen en olmen, die veel water nodig hebben, kan op gevaarlijke wijze het 
watergehalte op grote diepte en op aanzienlijke afstand van de stam doen dalen. 

 Funderingen minimul 1m diep maken en indien mogelijk buiten de invloedszonde van de bomen. 

Een fundering op harde kleigrond kan inzakken wanneer de grond “zacht” wordt door de regen. 

 Een goede afvoer van regenwater (drainage) is noodzakelijk ! 

Lekkagewater (afval- of regenwater) dat zich in de grond verspreidt kan ook de oorzaak zijn van schade aan 
de funderingen. 

Verlaging van de grondwaterstand door drainage of pompen kan bij funderingen op samendrukbare bodems 
zettingen veroorzaken. 

1.5 GRONDONDERZOEK 

Alvorens de funderingen te ontwerpen moet de bouwgrond ter plaatse worden onderzocht door de archi-
tect en/of ingenieur. 

Elementen die aanwijzingen geven over de bodemkwaliteit: 

 De topografie (plaatsbeschrijving) van de grond 

 De aard van de bodem (welke fundering kan je verwachten  prijs?) 

 Water en plantengroei 

 Menselijke activiteit 

Men komt veel te weten van andere bouwers in de omgeving. Het is belangrijk te weten hoe aanpalende 
constructies zijn gefundeerd, en of er eventuele problemen zijn met de funderingen. Aanvullende inlichtin-
gen kan je bekomen bij het gemeentebestuur en bij de Geologische Dienst van België. 

 Wanneer de bekomen inlichtingen niet voldoende zijn of er tekenen zijn van slechte grondkwaliteit 
kan je een grondonderzoek in de diepte doen zelfs voor de aankoop van de grond. De kostprijs van 
de bodemstudie (ong. € 500.00) is niet groot in vergelijking met speciale funderingen in geval van 
slechte grond. 

1.5.1 Grondboringen 

Uit de boringen kan men ter plaatse de nodige ongeroerde grondmonsters trekken. In het labo kan men 
deze verder de mechanische eigenschappen bepalen en de berekeningen maken betreffende vermoedelij-
ke zetting en evenwichtsverlies. 

Op de boorstaat vind je de verschillende grondlagen terug met hun aard, dikte, diepte en grondwaterstand 
t.o.v. het maaiveld. 
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1.5.2 Diepsonderingen 

Meestal worden 2 statistische sonderingen uitgevoerd op de plaats van de geplande constructie. Een son-
deerapparaat bestaat uit een mantelbuis (diameter = 36 mm) en een inwendig zuiver passende stang. Deze 
zijn te verlengen volgens de te bereiken diepte. De stand (diameter = 15 mm) is beëindigd door een conus 
(diameter = 36 mm) met grondvlak 10cm². 

 De resultaten van de proef gelden enkel op de plaats van de proef en geven een aanwijzing voor de 
rest van het terrein. 

Diepte van de sonderingen: 

 Min. 6 m voor funderingsblokken of platen 

 Min. 1,5 keer de kleinste afmeting voor doorlopende platen 

 Min. 1 keer de kleinste afmeting van het gebouw voor palen en putten 

Ontwikkelde druk: 

 Meestal 5 tot 10 ton (vijzeltechniek) 

 Vaak 2,5 ton bij verbouwingen 
 Hoe groter de druk, hoe groter de betrouwbaarheid van de proef. 

Statistische sondeerproef: 

Dit is de meest betrouwbare. De toegepaste druk is constant bij een snelheid van 2cm/sec. Het geeft direct 
de mechanische kenmerken en de dikte van de lagen door. 

Computerprogramma: 

= Diagrammen en listings van de registraties der metingen. 

1. Men verwijdert de conus 8cm van de mantelbuis via de sondeerstang en leest de benodigde druk 
hiervoor af op de manometer. 

2. Men laat de buis aansluiten bij de conus en drukt de buis met de stang gezamenlijk de grond in. De 
benodigde druk wordt opnieuw afgelezen op de manometer. 
 Deze dubbele bewerking wordt herhaald om de 25, 50 en 100 cm. 

De resultaten van de diepsondeerproef worden uitgezet in een diagram. Op de verticale as wordt de diepte 
uitgezet in meter, op de horizontale as wordt de conusweerstand (=puntweerstand) weergegeven in N/cm² 
en de indringingsweerstand (conus- en mantelwrijving) in N. 

Men bekomt telkens de mantelwrijving door de conusweerstand te vermenigvuldigen met 10 cm² en af te 
trekken van de totale kracht. 

Met inachtneming van een veiligheidscoëfficiënt (2à3) kan men uit de sondering de toelaatbare drukspan-
ning in de grond op zeker diepte vaststellen. 

2 Funderingstypen 

Men onderscheidt: 

 Funderingen op geringe diepte (funderingen op staal) 

 Diepfunderingen 
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2.1 FUNDERINGEN OP GERINGE DIEPTE 

De fundering vindt direct steun op de draagkrachtige gronden op vorstvrije diepte. 

Het onderpeil van de fundering ligt 1 m (3 m bij constructie met kelder) onder het maaiveld. Beneden dit 
niveau lopen de kosten voor “staalfunderingen” te hoog op, terwijl een doeltreffender oplossingen kunnen 
worden gevonden bij diepfunderingen. 

 De aanzet van de fundering moet altijd horizontaal zijn, ook als het maaiveld of de draaggrond hel-
lend is! 

De fundatie rust met verbrede voet op de grond om de belasting over een groter oppervlak te verdelen 
volgens het principe: _______________ waarbij: 

__: optredende spanning 
F  : optredende belasting 
A  : steunvlak op de grond 

De optredende spanning moet steeds lager liggen dan de breukgrens van de belaste grond. 

Meestal wordt de voet aangelegd op een overgangslaag: 

 Een vlijlaag voor gemetselde funderingen (oud systeem) 

 Een werkvloer van mager beton met minimum dikte van 5 cm in geval van funderingen in gewa-
pend beton. 

Tot de categorie funderingen op geringe diepte behoren: 

 De funderingsstroken of doorlopende funderingszolen 

 De alleenstaande zolen 

 De funderingsplaten 

2.1.1 Doorlopende stroken of zolen 

Funderingsstroken zijn goed geschikt voor constructies met dragende muren waarbij de belastingen op een 
doorlopende wijze op de bodem verdeeld worden. Niet-gewapende stroken zijn enkel geschikt voor resis-
tente (weerstand kunnen bieden) of homogene (van dezelfde samenstelling) bodems. 

Men onderscheidt: 

 Niet-gewapende stroken uitgevoerd in metselwerk, breuksteen en ongewapend beton. 

 Stroken in gewapend beton 

In metselwerk: 

Kan vaak waargenomen worden bij oude gebouwen. 

1. Op de bodem wordt een laag goed aangedamd zand aangebracht. 
2. Daarop komt een vlijlaag (laag bakstenen plat of kops gelegd) waarvan de voegen goed gevuld zijn 

met zand. De stenen moeten hard tot zeer hard zijn en worden voorzien van een laag mortelspecie 
vanaf het onderste blok (2 à 3 lagen) 

3. Daarna wordt het metselwerk vertind met een laag mortelspecie. 
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In breuksteen: 

Dit is een ouder funderingssysteem dat bijna niet meer voorkomt. Het beperkt zich tot gebieden waar (du-
re) breuksteen voorradig is. Voor de opvulling worden de dikste en meest onregelmatige breukstenen ge-
bruikt omdat ze moeilijk verwerkt kunnen worden in zichtbaar metselwerk. 

1. Uitstrijken van een zuiveringslaag op de bodem van de sleuf. 
2. Een mortellaag van 3 cm voor de onderste breukstenen. 
3. De breukstenen worden met elkaar verstrengeld tot ze stevig vast zitten, waarna ze verbonden 

worden met mortel tot de gewenste hoogte. 

In ongewapend beton: 

 Volgende samenstelling wordt aanbevolen: 

 800 l grind 

 400 l grof zand 

 250 kg cement 

Ze worden uitgevoerd door machinaal een gleuf te graven en de beton rechtstreeks erin te storten. Voor 
het betonneren plaatst men de aardingslus van de elektrische installatie. Praktisch neemt men voor de 
breedte van de funderingsaanzet de muurdikte x 2. De hoogte is in functie van B en d, zonder kleiner te zijn 
dan 20 cm. 

Gewapende funderingsstroken: 

 Geschikt voor gronden met middelmatige grond-mechanische karakteristieken. 

Indien de differentiële zetting in de lengteas van de fundering groot kan zijn (door sterk wisselende belas-
ting of heterogene grond), wordt in de strook een langswapening gebracht. 

Om de gronddruk en zettingen te beperken kan men de funderingsstroken breder maken: 

 Wapening in dwarse zin (hoofdwapening) 

 Wapening in langse zin (verdeelwapening) 
 Doordat de zool breder gemaakt wordt, moet men buigende momenten opnemen waarvoor 

dwarswapening wordt aangebracht. De funderingsstroken worden dikwijls gewapend met een ge-
last draadnet van 8 of 10 mm, waarbij de wapening in beide richtingen dezelfde is. 

Er wordt een werkvloer aangelegd van minstens 5 cm waarop de wapening gesteld kan worden. Bij een on-
regelmatige puntbelasting (kolommen) wordt voor de funderingsstrook soms een omgekeerd T-profiel ge-
bruikt om de stijfheid nog meer te verhogen. 

 

Ook de balk moet overeenkomstig gewapend worden: 

 Hoofdwapening in de langsrichting 

 Beugels als montage en dwarskrachtenwapening 

 In hellende terreinen moeten funderingsstroken met versnijdingen worden uitgevoerd. 

Betonsamenstelling: 300 kg cement/m³ beton 

 800 l grind 

 400 l zand 

 350 kg cement 
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2.1.2 Alleenstaande blokken of zolen 

De belasting van de structuur wordt op de funderingsgrond overgedragen in afzonderlijke punten. 

 De funderingsgrond moet een groot toelaatbaar draagvermogen hebben en een geringe samen-
drukbaarheid vertonen om differentiële zettingen te vermijden. 

1. De blokken of zolen zijn vierkant of rechthoekig (al dan niet van gewapend beton) met rechtstreeks 
in een sleuf gegoten beton. 

2. Soms worden geprefabriceerde gewapend-betonblokken geplaatst op een zuiveringslaag. 
3. Om de belasting van de constructie over te dragen op de blokken, worden dikwijls langskoppelbal-

ken gebruikt van gewapend of voorgespannen beton. Indien de zool bestaat uit gewapend beton, 
worden “wachtstaven” in de zool verankerd zodat de wapeningskorf van de kolom hiermee kan 
verbonden worden. 

2.1.3 Funderingsplaten 

Ze worden gebruikt als de kwaliteit van de grond minder goed is. 

Hoofddoel: de verdeling van de belastingen om de druk op de grond zo klein mogelijk te maken. 
  Toch lost het niet alle problemen op want een globale zetting in niet uitgesloten. 

Uitvoering op geringe diepte: de omtrek moet voorzien zijn van een rand op vorstdiepte en 
    men doet er goed aan onder de funderingsplaat een 
    anticapillaire laag (grof zand) aan te brengen. 

Een funderingsplaat kan in mindere of meerdere mate stijf zijn. Dit beïnvloedt de verdeling van de drukken 
en de vervorming van de structuur. 

Bepalend hiervoor: 

 De plaatdikte 

 De hoeveelheid wapening 

 De aanwezigheid van gewapende koppelbalken onder of boven de vloerplaat, op plaatsen waar de 
overdracht van de belastingen het noodzaakt. 

Stijve funderingsplaat: beton kan goed tegen drukkracht maar niet tegen trekkracht. 
 dit kan scheuren in de fundering veroorzaken! 

Om dit probleem op te lossen kan men gebruik maken van verstijvingsribben aan de onderzijde of aan de 
bovenzijde van de plaat. In het laatste geval moet de wapening van de plaat wachtstaven bevatten, gezien 
de balken later worden uitgevoerd. 

2.2 DIEPFUNDERINGEN 

Wanneer het door de toelaatbare weerstand en de samendrukbaarheid van de grond niet mogelijk is een 
van de hoger vermelde systemen te gebruiken (technische of economische redenen) wordt geopteerd voor 
diepfunderingen. 

 Diepfunderingen komen voor in geval van zachte coherente gronden, veenachtige gronden, ver-
schillende ophogingen… waarbij men telkens zoekt naar draagkrachtige onderliggende lagen. 

Verschillende technieken: 

 (Zink)putten 

 Paalsystemen 

De structuur van het gebouw moet zo zijn dat ze de belastingen naar de putten of palen overdraagt. De 
meerkost i.v.m. funderingen op geringe diepte kan voor een standaardwoning vlug ca. € 12 000 bedragen. 
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2.2.1 Funderingen op putten (zinkputten of ringen) 

Wordt toegepast als de draagkrachtige grond zich op 3 tot 6 m onder het maaiveld bevindt. 
 Laat toe om de fundering trillingsvrij uit te voeren tussen bestaande gebouwen en de uitgraving en 
transport van grote massa’s grond te beperken. 

1. De ringen met een diameter van 60 cm tot 2 m (meest voorkomend: 1.2 meter) worden aan de 
binnenzijde (machinaal) uitgegraven en op elkaar gestapeld. 

2. De gevormde kokers worden opgevuld met ongewapend beton (kleine dia.) of met zand (grote 
dia.). 

3. Het bovenste gedeelte wordt steeds afgesloten met beton, en de onderste ring wordt mogelijks 
voorzien van een voetplaat. Voor de verankering met de bovenbouw kan men wachtstaven plaat-
sen. 

De belastingen worden doorgaans overgedragen door langskoppelbalken van gewapend beton. De onder-
linge afstand tussen de putten is 4 tot 7 m. Ze komen meestal onder kolommen, muurkruisingen en hoek-
punten van het bouwwerk. 

2.2.2 Fundering op palen 

Het zijn lange pijlers die steun zoeken op een diepte waar de grond meer weerstand heeft. De palen heb-
ben een diameter van 30 tot 70 cm en een lengte tot 10 m. 

 Het is het duurste systeem. Voor de vaste kosten mag je rekenen op ca. € 2000/paal. 
Bijkomende kosten: het afkappen van paalkoppen en het realiseren van het balkenrooster 
= gewapende draagbalken die de palen verbinden en de lasten van het gebouw verdelen. 

De keuze van de techniek hangt o.m. af van de omgeving: 

 Geprefabriceerde palen:  moerassige ondergronden 

 Schoorpalen:    bij belangrijke horizontale krachten. Ze worden schuin in de 
    bodem aangebracht, max. 20° afwijkend van de vericale. 

 Trekpalen:   Bij dezelfde omstandigheden en bij opwaartse krachtont- 
    wikkeling. (= schoorpalen, naam: opgewekte trekkracht) 

Bij de bepaling van het draagvermogen moet men niet enkel kijken naar het sondeerdiagram i.v.m. de 
draagkracht van de bodem, maar ook naar de materiaalsterkte van de toegepaste palen. 

Enkele begrippen: 

1. Puntdraagvermogen 

Dit is de belasting die door de paalpunt aan de grond wordt overgedragen. Het wordt bepaald uit het 
diepsondeerdiagram. Hoe groter de paaldoorsnede, des te dieper dringt de invloed van de paalbelasting in 
de ondergrond. Daarom moet de gemeten conusweerstand gedeeld worden door een veiligheidscoëfficiënt 
van 2 à 3, om een veilig toelaatbaar draagvermogen te bekomen. 

2. Mantelwrijving 

Dit komt voor bij kleefpalen. Het zijn palen die hun draagvermogen ontlenen aan de wrijving die optreedt 
langs de schacht of mantel van de paal. Ze worden gebruikt als de draagkrachtige grond diep zit, de palen 
moeten de belastingen dan over een groot oppervlak spreiden. De mantelwrijving kan geschat worden 
a.d.h.v. de wrijvingsgrafiek in het sondeerdiagram. De veilige toelaatbare mantelwrijving rekent met een 
veiligheidscoëfficiënt van 2 à 3. 
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3. Negatieve kleef 

Deze ontstaat als de lagen boven de draagkrachtige laag onderhevig zijn aan zetting en dus een negatieve 
wrijvingskracht op de paal ontwikkelen waardoor het draagvermogen ongunstig wordt beïnvloed. Oplos-
sing: palen met verzwaarde voet (minimaliseren de negatieve kleef). 

Men kan de negatieve kleef schatten a.d.h.v. de wrijvingsgrafiek. 

4. Toelaatbare paalbelasting 

Formule: ___________________ 

___: toelaatbare paalbelasting 
___: toelaatbare paalpuntbelasting 
___: toelaatbare mantelwrijving 
___: negatieve kleef 

5. Belastingsproeven op palen 

Om het grensdraagvermogen en het vormveranderingvermogen te kunnen bepalen kan met een proefbe-
lasting op een funderingspaal uitvoeren. De belasting wordt uitgeoefend op de kop van de paal d.m.v. een 
platform waarop ballast gestapeld wordt. 

 Het grensdraagvermogen is bereikt als de paal bij een bepaalde belasting een doorgaande zakking 
ondervindt. 

 Als evenwichtsdraagvermogen kiest men vb. 50% van het grensdraagvermogen. 

 Het vormveranderingsdraagvermogen is het draagvermogen horende bij een door het bestek opge-
legde max. paalkopzetting.  

 Men kan ook van tevoren de toelaatbare belastingen bepalen met het sondeerdiagram. 

In België hanteert men de regel: 

 Max. zetting= 1% x paaldiameter bij dienstlast 

 Max. zetting= 1.5% x paaldiameter bij 1.5 x dienstlast 

 Hierbij dient minstens de veiligheidscoëfficiënt 2 gehanteerd te worden. 
6. Palenplan 

Het palenplan geeft de schikking weer van de funderingspalen onder het bouwwerk volgens de berekenin-
gen van het studiebureau. Op schaal 1/20 of 1/50 is meestal aangegeven: 

 De plaats van alle palen met alle maten die nodig zijn om de verschillende hartlijnen van de palen 
te kunnen uitzetten. 

 De hartafstanden van de palen 

 De paalnummering 

 Tekens op de palen (verwijzend naar een legende) die het hoogtepeil van de paalkoppen aangeeft. 

2.2.3 Kalenderen – heiformule 

Bij heipalen kan met de nodige paallengte en het draagvermogen controleren a.d.h.v. een wetenschappelijk 
afgeleide heiformule, gebaseerd op de botsing van 2 lichamen (heiblok en heipaal). 
Belangrijk: de stuitcontrole, waarbij met op zoek gaat naar het moment waarop de zakking van de paal nog 
slechts klein is bij iedere slag van de heiblok. 

De kalender De zakking van de paal in cm die wordt veroorzaakt door 30 slagen met het heiblok. 

De stuit De gemiddelde zakking volgend uit een reeks van 30 slagen. 

Kalendering Voor iedere heipaal wordt de kalendering opgetekend in het heiregister dat samen 
met het dagboek der werken bewaard moet worden. 
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In de praktijk wordt veel gewerkt met de Hollandse heiformule: 

Formule: 

 
B: gewicht van heiblok   P: paalgewicht 
H: valhoogte (BxH : arbeid per slag) V: veiligheidscoëfficiënt 
Z: stuit      W: draagvermogen van de paal 

De karakteristieken B en (BxH) zijn eigen aan de heimachine. De V wordt door de werkleiding /   ingenieur 
vastgesteld. 

2.2.4 Verbinding van de palen met de bovenbouw 

De belastingen van de structuur worden doorgaans overgedragen door langskoppelbalken (kettingbalekn of 
kespen) van gewapend beton. De dimensionering van deze balken of palen wordt toevertrouwd aan het 
studiebureau. 

 Rond gegroepeerde paaleenheden worden funderingszolen gegoten die dan door de balken wor-
den verbonden. 

1. Houten en stalen palen: de kop wordt rechtstreeks ingestort in de funderingsbalken. 
Houten palen: er wordt meestal een stalen hakkelbout of betonijzer in de paalkop ingeslagen als 
verankering. 

2. Betonpalen: de wapening wordt schuin open geplooid en ingestort in de funderingsbalken. 
3. Betonheipalen: de bovenste meter beton wordt “afgeschoten” en zo wordt het wapeningsijzer vrij-

gemaakt. 

Te diep geslagen palen kunnen verlengd worden door gebruik te maken van betonopzetters, of door de kop 
van de paal op te storten, waarbij men moet zorgen voor een degelijke verbinding. 

2.2.5 Paalsystemen 

Een mooi voorbeeld van een stad die bijna helemaal op palen is gebouwd is Amsterdam. 
Men kan onderscheid maken tussen paalsystemen op basis van de manier waarop de paal gemaakt wordt 
en de invloed die de paal heeft op de omringende grondlagen. 

Palen die de grond volledig verdringen 

 Geheide houten en betonnen palen 

 In de grond gevormde palen met een geheide of geschroefde stalen mantelbuis en stalen kokerpa-
len die aan de onderzijde afgesloten zijn. 

Palen die weinig grond verdringen 

 stalen breedflensprofielen 

 open buizen 

 damwandprofielen 

Palen waarbij de grond direct door het paalmateriaal wordt vervangen 

 In de grond gevormde palen waarbij de grond wordt verwijderd tijdens het betonneren. 

Palen waarbij men eerst de grond verwijdert en daarna het beton inbrengt 

 De geboorde palen, waarbij het gat in de grond gestabiliseerd wordt met bentonietsuspensie (klei-
achtige steunvloeistof) of met boorbuizen. 
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Invloedsfactoren voor de keuze van een paalsysteem: 

 De ligging van de draagkrachtige lagen en de grondsamenstelling. 

 De op te nemen belastingen (ook horizontale) 

 De overgangsconstructie tussen paal en gebouw 

 De zettingsverschijnselen 

 Productiesnelheid 

 Trillingsarm en geluidsarm inbrengen 

 Kostprijs van het paalsysteem 

 De betrouwbaarheid 

I. Geprefabriceerde palen 

Dit zijn grondverdringende palen die aangebracht worden door “heien”. De hoogste contactspanning no-
teert men bij de paalpunt, terwijl naar boven toe de spanning rond de paal doorgaans afnemen. 

II. Houten palen 

Deze palen hebben een klein draagvermogen (50 tot 150 kN) en worden slechts uitzonderlijk toegepast. Ze 
worden doorgaans vervaardigd uit naaldhout in lengten van 10 tot 20 meter met een omtrek van 60 à 80 
cm, gemeten op 1m van de kop. De puntomtrek moet min. 40 cm bedragen. 

 Ze moeten steeds onder de laagste grondwaterstand geheid worden, anders verrot de paalkop. In-
dien dit niet kan worden speciale geprefabriceerde gewapende betonopzetters gebruikt die de pa-
len tamelijk duur maken! 

 

III. Prefab betonpalen 

Ze worden veel toegepast bij belastingen van 200 tot 1000 kN en kunnen zowel boven als onder het 
grondwater reiken. De wapening neemt de buigende momenten op tijdens het transport, de horizontale 
drukkrachten van de grond en de trekkrachten tijdens het heien. 

