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Het opzet 

2

Vertrekkend vanuit een kostprijsperspectief van een gevel/raam in een 
project accenten leggen op wat belangrijk is  om uiteindelijk een 
project correct en rendabel uit te bouwen, basis voor een gezonde 
business.

Dit is een poging om jullie te helpen om proactief werken en de 
essentie van ons vak bij te brengen .



Materialen: aluminium,glas,…

Uren: engineering, productie en montage

Uitrusting: werkhuis, machines, 
stellingen,..

Directe kosten

Indirecte kosten, 
overhead

risico

winst

Ontwerp: 
product/prestaties

montage

Contract 
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Garantie/onderhoud 

De opbouw van een kostprijs 
40-50%

30-40%

5%

75-85 %

25-15%



Voorwoord
• Het uitvoeringsproces

• Welke zijn de contractueel betrokken partijen?
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Voorstudie met 
architecten

prijsvraag
contractafsluiting

Engeneering: ontwerp, 
werkvoorbereiding

materiaalbestellingen

productie

montage

oplevering
Contractuele 

garantieperiode  

Decenale
garantieperiode 

Architecten
Hoofdaannemer

Bouwheer
Studiebureaus:Stabiliteit, brand, akoestiek,…

Epbadviseur
Veiligheidscoordinator

controleorganisme



Bij aanvang: 

Het startpunt

Het contract
Architectuur-betonplannen

Lastenboek technisch en administratief
Andere documenten: epb-verslaggeving, akoestisch rapport 

Normen en voorschriften
Vlaamse, Belgische en Europese richtlijnen 

Fac kwaliteitseisen 
en adviezen

Thermische eisen in 
kader van epb:
U en g waarde 
luchtdichtheid

Akoestische eisen 
binnen-buiten

Van lokaal naar lokaal Bimverhaal???

IS ALLES DUIDELIJK?

5

1. Het 
contract

2. Normen

3. Bedrijfsrichtlijnen en 
voorschriften Het contract
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Materialen: aluminium,glas,…



• Het schrijnwerk : op basis van verkoop: implementeren in calculatiepakket
• Reynaertpro
• Schucal
• Logikal
• …

• Aandachtspunten:
• 1. Thermiek-akoestiek
• 2. Akoestiek
• 3. Stabiliteit
• 4. Waterhuishouding
• 5. Uitzettingen-vervormingen, toleranties en dilataties
• 6. Uitvoeringstoleranties
• 7. Ruwbouw
• 8. Incorporatie van de invulelementen (vooral beglazing)
• 9. Dichtingen-aansluitingen
• 10. Randelementen
• 11. Veiligheid

profielen 7
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Materialen: aluminium,glas,…



1. Thermiek
• De Epb-verslaggever definieert in zijn rapport de te halen performanties voor de schil van het 

gebouw
Dit vertaalt zich in U raam, glas, geheel (Uw, Ucw Uf) . Deze eis zal leiden tot de keuze van: 

• Type beglazing (dubbel, tripel, en randafwerking warm edge), dit bepaalt dan weer de inbouwdikte, de glasgewichten
• Samenstelling vulpanelen (type isolatie en dikte)
• Ramenserie (vooral profieltype en samenstelling thermische onderbreking: Hi-SI series)
• Isolatie en type aansluiting naar ruwbouw toe
• Isolatie van de borstweringen

• Daarnaast bepaalt dezelfde verslaggever ook de transparantie van de schil (met doel de 
intredende zonne-energie te beheersen/benutten), m.a.w. hij definieert :

• % doorzicht en % blinde gevel
• Eventuele zonneweringen
• Zonnefactor van de zichtbeglazing

• Tenslotte bepaalt hij de te halen luchtdichtheidsklasse. Dit heeft haar invloed op:
• Het aantal en type dichtingen
• Dampscherm, waterdichting,…

9profielen



• Aandachtspunten om problemen te vermijden nadien :
• Vermijdt condensatieproblemen in de zwakke schakels van de gevel:

• Bijvoorbeeld gebruik van de juiste de glasintercallaire
• Problematiek van de kleine lokale koude bruggen en lucht/waterlekken

• Ankers: door de isolatie naar de ruwbouw
• Vast zettingen voor stores, rolluiken, zonneweringen, laufers,…
• Allerhande doorboringen voor kabels, leidingen,… 

10
profielen

1.Thermiek



1. Thermiek
• Thermische berekening 

11
profielen

Aluminiumprofiel 14%

Randverbinding met vleugel 3%



Thermische  berekening 
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Glaspanelen  66%