De voorspanwapening duwt mogelijke scheurtjes tijdens het heien dicht en hierdoor kan de wapening niet 
roesten. Eenmaal op de werf worden ze in de grond gedreven d.m.v. heien, trillen of schroeven. Omdat ze 
vervoerd moeten worden zijn ze beperkt in gewicht en lengte. 

Voordelen Nadelen 

Ze rotten niet en kunnen dus boven het grondwater-
peil worden uitgetrokken. 

Bij grote lengtes moeilijk te transporteren en kans op 
breken 

Ze kunnen zeer grote lasten dragen  

Goede controle over de productie  

 
Ze worden uitgevoerd met gladde schacht, verzwaarde voet of met vleugels. 

 Deze met gladde schacht verdienen de voorkeur omdat het heien minder problemen geeft. 
 Verzwaarde voet: het puntdraagvermogen verhogen. Kleefwerking is gering. 

Schakelpaal: variant waarbij de uitvoering vergemakkelijkt door “segmenten” aan elkaar te 
schakelen. De sluiting kan in bepaalde gevallen knik- en corrosiegevaar opleveren. 

Betonnen sondeerpalen: bestaat uit korte elementen die in elkaars verlengde worden gekop- 
  peld. Ze worden trillingsvrij met een hydraulische drukinstallatie in de 
  grond gedrukt. Drukkracht word geregistreerd op een manometer. 
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IV. In de grond gevormde palen 

Deze palen worden ter plaatse in de bodem gemaakt. Zij worden vooral vervaardigd uit beton en kunnen 
een onregelmatig en ruw oppervlak hebben. Daardoor is er een grotere wrijving tussen de paal en de grond 
waardoor het draagvermogen wordt vergroot. 

Voordelen Nadelen 

Ze kunnen een grotere diepte bereiken dan prefab Men heeft minder controle op de productie 

Er zijn geen problemen voor het transport  

Je kan aan iedere paal een verschillende lengte geven 
pos. als de draagkrachtige grond op versch. dieptes zit 

 

 
a. Geheide in de grond gevormde palen 

Behoren tot de verdringingspalen. Bekend is de Frankipaal (Belgische ing. Frankignoul) 

Nadelen: Geluidshinder voor de omwonenden 
  Zware trillingen  gevaar op scheurvorming voor omliggende gebouwen. 

b. Geschroefde paal met verdringing 

Ze worden d.m.v. schroeven op diepte gebracht waarbij de grond zijdelings wordt weggedrukt. Op de ge-
wenste diepte wordt een wapeningskorf aangebracht en het beton tot in de vultrechter van de boorbuis 
gebracht. 

 Men maakt steeds gebruik van een verloren stalen punt. Naarmate de voerbuis uit de grond wordt 
gedraaid, vult het plastisch beton onder druk het boorgat. Het draagvermogen verhoogt aanzienlijk 
door mantelwrijving. 
Voorbeelden: ATLAS (vijsvorm) en DE WAAL (regelmatige vorm) 

Voordelen: Vervaardigen gebeurt trillingsvrij en geluidsarm 
De productiesnelheid ligt hoog 

c. Geboorde in de grond gevormde paal 

Dit is een grondverwijderende paal. Na het boren brengt men het eigenlijke paalmateriaal in de grond.  

Voordelen: De werkwijze verloopt trillingsvrij en geluidsarm 
   geschikt voor paalfunderingen in stadcentra. 
  Worden toegepast indien zware grondlagen doorboord moeten worden. 
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1 Algemeen 

Het zijn alle ingegraven elementen voor het verzamelen, afvoeren naar de openbare riolering en/of het 
voorafgaandelijk behandelen van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en regenwater afkomstig van de 
diverse standleidingen, afvoerleidingen, drainageleidingen en behandelingsputten. 

Het zijn ook alle bijzondere voorzieningen die moeten worden toegepast zoals: 

 Stankafsluiters 
 Onluchting- en beluchtingsleidingen 
 Beluchters 
 Hulpstukken allerhande 

De afvoerleidingen kunnen bestaan uit grondleidingen en standleidingen. 

Rioleringsschema: met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, behandelingstoe- 
   stellen… Het wordt opgemaakt door de architect (vaak in combinatie met 
   funderingsplan) en opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. 

Funderingsplan: het net van afvoerbuizen en de toegepaste putsystemen. Per bouwlaag 
(kelderplan)  worden de lozingtoestellen (wasbaken, baden…) aangeduid m.b.t. de plaats 
   van de afvoerleidingen. 

Het rioleringssysteem moet overeen stemmen met de voorschriften van het gemeentelijk reglement. Daar-
om moet de architect de technische dienst van de gemeente (TRP: totaal riolerinsplan) raadplegen i.v.m. 
het bestaande rioleringsnet. 

 De aannemer moet voorafgaand aan de werken alle nodige informatie i.v.m. de juiste ligging en 
peilen van de openbare riolering opzoeken, en na goedkeuring door de architect het rioleringstracé 
hieraan aanpassen. 

Volgende bepalingen dienen hierbij in acht genomen te worden: 

 De volledige installatie moet worden aangelegd volgens de geldende richtlijnen vermeld in het tech-
nisch reglement van de verantwoordelijke gemeentelijke diensten voor het openbaar rioleringsnet. 

 De verzamelriolen en hun hoofdvertakkingen op de openbare verzamelriolen zullen naargelang van het 
geval uit één of twee eenheden per gebouw bestaan. Meestal: 

o Fecaliën vloeien af naar een septische put 
o Andere huishoudelijke afvalwaters en het regenwater in hoofdriool lopen na de septische 

put. 

 Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door stijgbuisleidingen verlucht. Deze worden in overleg 
met de architect gepositioneerd. 

 Voldoende toezichtstukken (doorspuit-openingen) dienen te worden aangebracht bij richtingsverande-
ringen. 

2 Terminologie 

2.1 SOORTEN WATER 

Huishoudelijk  
afvalwater 

Afkomstig van normale huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens en 
reiniging van gebouwen. Geen regenwater! 

Grijs (huishoudelijk) 
afvalwater 

Niet afkomstig van toiletten 

Zwart (huishoudelijk) 
afvalwater 

Afvalwater van toiletten (fecaal water) 

Regenwater Komt voort van atmosferische neerslag. Hiertoe rekent men ook draineringswater. Het 
is niet aangeraden regenwater van terrassen te lozen in een regenwaterput omwille 
van de vervuiling. 

DWA “Droog Weer Afvoer”. Het afvalwater dat bij droog weer door de riolen stroomt. 

RWA “RegenWater Afvoer”. Fractie van het rioolwater afkomstig van neerslagstroming. 
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2.2 NUTTIGE TERMEN 

Voorbehandeling Behandeling van afvalwater met afscheiding van bezinkbare en opdrijvende stoffen. 

IE Inwoners Equivalent: Eenheid van verontreiniging. 
Het drukt zowel een debiet als een bepaalde vuilvracht uit en komt overeen met het af-
valwater dat één inwoner gemiddeld op een dag produceert. 
Voor 1 IE rekent men een debiet van 150 L/dag en een belasting van: 
 90 g ZS / dag (zwevende stof) 
 135 g CZV / dag (Chemisch Zuurstof Verbruik) 
 60 g BZW / dag (Biologisch Zuurstof Verbruik) 
 10 g N / dag (stikstof) 
 2 g P / dag (Fosfor) 

Standleiding of 
valbuis 

Verticale afvoerbuis voor zowel huishoudelijk afvalwater als voor regenwater buiten  
(Type B). 

Grondleiding (Ty-
pes B, BD, U, UD) 

Licht onder helling geplaatste afvoerleiding (0.5 à 2 cm / m) 
B: voor sanitair gebruik bovengronds binnen het gebouw. 
DB: voor sanitair gebruik binnen de woning als in de onmiddellijke omgeving. 
U: voor riool ondergronds vanaf 1 m buiten het gebouw. 
UD: voor riool ondergronds zowel binnen als buiten het gebouw. 

Huisaansluiting Buiten de rooilijn gelegen leiding die de huisriolering verbindt met de openbare riolering. 
De kavels van een verkaveling zijn meteen voorzien van een aansluitbuis. 

Loop van een ri-
oolbuis 

De onderste binnenkant van de buis. Het op plannen aangegeven peil van de riool betreft 
steeds het hoogtepeil van haar loop. De aangegeven diameter is de binnendiameter. 

Waterslot (sifon) Waterkolom die twee gashoudende milieus scheidt. Deze hydraulische afsluiter moet be-
letten dat onfrisse gassen die de riolering bevat leiden tot geurhinder. 

Stankafsluiter Inrichting met waterslot geplaatst in de afloop van een sanitair toestel of ontvangput. Er 
moet steeds voldoende water in de sifon staan om geurhinder te beletten. Bij installatie 
van de afvoerleidingen mag de beluchting van de standleidingen voor huishoudelijk afval-
water niet vergeten worden. 

 

3 Verzamelen en zuiveren van afvalwater in het Vlaams Gewest 

VLAREM II: het milieureglement van de Vlaamse regering om te voldoen onder meer aan de 
  Europese richtlijn DD. 21/5/1991 inzake opvang en zuivering van huishoudelijk 
  afvalwater. Volgens de kalender van de Europese Unie moesten uiterlijk 31/12/’05 
  alle belangrijke infrastructuurwerken gerealiseerd zijn. 

Het beleidskader hiervoor was het volgende: 

1. Het Vlaams Gewest bouwt de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur nl. RWZI’s  
(rioolwaterzuiveringsinstallatie) en collectoren uit. 

2. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor KWZI’s (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) en de 
uitbouw voor hun openbare riolering. 

3. IBA’s (individuele behandeling afvalwater) voor particulieren in een niet-gerioleerd gebeid of zuive-
ringszone C. 

De VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) stelt jaarlijks de investeringsprogramma’s op voor de bouw van 
RWZI’s en collectoren. AQUAFIN zorgt voor de uitvoering en het beheer. De VMM ontwikkelt de subsidi-
eringprogramma’s voor de gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. 
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4 Regels van Vlarem II voor de opvang en de afvoer van huishou-
delijk afvalwater 

1. De gerioleerde gebieden: opgedeeld in 3 zones: 

Zone A Het afvalwater is via de riolering aangesloten op een operationele RWZ. 

Zone B De aansluiting op een operationele RWZI word voorzien door het Vlaams Gewest of 
door de gemeente via een goedgekeurd investeringsprogramma. 

Zone C De aansluiting op een operationele RWZI word niet voorzien door het Vlaams Gewest 
of door de gemeente. 

 
2. Niet gerioleerd gebied 

De aansluiting op een operationele RWZI word niet voorzien door het Vlaams Gewest of door de Gemeen-
te. 

Naargelang het gebied waarin de woning staat gelden andere lozingsvoorwaarden: 

 Gerioleerd gebied: verplichte lozing op riool 

Zuiveringszones A en B:  bij voorkeur geen septische put of andere voorbehandeling. 
Zone C:   septische put bij bestaande woningen volstaat. 
(Ver)nieuwbouw:  IBA is verplicht. 

 De financiële steunt bestaat uit vrijstelling op waterheffing en mogelijke subsidies bij de gemeen-
ten. 

 Niet gerioleerd gebied: dezelfde regeling als in zone C 

Het Vlaams Gewest en de gemeente bepalen welke zones in aanmerking komen voor centrale rioolwater-
zuivering. Particulieren moeten zich informeren bij de gemeente. 
De manier waarop de huisafvoerleidingen worden aangesloten op het openbaar riool wordt vaak door de 
gemeente bepaald. 

5 Afkoppelen, gebruiken en infiltreren van regenwater 

Gemengde rioolstelsels hebben een negatieve invloed op o.a. de werking van de aangesloten  
RWZI’s omdat het afvalwater er sterk verdund toekomt door het medeafgevoerde drainagewater, infiltra-
tiewater en beekwater. 

Oplossing: men streeft er naar het regenwater maximaal van het rioolstelsel af te koppelen en 
  het te gebruiken, infiltreren of vertraagd af te voeren via grachten. 

(Ver)bouwen van een éénsgezinwoning 

De afvalwaterafvoer en de regenwaterafvoer worden best gescheiden naar de straat gebracht, ook al is er 
op het ogenblik enkel een gemengde riool (nu al door veel gemeenten opgelegd). 

Voordeel: in de toekomst is het gemakkelijker om bij de heraanleg van het openbaar riool 
  een gescheiden stelsel te voorzien. 

Sinds 1999: bij (ver)nieuwbouw is regenwateropvang in Vlaanderen verplicht. 
 Sommige gemeenten geven subsidie indien de regenwaterinstallatie aan een aantal 

voorwaarden voldoet. 
 Uitzonderlijk wordt de overloop van de put aangesloten op het gemengd riool bij 

het ontbreken van een gracht, infiltratievoorziening, oppervlaktewater of een re-
genafvoerleiding van een gescheiden type. 

  



Liesbeth Steelandt SV. Deel 2: Huisriolering  4 

Bestaande woning 

De aanleg van een regenwaterput is niet verplicht. Wel wordt dit door sommige gemeenten financieel aan-
gemoedigd. 

6 De watertoets 

In voege getreden op 24 november 2003 met het nieuwe decreet integraal waterbeleid. 

6.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Bij het bouwen van een woning is het de vergunningverlener (in de eerste plaats de gemeente) die de wa-
tertoets uitvoert. Zij kan op haar beurt advies vragen aan de betrokken beheerder. 

6.2 GEVOLGEN 

De regering heeft het voorontwerp van besluit over de watertoets goedgekeurd. 

 Het geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, 
richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het is een verdere stap in de uitvoering van het 
decreet Integraal Waterbeleid en werd voor advies voorgelegd aan de MinaRaad en de SERV. 

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of programma, rekening gehouden 
wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor de functies die het water-
systeem voor de mens vervult. 

Watersysteem: het geheel van alle oppervlaktewater (gaande van water dat een helling 
   afstroomt tot de rivieren), het grondwater en de natuur die daarbij hoort. 

Vb. Bij een verkavelings- of bouwvergunning zal men beoordelen of er risico’s op wateroverlast 
 bestaan, of de grondwaterlagen eventueel schade kunnen ondervinden… 

Als er inderdaad sprake is van een nadelig gevolg zal de overheid een aantal voorwaarden opleggen om dit 
gevolg te voorkomen of te beperken, te herstellen of te compenseren.  

 Als aan die voorwaarden niet voldaan kan worden, kan men beslissen geen goedkeuring te verle-
nen aan de vergunningsaanvraag. 

6.2.1 De richtlijnen uit het uitvoeringsbesluit 

Ze zijn nodig om de watertoets bij vergunningen efficiënt en uniform te kunnen toepassen. 

 Ze zijn zo opgesteld dat de vergunningverleners via een aantal vragen of beslissingsbomen te weten 
komen of een vergunningsaanvraag de watertoets doorstaat of als een advies van de betrokken 
waterbeheerder aanbevolen is. 

6.2.2 Geautomatiseerd instrument 

Dit instrument wordt aangeboden via het internet. Hierdoor kunnen vergunningverleners de vragenlijst 
correct en snel invullen. Het wordt gekoppeld aan een afzonderlijk geoloket voor het kaartmateriaal dat 
nodig is voor de toepassing van de watertoets. 

De watertoets is verplicht !!! 

Wanneer een probleem kan ontstaan voor het watersysteem, is de vergunningverlener voortaan verplicht 
dat in de vergunning duidelijk te maken: 

 Hij moet voorwaarden opleggen in de vergunning of het plan / programma doen aanpassen om het 
schadelijk effect te voorkomen of te beperken. 

 Indien dit niet mogelijk is moeten herstel- of compensatiemaatregelen worden opgelegd. 
 Wanneer het schadelijk effect niet kan worden voorkomen, beperkt, hersteld of gecompenseerd, dan 

moet de vergunning, het plan of het programma worden geweigerd. 
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Voorbeeld: 

In november 2003 ontvingen alle vergunningverleners kaarten met de plaatselijke risicogebieden voor 
overstromingen. Ook de kaarten met van nature overstroombare gronden werden afgeleverd. Elke burger 
kan diezelfde kaarten ook raadplegen op het geoloket OC-GIS Vlaanderen. Elke recente vergunning voor 
een woning gelegen in een gekend risicogebied zou dat ten minste moeten signaleren. 

6.3 BOUWEN IN OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN 

In principe is dit niet meer toegelaten, al kunnen er uitzonderingen zijn. Een nieuwbouw in een bijna volge-
bouwde verkaveling kan onder strikte voorwaarden toegelaten worden. Het risico op schade door over-
stromingen blijft natuurlijk even groot. 

6.4 SCHADEVERGOEDINGEN BIJ BOUWVERBOD 

Gronden die in het Gewestplan ingetekend zijn als woonzone kunnen in risicogebied voor overstromingen 
gelegen zijn. Men zal proberen om dergelijke gebieden aan te passen. 

Wijziging van Gewestplanbestemmingen geven slechts bij uitzondering en onder welbepaalde voorwaarden 
aanleiding tot het uitbetalen van planschade. Zo is voor woonuitbreidingsgebieden de regeling voor plan-
schade niet van toepassing. 

6.5 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET BOUWEN OF AANLEGGEN VAN EEN VERHARDE OPRIT 

6.5.1 Risicozones 

Eigenaars hebben er alle belang bij om in risicozones overstromingsvrij te bouwen: 

 Voorzie geen ruimtes zoals kelders en garages onder de grond. 
 Probeer het gelijkvloers voldoende hoog te bouwen. 
 Voorzie stookolietanks bovengronds. Het gebeurt al te vaak dat bij overstromingen grote hoeveelheden 

stookolie afkomstig van ondergrondse tanks ronddrijven. 

6.5.2 Buiten de risicozones 

Ook hier moet men rekening houden met bepaalde voorschriften. Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt 
door water dat niet meer in de bodem kan indringen en dat te snel wordt afgevoerd. 

1. Afvalwater en hemelwater mogen niet met elkaar worden vermengd en moeten dus afzonderlijk 
worden afgevoerd. 

Bij het bouwen van een nieuwe woning bent u verplicht een hemelwaterput te voorzien. Hoe groter de 
dakoppervlakte van de woning, hoe groter de hemelwaterput moet zijn. Het dakwater moet worden opge-
vangen en ten minste gebruikt worden voor toiletspoeling of een wasmachine. 

De overloop van de hemelwaterput 

 Bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. 
 Mag ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, gracht of waterloop. 
 Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop eveneens aangesloten worden op het 

gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. 
 Bij het ontbreken van één van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aan-

sluiting geloosd worden op de openbare riolering. 

2. Gebruik doorlatende materialen voor verhardingen 

Zorg ervoor dat het regenwater opgevangen op terrassen en opritten in de grond kan insijpelen en vermijd 
dat het wordt afgevoerd naar de riolering. 
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3. Voorzie zelf een zuiveringsinstallatie als er in uw straat geen riolering ligt of als die niet is aangeslo-
ten op een zuiveringsinstallatie. 

Dit geldt ook wanneer de riolering in uw straat niet op korte termijn zal aangesloten worden op een zuive-
ringsinstallatie. De gemeente kan u hierover meer informatie verlenen. 

4. Wees voorzichtig bij het aansluiten van toestellen en/of sanitair vanuit kelders. 

Bekijk of de afwatering naar de riolering steeds gegarandeerd blijft. Als u twijfelt, informeer dan bij de ge-
meente of de riolering in uw straat onder druk kan komen. Installeer zo nodig een pompje of een voldoen-
de grote buffer om het water steeds te kunnen afvoeren. 

6.6 ANDERE TOEPASSINGEN VAN DE WATERTOETS 

Alle ingrepen in het watersysteem met een potentieel schadelijk effect zijn onderworpen aan de water-
toets: 

 Ingrepen waarvoor een bouwvergunning of milieuvergunning is vereist en die een effect hebben op de 
kwaliteit of kwantiteit van het oppervlaktewater of het grondwater. 

 Meestal ook ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
 Plannen van ruilverkaveling, landinrichting en natuurinrichting. 
 De aanleg van wegen en andere grote infrastructuur 

Dit betekent niet dat alle plannen nu plots voor onoverkomelijke obstakels komen te staan omdat de wa-
tertoets roet in het eten komt gooien. 

Dit betekent wel dat elk van ons in de toekomst doordacht moet omgaan met het watersysteem, zodat niet 
langer foute beslissingen genomen worden zoals: 

 Het vrijelijk volbouwen van overstroombare valleigebieden 
 Het ongebreideld aanleggen van verharde oppervlakken zonder gecompenseerde maatregelen. 

7 Algemene principes voor aansluitingen van de huisafvoerleidingen 

7.1 GESCHEIDEN STELSEL MET 2 HOOFDRIOLEN 

DWA (vuilwaterafvoer) en RWA (regenwaterafvoer) hebben elk een rioolafvoer op het openbaar domein. 
De huisafvoerleidingen dienen gescheiden op de afvoerleidingen aangesloten te worden. 

7.2 GESCHEIDEN STELSEL MET AFKOPPELING EN INFILTRATIE: DWA EN RWA 

De huisafvoerleidingen moeten gescheiden op DWA afvoerleiding en de regenwatervoorzieningen worden 
aangesloten, zijnde een gracht of een infiltratievoorziening (zie tekening pag. 51-52). 

7.3 GEMENGD STELSEL MET OMBOUWMOGELIJKHEID TOT GESCHEIDEN STELSEL 

De huisafvoerleidingen worden gescheiden naar de rooilijn gebracht, zodat in een latere fase zonder veel 
inspanningen kan worden omgeschakeld worden naar een gescheiden stelsel (pag. 52-53) 
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8 Praktische tips bij de aanleg van de grondleidingen van huisriolering 

 Voldoende helling: om een goede afvoer van het bezinkbare materiaal te bekomen 

Richtwaarden:  min. 0.5% DWA: min. 1%  fecaal water: min. 2% 

 Naast de aard van het afvalwater zijn ook het debiet en de buisdiameter (min. 10 cm) bepalend. 
Daarom zijn afwijkingen op deze richtwaarden mogelijk.  

Rechtstreekse aansluitingen op de riolering van de kelderverdieping dienen vermeden te worden. Bij be-
staande installaties in de kelder waarvan het afvalwater niet kan worden opgepompt in de hoger gelegen 
riool kan men een terugslagklep voorzien. 

 Vlotte afvoer 

Een zo recht mogelijk tracé nastreven, scherpe bochten en aansluitingen vermijden om verstoppingen te 
voorkomen. Y-verbindingsstukken zijn gunstig. 

 Controle 

Elk gedeelte van de buis moet controleerbaar zijn via controleputjes van steen, beton of kunststof door 
middel van hulpstukken. Bv. Een Y-stuk en bochtstuk 45° of een T-verbindingsstuk voor optische controles. 