Randverbinding glas 
17% 

profielen



• Conclusies:
• De vulelementen bepalen de eindwaarde in grote mate: vulelementen en hun 

randaansluiting bepalen meer dan  75% van de U waarde
• De randeffecten  (verbindingen tussen de verschillende onderdelen)  mogen 

niet onderschat worden . Ze wegen evenveel door als de profielwaarde.
• Hoe performanter de verschillende onderdelen hoe zwaarder de verbindngen

doorwegen.
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Thermische  berekening 

profielen



1. Condensatie…

• Temperatuurverloop, risico op 
condensatie
• Invloed van doorboringen

14profielen

Nut van 
condensatieberekeningen



Thermische condensatieberekening:
raam met decoratief profiel langs buiten, aansluiting met 
ruwbouw 

15profielen

Uitvergroot



2. Akoestiek

• Belangrijkste voorkomende eis : akoestische isolatie door de gevel, dit heeft een 
invloed op:
• Glasdikte en samenstelling: 

• asymmetrische samenstellingen
• gelaagd glas
• akoestische folies

• Luchtdichtheidsklasse van uw raam/gevel : dubbele dichtingen 
• Aansluitingsdétails naar de ruwbouw toe (stalen prekaders, minerale wol,…)
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Thermische en akoestische isolatie zijn soms 
complementair soms niet Harde isolatie 

(Polyurethaan)panelen isoleren 
thermisch beter dan de minerale 
wollen maar zijn voor akoestische 
isolatie veel minder performant



2. Akoestiek 
• Dikwijls onderschat of vergeten: akoestische isolatie van 

lokaal tot lokaal (‘flanking’) in continuïteit met 
scheidingswanden en vloeren

• Oplossingen:
• Massa in profielen of tegen profielen, vullen met:

• Staal
• Gyproc
• zand

• ontkoppelen profielen
17

profielen

vloer



3. Stabiliteit

• Vastleggen windbelastingen: eurocode
• Vastleggen profielsecties:

• Nazien inertie profielen (vooral middenstijlen)
• Goed compromis vinden tussen profieldikte en aantal ankers 
• Oppassen met grote gewichten (grote glasvolumes)
• Zijn de vleugelafmetingen nagezien (zie testverslagen, atg’s)

• Zijn er andere randvoorwaarden in rekening te brengen voor bijv.:
• Veiligheid
• Brandbescherming: ‘overdimensionering van 15 à 20%’

De uitvoeringsdetails van uw profielleverancier goed nazien en 
opvolgen om binnen hun getest en gewaarborgd verhaal te 

blijven (cfr CE-keuring)

profielen 18



• Stabiliteit = kwestie van beperkingen van doorbuigingen
• Enkele ‘tips’:
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1. Hangen of steunen : slankheid van de profielen

3. Stabiliteit

N

N

profielen



3. Stabiliteit

Balk op twee steunpunten cantilever

fmax= 5QL³/384EI

Balk op twee steunpunten met inklemming
(pas op voor impact op ruwbouw)

fmax= 1QL³/384EI
Doorbuiging beperkt tot 20%

Doorbuiging beperkt tot 38%

2. Principe van de verankering  

profielen 20



4.Waterhuishouding

profielen

BASIS PRINCIPE: DUBBELE DICHTING 
luchtcirculatie 

BUITEN BINNEN

eerste dichting tweede dichting
buitendichting binnendichting
waterdichting luchtdichtheid
REGENSCHERM DEZE MOET LUCHTDICHT ZIJN
VERLUCHTING NODIG

waterafvoer
1.Binnenscherm moet perfect dicht zijn

pas dus op voor koppelingen
2.Het water tussen de dichtingen moet afgevoerd 

kunnen worden
3.Continuiteit tussen niveau’s verzekeren met de 

aansluitingen
21

isolatie

GOUDEN PRINCIPE: DUBBELE DICHTING 
luchtcirculatie 

BUITEN BINNEN

eerste dichting tweede dichting
buitendichting binnendichting
waterdichting luchtdichtheid
REGENSCHERM DEZE MOET LUCHTDICHT ZIJN

waterafvoer



4.Waterhuishouding

Afvoer+verluchting

luchtdichting
waterdichting

luchtdichtheid
Waterafvoer+verluchting

profielen 22



4. Waterhuishouding

• Aansluitingen zijn minstens even 
belangrijk

• Tip: 
Dampscherm = regenscherm als de
Isolatie volledig buiten kan worden 
geplaatst

23

binnenmuur
buiten
bekleding

 
 
 

buitendichting dampscherm
epdm
kitvoeg
…

gevelconstructie

binnenrubber

buiten binnenmuur
bekleding

 
profielen



4. Waterhuishouding

• Afwatering regel stijl (klassiek) • Afwatering per veld
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WATER MOET AFGEVOERD OF
BENEDEN OF TUSSENIN

profielen



4. Waterhuishouding
• Water is een aardig verhaal,…

25profielen
Bron: ir Anton tapper

Meeste interventies in 
garantieperiode = waterinfilitraties



5. Uitzettingen, vervormingen, toleranties 
en dilatatie

• Uitzetting aluminium: 1mm/m (staal of inox ongeveer een 
derde)
• Op 6 m is dit dus 6 mm!