 Vorstvrije ligging 

Buiten het gebouw worden de leidingen bij voorkeur op een vorstvrije diepte gelegd (>70 cm buisdekking). 
Deze diepte beschermt de buizen ook tegen verkeerslasten. 
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 Materiaal 

Hoofdzakelijk:  versterkte oranje PVC-buizen met ringverbinding (BENOR keurmerk). 

Uitzonderlijk:  geglazuurde gresbuizen met rubberdichting. 

Putdeksels moeten bestand zijn tegen verkeersdrukken, afhankelijk van hun ligging. 

 Waterdicht 

Vroeger werkten vele rioleringen vaak als drainage, omdat ze niet altijd waterdicht waren. verzakkingen en 
bodemverontreiniging zijn echter mogelijke gevolgen bij niet waterdichte buizen. 

 Stankvrij 

De plaatsing van de sifons in de ondergrondse leidingen moeten beperkt worden. Elk sanitair toestel is im-
mers van een reukslot voorzien. Om het leeghevelen van stankafsluiters te voorkomen moeten de rioolgas-
sen toch kunnen ontsnappen via standleidingen van de sanitaire inrichtingen. Het gebruik van luchtdichte 
putdeksels is wenselijk, zeker binnen in gebouwen. 

 Sleufbreedte 

Tenminste 50 cm i.v.m. waterdichting. 

De buis en de aansluitingen worden op een bed van zand of mager beton gelegd en lateraal goed vastgezet 
met een laag aarde zonder stenen van ca. 15 cm hoog. Vervolgens wordt de sleuf verder opgevuld in ver-
schillende lagen en telkens goed verdicht om latere verzakkingen te voorkomen. 

Bij een instabiele ondergrond, met geringe of wisselende draagkracht, of die onvoldoende kan verdicht 
worden, kan de grondleiding ondersteund worden door een plaat in gewapend beton die eventueel kan 
verbonden worden met de fundering van het bouwwerk. 

 Legwijze 

Het mofeinde van de buizen komt steeds opwaarts te liggen. Men voorkomt hiermede dat het afvloeiend 
water lekt tussen mof en spie-einde. 

 Aansluitingen 

Om verbindingen te maken tussen buismaterialen van verschillende diameters moet men gebruikmaken 
van speciale hulpstukken (krimpmanchette, Y-verbindingsstuk…) 

9 Standleidingen (verticaal lopend) buiten het gebouw 

1. Wanneer het dak bekleed wordt met metaal en gebruik wordt gemaakt van pannen of leien dan 
kan het regenwaterafvoersysteem vervaardigd worden uit kunststof of uit om het even welk mate-
riaal. 

2. Wanneer het dak bekleed wordt met een metalen bedekking (zink, koper…) dan moeten de goten 
in principe uit hetzelfde materiaal vervaardigd zijn. 

 Bij rechtstreeks contact van verschillende metalen kan een galvanisch koppel ontstaan dat tot cor-
rosie van de materialen zal leiden! 

Dus: geen rechtstreeks contact tussen zink en staal, zink en roestvrij staal, zink en koper 
aluminium, aluminium en koper… 
 De levensduur van metalen afvoeren wordt bovendien beïnvloed door de agressiviteitgraad van 
de omgeving! 
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9.1 DOORSNEDE VAN DE REGENWATERAFVOERPIJPEN 

De doorsnede van de regenwaterafvoerpijpen moet voldoende groot zijn om het water dat door de groten 
wordt opgevangen probleemloos af te voeren. Als regel geldt dat de doorsnede van alle standleidingen sa-
men ten minste 1cm² per m² dakvlak in horizontale projectie moet bedragen: 

 5 cm diameter voor ronde buizen 
 5 cm zijde ingeval vierkante doorsnede 
 5 cm voor de kleinste zijde bij rechthoekige doorsnede 

Één afvoerpijp is meestal voldoende. Toch voorzien we altijd één extra afvoerpijp of spuwertje in geval van 
verstoppingen. Als het water niet wegkan kruipt het in de muren. 

9.2 LENGTE VAN DE AFVOERPIJPEN 

Men moet rekening houden met de uitzetting t.o.v. de temperatuurschommelingen. Daarom maakt men 
gebruik van korte buiselementen (2 à 3 m) die in elkaar worden geschoven. 

PVC-buizen: max. 4 meter voor een diameter tot 125 mm. 
  max. 6 meter voor een diameter groter dan 125 mm. 

De uitzetting kan zich dan probleemloos voordoen ter plaatse van de overlapping. Vb. buizen van zink 
schuiven 3 cm in elkaar, buizen van koper 4 cm. Als de bevestiging in de zomer gebeurt komt het spie-einde 
dieper in de mof, in de winter minder diep. 

9.3 BEUGELS VAN DE AFVOERPIJPEN 

Onder elke verbreding bevestigd men een vaste spanbeugel, de andere beugels moeten een beweging van 
de buizen toelaten. 

Afstand tussen beugels: voor een verticale afloop: 20 x de diameter van de buis. 
    Er bestaan versch. soorten plastic of metalen beugels in versch. afm. 

 De ideale afvoerpijp verloopt verticaal, geen bochten en trechtervormige ingang. 

Gietijzeren pijpeinde:  (dolfijn) wordt gebruikt voor afvoerpijpen die niet op de ondergrondse rio-
lering zijn aangesloten, vooral in steden waar de kans op beschadiging 
groot is. 

9.4 DIKTE (VOLGENS ‘ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN) 

Metalen afvoerbuizen: 

 Gewalst zink:  0.6 mm 
 Koper:   0.6 mm tot een diameter van 120 mm 
 Aluminium:  0.7 mm 
 Roestvrij staal: 0.4 mm tot diameter van 100 mm, 0.5 mm voor diameter > 100 mm 
 Verzinkt staal:  1.0 mm 

Regenafvoerbuizen van PVC: 

Secties: 

 Vierkantig: 80 x 80 mm, 100 x 100 mm 
 Rechthoekig: 100 x 64 mm 
 Rond:  63 mm 

Wanddikte: 1.2 mm, 1.5 mm, 3.0 mm 
Kleur:  grijs 
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10 Afvoerleidingen binnen het gebouw 

Men vermijdt zoveel mogelijk kap- en breekwerk: 

 Liggende grondleidingen worden geplaatst voor de begane grond wordt aangebracht. 
 Zettingen van funderingen w. opgevangen door inwerken van moffels (korte buisstukken). 

Gresbuizen: (zelden nog gebr.) men voorziet kleine knikpunten dicht bij de funderingsmuren. 

Liggende (sic) afvoerleidingen van de verdiepingen 

Ze rusten op de welfsels en worden uitgevlakt met een nivelleringslaag of komen in de dekvloer. Wanneer 
ze moeten worden opgehangen aan plafonds moeten ze zo ondersteund worden dat er geen verplaatsing 
kan optreden (tussenafstand beugels max. 15 x diameter buis). 

Staande afvoerleidingen 

Worden om ethische redenen aangebracht in vooraf uitgespaarde gleuven of in hiervoor ontworpen kokers 
(appartementgebouwen). De bevestiging is afhankelijk van de aard van het werk (aangepaste beugels of 
plakwerk). 

Woningen klassieke materialen (lood, koper) maken plaats voor afvoerleidingen in kunststof. 

Moeilijke om-
standigheden 

Vb. industrie, ziekenhuizen, scholen… 
Afvoerbuizen in gietijzer voldoen omwille van uitstekende mechanische eigenschappen, kleine 
uitzettingscoëfficiënt, grote zuurbestendigheid en lange levensduur.  

 
Voordelen van kunststof: 

 Montagesnelheid 
 Chemische bestendigheid 
 Licht gewicht 
 Stille werking en betrekkelijk goed warmte isolerend 
 Niet geleidend voor zwerfstromen 

Soorten buizen 

Oranje PVC buizen met het BENOR NBNT label 

Gebruik: doorgaans als grondleiding (dia. 110 en 160 mm) 
Verbinding: elastische voegringen en tal van hulpstukken zoals bochten, T-stukken… 

 Goed maar duurder alternatief zijn de korte, geglazuurde gresbuizen. 

Grijze PVC buizen 

Gebruik: voor de sanitaire afvoer (bestand tegen temp. 65°C, kortstondig 95°C) 
Verbinding: door koud aaneenlassen met speciale PVC-lijm of moffels en hulpstukken. 

Witte PPC buizen 

Voordelen Nadelen 

 Bestand tegen de meeste zuren 
 Verbindingen: waterdichte koppelstukken zonder lijm 
 Weerstaat een temperatuur van 95°C 

 Bestaat enkel in kleine diameters (32/40 mm) 
 Duurder dan PVC 

Polyetheen (PE) en hard polyetheen (HPE) 

Gebruik: afvoer van sanitaire toestellen en was- en vaatwasmachines (bestand tegen zuren) 
verbinding: directe koppeling met neopreendichting (zorgt voor waterdichtheid) 

Verstoppingen: kan men tegen gaan door ervoor te zorgen dat de leidingen vanaf de 
   toestellen naar de grondleiding toe geleidelijk dikker worden genomen. 



Liesbeth Steelandt SV. Deel 2: Huisriolering  11 

 Speciale dichtingstukken of verloopstukken laten toe verticale of schuin lopende afvoeren met klei-
ne diameter te verbinden met afvoeren van grote diameter. 

10.1 VENTILATIE TECHNIEK (BELUCHTING) VAN BINNENHUISRIOLERING 

In de standleiding ontstaan er drukverschillen t.g.v. een weglopende watermassa: 

 In het bovenste gedeelte ontstaat een onderdruk 
 In het onderste gedeelte ontstaat een overdruk 

Hoe kleiner de diameter van de afvoerbuis, hoe gemakkelijker de zuigwerking tot stand komt. 

Als het rioleringssysteem niet belucht wordt, kan grote overlast ontstaan: 

 Stankhinder als gevolg van het leegzuigen van de sifons 
 Geluidshinder door sterke bewegingen in het water t.g.v. luchtinsluiting 
 Vertraging van de afvoersnelheid 
 Verstoppingen 
 Niet doorstromen van horizontale leidingen 

o Bij een vullingshoogte van de horizontale afvoerbuis van meer dan 70 % moet een ont-
spanning aangebracht worden om een vrije afvoer te kunnen garanderen. 

10.1.1 Hoofdbeluchting 

 Primaire ontspanningssysteem: 

De standleiding wordt verlengt met een buis van diameter 50 mm tot buiten het dak. Deze leiding dient 
niet alleen om lucht aan te voeren maar ook om rioolgassen af te voeren. Daarom laat men ze uitmonden 
op minsten 1.50 m van een vensteropening (reukhinder). 

 Secundaire beluchtingsysteem 

Vooral in grote gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen treffen we vaak een combinatie aan van het pri-
maire en secundaire beluchtingsysteem. 

 Nieuwe ontwikkeling in de Scandinavische landen waar de barre weeromstandigheden de buiten-
dakse beluchting periodiek verhindert. 

De beluchter heeft een rubberen membraan, dat zich bij onderdruk opent en omgevingslucht naar binnen 
zuigt, waardoor de onderdruk voorkomen wordt en een goede afvoer verkregen wordt. 

10.1.2 Hulpbeluchting 

Ze worden gemonteerd direct achter of op de sifon van de wastafel, handwasbakje, aanrecht… 

Voordelen: - De bouwlengte van de beluchter blijft beperkt 
  - Er is geen ontsierende constructie voor nodig 

10.2 ONTVANGINRICHTINGEN 

10.2.1 Regenwaterput 

Techniek: opvangen van regenwater dat op het dak van de woning valt in een reservoir en het 
aanwenden voor bepaalde toepassingen zoals wc-spoeling door een pomp en buizen. 

Besparen: - Op de factuur van het leidingwater 
- Op de milieubelasting die berekend wordt a.d.h.v. leidingwaterverbruik. 

Kostprijs: 1500 à 2000 euro afhankelijk van de grootte en het gebruikte materiaal en rekening houdend 
met het feit dat sommige gemeenten subsidies geven. 

 Meestal kiest men voor een regenwaterput onder de grond (alternatief: kelder). 
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Materialen: 

 Beton (BENOR gekeurd): - Zelfreinigend effect 
    - Neutraliseren van het zure regenwater 

 Kunststof:   - Lichter bij plaatsing 
 Gemetselde putten:  - Geraken reeds lang in onbruik 

De reiniging gebeurt om de 10 jaar. Het bezonken slib wordt van de bodem verwijderd. De filter wordt re-
gelmatig gecontroleerd en moet altijd toegankelijk zijn. 

Plaatsing: 

De regenwaterput wordt stabiel geplaatst op een zandbed of lichte fundering. 

 Mangat met kraag en deksel voor toegankelijkheid. 
 Bovenbelasting moet gedragen kunnen worden, desnoods door het aanbrengen van een verdeel-

plaat in gewapend beton. 

10.2.1.1 Dimensionering van de regenput 

Hoe groter het aangesloten dakoppervlak en hoe groter de put, hoe minder vaak hij zal moeten worden 
bijgevuld. In Vlaanderen: per 50 m² horizontale dakoppervlakte een putvolume van 3000 l. 

 Bijvullen van de regenwaterput bij droogte kan gebeuren met leidingwater. 
Er moet een fysische scheiding zijn v. minstens 20 mm tussen de trechter van de regenwaterleiding 
en de kraan van drinkwaterleiding (reglement v.d. waterdistributiemaatschappij) 

10.2.1.2 Installatie van de regenwaterput 

Voorfilter Houdt bezinkbare en zwevende stoffen tegen en wordt voor de regenput geplaatst. 

 Niet zelfreinigende filterput: 

Kleine, ondiepe put aan het oppervlak met filtrerend compartiment gevult met grind of cokes. 

 Zelfreinigende filterput (onderhoudsvrij systeem met 2 uitgangen): 

Uitgang 1 voert het gefilterd water naar de put. 
Uitgang 2 voert ca. 10 % van het water met vuil af naar vb. een gracht. 

De valpijpfilter: wordt bovengronds geïnstalleerd in de afvoerstandleiding en wordt geleverd 
  in zink, koper en kunststof in verschillende diameters. 
De cycloonfilter: wordt opgenomen in de horizontale afvoerbuis en is gemaakt van kunststof. 
  Voordeel: heeft een grote filtercapaciteit. 

Overloop Een overloop met sifon tegen geurhinder en ongedierte. 

 Indien de overloop enkel naar een gemengde riolering kan afgeleid worden: 

Voorzien van een terugslagklep om te verhinderen dat afvalwater in de regenwaterput terechtkomt 
als de riolering onder druk komt te staan. 

 De ingang van de overloop: 

Schuin afgesneden en komt hoger dan de hoogte van de buis om water tegen te houden dat al is te-
ruggestroomd voor de volledige sluiting van de terugslagklep. 
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Pomp- en ver-
deelleidingen 

Centrifugaalpomp: de druk wordt opgebouwd door een schoepenwiel. 

 Pomp met drukvat:  elektronische sturing 
 Dompelpomp: staat op de bodem van de put en zuigt het water rechtstreeks aan. 

Een minimale hoogte van de aanzuigleiding boven de bodem is nodig om eventueel bezonken 
slib niet mee op te pompen. 

Gebruik maken van geschikte materialen: 

Pomp:   roestvast staal 
verdeelleidingen: roestvast staal of kunststoffen 

 Dit heeft te maken met het corrosiever karakter van het zachte regenwater. 

Het verdeelsysteem kan net zoals bij leidingwater gebeuren d.m.v. een collector. 

10.2.2 Vloerputten 

Voor het verzamelen van schrob- en waswater. Bestaan in gietijzer en kunststof. 

Samenstelling: putgedeelte, deksel met rooster, uitneembare emmer en het aansluiting  
 gedeelte dat iets hoger komt om door middel van een waterslot  
  stankafsluiting te verkrijgen. 

Werking:  het schrobwater komt door het rooster in het emmertje en stroomt via de 
  bovenrand langs de zijkant en binnenwand van de put weg. Zo blijft het 
  gewone vuil in het emmertje, en komt het niet in de riolering terecht. 

Aansluiting:  kan gebeuren met rubberring-verbinding. 

10.2.3 Vloersifons (= sterfputten) 

Ze hebben dezelfde functie als de vloerputten maar zijn kleiner. Je vind ze terug in badruimten. 

Samenstelling: een doeltreffend rooster voorzien van een stankafsluiter. 

10.2.4 Controleputten (controleschachten) 

Voor het inspecteren en reinigen van de rioolbuizen. Ze moeten op regelmatige tussenafstanden (20 à 30 
m) worden voorzien, bij elke verandering van richting en ter hoogte van de verbindingen. Bij het samen-
brengen van de leidingen  vloeiend verloop om vlotte afvoer te bevorderen 

De controleputten worden bij voorkeur tot aan het maaiveld opgetrokken, binnenshuis tot op vloerhoogte, 
en afgedekt met een dubbel deksel tegen geurhinder. 

Materiaal: 

 Geprefabriceerd in beton of plastic 
 In metselwerk van volle stenen of betonblokken van 19 cm dikte (steeds minder/kostprijs) 

o Hier wordt de bodem van de put uitgewerkt met een halve gresbuis. De wanden worden 
bezet met cementmortel en de hoeken sterk uitgerond. 

Afmetingen: hangt af van de diepte en het aantal te sluiten buizen: 

Diameter schacht (cm) Maximale diepte (cm) 

30, 60, 80 60, 100, 150  

 
Huisriolering met zuiveringsinstallatie: controleschacht opstellen voor de definitieve afvoer. 

10.2.5 Controleput met waterslot 

Dit is het eindpunt van de huisriolering m.a.w. de aansluiting met de openbare riolering vertrekt vanuit de-
ze put. 
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 De afvalwater – regenwatertoevoer wordt gescheiden van de vloeibaarmaker en de huisaansluiting 
door het stankscherm. 

Gemetste uitvoering: stankafsnijder is samengesteld uit twee betonnen elementen van 5 cm dik. 
1) onderste element bepaald het peil van het waterslot. 
2) bovenste element w. geplaatst met permanente indompeling van 10 cm. 

Deze controleput is ook te krijgen in geprefabriceerd beton of kunststof. 

10.2.6 Klokroosters 

Bestaan uit een vierkant kader waarin een rond rooster rust. Hieraan is een klokvormig element verbonden 
dat los over afloop hangt, met een overlapping van ong. 6 cm. In deze ruimte moet constant water aanwe-
zig zijn zodat een enkelvoudige stankafsluiter ontstaat. 

 Dit type vergt regelmatig nazicht en onderhoud. Leverbaar in verschillende afmetingen in kunststof, 
gietijzer, koper en aluminium. 

Verwarming: opletten voor verbreken van waterslot door verdamping van het water. 

10.3 INDIVIDUELE BEHANDELING VAN AFVALWATER (IBA) 

Ong. 8 % van de Vlaamse bevolking moet instaan voor de zuivering van het eigen afvalwater. 

Bestaande woningen: minimale zuivering volstaat (= septische put). 

Vernieuwbouw: uitgebreide zuivering via een IBA (max. capaciteit: 20 IE) 

 Aangezien in een septische put of IBA geen regenwater terecht mag komen moet men zorgen voor 
een gescheiden afwateringssysteem. 

10.3.1 Overzicht afvalwaterzuivering 

10.3.1.1 Een voorbehandeling 

Het afvalwater wordt fysisch gezuiverd van vaste stof en bezinkbaar materiaal. 

 Voorbezinktank 

Verwijdert grove bezinkbare bestanddelen uit het afvalwater. Het vertraagt de afvalwaterstroom waardoor 
de zwaardere stoffen bezinken. De tank heeft een minimumvolume van 100 liter. Het niveau van de af-
voerbuis bepaalt meestal de waterlijn. 

 Vetafscheider 

Huishoudelijk afvalwater wordt ontdaan van drijvende lagen zoals vetten en oliën voor het naar de biolo-
gische zuivering wordt gevoerd. Ze worden geplaatst op de afvoer van keukenafvalwater, zo dicht mogelijk 
bij de bron om verstopping te voorkomen (noodzakelijk bij horeca). 

 Regelmatige controle is nodig, vet en olie verwijderen bij bepaalde dikte van de drijflaag. 

3 compartimenten: 

schot aan de inlaat: om de stroming zoveel mogelijk gelijkmatig te verdelen. 
2de compartiment: lichtere vetten en oliën komen aan de oppervlakte. 
tweede schot:  voorkomt dat het verzamelde vet in de afvoerleiding wegloopt. 

Capaciteit: wordt bepaald door oppervlakte tussen de schotten (min. 300 liter). 

 Septische put 

Het beoogt een minimale biologische zuivering van het afvalwater. (Het kan dus afhankelijk van het volume 
zowel als voorbehandeling als onder biologische zuivering gecatalogeerd worden.) 

 De bezinking van zwevende delen. 
 De afscheiding van olie en vet (samen met opdrijvend slib een harde drijflaag). 
 Gedeeltelijke anaerobe afbraak (vergisting) van bezonken materiaal. 
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 Vloeibaar maken van de meegevoerde fecaliën door hydrolyse. 

Klassieke septische put: enkel zwart afvalwater. Het grijs afvalwater moet dan eerst door een vetaf-
scheider voor het een verdere biologische zuivering ondergaat. 

Integrale septische put: het afvalwater van de ganse woning. 

 Mag niet verbonden zijn met de regenwaterafvoer omdat een onweersbui de zuiveringsactiviteit 
kan teniet doen door uitspoelen van de tank en nuttige afbraakbacteriën. 

 Zwaar beladen afvalwater hoort niet thuis in de septische put wegend het risico voor verstopping 
en slechte werking door remming van de bacteriën. 

Na een inloopperiode van 2 à 3 jaar zal de slibhoeveelheid ongeveer constant blijven. Het is aangeraden om 
ong. 10 % slib in de tank te laten zodat voldoende bacteriën het zuiveringsproces kunnen verder zetten. 

Voordelen: 

 Lage investeringskosten 
 Lage exploitatiekosten 
 Bedrijfszekerheid bij juiste dimensionering die 300 l per IE bedraagt bij een klassieke tank en 600 l per 

IE voor een integrale tank. 

DIMENSIONERING 

Minimum volume Klassieke put: 1500 L 
Integrale put: 2400 L 

Richting Inlaatopening moet hoger dan uitlaatopening, beiden voorzien van een T-stuk: 
 Verstoppingen door de drijflaag te voorkomen 
 Evacuatie van gassen mogelijk maken 
 Hevelwerking van toiletten voorkomen 

Hoge verluchting In alle kamers voor de afvoer van de ontwikkelde ammoniak- en zwavelstofgassen. 

Vrije hoogte (tussen vloeistofspiegel en planfond van de tank) is minstens 30 cm. 

Minimale hoogte (onder de waterlijn) is 1 meter. 

Tussenwand Komt 10 cm boven het waterpeil en de openingen 60 cm eronder. 

De tank moet toegankelijk zijn voor onderhoud en controle en op korte afstand van de gevel geplaatst worden. 

Septische put voorafgaand aan een systeem van doorgedreven biologische zuivering: 
 Minimale hydraulische verblijftijd van 3 dagen 

10.3.1.2 Biologische zuivering 

De organische verontreiniging en de nutriënten (stikstof- en fosforverbindingen) worden verwijderd door 
micro- organismen 

Compactsystemen of technische IBA’s 

Deze systemen kunnen volledig onder de grond weggewerkt worden. Ze groeperen alle handelingen in een 
systeem van beperkte afmetingen. 

Enige tijd niet belast: kunnen volledig stilvallen waardoor het enige tijd duurt voor de biomassa 
terug ontwikkelt en de installatie haar normaal zuiveringsrendement haalt. 

 Aerobe biofilter of oxydatiebed 

Dit is een slib-op-drager systeem. Het zuiveringsproces verloopt onder aerobe omstandigheden. De beluch-
ting van de filter gebeurt dikwijls op natuurlijke wijze. 

1. Het afvalwater wordt na voorbezinking over de biofilter verdeeld en stroomt door een filterbed van 
o.a. lavastenen, grind en kunststof waarop zich micro-organismen bevinden. 

2. Bij percolatie v.h. water wordt het gezuiverd. Onderaan de filter wordt het afgevoerd. 
 Het oxydatiebed komt dus nooit onder het water te staan, en staat dus voortdurend 
      in contact met de buitenlucht. 
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3. Als de biofilm te dik wordt, zullen overtollige bacteriën van het filtermateriaal afschuiven. Dit slib 
wordt in de nabezinktank van het gezuiverde water gescheiden en vervolgend verpompt naar de 
voorbezinktank die ook als slibstockage dient. 

Voordelen Nadelen 

 Laag energieverbruik  Seizoensgebonden rendement met verstoppingsgevaar in het filterpakket. 
 Geurhinder bij hoge belasting. 

 
 Het actief slib systeem (variant) 

Na voorbezinking: het water wordt in een bioreactor met een mengsel van biomassa en afval- 
water gebracht. Biomassa: slibvlokken en groepjes micro-organismen die 
zich in het afvalwater ontwikkelen. 

 De tank wordt intensief belucht zodat een goede menging ontstaat van de reactorinhoud en men 
een aerobe afbraak van de organische verontreiniging bekomt. 

Nabezinktank:  de scheiding van gezuiverd water en actief slib vindt hier plaats. Een deel 
 wordt als retourslib terug in het beluchtingsbekken geleid. 

Voordelen Nadelen 

 Hoog zuiveringsrendement  Hoog energieverbruik door sterke beluchting 
 Slibproductie is beperkt 

 
 Ondergedompelde beluchte filter (vastbedbiofilter) 

Reactorruimte: hier hebben we het gedecanteerde afvalwater en het dragermateriaal dat 
zowel water als lucht doorlaat en bestaat uit kunststofplaten. 

 Het geheel wordt intens belucht waardoor er zowel zwevend als in de vorm van biofilm op de dra-
ger micro-organismen voorkomen. Het is een slib-op-drager systeem. 

Voordelen Nadelen 

 Bestand tegen stootbelasting 
 Bestand tegen perioden van nulbelasting 

 Gevaar voor verstopping 
 Hoog energieverbruik 

 
 Biorotor 

Het is een slib-op-drager systeem waarbij het dragermateriaal (= gegolfde kunststofschijven met een hoog 
specifiek oppervlak) op een roterende as is bevestigd. 

Na voorbezinking: de rotor (met micro-org.) wordt voor 40 % ondergedompeld i/h afvalwater 
   en draait continu rond aan een trage snelheid. 

 De biofilm wordt afwisselend blootgesteld aan het afvalwater en aan de zuurstof, zodat een aerobe 
zuivering ontstaat. Sliblaag te dik: overtollige biomassa schuift in het water. 

Nabezinktank:  de slibvlokken worden verwijdert van het gezuiverde water. 

Voordelen Nadelen 

 Zeer bedrijfszeker  Hoge investeringskost 
 Hoog energieverbruik 
 Geluidshinder is mogelijk 

 
 Slib-op-drager systeem met wervel- en zwevend bedreactor 

De reactorruimte met kleine drijvende dragers (meestal uit kunststof) is gevuld met afvalwater.Onderaan 
zorgen beluchtingselementen voor de zuurstofvoorziening.  
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Na voorbezinking: Door de fijne bellenbeluchting gaan de dragerlichaampjes (zowel zwevend in 
   het afvalwater als in de vorm van biofilm op de dragers) wervelen en tegen 
   elkaar wrijven om verstopping van het dragermateriaal tegen te gaan. 

Voordelen Nadelen 

 Goede zuiveringsresultaten 
 Bestand tegen piekbelasting 
 Bestand tegen korte perioden van nulbelasting 

 Resultaten van nutriëntenverwijdering  uiteenlopen 
en afhankelijk van specifieke bedrijfsvoering.  

 Hoog elektriciteitsverbruik 

 
 Anaerobe biofilter 

Tank waarin een anaerobe toestand heerst. Deze tank is niet belucht en volledig gevuld met afvalwater dat 
zich een weg moet vinden door het dragermateriaal (kunststof, cokes, lavablokken…). 

 Er groeien enkel anaerobe bacteriën die de verontreiniging afbreken tot methaangas en koolstofdi-
oxide. Sommige systemen gebruiken additieven om het proces te versnellen. 

Voordelen Nadelen 

 Geen bewegende delen 
 Goedkoop in investering 
 Er wordt weinig slib geproduceerd 
 Goed bestand tegen stootbelasting 

 Lange opstartfase 
 Geringe zuiveringsprestaties bij lage temp. 
 Gevoelig voor detergenten, zoutoplossingen en 

toxische stoffen 

 Door het bescheiden zuiveringsrendement kan het systeem beter als voorzuivering gezien worden. 

 
Plantensystemen voor biologische zuivering 

Deze zijn omvangrijker dan compactsystemen. De zuivering gebeurt, na voorbezinking, op een filterbed dat 
begroeit is met planten. 

De wortels van de planten: 

 Bieden een aanhechtingsplaats voor de biomassa 
 Zorgen voor de inbreng van de zuurstof 
 Nemen bepaalde elementen op als voedingsstof 
 Bevorderen de bodemdoorlaatbaarheid 

Als plantensystemen worden uitgevoerd op doorlaatbare ondergrond, moeten ze als basis een ondoorla-
tende folie hebben om een voldoende verblijftijd te garanderen en om contact van het afvalwater met de 
ondergrond en het grondwater te vermijden. 

 Percolatierietveld 

Werking: het water wordt over het oppervlak van de filter verdeeld en dringt verticaal door 
het filterbed. Op de bodem van het bedwordt het gezuiverde water weggevoerd door een 
drainagebuis. 

Voor een optimale zuivering:  

De bevloeiing gebeurt intermitterend (2 tot 4 maal per dag wordt het water vanuit een pompput op het 
rietveld gepompt). De zuivering steunt op de filtrerende werking van het zand en op de werking van bo-
dembacteriën en andere micro organismen. 

De planten:  zorgen zelf voor een extra zuivering.  
Filtermateriaal: meestal middelfijn zand dat in de bedding gebracht wordt, afgesloten van de 
   onderliggende grond door een folie. 

Voordelen Nadelen 

 Goede zuivering 
 Eenvoudige exploitatie 
 Minimaal verbruik 
 Beperkte slibproductie 

 Kans op verstopping 
 Seizoensgebonden rendement bij strenge winters 

(riet niet afmaaien) 
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 Bestand tegen wisselende belastingen 

 
DIMENSIONERING 

 Oppervlakte:   minstens 2 m² per IE 
 Draineerleidingen:  ca. 1 m diepte 
 Dikte filtrerende laag:  minimum 0,6 meter 

 Wortelzoneveld 

Het afvalwater stroomt onder het oppervlak door een beplante filter. Het wordt aangevoerd op geringe 
diepte. De planten zijn meestal moeras- en waterplanten. 

In- en uitgang: er wordt een kiezelbed gelegd om het water te verdelen en verstoppingen te 
   vermijden (dia. Filtermateriaal: 60 à 100 mm). 

De korrelverdeling: v/h filterbed moet een goede doorstroming garanderen en niet te fijn zijn. 

De zuivering:  gebeurt door bacteriën op de wortels van de planten, door filterwerking van  
   de bodem en door de planten zelf. 

Voordelen Nadelen 

 Hoge levensduur 
 Bestand tegen wisselende belastingen 
 Geen geurhinder 
 Lage investerings- en exploitatiekost 

 Seizoensgebonden rendement 

 
DIMENSIONERING 

 Oppervlakte:  minimum 3 tot 4 m² per IE 
 Diepte filterbed: ingang: minimum 0,4 m 

   uitgang: maximum 0,8 m 
 Lengte:  maximum 15 m 

10.3.1.3 Nabehandeling 

Hier worden zwevende stoffen verder verwijderd. Dit kan gebeuren door nabezinking (nabezinktank) of 
door een filter (vb. vloeiveld). 

 Bij sommige systemen zijn biologische zuivering en nabehandeling 1 proces (vb. bij het  percola-
tietveld). 

 Nutriëntenverwijdering kan in beide processen, dit hangt af van de mate van belasting van het se-
cundaire en tertiaire belastingssysteem. 

10.3.2 Systeemkeuze IBA 

Algemene criteria Kwalitatieve criteria 

 Inbouwdiepte 
 Inwendig verval tussen in- en uitlaat m.b.t. diepte lozingsput 
 Ruimtebehoefte 
 Draagvermogen en stabiliteit v.d. installatie 
 Afwerking en gebruikscomfort 
 Foutdetectiesysteem 
 Geluidsproductie 
 Gewicht en afmetingen 
 capaciteit 

 Het goed functioneren van de installatie 
en de kwaliteit van het effluent: mini-
maal voldoen aan de lozingsnormen van 
Vlarem II. 

10.3.3 Kostprijs 

Word vooral bepaald door de investeringskosten en de exploitatiekosten. 
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Investeringskosten exploitatiekosten 

 Aanschaf: minimaal 1 750 euro 
 Installatiekosten: afhankelijk van het type IBA en 

locatieafhankelijke factoren (min. 1000 euro) 

 Energiekosten (pompen, motoren en beluchters) 
 Ruimings- en slibverwerkingskosten (ca.€ 150/beurt) 
 Onderhouds- en controlkosten (ca €75 - €450/jaar) 

 
Om een beeld te krijgen van de totale kostprijs moet men de exploitatie en afschrijving over de hele le-
vensduur berekenen. 
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1 Algemeen 

Een kelder is een ruimte onder het gebouw tussen de begane grond en de funderingen, toegankelijk via een 
trap of lift. 

Doel van een kelder: 

 Bewaren van levensmiddelen 

 Supplementaire berg- en stapelplaats 

 Woon- en werkruimte 

 Ondergrondse garage (zie stedenbouwkundige voorschriften) 

Vereisten van een goede kelder: 

 Waterdicht en afhankelijk van het gebruik van de wanden voldoende droog. 

 Voldoende geventileerd voor de afvoer van waterdamp en bedorven lucht. 

 Constructie bestand tegen optredende krachten en belastingen 
= grond- en waterdruk, belasting bovenbouw, nuttige belasting… 

Voordelen Nadelen 

 Meerwaarde bij latere  verkoop 
 Meer binnenruimte (bouwgrond = duur) 

 Grote investering (bouwfirma’s vermijden kelders) 
 Vochtproblemen bij slechte uitvoering 

 
Vochtproblemen: 

Hiervoor vergen de kelderconstructie en de vereiste klasse van beschermingssysteem bijzondere aandacht. 
Vochtproblemen treden vaak op ter hoogte van de kimnaad (= de verbindingsnaad tussen de wanden en de 
keldervloer). Het bestrijden van vochtproblemen is vaak een moeilijke onderneming en vergt een goed be-
dachte dichtingtechniek. 

Vermijden: - vermijd bevestigingsmethoden aan de wanden 
  - doorvoeren van leidingen gebeurt onder de begane grond, boven de hoogste 
     grondweerstand. 

2 Kelderconstructie 

Het is aangewezen kelderwerken uit te voeren in het droge, indien nodig gebruikmakende van bronbema-
ling: we verlagen de grondwaterstand d.m.v. filters en pompen die het water wegpompen. 

2.1 GEMETSELDE KELDER 

Men trekt de keldermuren op in betonblokken met een muurdikte van 30 cm. Aangezien deze zeer door-
laatbaar zijn moet men een bescherming met waterdicht materiaal aanbrengen. 
De metselwerken moet je met zorg uitvoeren waarbij de verticale voegen volledig gevuld zijn. 

Belaste keldermuren doorgaans dieper gefundeerd dan de vloerplaat. 

Vloerplaat wordt afgedekt tegen opstijgend vocht door een dichtingsmat (kunststof 
draineringsmembraan. 

Dichtingsbaan van PE-folie Onder eerste laag stenen:  om opstijgend vocht van de funderingsplaat 
    naar de keldermuren te verwijderen. 

Ter hoogte van de welfsels: dichtingsbaan in de muur die opstijgend vocht 
    belet. Ze sluit aan met de waterkeringsfolie 
    aan de basis van de gevelspouwmuur. 

Steeds minder gebruikt door hoge investeringskost (door hoge loonkost !!). 
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2.2 KELDER IN GEWAPEND BETON 

Deze wordt toegepast in woningen, appartementsgebouwen en industriegebouwen. 

Voordelen Nadelen 

 Gladde wanden (gemakkelijke afwerking) 
 De uitvoeringstermijn 
 Volledige waterdichtheid van waterwerend beton 
 Alle afmetingen zijn mogelijk 
 Uitstekende fundering 
 Goede prijs-kwaliteitverhouding 

 Laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma 
(gebruik gemaakt v.e. speciale systeembekisting) 

 
Betonsamenstelling: cement IIIA: 350 kg / m³ met toevoeging van: 

 Vliegas 35 kg/m³ 

 Plastificeerder 

 Grind 4/28 
 Dit geeft een drukweerstand van 30 N/m². 

Betonvloer Dikte  van 25 cm en dubbele wapening (vb. 2 netten van 150 x 150 x 8 x 8) op plastic-
folie en zuiveringslaag.  En een verankeringswapening voor de wanden. 

Openingen Voor verlichting en doorvoering van leidingen. 

waterdichtheid Voorzieningen zoals dichtingsbanden en petroluemderivaat a.d. buitenzijde.  

Indeling Kan gebeuren in gewapend beton of metselwerk 

Uitvoeringstermijn Ca. 1 week afhankelijk van de afmetingen 

Kostprijs Vb. L = 15 m / B = 10 m / H = 2,25 m  ca. 23 000 euro incl. BTW 

 
Op aanvraag zijn de kelders incl. gladde welfsels of predallen leverbaar. Ook ramen, verlichtings- en ver-
luchtingselementen kunnen geleverd worden. 

 Gespecialiseerde firma’s bieden een garantie van 10 jaar op stabiliteit en waterdichtheid. 

2.3 GEPREFABRICEERDE KELDER UIT GEWAPEND BETON (TYPE OLIVIER) 

Vloerplaat 

Springt uit buiten de wand, heeft een minimale dikte van 15 cm en is dubbel gewapend. Ze kan gezien wor-
den als een algemene funderingsplaat die alle op de kelder rustende belastingen (ook eigenbelasting) zon-
der vervorming overbrengt naar de onderliggende draagkrachtige grond. 

De wanden 

Hebben een dragende en lastverdelende functie. Ze zijn conisch uitgevoerd om alle grond- en waterdruk 
(alsook bovenbelasting) op te nemen en op de vloerplaat van de kelder over te dragen. 

Bovenzijde: heeft een breedte van 12,5 cm en laat zowel één- als tweezijdige oplegging van 
  (semi-) geprefabriceerde vloerelementen toe. Nodige openingen (voor ventilatie) 
  zijn aan de bovenzijde voorzien. 

Gewapende afdekplaat: dikte: 12 cm, voorzien v.e. standaard trapopening van 80 x 180 cm. 
    Bijbehorende trap in metaal of beukenhout kan bijbesteld worden. 

Onmiddellijk na de plaatsing op de bouwputbodem wordt de kelder rondom aangevuld met machinaal te 
verdichten aanvulgrond om te voorkomen dat de kelder gaat drijven. 

Standaard buitenafmetingen: 285 x 245 x 227 cm en 400 x 245 x 227 cm 

 Belangrijk voor deze kelder is dat het bouwplan en de resultaten van eventuele grondonderzoeken 
ter beschikking gesteld worden van de betonfabriek. 
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Voordelen van deze kelderoptie: 

 Zeer hoge druksterkte: 60 N / m² 

 Snelle uitvoering en lage prijs (ca. 2500 euro v.h. kleinste model) 

 Door constructief geheel hebben lichte zettingen geen invloed op waterdichtheid 

 Prefab kelder maakt integraal deel uit van de totale bouwconstructie 

 Vloerplaat (die buiten de wanden uitspringt) vermindert gevoelig de mogelijkheid tot opdrijven van 
de kelder bij hoge grondwaterstand. 

3 Vochtproblematiek 

3.1 ALGEMEEN 

Voor de bruikbaarheid moeten de kelders afgedicht worden en de wanden moeten de nodige droogtegraad 
hebben afhankelijk van het gebruik v.d. kelder. De goede keuze v.h. beschermingssysteem zal afhangen van 
de juiste diagnose die meestal niet echt eenvoudig is. 

1. Doorsijpelingswater 

Dit is meestal afkomstig van neerslag en hier speelt de waterretentie van de grond een belangrijke rol. 

Doorlatende bodems: zand en grind: water dringt snel in de grond 

Weinig doorlatende: leem- en kleigrond: water blijft hangen langsheen de ondergrondse muren van het 
   huis en zorgt voor druk op de kelderwanden. 

Meestal bouwgrond: hebben een doorlaatbare laag aan de oppervlakte en kleilaag eronder, waardoor 
   het water naar de keldermuur loopt (verloop en afwerking rond gebouw v. belang!) 

2. Niveau van het grondwater 

Kelderwanden die permanent ten dele onder de grondwatertafel staan, staan steeds bloot aan grote wa-
terdruk. De techniek van bekuiping is hier aan de orde. Woningen met een vloerpas beduidend boven het 
straatniveau zijn in het voordeel. 

3. Condensatie op de binnenwanden 

Dit is het gevolg van een onvoldoende verluchting van de kelder. 

3.2 BESCHERMINGSYSTEMEN 

Deze zijn in 5 klassen ingedeeld in functie van hun beschermingsgraad. 

Klasse 1 en 2: performante maar dure systemen 
klasse 3: standaard in de bouw 
klasse 4 en 5: in onbruik geraakt of af te raden omdat de afwatering of het waterscherm ontbreekt. 

Tabbellen pag. 87 en 88 kennen !! 

3.2.1 Waterdichting 

Bedoeling: het water te beletten de keldermuur te bereiken. 

 Cementering: 

Met een dikte van 2 cm op de dunste plaatsen en een uitvoering in 2 lagen. 

Mogelijke gebreken: krimpscheuren in het bezetwerk, beschadiging t.g.v. onderwerken bouwafval  
   tijdens het aanaarden, zettingsverschijnselen van het bouwwerk… 

Mortel:   samenstellen zodat krimp zoveel mogelijk wordt vermeden. 



Liesbeth Steelandt SV. Deel 3: Kelders  4 

 Cementering met toevoeging van een vochtwerende stof 

Zorgt voor de dichting van de mortelporiën en voor het afstoten van regenwater. 

 Coating op basis van kunstharsen 

Één of meerdere lagen uit cement, minerale vulstof en kunstharsen worden op het metselwerk aange-
bracht (voorafgaande cementering is niet nodig). 

Wand:  moet licht vochtig zijn. 

Belangrijk: dat de onderstructuur foutloos is (daarom toch vaak eerst cementlaag) 

 Bitumineuze emulsies (zwarte pasta) 

Bedoeld als bescherming tegen agressieve stoffen, maar zorgt ook voor een beperkte waterdichting. Ze 
dienen vaak om gebreken van de waterwerende cementlaag weg te werken. 

 Minimaal 2 of 3 gekruiste lagen met tussenin telkens voldoende droogtijd. 

 Pastavormige bitumenbepleistering 

De laag: 4 à 6 mm dik en kan gewapend worden om lichte druk te weerstaan. 

Aanbrengen: kan rechtstreeks op de ondergrond op voorwaarde van degelijk uitgevoerd metselwerk. 

Voordelen: - waterdichte barrière 
  - voldoende soepel om gebreken v.d. ondergrond en zetting v.d. constructie op te vangen. 

 Beschermingen op basis van klei: 

Platen samengesteld uit klei en karton of dunne folie. 

Nadeel:  continuïteit komt in sommige gevallen in gevaar (scheurtjes, loskomen van de naden, 
  wegzakken van de platen…) 

 Waterdichte bekuiping 

Gebruik indien de grondwaterlaag zeer hoog licht en de kelder dus permanent onder grote waterdruk staat. 
Het gebruik van holle betonblokken is hier ongeschikt. 

 Uitvoeringsmogelijkheden 

o Waterdichte constructie (waterdicht beton) 
o Soepele meerlaagse buitenbekleding (kunststof of bitumenmembranen) 
o Soepele of stijve meerlaagse binnenbekleding 

 Deze complexe technieken worden door gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd die meestal waarborg 
    geven op de uitvoering. Slechte uitvoering is meestal moeilijk te corrigeren. 

3.2.2 Draineersystemen (afwatering) 

Principe:  een waterdoorlaatbare zone die het water minder tegenhoudt dan de omgevende grond, 
 en dat dit water zo vlug mogelijk afvoert. 

Noodzakelijk: bij een ondoorlaatbare bodem. 

 Een doeltreffend systeem verondersteld dat het water in de grond wordt verzameld en afgevoerd, 
     zonder tegelijk gronddeeltjes mee te voeren. 

Nodige info om correct te kunnen ontwerpen: - de hoeveelheid in de grond insijpelend water 
      - de doorlatendheid en korrelsamenstelling v.d. grond 
      - de diepte onder het maaiveld v.d. te draineren wanden 

Verticale afwatering: helpt als bescherming v.d. waterdichting tegen mechanische schokken. 

Horizontale:  om verstopping van de draineerbuis te vermijden  een doeltreffend filtersysteem. 
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3.2.2.1 Verticale dranering 

Dit gebeurt aan de buitenkant, op de volledige hoogte van de keldermuur. We onderscheiden: 

 De halfstijve noppenplaten in polyethyleen van hoge densiteit en geringe dikte (<1mm) 

Plaatsing: ze worden overlappend geplaatst, en enkel met zijn bovenrand aan de muur vastgemaakt 
d.m.v. bevestigingsklauwen. Een afdichtingstrip of een afdekkingprofiel onder het pare-
ment van de spouwmuur. De grond is v.h. membraan gescheiden door een filterdoek van 
ca. 1 mm dikte. Het lekwater aan de kant van de muur wordt afgevoerd door de verticale 
draineringgootjes tussen de noppen. 

 Geotextiel met een afwateringslaag en een filtreeroppervlakte aan de zijde van de grond 

Bestaat uit een vervlechting van kunststofdraden van 1,5 cm dikte. 