• ‘donkere deuren’ aan de zonnekant : gaan soms moeilijk open
• Gevels zonder uitzetting: ‘kraakgeluid ‘s avonds of ‘s morgens 

• Montage/productietolerantie 2 à 3 mm
• Pas op voor accumulatie van deze toleranties 
• Hoe groter de volumes hoe groter de afwijkingen (‘mise en 

parallellogram’)

• Uitvoeringstolerantie aannemer +/- 20 mm 
• Realistische afspraken in ontwerpfaze en niet achteraf

9 mm

3 m

3 mm

1 m

mise en parallellogram

Pas op voor accumulatie van dit alles

profielen 26



5. Uitzettingen, vervormingen, toleranties en 
dilatatie
• Dilatatievoegen in de ruwbouw:horizontaal en/of verticaal :
• Meestal wordt dit opgelost met een ontdubbeling van de prodfielen

• Vervormingen van de ruwbouw?
• Staal of betonconstructie
• Grote Overspanningen (bv voorgespannen welfsels) in de ruwbouw
• Oppassen met tegenpeilen in beton/staalliggers

27

profielen



5. Oplossingen voor de opname van de uitzetting
• Oplossing 1:

• Gebruik van koppelprofiel
• Opname verticale vervorming
• Opname vervorming in vlak van de 

gevel  (beperkt)

• Oplossing 2:

• Gebruik van twee profielen 
verbonden door een soepele 
verbinding ( bijv Epdm slab)

28
profielen



5. Oplossingen voor de opname van de uitzetting

profielen 29



5.Oplossingen voor de opname van de uitzetting 

• Ramen
• Koppelen horizontaal of verticaal
• Oppassen naar continuïteit dichtingen naar ruwbouw toe

30profielen



5.Oplossingen voor de opname van de uitzetting 

• Wind ankers die geleiding toestaan in één richting
• Sleufgaten die uitzetting in één richting toestaan
• Montagemethodiek
• Wanneer en hoe belasten we de ruwbouw, eventueel voorzien we een 

tegenpeil in de uitlijning van de ankers 

31profielen

Hou hier ook rekening mee met uw aansluitingen en met uw 
dichtingen !



5.Ophanging gevel i.f.v. 
vervormingen ruwbouw 

VLOER

VLOER

gordijngevel

VLOER

VLOER

kadergevel
facade écailles'

VLOER

VLOER

ascacentre

gewichtsankers: vaste verbinding in de drie dimensies

windankers vaste verbinding in twee dimensies geleidend in derde

profielen 32

VLOER

VLOER

gordijngevel



5. Ophanging gevel i.f.v. vervormingen ruwbouw 

• Vervormingsgedrag 
gevel ifv doorbuiging 
vloer 

33profielen

6 mm GORDIJNGEVEL

VLOER

Kolommen

9 m

doorbuiging: L/500= 18 mm

KADERGEVEL 



5. Vervormingen ruwbouw invloed op een  
gordijngevel

• Impact op koppelingen tussen 
stijlen 
• In borstweringen: nazien of glas 

voldoende geklemd is ( te veel-
te weinig)
• Opvangen beglazing in zicht en 

borstwering tgv zetting gevel

34

Voor een klassieke gordijngevel max 2 à 3 mm 
doorbuiging per  vak !!

Voor een kadergevel is het afhankelijk van de 
dimensionering van de koppelingen 

profielen



5.Opname vervormingen : alles hangt af 
van het tijdstip waarop deze optreden 

• 1 .Vervorming van de ruwbouw onder eigen gewicht
• Problematiek krimp en kruip
• Al of niet gecompenseerd door tegenpeil in de liggers

• 2. Vervorming van de ruwbouw onder dode last
• 3. Vervorming van de ruwbouw onder de gevelbelasting
• 4. Vervorming van de ruwbouw onder de dode last na plaatsing gevel
• 5. Vervorming onder mobiele last 

Opgenomen in uitlijning van 
de gevel

Kan opgenomen worden in 
een theoretische plaatsing van 

de ankers (met tegenpeil)l

Moet opgenomen worden in 
de gevelconstructie

profielen
35



5.Oplossingen 
• de vervormingen zijn opgetreden voor plaatsing gevel: 

Traditionele betonconstructie

• De vervormingen die zullen optreden na plaatsing gevel zijn berekenbaar en vast:
Voorgespannen liggers, voorgespannen welfsels

• De vervormingen zijn niet vast te leggen en variabel
staalstructuur

Plaatsen ankers met tegenpeil

uitregelen ankers  voor belasting

eindsituatie

Goede uitlijning ankers

Plaatsen met tegenpeil
Indien  

Opname in de gevel niet  mogelijk
Alternatief: werken met vijzels 

Opname in de gevel
profielen 36



5.  casestudies
• Havenhuis
• Ruwbouw:

• Staalstructuur
• grote overspanningen 
• zeer lichte structuur gezet met tegenpeil in het 

staal 

• Oplossing: 
• alle ankers geplaatst met een tegenpeil in 3 D om 

het grootste deel van de zetting van de ruwbouw 
door haar eigengewicht en door belasting van de 
gevel op te nemen 

• Kadersysteem ontwikkeld dat toeliet tot 10 mm op 
te nemen in de voegen (harmonicavoeg) voor de 
opname van de mobiele belastingen

profielen 37



5. Casestudies

38

• Ascacentre
• Ruwbouw:  

• centraal gedeelte beton (=vast)
• Zijkanten staal structuur steunend op  stalen 

pijlers van 80 m hoog  (=dilatatie)
• De uitzetting , krimp van de kolommen geeft tot 

40 mm vervorming tussen twee geveldelen 
• de horizontale stalen liggers vervormen  door de 

verschillende differentiële uitzetting van de pijlers 

• Oplossing:
• kaders op gehangen in 1 punt (principe van een 

evenaar) 
• Tussen kaders waren dichtingsslabben voorzien 

die de 40 mm uitzetting konden opnemen 
(harmonicavoeg)

profielen



7. Ruwbouw

•Vanuit de stabiliteit:
Materiaal 

• Waar kan in verankerd worden:
Staal, beton, betonblokken, holle blokken, 
metselwerk,…
Oppassen met vastzetting in : holle welfsels, 
voorgespannen balken, zwaar gewapend beton

• Waar bevindt zich de dragende 
ruwbouw:

Nazicht betonplannen

• Speciale behandelingen:
bijv staal met RF behandeling

Invloed op gevelconcept, ankers en vastzettingen (‘hilti’s’)

profielen 39



7.Ruwbouw

•Naar afwerking toe:
• Achter de slag, in de slag
• Welke afwerking binnen: 

geen ,pleisterwerk, gyproc,…

• Plafond’s, tabletten
Kan het raam open?

• Waar komen er scheidingswanden 
Kan de gebruiker de kruk bedienen?

• Vloeraansluitingen, vooral voor deuren
Blauwe steen

Invloed op :
Invloed op de vorm van profielen (aanzichtbreedte, afwerkingsprofielen

Opening vleugel 
Bereikbaarheid krukprofielen 40



7. Aansluitingen naar ruwbouw: positie raam 
tov het spouwblad

41

isolatie isolatie muur
gevel muur gevel

>

Binnen Afwerk Buiten Afwerk 

profielen



8. Beglazing

• De opdrachtvoorwaarden bepalen de glassamenstellingen :
• Zichtbeglazing: enkel , dubbel ,tripel ifv : de te behalen U-waarde
• Borstweringsglas: enkel (al of niet geëmailleerd), dubbele (al of niet email zijde 4), opgebouwd in een 

sandwichpaneel of in shadowbox
• Stabiliteit:

• Dikteberekening  op basis van ‘vitralys, vitrage décision,…
• Tweezijdig-vierzijdig, verlijmd,…

• Wat is ook bepalend:
• Isolatiewaarde, lichttransmissie , zonnefactor (soms de reflectiewaarde) 
• De akoestische waarde
• De ‘matching’ tussen zicht en borstweringsglas
• Veiligheid: doorvalbeveiliging (=gelaagd), inbraakbeveiliging, Kogelwering,…
• Vlamoverslag (horizontaal en verticaal), brandveiligheid
• Decoratieve toetjes: seriegrafie, digital printing, relief (kathedraal glas),…
• Thermische breukrisico: durci of gehard al of niet met HST 

Glas 42



8. Zichtbeglazing

Glas

standaard extra clear (clearvision-diamand)
gebroken randen speciale randafwerking AA, JPI,…

helder of gekleurd in de massa
helder coating zijde 1, zijde 2
vlak relief (bijv kathedraalglas)
standaard durci (=half gehard)

gehard 

enkel glas

gelaagd glas

combinatie van twee  glasbladen met een pvbfolie

gewone folie akoestische folie

helder of mat
met patroon
gekleurd (vanceva)

43

Mogelijke problemen:
-delaminatie

-verkleuring van de film’s (,niet 
UV bestendig)

-thermische breuken



8. Zichtbeglazing

44

combinatie van voorgaande met een randverbinding 'intercallaire'

verbinding:
 metalen intercallaires of thermische uitvoeringen

 'warm edge'
 blank metaal zwart voor specifieke toepassingen

normaal buthyl verbinding siliconen verbinding
(niet UV bestendig) voor structural glazing ( intercallaire in zicht)

voor geklemde beglazing (uitgehaalde voeg)

dubbel  glas

combinatie van al het voorgaande

pas op voor stabiliteit middenruit!
soms gehard
soms extra clear

tripel  glas

Glas

Akoestisch : geen 
meerwaarde 



• glassteunen
• Ook de buitenste ruit moet 

ondersteund
• Bij gelaagd glas beide glasbladen 

45

glassteun

fout goed

Glas

8. Beglazing

Glasdikte tot > 
60 mm

gewichtsoverdracht

Plaatsingsinstructies staan 
aangeduid op de glasplaten



8. Coatings 

• De behandelingen kunnen op de 
vier zijden worden aangebracht 
• Coatings : bepalen