Plaatsing: het ontrolde geotextiel moet men goed aan de keldermuren vastmaken, zodat het door een 
  zetting v.d. aangevoerde grond niet kan verschuiven. 

3.2.2.2 Horizontale draineerbuis 

 Lange doorboorde PVC flexibele buis (dia. 100 à 200 mm) 

Plaatsing: op het niveau van de fundering met een helling van 0,5 à 1 %. De buizen zijn soms bij 
fabricatie omflenst met een filterscherm van kokosvezel of glasvezel. 

 Kunststof draineerprofiel 

Beschermd door kiezel van verschillende korrelgrootte en een filter van synthetisch textielvlies. De filter be-
let dat de aanvulaarde vermengd geraakt met het grind en het draineerwater filtreert voor absorptie. 

Opgevangen water: komt terecht in de riool voor regenwater via een controleput of gaat naar een lager 
   gelegen beek. In extreme gevallen wordt het opgepompt naar beek of riolering. 

4 Kelders isoleren en afdichten 

Door de groeiende tendens om alle beschikbare plaats te benutten worden kelders vaker ingericht als 
woonruimte. Dit brengt echter een aantal problemen met zich mee. 

Hoewel de warmteverliezen via wanden in contact met de grond worden beperkt door het grondmassief 
kan h. verwaarlozen van thermische isolatie leiden tot een aanzienlijke daling v.d. oppervlaktetemperatuur. 

De voornaamste redenen waarom men de wanden gaat voorzien van thermische isolatie: 

 Het vermijden van hygroscopiciteitsproblemen en oppervlaktecondensatie 

 Het waarborgen van een aangename binnentemperatuur 

 Het tegengaan van warmteverliezen 

4.1 UITVOERINGSPRINCIPE 

Als de kelder tot het ‘beschermde volume’ van het gebouw behoort kiest men dikwijls voor de afwerking 
van de wanden met vochtgevoelige materialen. Gewoonlijk een bijkomende bescherming onder de vorm 
van dampdichte en indien nodig waterdichte membranen. Het is raadzaam nog een aantal extra voor-
zorgsmaatregelen te treffen. 

Aandachtspunten voor de thermische isolatie van ingegraven constructies: 

1. Drukvaste vocht- en vorstbestendige isolatiematerialen in de spouw van de grondkerende wand en 
het metselwerk goed laten aansluiten op het isolatiemateriaal om inklinken bij het belasten van de 
grond naast het gebouw te verhinderen. 

2. Rekening houden met het feit dat de soepele bekuiping in contact is met de vochtige grond bij het 
berekenen van de isolatiedikte omdat de isolatie ook dienst doet als mechanische bescherming. 
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3. Een voldoende grote overlap van de isolatielagen of (bij buitenisolatie) een ononderbroken isolatie-
laag (nodige voorzorgsmaatregelen treffen aan de overgang tussen  het ingegraven en niet ingegra-
ven deel) om koudebruggen ter hoogte van de aansluiting met de spouwmuur weg te werken. 

4. Voorzien van een soepele bekuiping die aan de binnenzijde aangevuld wordt met een tegenbekui-
ping die in staat is om de grondwaterdruk op te nemen. In de verticale delen kan het dragende 
metselwerk deze rol vervullen, al kan een funderingsplaat uit gewapend beton nodig zijn om de 
opname van de eventuele waterdruk te kunnen garanderen. 

5. Het nastreven van een betrekkelijk droog klimaat om de hoeveelheid inwendige condensatie te be-
perken. 

5 Kelderopeningen 

De wijze van verluchting en verlichting wordt bepaalt door het niveau van de kelder t.o.v. het maaiveld en 
de functie van de kelder. 

Belang: aanvoer v. verse lucht, afvoer v. waterdamp en bedorven lucht en risico op condensatie vermijden. 

 Ingemetselde verluchtingsbuizen van PVC of gres 

Komen aan de buitenwand van de kelder ter hoogte van het maaiveld via een T-stuk of monden uit in een 
verluchtingspijp van de schoorsteen. Men moet minimum 2 verluchtingsopeneningen voorzien in tegen-
overgestelde muurdelen omwille van de trek. Te moeten afgeschermd worden met metaalgas tegen het 
ongedierte. Er wordt gebruik gemaakt van kunstlicht. 

 Vensters 

Ze kunnen op de klassieke wijze uitgevoerd worden: 

 houten, metalen of PVC frames in openingen van de kelderwand plaatsen, in combinatie met een 
     lichtkolk of kelderkoekoek in metselwerk, gestort beton of prefab beton waarbij men aandacht schenkt 
     aan de waterafvoer en inbraakveiligheid. 

 Vensterblokken 

 Buitenraam uit glasvezel versterkt met polyester op muurdikte ingemetseld of vooraf in de bekisting 
     geïntegreerd bij gegoten kelderwanden. Ze bestaan met een kip of draai-kip vleugel met dubbele 
     beglazing en geven een afgewerkt keldervenster. 

Lichtschacht: het keldervenster wordt hiermee verbonden om de aarde van de kelder af te houden en 
  optimaal het daglicht in de kelder reflecteert. Het wordt geleverd met rooster, bevestiging- 
  materiaal en inbraakbeveiliging. Plaatsing gebeurt voor aanaarden d.m.v. 4 bouten. 
  Een opening in de bodem laat de aansluiting op huisriolering toe: afvoeren v. regenwater. 

 Alternatieve verluchtingssystemen 

o Muurventilator in combinatie met statisch rooster aan de andere zijde (verluchtingscapaciteit 
is afhankelijk van het keldervolume). 

o Ventilatieblokken in glas in combinatie met andere glasbouwstenen. 

Stortgaten: voorzieningen om allerlei materialen rechtstreeks in de kelder te brengen. Bij deze 
constructie met afgeschuinde bodem is het metselwerk vaak trapvormig uitgevoerd. 

Aansluitpunten voor vloeibare brandstof: kleine uitbouw bovenaan de kelder. 

 Deze openingen worden doorgaans afgesloten met gietijzeren rooster in halve maanvorm of recht-
hoekig model met glasvulling. 
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6 Kruipruimte of geventileerde ruimte 

Het is een niet bewoonbare toegankelijke ruimte die zich onder het gelijkvloers bevindt en een vrije hoogte 
van 60 cm heeft (80 cm aangeraden voor een gemakkelijke toegang). 

Biedt de mogelijkheid een volledig waterdicht barrière te maken tegen alle vochtinfiltraties naar de gelijk-
vloerse verdieping in geval van: 

 Wanneer de grondwaterlaag zich dicht bij de oppervlakte bevindt 

 Wanneer de grond afhelt 

 Wanneer de bodem kleihoudend is 

 Wanneer het terrein kan overstromen 

Aangeraden: als men een technische ruimte onder het gelijkvloers wenst die het onderhoud en de 
controle van leidingen of toestellen (vb. sanitaire installaties en installaties voor verwar-
mingen en waterdistributie) toelaat. 

Meerprijs: t.o.v. een vloerplaat op volle grond van dezelfde oppervlakte: € 3000,00. 

6.1 OPBOUW 

6.1.1 Funderingsmuren 

Dikte: 29 cm of max. 39 cm (betonsteen of gewapend beton) 

Aanzet: doorgaans ca. 50 cm onder de onderlaag v.d. kruipruimte 

Afh. v. niveau v. grondwaterlaag Voorzien v. beschermingssysteem van de grondmuren (waterdichte laag, bi-
tumenemulsie, drainage…) 

Waterkerende laag Vb. bitumenvilt onder de draagvloer van het gelijkvloers om opstijgen van 
vocht naar de bovenstructuur te beletten. 

Doorheen muren: Alle doorvoeren van sanitaire- en elektrische leidingen 

6.1.2 Bodem (vlak en horizontaal) 

Bedekking: aangestampt zand, grind of afwerkbeton 

Uitvoering: kan verbeterd worden door PE-folie te leggen en te bedekken met zand, om plantengroei 
  en vochtpenetratie te voorkomen. 

6.1.3 Ventilatie 

Uitvoering: via roosters of openingen die gelijkmatig verdeeld zijn over de ganse omtrek en die 
afgesloten zijn voor insecten of ongedierte en regenslag. 

 De doorsnede v.d. openingen moet groter zijn naargelang de grond vochtig is. Vb. 1/1000 v.d. 
oppervlakte in geval van vochtige grond. 

Scheidsmuren: voorzien van ventilatieopeningen, maar die liggen niet in eenzelfde vlak. 

6.1.4 Thermische isolatie 

Temperatuur: verschilt zeer weinig van de buitentemperatuur. 

Draagvloer: moet geventileerd zijn om te kunnen beschermen tegen vocht. Daarom is ook een ther- 
  mische isolatie aan de onderzijde noodzakelijk. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk 
  waarbij men storende koudebruggen ter hoogte van het dragend skelet, balken en muren 
  van de benedenverdieping zoveel mogelijk moet vermijden. 

 Zwevende vloer, rustend op een dikke isolatie met dampscherm 
 Prefabvloer met tussenblokken in isolatiemateriaal, maar met overlappingen om 

koudebruggen aan de draagbalken te voorkomen. 



Liesbeth Steelandt SV. Deel 4: Stookoliereservoirs  1 

1 Wetgeving 

Milieureglementering VLAREM II: van kracht sinds 1995 – 08 – 01 

Bevat een aantal bepalingen inzake de opslag van gasolie voor verwarming van gebouwen: 

 Technische voorschriften inzake de opslaginstallatie 

 Periodieke controle en onderhoud is verplicht om tijdig mogelijke verontreiniging van bodem en 
grondwater door stookolie op te sporen. 

Er is een wetgeving inzake bestaande reservoirs en nieuwe reservoirs. Er wordt een onderscheid gemaakt 
naargelang inhoud, gebruik en ligging t.o.v. beschermingszones inzake grondwater. 

Betrekking op bestaande reservoirs van 100 L tot 20 000 L: 

 De milieubeleidsovereenkomst (MBO) van augustus 2000 ondertekent door de Vlaamse regering en 
de Petroleumsector. 

Vermeldingen:  

 enkele belangrijke wijzigingen inzake de controle 
 de oprichting van een fonds voor saneringsdossiers 

 dit fonds komt tussen (onder bepaalde voorwaarden) in schade die niet door de verzekering van 
de exploitant van de tank gedekt wordt. 

Lekkende tank die niet meer herstelbaar is: 

 Moet leeggemaakt en gereinigd worden, en binnen 36 maanden verwijdert worden 

 Indien het niet verwijdert kan worden moet de tank gevuld worden met inert materiaal. 

2 Het reservoir 

De constructietechnieken evolueren permanent en er komt steeds veiliger materiaal op de markt. Er zijn 
verschillende vormen, materialen en inhouden. Bepalend hiervoor is de wijze van opslag: 

2.1 ONDERGRONDSE RESERVOIRS 

Een mazoutreservoir in volle grond of niet toegankelijke groeve (dichtgemaakte kelder). 

 Uitstluitend: cilindrische modellen voornamelijk uit metaal en polyester, bijkomend uit 
  polyethyleen en prefabbeton. 

Kunststoftanks: enkelwandig of dubbelwandig, voorzien van versterkingsribben. 

Metalen reservoirs: beschermingslaag in jute en bitumen of 2 componenten polyrethaanshars 
   of polyurethaan. 

 Nieuw te plaatsen reservoirs zijn altijd dubbelwandig !!! 

Uitrustingen, standaard of in optie: 

 Toegangskoker 

 Peilmeter 

 Verankering 

 Overvulbeveiliging 

 Lekdetectietoestel 
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2.2 BOVENGRONDSE RESERVOIRS 

Mazoutreservoirs in open lucht of in een toegankelijke binnenruimte. Een bijzondere toepassing is en re-
servoir in een groeve met rondom een ruimte van 50 cm voor latere controle. 

 Rechthoekige, cilindrische en ovalen reservoirs voornamelijk uit metaal en polyetheyleen, bijkomen 
uit polyester en combimateriaal. 

2.2.1 Soorten bovengrondse reservoirs 

De metalen tanks 

Zijn enkel- of dubbelwandig. Ze krijgen een bescherming van roestwerende verf of bitumen, twee compo-
nenten ployurethaanhars of een epoxycoating en laklaag. 

Voordelen In optie zijn 

 Kunnen ter plaatse gelast worden 
 Plaatsing in kruipkelders is mogelijk 

 Metalen opvangbak 
 Peilmeter 
 Overvulbeveiliging 
 Lekdetectietoestel  (dubbelwandige tank) 

Smalle lichtgewicht rechthoekige polyetheentanks 

Zijn enkel- of dubbelwandig. Sommige zijn UV-bestendig, andere niet en hebben dus bescherming tegen de 
zon nodig. 

Voordelen In optie zijn 

 Kunnen in batterij geschakeld worden om 
de opslagcapaciteit te vergroten 

 Polyethyleen opvangbak 
 Peilmeter 
 Overvulbeveiliging 
 Lekdetectietoestel (dubbelwandige tank) 

De combitank (tank in tank) 

Heeft een binnenwand van polyethyleen en een buitenwand van verzinkt plaatstaal. 

Voordelen In optie zijn 

 Beschermd tegen de zon 
 Kan in batterij staan 

 Peilmeter 
 Overvulbeveiliging 
 Lekdetectietoestel (dubbelwandige tank) 

Polyester tank  (enkel- of dubbelwandig) 

Voordelen In optie zijn 

 kan ter plaatse gemonteerd worden  Peilmeter 
 Overvulbeveiliging 
 Lekdetectietoestel (dubbelwandige tank) 

2.3 DE CAPACITEIT 

De keuze van de inhoud hangt af van het mazoutverbruik. Capaciteit van 3000 L volstaat voor een doorsnee 
woning, maar tegenwoordig zijn tanks van 5000 L populair. 

 Capaciteit > 3000 L: mangat voorzien met een minimum diameter van 500 mm. 

2.4 IDENTIFICATIE VAN HET RESERVOIR 

 Identificatieplaat met de nodige gegevens van het reservoir zoals het prototype-keuringsnummer 
van het reservoir. 

 Certificaat met de gegevens van het reservoir. 
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2.5 PROTOTYPE-KEURING 

Dit gebeurt door de constructeur die hiervoor een dossier samenstelt onder toezicht van een milieudes-
kundige of van een bevoegd deskundige. 

 Het attest van prototype-keuring wordt pas afgeleverd na onder meer een dichtheidsproef en een 
controle van de lasnaden. 

2.6 PLAATSING 

De plaatsing is wettelijk gereglementeerd. Het betreft het geheel van de tank met alle toebehoren, de lei-
dingen en de eventuele inkuiping of groeve. Het attest van plaatsing bewijst dat de installatie voldoet aan 
alle wettelijke bepalingen van VLAREM II. 

Het bouwen van een nieuwe opslaginstallatie gebeurt door: 

 Een gemachtigd installateur van stookoliereservoirs 

 Door of onder toezicht van een erkend technicus. 

2.6.1 Enkele technische termen 

Erkend technicus Een door de overheid erkend persoon, die de nodige opleiding heeft doorlopen inzake 
controle en onderhoud van stookolietanks en over een vereist erkenningsnr. beschikt. 

Inkuiping Een constructie waarin het mazoutreservoir zicht bevindt. Het moet de volledige inhoud 
kunnen opvangen en vloeistofdicht zijn. Indien het buiten geplaatst is moet er een af-
scherming zijn tegen regen. 

Overvulbeveiliging  Waarschuwingssysteem: 

Tijdens het vullen is er een hoorbaar signaal. Als dit wegvalt is de tank voor 95 % gevuld. 
Het wordt geplaatst door de verwarmingsinstallateur onder de ontluchtingsleiding. 

 Beveiligingssysteem: 

Wanneer het reservoir voor 98 % gevuld is zal de sonde een signaal sturen naar het bevei-
ligingssysteem op de tankwagen waardoor de toevoer automatisch stopt. Dit systeem is 
betrouwbaarder maar de tankwagen moet ook uitgerust zijn met de nodige apparatuur. 

Permanent  
lekdetectiesysteem 

Het signaleert een lek in het reservoir onmiddellijk (visueel of auditief). 
Men kan een onschadelijke vloeistof aanbrengen in de dubbele wand van het reservoir. 
Bij een lek wijzigt het niveau in het detectiereservoir en treedt een alarm in werking via 
een elektronisch signalisatieapparaat. 

Bestaande enkelwandige tank:  

De tank dubbelwandig maken met een pvc-wand. Men kan nu een lekdetectiesysteem in-
stalleren via een systeem van onder- of bovendruk.  Enkel rendabel: tanks > 10 000 L. 

Dichtheidsproef Om na te gaan of de tank lekt in of boven de vloeitsof, in het mangat of in de leidingen: 

 Drukproef in de tank waarbij men het mogelijke drukverlies i.d. tank meet na 1 uur. 
 Dichtheidstest met ultrasoon en onderdruk, waarbij men met 2 ultrasone microfoon-

tjes (1 in de vloeistof en 1 erboven) luistert naar vreemde geluiden in geval van lek. 

Water en/of  
slibcontrole 

Via de vulleiding van de tank d.m.v. een staaf waarop waterdetecterende pasta ligt. 
Indien de pasta verkleurt zit er water en slib in de tank (mogelijk door lekkage, condensa-
tie…) dat men kan verwijderen met een pompje dat aanzuigt beneden in de tank. 

Merkplaatje De erkende technicus bevestigt een groen, oranje of rood merkplaatsje naargelang het 
resultaat van het onderzoek met zijn erkeningsnummer, maand en jaar v.d. controle. 
rood: exploitant moet dit melden aan afdeling Water van Animal of aan de gemeente. 

Conformiteitsattest Uit dit verslag, opgemaakt door de erkende technicus blijkt of de installatie voldoet aan 
de regelgevingen van VLAREM II. Eventuele aan te brengen veranderingen zijn vermeld. 

Meldingsformulier Om nieuwe reservoirs afhankelijk van de klasse aan te melden bij Animal of de gemeente. 

Kathodische be-
scherming 

Beschermingssysteem dat een elektrische spanning rond de tank creëert, waardoor be-
staande elektrische grondstromen geneutraliseerd worden die anders het metaal kunnen 
aantasten. Het dient dus om corrosie van een metalen tank tegen te gaan. 
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3 Controles 

In Vlaanderen respecteert men het begrip bestaand reservoir en nieuw reservoir. 

Tank < 5000 L:  - bestaand reservoir voor het eerst in gebruik genomen voor 1995-08-01 
   - nieuw reservoir geplaatst na 1995-08-01 

Tank < 20 000 L: - bestaand reservoir vergund voor 1993-01-01 
   - bestaande reservoir gemeld voor 1993-07-01 

 Een nieuwe opslaginstallatie komt hier niet voor. 

3.1 PERIODIEKE CONTROLE (IN VLAANDEREN) 

 Visuele controle van de installatie (zonder uitgraven) 

 Controle naar de aanwezigheid van water en slib 

 Controle naar de doeltreffendheid van de overvulbeveiliging 

 Controle naar de doeltreffendheid van het eventuele lekdetectiesysteem 

 Dichtheidstest (niet altijd verplicht) 

 Indien mogelijk: potentiaalmeting voor ondergrondse metalen tanks 

3.2 BEPERKT ONDERZOEK (IN VLAANDEREN) 

 Inzage in het vorig rapport van de controle 

 Visuele controle van de zichtbare delen 

 Controle van de overvulbeveiliging 

 Controle van de eventuele lekdetectie en/of kathodische bescherming 
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1 Algemeenheden 

Een wand is niet hetzelfde als een muur. Een muur is altijd gemetst met blokvormige elementen. 

1.1 MATERIALEN 

Metselwerk:  - Kunststenen: baksteen, kalkzandsteen, betonsteen… 
   - Natuursteen: zandsteen, kalksteen, leisteen... (breuksteenmetselwerk) 

Binnenspouwblad - Bouwblokken gekenmerkt door een groter formaat: bimsbeton, gipsblok, 
en binnenmuren:    geperforeerde of isolerende snelbouwstenen, argexbeton, cellenbeton… 

Zichtb. metselwerk: - Gebakken gevelsteen: machinaal of handgevormd in klein formaat. 
   - Kalkzandsteen 
   - Kleine maatvaste betonsteentjes (moderne woningen) 

1.2 AFWERKING 

Kwaliteitseisen Bij “schoon” metselwerk (parament) zijn vrij sterk wat betreft afmetingen, gebreken, 
kleurtint, vorstbestendigheid… Dikwijls materialen met keurmerk (vb. BENOR). 

Uitzettingsvoegen Muren in baksteen: om de 30 m 
muren in betonstenen: om de 8 meter 

Afwerking Om deze te optimaliseren voorzien fabrikanten speciale vormstenen (vb. ronde stenen). 

Traditionele 
spouwmuur 

Een modern alternatief is de massieve buitenmuur van cellenbeton met 30 cm dikte. 
Langs de buitenzijde worden de massieve muren dan bepleisterd. 

Mortel Voor bepaalde stenen (cellenbeton, kalkzandsteen…) vervangt een elastische bastaard-
mortel de sneller bindende cementmortel. Gebruiksklare metselmortels in silo leveren 
steeds de juiste mengeling en verhogen de rentabiliteit. 

Lijmmortel Wordt vaak gebruikt voor cellenbeton en kalkzandsteen. Dit resulteert in fijnere voegen 
van ca. 2 mm. Sinds kort kan ook baksteen verlijmd worden (maakt navoegen overbodig). 
Voordelen: hoge sterkte-eigenschappen en verbetert esthetiek. 

2 Baksteenmetselwerk 

2.1 TERMINOLOGIE 

Lagen Gelaagd metselwerk bestaat uit opeenvolgende rijen stenen meestal haaks op de richting 
van de aangrijpende krachten. 

Lintvoeg Lange voeg tussen de lagen (dikte 10 à 12 mm). 

Stootvoeg Korte verticale voeg in elke laag 

Koppenlaag De laag bestaat uit enkel koppen 

Strekkenlaag De laag vertoont enkel strekken 

Gemengde laag Koppen en strekken komen in het zicht 

 Kop- of strekmaat: lengte van de steen + voeg 

Metselverband Wijze waarop stenen doelmatig gemetseld worden zodat ze stevig in elkaar grijpen om één 
geheel te vormen. 

Halve steen ½ steen 

Klezoor ¼ steen 

Drieklezoor  ¾ steen 

Klisklezoor ½ steenbreedte 

Geschifte steen Steen waarvan de hoogte verminderd werd 

Steenswerk 1 steenlengte of 2 steenbreedten + voeg (overeenkomstig: halfsteens, anderhalfsteens…) 
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2.2 METSELVERBANDEN 

Het is de wijze waarop stenen doelmatig gemetseld worden, zodat ze zo stevig mogelijk in elkaar grijpen en 
elkaar vasthouden om één geheel te vormen. Bij een goed metselverband zorgt de steenschikking voor een 
stevigheid van de muur, een laag morgen vergroot deze stevigheid. 

2.2.1 Algemene regels voor een goed metselverband 

 Stootvoegen zoveel mogelijk laten verspringen voor een goede verankering 
 Zo weinig mogelijk klezoren, zeker bij de muuraanzet 
 Doorlopende verticale inwendige voegen vermijden 
 Bij hoeken, ontmoetingen of kruisingen lagen om beurt laten doorlopen waardoor ze stevig ineen wor-

den gebonden. Soms wijkt men ven deze techniek af door in de doorlopende muur ankerijzers (bandij-
zers) te voorzien om muurdelen te verbinden. 

 Het metselverband eenvoudig houden. 

2.2.2 Metselverbanden 

Halfsteensverband: 

Algemeen uitzicht: het zijn strekkenlagen. De stootvoegen van 2 opeenvolgende lagen 
   verspringen een halve steen. Beëindiging: beurtelings halve en hele steen. 

Toepassingsgebied: voor muren van een halve steen dik, als zelfstandige niet dragende muur en 
   als buitenspouwblad v. spouwmuur. Doorgaans blokken van groot formaat. 

Staand verband: 

Algemeen uitzicht: afwisselend strekken- en koppenlaag. De koppen en strekken komen juist 
   boven elkaar. De vertanding is een klezoor. Dikte van de muur is een oneven 
   aantal halve stenen: eenzelfde laag :op 1 muur kop, andere muur strek. 

Toepassingsgebied: voor muren dikker dan een halve steen. 

Kruisverband (type Belgische staat): 

Algemeen uitzicht: afwisselend strekken- en koppenlaag. De koppen komen boven elkaar, de  
   strekken verspringen een halve steen. Vertanding is een klezoor. Dikte van 
   de muur bestaat uit een oneven aantal halve stenen: eenzelfde laag: op 1 
   muur kop, andere muur strek. 

Toepassingsgebied: overwegend voor muren dikker dan een halve steen. 

Vlaams verband: 

Algemeen uitzicht: in elke laag afwisselend een strek en kop. De kop bevindt zich telkens op 
   het midden van de strek van de vorige laag. 

Toepassingsgebied: - Voor steense muren waarvan de twee zijden in het zicht vallen. 
   - Voor het buitenste blad van spouwmuren omwille van het speelser 
      aanzicht. Dan worden de koppen gevormd door halve stenen. 

Koppenverband: 

Algemeen uitzicht: alle lagen zijn koppenlagen met een vertanding van een klezoor. 

Toepassingsgebied: vooral voor kort gebogen muren van baksteen. Men gebruikt soms  
   metselblokken van 19 cm en 29 cm. 
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2.3 SIERMETSELWERK 

Elementen die de gevel van een woning kunnen verfraaien: 

 Speciale verbanden van stenen 
 Verticale lateien 
 Bogen rond de voordeur en garagepoort 
 Ronde vensters 
 Schoorstenen 
 Inspringend of uitstekend metselwerk 

Productiviteitsverlies: dit zal verrekend worden in de prijs van het metselwerk. Om controle te 
   houden wordt in de meetstaat het metselwerk soms opgesplitst. 

 Gevelmetselwerk volgemetseld / m² : 60 à 80 euro 
 Verticaal geplaatste gevelsteen / m  : 25 euro 
 Boogvorm a.d. garagepoort / stuk  : 250 euro 
 Schouw bovendaks / stuk   : 130 euro 

Sierverbanden: worden gebruikt om muurvlakken, vloeren of gewelfconstructies plaatselijk 
of over de hele oppervlakte te verlevendigen. 

 Door speciale legpatronen met volgens bepaalde motieven aangebrachte afwisseling van koppen, 
strekken of met de platte zijde naar voren geplaatste stenen. 

2.3.1 Enkele siermetselverbanden 

Kepperverband (visgraatverband): 

Algemeen uitzicht: de platte zijden / strekken komen in het zicht, maar zijn geplaatst onder 45°. 

Toepassingsgebied: gebruikt als beklamping van muurvlakken zoals boogvelden, boezems van 
   schoorsteenmantels, achterwanden v. nissen, sierpanelen en bevloeringen. 

Blokverband: 

Algemeen uitzicht: gevormd door de platte zijden of strekken van de bakstenen. 

Toepassingsgebied: vooral voor muurbeklampingen en bevloeringen. 

Vlechtverband: 

Algemeen uitzicht: de keuze v.h. vlechtverband hangt af van de baksteenafmetingen. Met 
   stenen in Romeins formaat (220 x 150 x 40 mm) bereikt men een mooi 
   resultaat. Strekken komen in het zicht, klezoortjes vullen de gaten op. 

Toepassingsgebied: vooral voor klampwerk en bevloeringen. 

Kleurvariaties: 

Dit is een andere versieringswijze in het metselwerk. De donkerste en blekere stenen worden gebruikt om 
bepaalde tekeningen tot uiting te brengen. 

Reliëfmetselwerk: 

We verwerken (koppen of strekken) iets binnen of buiten het muurvlak. Een vooral in de landelijke bouw-
stijl gebruikte uitvoering is de muizentand (schuin of recht). 
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3 Metselmortel / lijmmortel 

Mortel: een homogeen mengsel van zand en bindmiddel waaraan een bepaalde hoeveelheid 
water is toegevoegd. Afhankelijk van het bindmiddel hebben we cementmortel, kalkmortel of 
cementkalkmortel. 

 We moeten de doseringen respecteren i.v.m. de mechanische sterkte van het werk. 
 Alle bestanddelen moeten zuiver zijn, en de recipiënten waarin de mortel bereid wordt moet ge-

reinigd zijn. 

3.1.1 Bestanddelen 

Water:  dit activeert het bindmiddel. Te veel water werkt nadelig in op de kwaliteiten van 
  de mortel. Het mag niet te snel onttrokken worden aan de mortel. In de zomer 
  moet men de bakstenen nat maken. 

Zand:  vormt het skelet van de mortel en voorkomt grote krimp. De korrelgrootte moet 
  tussen 0.8 en 2 mm zijn. Bij de fijn zand is er veel bindmiddel nodig om alle korrels 
  te omhullen en men bekomt dan een mortel met sterke krimp. 

Hulpstoffen: scheikundige stoffen die sommige eigenschappen van de mortel wijzigen tijdens 
  of na de bereiding: 

 Bindingsversnellers: bij zeer koud weer of waterdichtingswerken 
 Bindingsvertragers:  bij droog en warm weer 
 Plastificeerders:  voor betere verwerkbaarheid 
 Dispersiemiddelen:  bevorderen het nat worden van de cementkorrels. 

Men mag deze hulpstoffen niet te snel gebruiken, want metselwerken uitgevoerd hiermee zijn vaak sterker 
onderhevig aan uitbloeiingen (vorming van kleine zoutkristallen op geveloppervlak) en de mechanische ei-
genschappen verzwakken dikwijls. 

Opmerking: vers aangemaakte mortel moet binnen het uur verwerkt worden. 
  bastaarmortels: moeten apart klaargemaakt worden en dan flink gemengd. 

3.1.2 Soorten mortel 

Metselmortel:  (dikte van ca. 1 cm) 

Bastaardmortel (= 2 bindmiddelen) Zuivere cementmortel 

Meest gebruikt Veel Belgische aannemers hebben er een zwak voor 

Prettiger te verwerken Hogere drukweerstand 

Elastischer Binding en verharding verloopt sneller 

Vertoont minder krimp Enkel aangewezen indien het metselwerk in contact zal komen met 
water en als een zeer hoge mechanische weerstand geëist wordt. Verplicht voor bepaalde bouwstenen 

 Tabel van meest gebruikte mortelsoorten met druksterkte na 28 dagen (pag. 114). 

Lijmmortel: 

Het wordt in poedervorm geleverd en vermengd met water. Voegen zijn ca. 2 à 3 mni. 

Voordelen: - grote druk- en treksterkte 
  - dunne voegen laten een homogeen muurvlak toe 
  - laat zich gemakkelijk vermengen m.b.v. meng- en spuitapparatuur, waardoor een 
    hoge productie wordt gehaald in geval van grote muuroppervlakken. 
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4 Voegwerk 

Functies: 

Esthetisch uitzicht: 20 à 25 % van de gemetselde muur bestaat uit voegen. Door de kleur, vorm 
   en voegoppervlak (glad of geborsteld) bekomen we verschillende gevel- 
   uitzichten (platvol, verdiept, schaduwvoeg, geknipt…). 

Technisch vlak: - Bijdragen tot een goede waterdichtheid. 
   - Kans op vorstschade in het metselwerk zal afnemen. 
   - Uitbloeiingen krijgen minder kans. 
   - De vervuiling van gevels treedt minder snel op. 

Achter de hand opvoegen Achteraf (naderhand) opvoegen 

Het metselwerk wordt direct opgevoegd naarmate de muur 
opgericht wordt. 

Een gespecialiseerd aannemer voegwerken vult 
de voldoende diep uitgekrabde voegen (2 cm) 
op na de volledige uitvoering van het metsel-
werk. 

Behalve wanneer het metselwerk een hoog draagvermogen 
moet hebben, wordt deze techniek steeds minder toegepast. 

 
De mortelvoegen kunnen door tal van oorzaken beschadigd worden: 

 Gescheurde en loskomende voegen:  zetting, materiaalspanning, vorstschade en uitbloeiing 
 Vlekken en kleurverschillen:  onzuiverheden, ongelijke mortelsamenstelling 
 Zachte, verzande mortel:   foutieve mortelsamenstelling, onvolledige binding en  

      verharding bij snelle waterverdamping en koud weer. 

Samenstelling: 

De voegmortel mag niet te vet zijn om niet los te krimpen. Meestal kiest men een basterdmortel. 

 150 kg cement (1 deel) + 150 kg vette poederkalk (2 dln.) + 1m³ zuiver zand (8 dln). 
 100 kg cement (1 deel) + 200 kg hydraulische kalk (2,5 dln.) + 1m³ zuiver zand (10 dln.) 

Bleke kleur:  wit zand en wit cement 
donkergrijze kleur: fijn rijnzand en donker cement 

 Om de beste kleur en vorm te kunnen kiezen kan de voeger verschillende proefvakjes uitvoeren. 
Voegmortel kan gebruiksklaar in de handel verkregen worden. 

5 Gemetselde muurconstructies 

5.1 BINNENMUREN 

Niet dragende binnenmuren of scheidingswanden:  9 à 10 cm dikte. 
Draagmuren:       14 cm, soms 19 à 20 cm dikte. 

Opbouw: bouwblokken (snelbouw, argex, cellenbeton, silicaatsteen…), die een pleisterlaag 
  (1 cm dikte) of een verflaag krijgen. 

 Uitzonderlijk: een dubbele binnenmuur bestaande uit 2 aan elkaar verankerde muur- 
   bladen: aan de ene zijde snelbouw, andere zijde schoon metselwerk. 

5.2 DRAAGMUREN 

De voornaamste functie is om andere elementen (vloeren en dak, verdiepingsmuren en binnenwanden, 
meerlast van de woning en winddruk…) te dragen. Ze brengen de last (het gewicht) van het gebouw over 
op de funderingen. 
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We moeten rekening houden met diverse factoren: 

Draagmuren: opgetrokken in niet-organische materialen met een hoog soortelijk gewicht. 
  Recente materialen: silicaatblokken, cellenbeton en argexblokken. 
  Meest voorkomend is een muurdikte van 14 cm, soms uitschieters van 19 of 20 cm. 

Holle welfsels: (1ste verdieping). Fabrikanten vragen aan weerszijden een opleg van 7 cm. 

Skeletmuren: draagwanden die enkel de lasten overdragen. Voor de akoestische/thermische 
  isolatie en de vuurbestendigheid creëren we een heterogene wand door plaatsing 
  van bijkomend isolatiemateriaal. Vereisten “thermische inertie” vaak onvoldoende. 

 Mechanische weerstand 

Materialen voor draagmuren hebben een drukweerstand van 3N/mm². Dit is ruim voldoende voor de tradi-
tionele villabouw. De toelaatbare gronddruk is doorgaans veel kleiner. Bij zware puntlasten kan een verste-
viging van het metselwerk vereist zijn. 

Silicaatsteen / beton  schokgevoelig: voorzichtige, verzorgde verwerking: brokken te vermijden. 

 Vuurbestendigheid (rf) 

1 uur vuurbestendigheid: Holle betonblokken en holle argexblokken (14 cm) 
6 uur vuurbestendigheid: Baksteenblokken, silicaatblokken en argexblokken (19 cm) 

 Geluidwerende eigenschappen 

Klasse IIIb in een dikte van 9 cm 
Klasse IIIa in een dikte van 19 cm 

!!! Geverfde blokken en afwerkingslagen laten nog een betere geluidsisolatie optekenen. 

 Thermische isolatie 

Hoe kleiner de volumieke massa van het materiaal, hoe beter de isolerende eigenschap. 
Best scorend: 1) cellenbeton  2) isolerende baksteen 3) argexbeton 

Cellenbeton: gaan alle mogelijke plaatsingsfouten van isolatie in een spouwmuur waarvan koude- 
  bruggen het onmiddellijke gevolg zijn uit de weg. 

 Thermische isolatie 

Hoe zwaarder het materiaal, hoe meer warmte het kan opslaan. 
 Voorkeur voor beton en baksteen bij woningen die zuid en zuidwest gericht zijn. 

 Handelbaarheid en verwerking 

Belangrijke elementen: het gewicht van het materiaal en de afmeting van het blok. 

 Het lijmen van cellenbeton en silicaatsteen, met het oog op esthetiek en vermijden van koudebrug-
gen vergt een veeleisende regelmaat in de plaatsing. 

Troef van cellenbeton: het gemak bij het maken van sleuven voor leidingen en de  
nauwkeurigheid van de versnijdingen. 

 De kostprijs van de uitvoering 

De noodzaak van bepleistering en isolatie, en de uitvoering zijn bepalende elementen die gerelateerd zijn 
aan de materiaalkeuze. 

  

Voldoen aan de norm 
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5.3 BUITENMUREN / SPOUWMUUR 

In België past men vaak het principe van de dubbele muur toe: de spouwmuur. 

Van binnen naar buiten vinden we: 

 De binnenafwerking, overwegend bepleistering (1 cm) 
 De draagmuur (14 cm) 
 De isolatie voor energiebesparing en thermisch comfort (6 cm) 
 De luchtspouw voor de afvoer van vocht (3 cm) 
 De gevelbekleding (parement) met esthetische en beschermende rol (9 cm) 

Spouwankers:  (vb. verzinkt staal) verbinden de gevelsteen met de blokken metselwerk die 
   als draagmuur dienen (5/m²). 

Ventilatieopeningen: aan de voet van het parement, boven de muuroverspanning, op het niveau 
   van de kroonlijst: optimaliseren de afvoer van vocht (correct plaatsen !!). 

Opmerking: afhankelijk van stedenbouwkundige vorderingen of gemeentelijke verorderingen 
  komen ook andere materialen in aanmerking als gevelbekleding: natuursteen, hout 
  leien, cellenbeton, sidings of platen van vezelcement, sierpleister, glas… 

5.4 MASSIEVE BUITENMUUR MET SIERPLEISTER  
(VEELVOORKOMENDE VARIANT VOOR DE SPOUWMUUR) 

Wordt veel toegepast in Duistland, Nederland en Oostenrijk. Recentelijk ook in België voor architectuur 
met uitgesproken volumes. 

Uitvoering: volle muur van min. 30 cm dik, opgetrokken in lichte baksteenblokken of cellen- 
  beton met aan de buitenzijde een gevelpleister die zorgt voor bescherming, 
  eenvormigheid en esthetische afwerking. 

Bescherming: nodig bij metselblokken met isolerende en absorberende structuur gevoelig 
  voor waterdoorsijpeling. 

Uniformiteit: de onvolmaaktheden wegwerken om te komen tot een perfect even oppervlak. 
  De esthetische afwerking kan verschillen dankzij de kleur en textuur. 

Cellenbeton: de bepleistering heeft voornamelijk een decoratieve rol die dient om voegen en 
  kleine gebreken, door kleine schokbestendigheid v. h. materiaal, te verbergen. 

 Men heeft de keuze: - Hydraulische pleister (kalk, cement, wit cement en soms kalkgips) 
    - Synthetische pleister (kunstmatige bindmiddelen) 

 Fabrikanten stellen systemen voor die isolatieplaten aan de buitenkant combineren met het aan-
brengen van een pleisterafwerking. 

Kostprijs: ca. € 85 à 120 / m². 

5.5 VOCHTWERING IN OPGAAND METSELWERK 

Vochtproblemen kunnen aanleiding geven tot: 

 Hinderlijke esthetische en constructieve schade: 
o Vochtvlekken, schimmels, zoutafzetting, loskomend behang, rottend pleisterwerk, verwe-

ring van metaal- en houtwerk, loskomende voegen… 
 Geurhinder 
 Nadelige invloed op de thermische isolatie 
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Nieuwbouw: de plaatsing van waterkerende lagen aan de muurbasis, ter hoogte van de lateien 
bij raam- en deuropeningen moet met zorg gebeuren. We besteden extra aandacht 
aan de hoekverbindingen, en schermen de vloeropbouw af van opstijgend vocht. 

Best. woning: door een grondige analyse moeten we de precieze oorzaak kennen. 

Mogelijke oorzaken: 

 Opsluiting van bouwvocht met waterdichte afwerkingsmaterialen 
 Lekken in dakgoot en afvoerpijpen 
 Condensatie op koudebruggen t.g.v. ondermaatse ventilatie 
 Capillaire opstijging van grondwater in de muren 

5.5.1 Opstijgend vocht 

Vooral bij hoog grondwaterpeil. De materialen waarin het metselwerk worden opgetrokken zijn (mi-
cro)poreus waardoor een capillair netwerk vormen dat grondwater aantrekt (kan 0,5 tot 1,5 m boven het 
maaivel opstijgen). 

Oude woningen: vaak last van opstijgend vocht door ontbreken van waterkerende laag. 

Breuksteenmetselwerk: is opgetrokken uit een weinig poreuse steen, hier nemen de mortel- 
    voegen de rol van aanzuiger over. 

5.5.2 Slagregen 

Bij hevige of langdurige regen kan het water zo diep in de muur dringen dat er waterinsijpeling is. 

Gebakken gevelsteen: de sponsstructuur ervan kan dit fenomeen vertragen. 

Betonstenen:   snelle, bijna directe indringing van regenwater t.g.v. weinig compacte 
    structuur te wijten aan de samenstelling (laag cementgehalte) en de 
    fabricagewijze (droge specie, verdicht door trillen onder druk). 

Oorzaken Oplossingen 

 Slecht opgevulde stootvoegen 
 Gebrek aan de nodige stootvoegen 
 Scheuren of niet of gebrekkige aanbrenging 

in / van waterdicht membraan 

 Gevel behandelen met waterwerend, ademend product 
 Aanbrengen van een waterdicht pleister 

5.5.3 Vochtwerende stroken 

De plaatsing van de waterkerende lagen wordt vermeld in het lastenboek van de architect. 

Men gebruikt een zwart PE-membraan of een bitumieuze dichtingsband met kern van glasvlies. Bij lengte-
assen is een overlapping van min. 10 cm noodzakelijk. Het membraan zit vervat tussen 2 laagjes geëffende 
mortelspecie om het te beschermen. 

Gevelmuren: - Verschillende folies moeten op de juiste manier worden aangebracht. 
  - Stijgvochtisolatie ter hoogte van de vloerplint. 
  - Binnenbepleistering komt niet onder het membraan (voorkomen van vochtbrug). 

Voorbeelden van vochtstroken bij verschillende gevelmuren en vloerplaten: 

 Volledig geïsoleerde spouwmuur in baksteenmetselwerk met vloerplaat op volle grond. 
 Horizontaal capillariteitmembraan ter hoogte van de muuraanzet over de gehele breedte ca. 5 à 10 cm 

boven het maaiveld 
 Waterkerende laag, vertrekkend van de eerste rij bouwblokken, vanuit het binnenspouwblad naar bui-

ten af, zodat ze onder de gevelsteen van het buitenspouwblad uitmondt in een lager gelegen voeg 
(spouwfolie die water uit de spouw opvangt en via stootvoegen naar buiten afvoert). Dit vindt men ook 
boven raam- of deuropeningen. 
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 Waterkerende laag in de vloeropbouw: 
o Kunsttoffolie onder de funderingsplaat, opgeplooid tegen de muur om stijgvocht tegen te 

houden. 
o Kunstoffolies om de vloerisolatie te beschermen tegen vocht. 

 Vochtstrook onder de vensterdorpels die vanuit het buitenspouwblad naar binnen oploopt en zo uit-
mondt onder de vensterbank. 

 Capillariteitmembraan onder de draagvloer en opgaand metselwerk. 
 PE-folie in ]-vorm die de plint omsluit 
 Omsluitend PE-membraan dat vochtdoorgang belet in gevelsteen in contact met de grond. 
 Vochtbeschermingsfolies voor vloerisolatie 

5.5.4 Infiltraties aan de voet van spouwmuren 

Veroorzaakt door: een minder geslaagde drainering onderaan de muur van het regenwater dat 
in de spouw afloopt. 

Negatieve invloed: vooral voor gevels die zwaar worden belast door regen en wind (zuidwestelijke ori-
entatie). 

 De voet van de funderingsmuur kan ook bevochtigd worden door de toevoer van grondvocht en/of 
zijdelings infiltrerend oppervlaktewater (niet gebonden aan geveloriëntatie). 

5.5.5 Drainering van de spouwmuur 

Het parement zal bij zware regenval en winderig weer bijna onvermijdelijk regenwater doorlaten, dat af-
vloeit aan de spouwzijde van het gevelmetselwerk. Om dit water ter hoogte van de gevelonderbrekingen 
op te vangen dien men het naar buiten af te voeren. 

Dichtingsmembraan: 

Dit wordt aan de voet van spouwmuren continu en trapsgewijs geplaatst om het water te evacueren via 
open stootvoegen. 

Materiaal: een bitumineus membraan met een onrotbare wapening (glasvlies of polyester) of 
  door een kunststoffolie (PE, EPDM) die bij voorkeur beschikken over een Technische 
  Goedkeuring (ATG). 

Plaatsing: het wordt vanaf het buitenspouwblad langs het binnenspouwblad omhoog  
geplooid. Het is aanbevolen het enkele mm te laten uitsteken aan de binnenzijde van de 
ruimten omdat het niet omzeild zou worden door capillair opstijgend vocht. 

 Ze moeten zijdelings omgeplooid w. aan de uiteinden van de lateien van deur- en venster-
openingen en aan de dorpel van deuren en vensterdeuren om te vermijden dat het 
spouwwater lateraal zou infiltreren lang de uiteinden van de membranen. 

 De membranen worden achter het isolatiemateriaal omhoog geplooid. Hierdoor liggen ze horizon-
taal of met een lichte tegenhelling in de spouw. Men moet hierdoor rekening houden met een ver-
hoogde kans op waterstagnaties op de spouw en met een mogelijke omzeiling ervan ter hoogte van 
de gevelonderbrekingen. 