• Zonnefactor
• Lichttransmissie
• U-waarde
• kleur

• Email, serigrafie , digital printing
• Esthetiek
• Opaciteit

• Borstweringen
• In lichtstraten

46

zijde 1 2 3 4 5 6

Coating op 
zijde 2

Glas



8. borstweringsbeglazing

Glas47

paneel met enkel glas
email email

klassiek

isolatie 

verlucht
i
s
o
l
a
t
i
e

shadowbox i
s
o
l
a
t
i
e

glas

g
l
a
s

l
u
c
h
t

g
l
a
s

l
u
c
h
t

Glasplaat : standaard extra clear
Helder gekleurd in de massa

coating zijde 1, zijde 2

vlak of relief (bijv 
kathedraalglas)

email op de binnenkant seriegrafie
of een combinatie

halfgehard gehard

isolatie
plaatmateriaal (alu-staal, 
folies,…)
dampdichting
niet verlucht wel verlucht

(bescherming van de 
coating)

shadowbox plaat aan buitenzijde



8. Borstweringsglas

48

dubbel glas dubbel glas shadowbox:
email zijde 4 email zijde 4 dubbel glas

isolatiepaneel spouw
al of niet met ventilatie sandwichpaneel

paneel met dubbel  glas

Pas op met:
1. Water (condens in uw panelen 

(dauwpuntberekening)
->dampscherm

2. Temperatuur in uw panelen :
->Harden beglazing

3.temperatuur in de voeg (<80°):
-> verluchten 

4. beperken spouwbreedte om pompen 
glas te beperken:

->isolatiewaarde glas beduidend minder

Glas

Paneelkeuze:  van paneel 
met emalit tot shadowbox
met dubbel glas: prijs x3 

tot 4



8. Evolutie in glastechnologie
• Dynamische beglazingen
• Vacuumbeglazing
• Photovoltaïek

49

Glas



9.Dichtingen en aansluitingen aan 
ruwbouw

• Kitvoegen: aansluiting met metselwerk, crepi (langs buiten)
• Dichtingsslabben
• Dampdichtingen

dichtingen

1.Gouden principe: isolatie langs buitenzijde voor de dichtingsslab
2. Indien isolatie achter de dichtingsslab: dampscherm aan de binnenzijde

3. Continuiteit van de afdichting rond de constructies en ook continuïteit van de dampscherm 
(zeker in het kader van passief-ben woningen)

Pu schuim als afdichting 

50



10.Randelementen

• Hulpelementen om de g-factor ven de gevel te verbeteren:
Zonneweringen, decoratieve elementen, stores,…

RANDAFWERKING

Risico’s:
1. Invloed op g waarde glas-zonnewering te berekenen door specialisten

2. Pas op voor thermische schokken : na te zien door glasleverancier
3. Vastzetting, kabeldoorvoer door het raam/gevel: pas op voor koude 

bruggen en condensatie, lekken
4. De overbrenging van de gewichts-en windlasten op de gevel niet 

onderschatten

PAS OP MET FOLIES OP HET GLAS: 
de garanties van de glasleverancier 

vervallen!

51



10. Zonneweringen 
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Vertikaal, horizontaal
Bewegend, vast

Metaal, hout, doeken, glas,
Geintegreerd of niet in de gevel,

…

RANDAFWERKING



11.Speciale aandachtspunten: 
veiligheid 

• Brandbescherming:
• Vlamoverslag vertikaal en horizontaal
• Rookevacuatie (rwa ramen)
• Brandtoepassingen EI30-EI60-EW60

• Doorvalbeveiliging

• Ventilatie
• Bliksemafleiding-

equipotentiaalverbindingen

SPECIALS

G
E
V
E
L

1 m doorvalbeveiliging 

vloer

VLAMOVERSLAG 1 UUR
OVER 1 M

EI60 voor laagbouw EI120 voor hoogbouw

VERDIEPINGSVLOER

53



11.Speciale aandachtspunten: 
veiligheid 

• Inbraakwerendheid:
• Risico beperken voor mogelijke inbrekers
• Ook omgekeerd : tegen uitbreken : gevangenissen

• Kogelwerendheid
beschermen van de personen in een beveiligde zone tegen inslagprojectielen

• Bomblast
• Beschermen van personen tegen de gevolgen van een explosie

• Heel de problematiek toegangscontrole

SPECIALS 54



55Systemen

SYSTEMEN :GROTE FAMILIES



56Systemen



GevelsSystemen: 