Dichtheid van de membranen: 

Wordt ter hoogte van de overlappingen verzekerd door verlijming. Ter hoogte van de binnen- en buiten-
hoeken moet men er extra aandacht aan besteden, dit kan men door voorgevormde hoekstukken toe te 
passen. 
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Open stootvoegen: 

Ze moeten vrijgelaten worden tot op het onderliggende membraan (lintvoeg plaatselijk onderbreken), an-
ders kan de drainering daar verhinderd worden. Hierdoor kunnen belangrijke hoeveelheden water op het 
membraan verzameld worden die wegvloeien (mogelijk naar binnenomgeving). 

 De aanaarding en/of buitenverharding moet onder het niveau van de drainering liggen. 

5.5.6 Grondvocht en zijdelings infiltrerend oppervlaktewater 

Bouwmaterialen die in contact staan met water of met vochtige grond kunnen vocht opnemen in het op-
gaande metselwerk door capillariteit. Daarom brengt men een horizontaal membraan aan boven het fun-
deringsmetselwerk, over de volledige breedte van de muur.  

Continuïteit: 

Men moet de continuïteit van het horizontale membraan met het spouwmembraan waarborgen. Dit kan 
door een membraan te voorzien die beide functies vervuld, maar dit wordt afgeraden uit praktische over-
wegingen. 

Aanaarding / buitenverharding: 

Het membraan moet boven het peil van de aanaarding en/of buitenverharding geplaatst worden. Indien dit 
niet het geval is moet men rekening houden met mogelijke infiltratie van water in de binnenmuren en bin-
nenvloeren: 

 Bij regen kan het hemelwater een tijdelijke waterdruk tegen de muurvoet veroorzaken. Hierdoor 
kan het water zijdelings infiltreren en vervolgens capillair worden opgezogen door de eerste steen-
laag van het binnenspouwblad en/of zich lateraal verspreiden over de betonplaat in het vloercom-
plex. 

Oplossingen: 

Men kan het peil van de aanaarding en/of buitenverharding alsnog verlagen tot net onder het niveau 
van het horizontale membraan ter bescherming tegen capillair vocht. Indien men dit niet wil doen en 
indien de betonplaat er niet onder doorloopt kan men ook: 

Draineersysteem Afdichtingssyteem 

Men kan de belasting t.g.v. het grondvocht trach-
ten te verminderen door de plaatsing v.e. geschikte 
drainering tussen de buitenverharding en het ge-
vel- en funderingsmetselwerk en deze aanvullen 
met een bijkomende horizontale drainering. 

Een afdichting aanbrengen die de continuïteit 
tussen het onderste dichtingmembraan en het 
spouwmembraan verzekert. Deze moet de on-
derste gevelsteenlagen bedekken tot aan de 
spouwdrainering. 

Kan na verloop van tijd verstopt raken De geringste onvolkomenheid in de afdichting. 
kan tot infiltraties leiden. 

 

 Men moet bij beide methoden een sleuf voorzien rondom de woning + het is in beide gevallen 
raadzaam het dichtingsmembraan mechanisch te beschermen. Daarom gebruikt men best een 
combinatie van de twee systemen. 
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5.5.7 Spouwmuur op een hellend terrein 

De muurvoeten zijn door hun samenstelling, niveau, omgeving… voor elk gebouw uniek. De vochtproble-
men die erin voorkomen kunnen ook verschillende oorzaken hebben. Daarom is het raadzaam het ontwerp 
ervan te bestuderen, rekening houdend met alle voornoemde principes: 

 De goede afstemming van het peil van de diverse vochtmembranen op het niveau van het omgevende 
terrein is een absolute noodzaak. 

 De continuïteit tussen beide dichtingsmembranen. 

Rekening houdend met het belang van het niveau van de aanaarding en/of de buitenverharding dient men 
dit aan een grondig onderzoek te onderwerpen vanaf de ontwerpfase, vooral bij 

Hellende terreinen: bouwsysteem waarbij de uitgevoerde muurvoet een zichtbaar hoogtever- 
   schil vertoont en beschermd is door een dichtingsmembraan dat omhoog 
   geplooid is tegen de achterkant. 

5.5.8 Behandeling van opstijgend vocht bij bestaande gebouwen 

In oude gebouwen wordt men dikwijls met opstijgend vocht geconfronteerd, doordat het metselwerk t.p.v. 
de muuraanzet niet voorzien werd van een vochtwerende strook. 

5.6 MUURAFDEKKINGEN 

Vrijstaande muren moeten waterdicht worden afgesloten om het metselwerk te beschermen. 

De degelijkheid van de gekozen oplossing word gemeten aan: 

 Duurzaamheid 
 Esthetiek 
 De mate waarin muurvlakken beschermd zijn tegen mosaangroei en streepvorming. 

Bescherming:  waterwerend middel op de muurdelen, moet regelmatig herhaald worden. 

Juridische aspect: al dan niet mandeligheid (mede-eigendom) van de opgetrokken muur op de 
   scheiding tussen twee eigendommen. 

5.6.1 Muurafdekking in metselwerk 

Gezien de complexe uitvoering worden ze afzonderlijk begroot en beschouwd als siermetselwerk. Het 
voegwerk moet uitgevoerd worden volgens “de regels der kunst”. 

5.6.1.1 Ezelsrug 

Afhankelijk van de muurdikte onderscheidt men steense, anderhalfsteense, en tweesteense ezelsrug, al 
dan niet met oversteek. 

5.6.1.2 Rollaag 

Hoogte: halfsteens tot anderhalfsteens. 

Ze kan op het muurvlak uitspringen of gelijkliggend zijn. In dit laatste geval wordt soms gebruik gemaakt 
van een kraallijst in koper/zink om het aflopend water v. d. muurvlakken weg te houden. 
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5.6.1.3 Muurafdekking met dekstenen 

Ze bieden een goede, veilige afwerking tegen inwateren en bescherming van de muur. Vooral indien ze ge-
concipieerd zijn met  druiprand om het afvloeiende water v.h. muurvlak weg te houden. 

Beton of gebak-
ken aarde 

Dikwijls mof- en spie einde waarmee ze op de naden goed op elkaar sluiten. 

Arduin Mooiste en meest duurzame dekstenen, met vlakke op geprofileerde uitvoering. 

Oudere  
toepassingen 

Spuwers onder de verbindingsnaden. Men bekomt dezelfde bescherming met een dich-
tingsband van roofing of polyetheen. 

 
 Voor een lange levensduur is een uiterste zorgvuldigheid bij uitvoering van de vakman een volstrek-

te voorwaarde. 

5.7 AFWERKING TOPGEVELS 

Het dak kan tegen de topgevel aansluiten, er voorbij komen of gelijk komen met de topgevel. Al naargelang 
het geval zijn er verschillende afdekkingwijzen van de gevel. 

 Trapgevel 
 Vlechting 
 Gevelpannen 
 Dakrand in hout 
 Dakrand in mortel 
 Lambrekijn met gevelpan 

Wanneer het dakvlak aansluit bij de topgevel, en de topgevel dus hoger komt, moet de afdekking ervan 
zeer accuraat uitgevoerd worden. 

Degelijke opl.:  platen van blauwe hardsteen, volgens dakhelling of in het geval van een 
 trapgevel horizontaal bevestigd. 

Alternatieve opl.: vooral in de landelijke bouwstijl: de vlechting (getande rollaag). 
   De diepinsnijdende vlechtingen tellen meestal 6 lagen. 

Goede opl.:  de aanzet en beëindiging worden uitgevoerd in juist geprofileerde natuur- 
   steen. Het voegwerk moet van bijzonder goede kwaliteit zijn. 

5.8 MUURVERSTERKING 

Doel: muren plaatselijk versterken om de weerstand te vergroten tegen horizontaal werkende krachten 
(winddruk, grond- en waterdruk) en verticale krachtcomponenten (draagbalken). 

5.8.1 Gemetselde muurversterkingen 

5.8.1.1 Pilasters 

Eerder smalle ontwikkelde pilaren met geaccentueerde uitsprong. We hebben eenzijdige, tweezijdige en 
hoekpilasters. 

Stevigheid:   gebaseerd op een goed in elkaar grijpend metselverband. 

Vroegere bouwstijlen: dikwijls gebruikt voor zuiver architectonische redenen. 
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5.8.1.2 Lisenen 

Muurverzwaringen met grote breedte en kleine uitsprong. 

5.8.1.3 Steunbeer of contrafort 

Om zijdelingse drukkrachten van gewelven en bogen op te vangen, alsook de uitbuiging van hoge muren bij 
kerken, kastelen en torens. Kenmerkend is de grote uitsprong. 

Natuursteen:  levert bij afdekking van steunbeer onder alle opzichten goede resultaten op. 

Hoeksteunberen: worden op de diagonaal geplaatst op de hoek van het bouwwerk. 

5.8.2 Muurversterking zonder verzwaring 

5.8.2.1 Staal/gewapend beton 

Muurversterkingen kunnen tegenwoordig gemakkelijk gerealiseerd worden met stalen profielen en ko-
lommen van gewapend beton. 

Draagmuren:  geconcentreerde lasten aan de oplegging van balken kan men opvangen 
   door het gieten van sleestukken of onderslagbalken in gewapend beton. 
   hamerkop: haaks aangegoten verlengstuk dat op de muur rust. 

Holle bouwblokken: bij zware belasting plaatselijk opvullen met beton of vervangen door volle 
   blokken. 

5.8.2.2 Wapening voor metselwerk 

Gewapend metselwerk biedt een sterk verhoogde weerstand tegen horizontale buiging en beperkt de 
scheurvorming op doeltreffende wijze. 

De belangrijkste oorzaken van scheurvorming: 

 Differentiële zettingen 
 Overbelasting door buiging, trek of afschuiving 
 Trillingen 
 Krimp en uitzetting 

De drukweerstand van gewapend metselwerk verhoogt aanzienlijk. Als voorbeeld bij uitstek geldt de opleg 
van vloerplaten op een draagmuur, de krachtoverdracht quasi gebeurt nooit centrisch. 

De wapening voor metselwerk verhoogt de stijfheid van de constructie door dragende wanden en tussen-
wanden te verbinden. 

Nieuwe architectonische mogelijkheden: 

 Metselwerk zonder verband 
 Tweezijdig schoon metselwerk 
 Lateien en ringbalken in gewapend metselwerk 
 Langere wandsecties tussen bewegingsvoegen 

Producent BEAKAERT NV verkoopt de wapening voor metselwerk onder de benaming MURFOR en BRIXOR 
(voor lijmwerk). Afzonderlijke elementen voor hoekverbindingen. 

MURFOR: heeft een geringe diepte en wordt gemakkelijk in de mortelvoeg geplaatst. 

Diameter langsdraad:  4 à 5 mm 
diameter zigzagdraad: 3,75 mm 

 Voor gelijmde voegen zijn extra platte wapeningen beschikbaar: 1,5 mm. 

Blinde muur: 1 horizontale voeg op 6 bij gewoon baksteenformaat, 1/3 bij bouwblokken. 
Muren met openingen: wapening word frequenter aangebracht. 

Verkrijgbare uitvoeringen: verzinkt, epoxy en roestvrij 
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5.9 MUURSPONNING VOOR BUITENSCHRIJNWERK 

Warmteverlies en condensatie manifesteren zich vooral op koudebruggen. De huidige isolatietechniek van 
spouwmuren metselt de spouw niet dicht ter plaatse van de sponning, maar loopt door tot het schrijn-
werkkader. 

De slag of sponning-
breedte 

Doorgaans 5 à 6 cm. Terug te vinden langs weerszijden van de muuropening 
en ter hoogte van de lateien. Zichtzijde van moderne schrijnwerkframes die 
geplaatst worden achter een slag bedraagt ca. 3 cm. 

Frames met gewoon pro-
fiel (75x58 mm) 

Bevestiging gebeurt d.m.v. raamklauwen ter plaatse van elk ophanings- en 
sluitpunt en met tussenafstanden van max. 60 cm. 

Ingemetselde spijkerbare 
muurklossen 

Van geïmpregneerd hout of blokken van houtvezelcement zijn comfortabel 
voor vastschroeven van de raamklauwen en het vastzetten van de uitbekle-
ding. In betonlateien zitten hiervoor soms latten met zwaluwstaartvorm ver-
ankerd. 

Zware raamprofielen 
(75x120 mm) 

Kunnen onwrikbaar bevestigd worden doorheen de profielen met schroeven 
of doorsteekpluggen, al naargelang muurblokken aanwezig zijn of niet. 

5.10 MUUROVERSPANNINGEN 

Metselwerk boven muuropeningen moet ondersteund worden, zoniet zal het scheuren onder eigen ge-
wicht. 

Vroeger: - metselwerk (voornamelijk boogconstructies) 
  - natuursteenblokken en hout 

Nu: andere technieken en materialen: 

 Lateien van gewapend beton en cellenbeton 
 Metalen profielen en elementen in voorgespannen gebakken aarde 
 Metseltechnieken met rollagen 
 Lateien van gewapend metselwerk 

Lateien:  dikwijls aangewend als sierelementen en opvallend is het modieus aspect  van 
de gekozen overspanningvorm in huisgevels. 

Bouwtechnisch: koudebruggen vermijden door betonlateien van de draagmuur niet volledig 
 tot tegen het buitenspouwblad aan te storten, maar daartegenover het 
 beton goed af te schermen met isolatiemateriaal. 

5.10.1 Houten latei 

Vooral in de landelijke bouwstijl boven deur- en raamopeningen. 

Nadelen: - Op lange termijn is schade aan het metselwerk niet uit te sluiten als de latei een 
    dragende functie heeft. 
  - Beperkte vormstabiliteit en duurzaamheid (eigen aan hout) 

 Beter om de last van bovenliggend metselwerk opvangen door vb. stalen steunpro-
fiel en de houten lateien een zuivere decoratieve functie te geven. 

Bestaande woning met schade: houten lateien vervangen door draagbalken van gewapend 
beton of gemetselde rollagen op een stalen L-steunprofiel. 
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5.11 GEMETSELDE HORIZONTALE MUUROVERSPANNING 

5.11.1 Rechte strek of rollaag 

Rij van op kant geplaatste gevelstenen (halfsteense en steense rollagen). Een verzinkt stalen hoekprofiel 
(80/80/8 mm) belet dat de stenen loskomen. 

 Bij grotere overspanningen krijgt het profiel aangelaste strippen waarmee het verankerd wordt in 
de betonlatei op de draagmuur. 

Het profiel kan ook onzichtbaar ondersteund worden. Hoekprofielen en consoles worden hierbij uitgevoerd 
in warmteverzinkt of roestvrij staal. 

Optrekken van gevelmetselwerk: ondersteuning boven elke raam- en deuropening en om de 2 
     verdiepen. Deze kan bestaan uit hoeklijnen en consoles type 
     Korbo (laten een continue plaatsen v. isolatie toe). 

Isolatie:  loopt volledig door achter het hoekprofiel waardoor een thermische brug vermeden 
  wordt: het contact tsn. de console en dragende structuur is beperkt tot minimum. 

Hoekprofiel als latei: het kan onzichtbaar geplaatst worden door toepassing van speciale beugels, 
   die de rollaag ophangen aan het hoekprofiel. 

Dankzij een plaat doorboord door een schuin sleufgat, is de positie van de bevestigingsconsole in hoogte 
regelbaar, zodat een perfecte uitlijning in de metselwerkvoeg mogelijk is. 

 Deze plaat wordt in de rug van de console gemonteerd en blokkeert het hoekprofiel in de hoogte: 
glijding wordt onmogelijk! 

Rollaag: het bovenvlak dient aan te sluiten met een lintvoeg om de bovenliggende bak- 
stenen ononderbroken te laten doorlopen. 

Doorsijpelingswater: moet opgevangen worden door een correct geplaatste spouwfolie, en via 
 open stootvoegen naar buiten geleid worden. 

5.11.2 Strek of hanekam 

Kenmerkend: de symmetrische schuine aanzet die zorgt voor een groter draagvermogen. 

 Steense en anderhalfsteense strek 
 Bovenvlak: sluit aan met een lintvoeg zodat horizontaal metselwerk niet wordt on-

derbroken. 

Trekpunt voegen: volgens een oude praktijkregel: afstand : 2 x 0 (0 = overspanning) beneden 
 de onderkant van de strek. 
  bij steense strek moet men de bakstenen niet op hun dikte afschuinen en 
       kan de voegregeling door de mortelspecie zelf worden verwezenlijkt. 

17de eeuw: veel strekken waarbij de uiterste stenen een uitzonderlijk schuine kant hebben. 
In het middel ziet men soms een sluitsteen van arduin of Franse witsteen. 

Metselwerk: verloopt symmetrisch vanaf de aanzetvlakken. Een houten formeel met een kleine 
zeeg (kromming) aan de bovenzijde draagt de hanekam tijdens het metselen. 
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5.12 GEMETSELDE BOGEN 

Voordelen Nadelen 

 Stabiele constructie 
 de druk wordt schuin naar onder op de 
     muurdammen overgebracht, bij bepaal- 
     de boogmodellen bijna verticaal. 

 Vraagt nogal wat vakmanschap 
 Dure oplossing 
 Buitenschrijnwerk dient ook van boogvormen te 

worden voorzien (duur). 

 
Uitvoering: 

Het kan over de gehele muurdikte doorgaan ofwel slechts over het gedeelte van de muurdikte dat boven 
de neggen valt. Het muurdeel boven de sponning, recht of boogvormig afgewerkt wordt overspannen door 
een balk van gewapend beton. 

Goed resultaat:  de wiskundige grondslagen moeten gevolgd worden. 

Omslachtig werk: noodzaakt het ontwikkelen van een formeel waarop de stenen tijdens het 
   metselen kunnen steunen. 

5.12.1 De segmentboog 

Vrij vlakke boogvorm waarvan de koorde samenvalt met de overspanning en de pijl vaak opgelegd wordt, 
rekening houdend met het steenformaat en gewenste ligging v.d. kruin v.d. buitenbooglijn. 

 Door een eenv. berekening v.d. straal kan de positie van het porringspunt bepaald worden. 

R = X² + Y² / 2.Y waarbij: X = halve koorde EN Y = pijl 

De afschrijving gebeurt op de buitenbooglijn, stootvoegen zijn georiënteerd naar h. porringspunt. 

Steense boog: de boogstenen moeten normaal niet geslepen worden over hun dikte en de porringsrich-
ting wordt geregeld door aanpassing van de voegen. Bij hogere bogen  
of wanneer de trekstraal klein is schuint men de stenen af om esthetische redenen. 

Goede uitv.: men vermijdt dat de kruin van de extrados samenvalt met een lintvoeg. Daarom 
 kiest men dikwijls voor een sluitsteen in natuursteen of metselwerk. 
 De bovenkant v.d. aanzetvlakken doet men best samenvallen met een lintvoeg, 
 in tegenstelling met de geboortepunten. 

5.12.2 De halfcircelvormige boog 

Een zeer stevige boog indien spatten belet wordt door het zijdelings aansluitend metselwerk. 

Porringspunt: ligt in het midden van de koorde tussen de geboortepunten. 

 Men moet de stenen op dikte slijpen vanaf een anderhalfsteense rondboog. 

Extradoslijn: wordt verlengt tot onder de geboortelijn door de boog aan weerszijden een laag 
eerder aan te zetten. Dit heeft een meer volmaakte boog tot gevolg. 

5.12.3 De korfboog 

Het is een boogvorm met aaneensluitende cirkeldelen die eigen is aan de landelijke bouwstijl. 

 Er zijn evenveel porringspunten als trekpunten. 
 De pijlhoogte wordt meestal opgelegd. 
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5.12.4 De elipsboog 

De overgang naar de twee muurdammen kenmerkt zich door een vloeiend verloop. Toch wordt deze boog 
slechts zelden toegepast. 

Ellips:  als grote as gebruikt men de overspanning, als kleine as de opgegeven pijl van de boog. 

Voegrichting: vanuit de verdeelpunten op de extrados spant men een draad, rakend aan vooraf 
  gemaakte mallen, waarvoor telkens eerst de evolutie dient geconstrueerd. 

Omslachtig werk: men slijpt de stenen op dikte bij een esthetische uitvoering. 

5.13 LATEI IN NATUURSTEEN 

Natuursteen: heeft een kleine treksterkte (uitg. serpentino). Dit materiaal komt dus slechts in 
aanmerking voor kleine overspanningen. Reeds in de middeleeuwen kende men 
gemetselde ontlastingsbogen boven de lateien van natuursteen. 

 De bogen vangen de belastingen op, de lateien dragen enkel nog het eigen gewicht en dat van het 
boogveld of tympaan. 

Soms ziet men lateien die schijnbaar de opening overspannen maar feitelijk zelf zijn opgehangen aan een 
draagbalk van gewapend beton. Dat gebeurt door dookhaken die in de gehakte gaten in de natuursteenlei 
met lood worden vastgeankerd. Om koudebruggen te vermijden voorziet men de betonligger van een ver-
loren bekisting van houtwolcement. 

5.14 LATEI VAN KUNSTSTEEN 

Uitvoering: als een balk van gewapend beton waarvan de zichtzijden uit veredelde grondstoffen 
 zijn samengesteld (gemalen natuursteengruis en cement van aangepaste kleur). 
 Na verharding worden ze afgewerkt zoals natuursteen (geschaafd, geciseleerd…) 

Voordelen Nadelen 

 Look van natuursteen, maar kan zelf belasting dragen 
 Niet enkel voor geprofileerde lateien, ook gehele venster- 

en deurkaders. 

 Opletten voor koudebruggen 

5.15 STALEN LATEI 

Kan bestaan uit één of meerdere geassembleerde profielen. Te verkrijgen in gestandaardiseerde afmetin-
gen. Ze worden beschermd door metallisatie en lakken om roesten te beletten. 

Onder een strek of het gewoon doorlopend metselwerk is het als een (bijna) verdoken latei te beschouwen. 
Bij grote overspanning wordt het verankert in een betonligger. Het onzichtbaar systeem behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

5.16 LATEI VAN GEWAPEND BETON 

Aangewend voor lateien op binnenmuren en omwille v.h. gewicht ter plekke in bekisting gegoten. 

Hoogteafmeting: meestal 1/10 van de overspanning. Aanpassen aan veelvoud v.d. lagenmaat. 

Spanningshoogte: normaal 5 à 6 cm, voor rolluiken 30 cm. 

 Voorzien in vochtwering t.p.v. de latei en opletten voor koudebruggen. 
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5.17 LATEI IN VOORGESPANNEN, GEBAKKEN AARDE (STALTON) 

Ze vormt één geheel met het metselwerk dat er bovenop wordt aangebracht: 
- staltonbalk vervult de rol van de trekzone 
- metselwerk vervult de rol van de drukzone 

 Het metselwerk op de latei in de drukzone moet in één trek gemetseld worden. 