57

• Gordijngevel:
• Stijlen 
• Regels
• Invulelementen (glas , 

vleugels ,panelen,…)
• Montage als een mecano op 

de werf 

• Elementgevel:
• Voorgemonteerde kaders
• Beglaasd in het werkhuis

Systemen
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Klimaatgevels of dubbele gevels 
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binnengevel

buitengevel

Geventileerde tussenruimte

Systemen
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Klimaatgevels of dubbele gevels 

binnengevel

buitengevel

looproosters

Plaats voor 
zonneweringl

Systemen



Klimaatgevels of dubbele gevels 

• Voordeel:
• Bescherming van de zonnewering en 

afvoer van de opgestapelde warmte
• Extra isolatie in de winter
• Akoestische isolatie 

• Binnenhuid:
• Enkel of dubbel glas
• Geventileerd of niet  

• Buitenhuid 
• Enkel of dubbel glas
• Isolerend of gewoon regenscherm
• Geventileerd of niet geventileerd

• Aandachtspunten:
• Opwarming ‘serre-effect’
• Condensatie
• Brandoverslag
• Reiniging
• Koude bruggen in de ankers 

van de buitenhuid 

61

Een dubbele gevel of ‘klimaatgevel’ is 
zelden heel het jaar efficient, meestal is de 

werking optimaal tijdens een bepaalde 
periode in het jaar 

Systemen
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Verluchting Ventilatie/afzuiging

Klimaatgevels of dubbele gevels

Natuurlijke verluchting langs buiten Ventilatie langs binnen 

Systemen



Esthetiek van de gevel: voegen tussen de glaselementen 

63

raam

50 à 60 mm

gordijngevel deklijsten

• Afwisseling van verschillende 
profieldiktes

• Eventueel gebruik van verdekt 
liggende vleugels

• Deklijsten hor.  en 
vertikaal dezelfde 50 à 60 
mm

• Inbouwvleugels vallen op 

Systemen



• Open voegen tussen de kaders

64

kadergevel met glaslatten

Ethetiek van de gevel: voegen tussen de glaselementen 

Systemen



Esthetiek van de gevel

65

• Geklemde beglazing 
Klemming op 

binnenruit
Structurele assemblage 

dubbel glas 

kitvoeg

Systemen



Esthetiek van de gevel
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• Structureel verlijmde gevel 
Structurele assemblage 

dubbel glas 

Structurele verlijming  

Geanodiseerd latje 
voor sg verlijming  

Systemen



Speciale technieken
• Gevezen beglazing 
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• Glazen steunberen 

Systemen Glas
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UREN +UITRUSTING 



1.  productie versus montage op de werf

• Eigenlijk zijn de ‘werkuren’ op te splitsen in drie categorieën :
• Engineering, werkvoorbereiding, werfopvolging: de duurste
• Productie en atelierwerk: best controleerbaar en automatiseerbaar
• Montage: gemakkelijkst uit te besteden, maar grootste % verliestijden

• Een goed compromis moet gezocht worden tussen de drie kostenplaatsen

uren

Vermijd overbodig tijdverlies dus :
BEZIN VOOR JE BEGINT!
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UREN:
De vastlegging van het concept van de gevel is bepalend 
voor het aantal te presteren uren ! Deze wordt bepaald 
ifv:

• Ontwerp van de architect en performantie lastenboek
• architecturale esthetische  en technische vereisten

• Vorm en aard van de ruwbouw
• Laagbouw, hoogbouw
• Langwerpig

• Nieuwbouw of renovatie
• Ligging

• Midden in stad of op het platteland
• Standaards in het bedrijf
• Uitvoeringstermijn

• Opstart en duurtijd werf
• Kostoptimalisatie tussen materialen en verschillende arbeidsposten 
• veiligheid

uren 70



Productie versus plaatsing

• Ramen: 
• Productie tussen 1 en 2 

uur/m²
• Plaatsing: 1,5 à 2,5 uur/m²

• Gordijngevel:
• Productie:  0,5 à 0,8 uur/m²

(zonder opengaande delen)
• Plaatsing : 2,5 à 3 uur/m²

71

• Kadergevel: 
• Productie tussen 2,5 en 3 

uur/m²
• Plaatsing: 1,2 à 1,5 uur/m²

uren



• De ‘randelementen’ zijn meestal bepalend voor de uren:
• Aansluitingselementen
• Dichtingslabben
• Vlamoverslag
• Dakranden
• Decoratieve elementen
• Bij gordijngevels: de opbouw van de borstweringselementen:

• Sandwichpaneel
• shadowbox

72

Productie versus plaatsing

uren



Inleidend voorbeeld over relativiteit kosten 
:

parkervijs 4,8 vastzetten in een plaat

uren

Nemen vijs uit verpakking :en vastvijzen met boormachientje op afgetekende plaat < 5 minuten

Opmaken werkbon en bestellen materialen 

Afhalen materialen in het magazijn  

Materialen ter plaatse brengen op de werf   

Eén onoplettendheid: fout, onvolledige levering, iets vergeten

> 15 minuten

> 10 minuten

> 30 minuten

X 2 of X3,…

ORGANISATIE
&

OPTIMALISATIE
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2. Keuze van gevelconcept: 
Kadergevel of elementgevel

uren

• Voordelen:
• Montage zeer snel en per verdieping (de ruwbouw kan gevolgd 

worden in haar opbouw)
• Kan gemonteerd zonder stelling , van binnen uit , stockage per  

verdieping
• Kleine vervormingen van de ruwbouw kunnen simpel 

opgenomen worden 
• Perfect te standardiseren en automatisatie mogelijk in productie
• Slanke profielen 

• Nadelen:
• Zeer veel voorbereidingstijd nodig in het werkhuis (minimum 6 

maanden)
• Veel stockageruimte nodig en zware financiering
• Technisch niet altijd de goedkoopste oplossing!

Ideaal voor nieuwe torengebouwen in 
centrum stad :

Korte uitvoeringsplanning, weinig 
plaats,per verdieping werken 
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Gordijngevels, stijl-regelwerk

• Voordelen:
• Weinig voorbereidingstijd
• Beperkte productiekost
• Goedkoop in een vaste uitvoering
• Weinig financiering en kleine logistieke kost

• Nadelen:
• montage van gevel en glas langs buiten : 

stellingen/hoogtewerkers,…
• Montage vertikaal en niet per verdieping
• Indien veel opengaande delen: duur
• Beperkte opname van vervormingen
• Gevoelig voor afwatering in grote 

gevelvlakken uren

Ideaal voor kleinere projecten met vaste 
gevels, renovaties  
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Ramen, gekoppeld, stapel-
• Voordelen:

• Basisproductie bij veel constructiebedrijven
• Ideaal als er veel opengaande delen zijn 
• Ideaal om aan te sluiten op veel andere materialen: 

metselwerk,…

• Nadelen:
• Kleinere gehelen, meestal banden verticaal of 

horizontaal 
• Daardoor relatief veel afwerking , dichtingen, 

isolatie en afwerk
• Variabele profielbreedte op die gehelen

uren

Ideaal voor gebouwen met variabele 
materialen in de buitengevel 

,natuursteen,metselwerk en ramen
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3. Bereikbaarheid

• Werken binnenin vanaf een vaste vloer heeft altijd de voorkeur 
(oppassen met veiligheid , levenslijnen, borstweringen,…)
• Hoe geraken wij daar (materialen/mensen)
• Kan de vrachtwagen ter plaatse komen
• Kan de werfkraan alles lossen en op niveau brengen
• Moet het via een goederenlift
• Kunnen wij vrij bewegen in en rond het gebouw

• Blijft het gebouw in gebruik? Welke voorzorgen moeten wij 
nemen
• Werken in de hoogte : verschillende oplossingen, maar altijd niet 

te onderschatten directe en indirecte kosten 

uren 77



Werken in de hoogte

uren

• Stellingen:
• Voordelen:

• Op verschillende posities kan gewerkt worden
• Niet duur in huur 
• Stabiele werkvloer

• Nadelen:
• Zwaar in installatie 
• Veel vast zettingen in de gevel beperken afwerking 
• Weinig overzicht en belemmering voor zicht van binnen
• Trappen op en af
• Niet altijd evident voor verticaal transport van grote volumes

• Hangbruggen:
• Voordelen:

• Niet duur en zeer flexibel 
• Weinig hinder voor de andere actoren op de werf

• Nadelen:
• Minst stabiele oplossing
• Installatie op het dak niet altijd mogelijk/evident
• Verticaal transport materialen mag niet
• Oppassen voor beschadiging in de gevel
• Oppassen met tijdverlies bij verplaatsingen
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Werken in de hoogte

uren

• Hefsteigers:
• Voordelen:

• Stabiele ruime werkvloer
• Verticaal transport mensen en materialen mogelijk 
• Weinig impact op de gevel
• Indien mogelijk de meest efficiënte oplossing 

• Nadelen:
• Zwaar in installatie op de vloer (pas op voor draagkracht van ruwbouw)
• Duur in installatie en verplaatsingen  
• Beperkte bezetting per platform 

• Hoogtewerkers:
• Voordelen:

• zeer flexibel 
• Ideaal voor korte acties
• Goed voor moeilijk bereikbare plaatsen 

• Nadelen:
• In de long run zeer duur
• Heel veel tijdverlies bij horizontale en verticale verplaatsingen 
• Oppassen voor beschadiging in de gevel 
• Tijdsverlies bij verticale en horizontale verplaatsingen

Alpinisten :
Neen! 
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Conclusie: uren 

• Uren: (gemiddeld over de bedrijven uit de sector heen) :30%!
• Engineering: 4à 5%
• Productie: 7à 10%
• Montage: 18 à 20 %