Voordelen: 

 Licht en economisch 

 Vlug en gemakkelijk te plaatsen 

 Leverbaar uit stock: 
o Lengten: van 90 tot 260 cm 
o Breedten: 9,  12, 15 en 19 cm 
o Hoogte: 6 cm 
o Gewicht/m: 11, 14, 17 en 21 kg. 

 Grotere lengten verkrijgbaar op aanvraag bij producent Ploegsteert. 

Opleggingen: - 2 x 15 cm tot 150 cm overspanning 
- 2 x 20 cm voor grotere overspanningen 

Voor grote overspanningen (>1m) is een schoring (stutten) nodig tijdens verharden van het metselwerk. 
Om de bekledingen van deuren en vensters vast te hechten voorzien we houten blokjes in zwaluwstaart-
vorm in de balken. 

In tabellen kan men voor en bepaalde wanddikte en nuttige belasting, de maximum overspanning aflezen 
i.f.v. de lateihoogte. 

5.18 LATEI VAN GEWAPEND METSELWERK 

Bekaert nv. Producent van MURFOR wapening, stelt tabellen ter beschikking voor lateien van gewapend 
metselwerk. 

 De minimum te wapenen hoogte in functie van de wanddikte en de voegafstand, voor overspan-
ningen van 0.8 tot 4.0 m rekening houden met het eigengewicht of nuttige belasting gaande van 2 
kN/m tot 20 kN/m. 

Voorbeeld: 

 Wanddikte:  14 cm 

 Voegafstand:  15 cm 

 Murfor:  10 cm 

 Overspanning:  2 m 

 Nuttige belasting: 10 kN/m 

 Min. te wapenen h: 90 cm of 6 mortelvoegen 

Voor een puntlast (P) die op de latei komt moet een nuttige belasting in rekening worden gebracht: 
 P (kN) x 2 / overspanning in m. 

Recente ontwikkeling: lijmvoegwapening BRTXOR 2 v. gevelmuren, geleverd door Bekaert. 

 Het aantal voegen dat dient te worden gewapend in functie van de overspanning en gerekend aan 
een maximale belasting van 1 kN/m kan worden afgelezen in tabellen. 
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1 Algemeen 

1.1 OMSCHRIJVING 

Meestal zijn het horizontale structuren die twee verdiepingen scheiden en niet over hun gehele oppervlak-
te ondersteund zijn. 

Geen dragende vloer: Een vloerplaat op de volle grond 

Geen horizont. dragende: In parkeertorens (schuine vloerplaat) en in bioscopen (vloerplaat in trapvorm) 

 
Functies: 

 Structurele functie 

 Comfortfunctie: akoestische en thermische barrière 

 Draagfunctie: bepaalt de kwaliteit van de toekomstige bedekkingen van vloeren en plafonds. 

1.2 BELASTINGSBEREKENING 

Overbelasting (= gebruiksbelasting) van: 

3 kN/m²: voor een klassieke woning 
5 kN/m²: vergaderzalen, danszalen en archieven 

De stabiliteitsstudie en de plaatsingsplans van de draagvloer worden gewoonlijk gedaan door het studiebu-
reau van de fabrikant. Voor grote projecten van vloeren in ter plaatse gegoten gewapend beton is een 
aparte ingenieursstudie uiteraard noodzakelijk 

1.3 TERMINOLOGIE 

Draagrichting Richting waarin het vloerelement de belasting naar de steunpunten overbrengt. Welfsels 
worden meestal in de kortste richting op de steunpunten geplaatst, zodat er minder kans 
is op doorbuigen. 

Oplegging: Steunpunt waarop de vloerbelasting komt (dragend metselwerk of balken van gewapend 
beton of staal). Minimale opleg: 7 cm 

Overspanning Afstand tussen de steunpunten 

Hartafstand As tot as-afstand tussen twee evenwijdig geplaatste balken 

Vloerpakket Totale vloerdikte omvattende het plafond (pleisterwerk), de draagvloerstructuur en de 
eigenlijke vloer (afwerkingslaag) v.h. hogere niveau. 

Vloerpeil Peil van de bovenkant v.d. afgewerkte vloer ten opzicht van een vast referentiepunt 
(meestal: bovenkant v.d. dorpen v.d. inkomdeur op het gelijkvloers. 

Vrije hoogte Afstand tussen bovenkant van afgewerkte vloer en plafond (onderste afwerkingslaag) v.h. 
bovenliggend vloerpakket. 

2 Draagvloertypes 

Woningbouw: steeds meer geprefabriceerde betonnen vloerelementen (‘betonnen welfsels’ vanwege hun 
structuur). Toch zijn er ook heel wat andere mogelijkheden. 

2.1 HOUTEN DRAAGVLOER 

2.1.1 Samenstelling van de vloer 

 Evenwijdig geplaatste ribben, in hetzelfde horizontale vlak gelegen in combinatie met een reeks 
     verstijvers om hun samenhang te verzekeren. Dit is niet nodig als er gebruik gemaakt wordt van een 
     structurele vloer zoals multiplex. 
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Houtsoort: meestal naaldhout, tenzij de balken in het zich blijven gebruikt met duurdere houtsoorten 
  zoals eik en kambala. 

Houtproducenten: leveren gebruikstabellen voor balkenlagen voor vb. een maximum doorbuiging van 
   1/3000 en een eigengewicht van de vloer van 0,4 kN/m². Uitgaande van de eigen 
   belasting kan men voor een standaard houtprofiel en de as-afstand en de maximum 
   overspanning bepalen. 

2.1.2 Houtbescherming 

Het hout moet een beschermende behandeling krijgen voor het verwerkt wordt. Als het in contact komt 
met metselwerk moet het een bijkomende bescherming krijgen om capillaire absorptie tegen te gaan. 

2.1.3 Plaatsing 

Ribben:  de bovenzijde wordt in een horizontaal vlak geplaatst. Ze worden droog vastgemaakt in het 
  metselwerk. 

Verankering: van de balken houdt het metselwerk samen. 

Zijbalken: (= strijkbalken) worden geplaatst op een minimale afstand van 3 cm en maximale afstand 
  van 5 cm van de muren, waartegen ze opgespied worden. 

Tussenribben: worden op hun kant gezet op de juiste tussenafstand en conform de hoogte van de strijk- 
  balken. 

Spanplanken: van 24 mm dikte die precies tussen de ribben passen en voor het nagelen verspringend 
   geplaatst worden kan men max. om de 1,5 m aanbrengen ter verstijving van het geheel. 

Andrieskruis- deze dwarsverstijvingen mogen niet uitsteken uit de onderzijde en bovenzijde van de balk- 
latten:  laag. 

Een structurele ondervloer van vb. multiplex maakt deze verstijvingen meestal overbodig. 

2.1.4 Doorbrekingen 

“Raveelconstructies” zijn nodig bij trapgaten en schoorsteendoorgangen. Ze doorgaande raveelbalken en 
bindbalken die de ingekorte ribben (staartbalken) opvangen, worden vaak dubbel genomen. 

Verbindingen: met gripankers, inkepingen en metalen balkendragers. 

 Bij schoorsteendoorgangen moeten de ribben tenminste 10 cm van de buitenzijde van de rook- en 
ventilatiekanalen verwijdert zijn. 

2.1.5 Isolatie 

Thermisch: door aanbrengen van isolerend materiaal tussen de ribben (vb. rotswol met spijkerflenzen) 

akoestisch: aanbrengen v.e. verlaagd plafond met panelen. Vooral belangrijk i.g.v. meergezinswoning. 
  Je moet hierbij oog hebben voor zowel lucht- als conctactgeluiden. 

2.1.6 De vloerafwerking 

Lichte afwerkingen zijn mogelijk. Vaak wordt er rechtstreeks een plankenvloer opgelegd, of komen er muti-
plex- of OSB-platen bovenop. 

Ook een geprofileerde metaalplaat bedekt met licht beton waardoor tevens vloerbedekkingen kunnen 
worden toegepast die geen doorbuigingen mogelijk maken zijn mogelijk indien de stabiliteit het toelaat. 
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2.1.7 Samengestelde balkenlaag 

Bij grote overspanningen is het beter omwille van de houtsectie het grondplan op te splitsen in vakken van 
gelijke overspanningen en op de verdeellijnen moerbalken te plaatsen in de richting van de kleinste afme-
ting van het grondplan. 

Vroeger: men gebr. zware houten balken, rustend op sierlijsten en consoles of muurverzwaringen. 

Nu:  vooral stalen liggers of houten gelamelleerde liggers, haaks op de richting v.d. moerbalken 
  komen dan de kinderbalken met kleinere houtselectie. 

2.1.8 Voordelen houten draagvloer 

 Laat zich gemakkelijk plaatsen en verwerken 

 Heeft een zekere charme 

 Kenmerkend: licht eigen gewicht van ca. 0,4 kN/m² 

2.2 RUWE BETONVLOEREN 

2.2.1 Ter plaatse gegoten gewapende betonplaat 

Dit wordt minder gebruikt, behalve voor: 

 Kleine oppervlakten met onregelmatige vorm waar welfsels onmogelijk zijn 

 Op plaatsen waar een bijzondere stevige constructie nodig is 

Plaatsing: men brengt eerst de bekisting aan, plaats daarna de betonwapening en giet uiteindelijk het 
beton. De bekisting wordt weggenomen na 28 dagen. 

Betonstaal: dit neemt de trekspanningen op en wordt gekozen in functie van de belasting. Men maakt 
soms gebruik van gepuntlaste draadnetten in hoogwaardige staalsoorten (tijdswinst). 

 Naargelang de gewenste afwerking gebruikt men een ruwe of gladde bekisting. 

Voordelen Nadelen 

Goede thermische traagheid Uitvoeringstijd (bekisting mag pas na 28 d. worden weggenomen. 

Goede luchtgeluidsisolatie Hoge kostprijs (ca. € 600/m³) 

Grote flexibiliteit Grote gewicht (ca. 0,2 kN/m² / cm vloerdikte) 

Grote sterkte  

 
Plaatdikte en gewicht van de vloer verminderen bij grote overspanningen: 

Men kan het beton in de trekzone concentreren in evenwijdig lopende balken of ribben. De ter plaatse ge-
storte ribbenvloer bestaat uit een dunne plaat (6 à 8 cm) die gedragen wordt door ribben met een hartaf-
stand van doorgaans 60 cm (overspanningen groter dan 6 m: in het midden een dwarsrib). 

Constructiehoogte van de ribben: 1/20 v.d. overspanning 

Ruimte tussen de ribben wordt bekomen door het aanwenden van herbruikbare stalen bekistingselemen-
ten in U-model van 1 of 2 m die over elkaar worden geschoven. 

 Zowel de ribben als de vloerplaat worden bewapend met het oog op het opvangen v. buigende 
elementen. 

Voordelen van ribbenvloeren: 

 Ze vormen een stijve constructie 

 Ingebetonneerde ankers mogelijk voor plafondophanging 

 Ruimte voor allerlei leidingen tussen de ribben 
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2.2.2 Semi-prefabvloeren 

Betreft een vloer met enerzijds een prefabelement dat als bekisting dient en aangevuld wordt met een laag 
ter plaatse gegoten beton. 

2.2.2.1 Breedplaatvloeren (predallen) 

 Courant gebruikt in Nederland, maar bij ons krijgen de betonnen welfsels voorrang. 
Bij ons gebruikt voor: grotere werken zoals vb. appartementswoningen. 

Het zijn dunne (prefab-) gewapende betonplaten van ca. 5 cm dikte, waarop een ter plaatse gestorte be-
tonlaag komt van ong. 10 cm om het gewenste structuurelement te vormen. Indien nodig worden ze ver-
sterkt met bijkomende wapening. 

Plaatsing: ze worden volgens een legplan met speciale kranen op de werf geplaatst en moeten 
  tijdelijk ondersteund worden door stutten. 

Leidingen: worden op de platen gelegd voor ze volgestort worden met beton. Hierdoor moet de 
  chapelaag achteraf niet zo dik zijn. 

Net zoals bij gewone welfsels zijn er breedplaatvloeren die voor het gebruik boven kruipkelders al aan de 
onderzijde voorzien zijn van een isolatie. 

Voordelen Nadelen 

Platen zijn breder ( 60 tot 330 cm) dan gewone welf-
sels waardoor ze sneller geplaatst kunnen worden. 

Soms is er uitzonderlijk transport nodig wat dit 
systeem vrij duur maakt (ca. € 50 / m²) 

2.2.2.2 Draagbalken en tussenpotten 

1. Prefabbalkjes van gewapend of voorgespannen beton worden met bepaalde tussenafstanden  
(40 à 60 cm) op de draagmuren geplaatst.  

2. De openingen tussen de balkes worden daarna opgevuld met (prefab-) vulpotten  
(meestal argexbeton). Naast de gewone modellen vulstenen zijn er ook gewelfstenen. 

3. Daar bovenop komt een (ter plaatse gestorte) betonlaag met eventueel supplementaire wapening. 

Fabrikanten: geven naast het legplan ook informatie omtrent schoring, dikte en samenstelling v.d. 
betondruklaag en eventueel metalen wapening. 

Voordelen: 

 Stijve, onontvlambare vloer 

 Onveranderbare vloer 

 Prijsgunstig (ca. € 40 / m²) 

 Geschikt voor renovatie (vaak moeilijk de werf te bevoorraden met een kraan) 

2.2.2.3 Vloeren bestaande uit naast elkaar geplaatste betonelementen 

Het is de meest gebruikte oplossing in de woningbouw. Ze worden door de fabrikant met een aangepast 
hijskraan op de werf geplaatst. 

Afwerking: gladde of ruwe onderzijde. Verkrijgbaar met isolatielaag aan de onderzijde (kruipkelders). 

Meestal 12 à 13 cm dik (15 à 16 cm voor grote overspanningen. Breedte is 30 of 60 cm. 
 Woningbouw: toegepast voor grote overspanningen (vanaf 4,5 m), hetzelfde voor utiliteitsbouw. 

Plaatsing: als de welfsels onderstut zijn word een betonnen vulling met grint tussen de voegen 
  gegoten die ervoor zorgen dat de welfsels als 1 blok fungeren.  Om een opening in de welf- 
  selvloer te maken wordt een stalen raveelijzer voorzien, afgewerkt met antiroestverf. 

Legplan: vermelding van eventuele druklaag en supplementaire wapening. Druklaag bestaat uit 
  dezelfde samenstelling als de voegvulling en wordt tegelijkertijd aangebracht. 
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Gewicht: afhankelijk van de diktekeuze ca. 170 à 220 kg/m². 

Kostprijs: varieert van ca. € 30 tot 50 / m² afhankelijk van lengte, druklaag… 

 Zelfdragende, geprefabriceerde geribde vloerplaten zoals omgekeerde U-elementen en T-
elementen behoren tot dezelfde reeks draagvloeren. 

2.2.2.4 De plaatsing en afwerking van de welfsels 

Legplan: hierin tekent men uit in welke richting de welfsels op de muren geplaatst worden. Dat doet 
men meestal in de kortste richting om de kans op doorbuiging te verkleinen. Voor de lengte 
van de welfsels kiest men uit standaard materialen met meestal een verschil van 10 cm. 

Mortelbed: de muren waarop de welfsels komen te liggen moeten helemaal vlak zijn. De welfsels worden 
in een mortelbed van ong. 2 cm dik gelegd , waarin een verdeelwapening (stalen staaf) komt te 
liggen, om de lasten ervan beter te kunnen verdelen over de muur. 

Ondersteuning:  de schoringsvoorwaarden van de producenten moeten gerespecteerd worden. De  
  vloerelementen worden onderstut en opgespannen d.m.v. een dwarsbalk. Hierdoor 
  worden de welfsels lichtjes rond gezet met de bolle kant naar boven om latere 
  doorbuiging te beletten. 

Opvullingbeton/ alle oppervlakken die in contact komen met beton moeten voorafgaandelijk wor- 
Verstevigingbeton den bevochtigd voor een goede hechting. Afhankelijk v.h. weer moet h. beschermd 
(druklaag):  worden tegen te snelle uitdroging en bevriezing. Na de volledige uitharding mag de 
   ondersteuning verwijderd worden (na 28 dagen). 

2.3 BAKSTEENVLOEREN 

Hier maakt men steeds gebruik van holle gebakken steen. Het zijn eigenlijk gewapende betonvloeren waar-
bij het beton steeds met baksteenelementen is omhuld. 

2.3.1 Geprefabriceerde holle welfsels in baksteen 

Men assembleert lichte baksteen tot dragende balkjes door aan de zijkant wapeningsstaven in een daartoe 
voorziene voeg te metselen, waarna de balkjes op hun plaats gelegd worden. 

Door een voegvulling en druklaag in gewapend beton (4 tot 6 cm) ontstaat een dragende vloer. 

Voordeel: - heel wat lichter dan de betonnen welfsels 

2.3.2 Draagbalken en potten 

Het systeem van voorgespannen balkjes in gebakken aarde die zelfdragend zijn is handig voor de doe-het-
zelver. Ze worden met een bepaalde tussenafstand ter plaatse gelegd, en vulpotten (lichte baksteenpro-
ducten) worden ertussen gelegd. Daarna komt een druklaag in beton. 

Na verharding: men heeft een homogene vloer. 

Fabrikanten: geven behalve het legplan ook informatie over de dikte van de druklaag, eventuele 
  supplementaire wapening en de schoring tijdens de montage. 

Alternatieven voor de dragende balkjes: 

 Voorgespannen beton met een gebakken aardezool 

 In baksteenbekisting gestort beton 

Vloerdikte: varieert van 16 tot 26 cm 

 Omwille van de breekbaarheid is het aangewezen niet te boren in de vulpotten van gebakken aar-
de, of in de balken in gebakken aarde. 
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Nadeel:  - iets duurder dan de betonnen welfsels 

Voordelen: - geringe vormverandering door krimp en thermische isolatie 
  - uitstekende thermische isolatie (voorkomen van koudebruggen) 
  - kleine dampdiffusieweerstand* (resulteert in beter vochttransport) 
  - goed aanhechten v. pleisterwerk t.g.v. capillariteit v. baksteen en de oppervlaktestructuur. 
  - goede relatieve brandveiligheid onder dienstlast (ca. 2,5 uur) ( verwaarloosbaar) 

Dampdiffusieweerstand: waterdamp verdeelt zich gemakkelijk, tenzij iets in de weg zich (vb. vloer). 
    Materialen met kleine dampdiffusieweerstand laten damp gemakkelijk door 
    wat zorgt voor minder vocht en condensatie. 

2.4 METALEN VLOEREN 

Uitsluitend stalen vloeren zijn vrij zeldzaam. Ze bestaan meestal uit een net van metaalbalken waarop sta-
len platen rusten met hoge buigingsweerstand. Het geheel moet behandeld worden tegen corrosie, en 
soms moet men extra maatregelen treffen voor de brandweerstand. 

 Wordt soms gebruikt in industriële complexen, maar wordt steeds aantrekkelijker voor binnenhuis-
architecten voor de inrichting van woningen door de lichtheid. 

2.4.1 Opengewerkte roostervloeren 

Bestaan uit metaalroosters die steunen op balken. Lichte antislipvloeren kunnen hierdoor gemaakt worden 
die niet voldoen voor de scheiding van de verdiepingen, maar gebruikt kunnen worden als loopbruggen of 
mezzanine elementen in bepaalde hedendaagse woningen. 

2.4.2 Volle plaatvloeren 

Ze hebben dezelfde toepassing als de open roostervloeren maar worden meer voor industrieel gebruik toe-
gepast. Ze hebben aan de bovenrijde een geribd of getraand oppervlak. 

Plaatsing: ze worden aan de balken vastgemaakt door laswerk. De grootte van de platen is meestel 
  100 / 200 cm, en de dikte 4 tot 9 mm. 

2.4.3 Vloeren in geplooid plaatijzer 

Sommige profielen laten toe stijve vloeren te maken die slechts een bedekking noodzaken voor de geluid-
demping en een loopoppervlak. Staal is hier het enige materiaal dat de lasten draagt.  

 Geplooid plaatijzer kan ook als wapening dienen wanneer het wordt verwerkt met een druklaag 
van beton. 

2.4.4 Voordelen van een stalen draagvloer 

 Grote doorbuigingsweerstand 

 Gemakkelijke bewerking op basis van standaardelementen 

 Betrekkelijke lichtheid (ca. 0,2 kN/m²) 

2.5 GEMENDE VLOEREN 

Bestaan uit combinaties van verschillende materialen. Vooral bij renovatiewerken wanneer bepaalde struc-
tuurelementen nog in goede staat zijn en slechts enige versteviging behoeven. 

2.5.1 Vloer in staal en hout 

Bestaat uit: 

 Stalen liggers 

 Houten dwarsbalken die ca. om de 2 m met strippen aan de stalen liggers worden vastgemaakt. 

 Vloerplanken of vezelplaten die op de houten balken vastgespijkerd worden. 
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2.5.2 Metaal/baksteenvloer 

Vaak bij renovatie. Een aantal (vaak gelijkvloerse) verdiepingen zijn gebouwd op gewelfstenen in baksteen, 
die op hun beurt rusten op metalen T-profielen. De toestand van de metalen balken moet gecontroleerd 
worden voor men een eventueel nieuwe gewapende dekvloer over het geheel giet. 

2.5.3 Staal/betonvloer 

Komt minder frequent voor in het kader van de woningbouw. Met krijgt een krachtenbundeling door de 
verankering van stalen liggers in betonplaten. 

3 Bijkomende aspecten 

3.1 OPENINGEN EN UITSPARINGEN 

De verschillende aannemers moeten de plans bestuderen met het oog op de nauwkeurige plaats en de 
planning, vermits men de openingen op tijd moet kennen om kapwerk te vermijden. Op bestellen kan men 
bij de fabrikant uitsparingen laten voorzien. 

Volgende openingen zijn gebruikelijk: 

 Ca. 15 x 15 cm: doorgang radiatorleidingen 

 Ca. 5 x 5 cm: contactdozen en lichtpunten 

 Ca. 20 x 20 cm: sanitaire leidingen 

 Voor grotere uitsparingen kan men kortere welfsels gebruiken en raveelijzers. Er bestaan ook pas- 
     elementen in de breedte om kleine stroken die in het vloerveld blijven te overspannen. 

3.2 AFWERKINGEN 

Gladde welfsels: vaak zonder verdere afwerking in vb. kelder of garage. In moderne interieurs zijn ze 
ook te vinden en worden ze vaak gewoon geschilderd. Om de voegen onzichtbaar 
te maken, kunnen ze weggewerkt worden met een sterk hechtend gips. 

Hangende zoldering: het is nuttig blokken of hangwapeningen te voorzien die in de welfsels verwerkt 
zijn. 

3.3 BALKONUITVOERINGEN 

De betonnen platen voor balkons en luifels houden vaak een groot risico op koudebruggen in. Ze worden 
buiten aan de koude blootgesteld en steunen op de binnenmuur die warm is. Een bijkomende thermische 
isolatie is absoluut noodzakelijk om condensatie en schimmelvorming te voorkomen. 
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