• Dit is sterk afhankelijk van de genomen (uitvoerings-)opties in het bedrijf:
• Ramen, gordijngevels, kadergevels
• Voor beglazen in het werkhuis
• …

• Vermijd verloren uren:
• Werk volgens de standaards van uw bedrijf
• Bekijk bij opstart van het project het volledig traject, wetende dat de montage kost meestal één van de 

grootste, meest risicovolle factoren is 

uren
80
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RISICO



Risico bij contractafsluiting

• Het betreft wel degelijk een AANNEMINGSOVEREENKOMST. Dit houdt 
in dat wij ons engageren ( al – of niet ) op:
• Te halen performanties en prestaties van de geleverde en ingebouwde 

materialen
• Uitvoering in overeenstemming met het lastenboek 
• Een timing van uitvoering 
• Een 10 jarige garantie

82
risico

Een onderaannemingscontract is 
geen leveringscontract!!



Risico bij contractafsluiting

• Een overeenkomst tussen een aannemer en een constructeur is meer dan een prijs en 
termijn

• Lees de kleine letters
• Lees het letterlijk en interpreteer het letterlijk

- wat wordt van u verwacht
-wat mag je van uw opdrachtgever verwachten 

Pas op met :
-betalingscondities
-boeteformules
-waarborgen ( in cash of bankwaarborgen)
-wat met garanties
- wat met hoeveelheden: per stuk, relatief forfait, absoluut forfait…

83
risico



• Zinnen die regelmatig voorkomen in contracten zijn en op het einde 
VEEL geld kunnen kosten :

- de onderaannemer blijft verantwoordelijk voor de 
aangeleverde producten tot de oplevering…
- de borg is oproepbaar op simpele vraag door de 
hoofdaannemer , zonder rechtvaardiging…
- de onderaannemer engageert zich op basis van een absoluut 
forfait…
- de boetes zijn van rechtswege verschuldigd bij simpele 
overschrijding van de afgesproken einddatum…
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Risico bij contractafsluiting

FAC kan U hierbij adviseren 

risico



Contractuele garanties- decenale garantie
• 10 jarige aansprakelijkheid:
• Stabiliteit van de constructie 
• Wind-waterdichtheid

• Productaansprakelijkheid:
• Op glas 10 jaar op het behoud van 

haar eigenschappen
• Oppervlaktebehandeling:10 jaar 

degressief
• Kitvoegen : max 5 jaar
• Alle mechanische onderdelen : 2 

jaar
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• Goed nazien wat er in het contract staat opgenomen en beschreven 

risicorisico



Garantieperiode 

• Bij oplevering: 
• duidelijke onderhoudsinstructies overhandigen
• Een eigen model garantievoorschriften afleveren ( zie bijv Fac: richtlijnen voor 

aluminium schrijnwerk)

• Voorstel overmaken voor onderhoudscontract
• Dit is bijvoorbeeld vereist bij structural glazing

86
risico
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Casestudies



• Ganshoren: renovatie van woontorens : 
• invloed van keuze van een gevlsysteem op de uitvoering 

• Solaris: nieuw kantoorgebouw in Parijs:
• Keuze van een montagesysteem

• Havenhuis: prestigieus kantoorproject in combinatie 
oud- en nieuw
• Ontwikkeling van een volledig concept 
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Case 1 : Ganshoren

cases 89

• Woontoren in gebruik tijdens de werken
• Renovatie
• Epb vereisten van toen (2012-2014)
• Geen akoestische eisen
• Geen hoofdaannemer
• Praktische eis: wat ‘s morgens gedemonteerd 

wordt , ‘s avonds dicht: de appartementen blijven 
in gebruik
• Door architect voorzien in gordijngevel
• Alle aansluitingen in de aanneming
• Doorvalbeveiliging en brandoverslag te voorzien



Werkzaamheden :

-demonteren bestaande ramen ( pas op voor asbesthoudende elementen)
-plaatsen nieuw schrjnwerk
-kolombekledingen langs buiten
-afwerken langs binnen en herstellen beschadigingen 
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>6 m

+/- 3 m

Case 1 : Ganshoren

cases



Case 1 Ganshoren : uitvoering

91cases

• Volledig aangepast naar 
stapelramen (max breedte 6,3 m!)
• Alles voorgemonteerd in het 

werkhuis ( inclusief glas , panelen, 
brandoverslag,…
• Montage met hefsteigers (voor 

verticaal transport materialen)
• Montage van boven naar beneden 

om waterinfiltratie te vermijden 
• Montage met heksteigers:

• Verticaal transport
• Weinig hinder



• Geslaagde operatie:
• Uiteindelijk herhaald over 4 torens!
• Weinig hinder voor de gebruikers

• Per dag één raam
• Werkzaamheden in het appartement tot een minimum 

herleid
• Werken gebeuren totaal onafhankelijk en zonder 

belemmering
• Geen visuele hinder door stellingen 
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Case 1 : Ganshoren

cases



Case 2: Solaris

93cases



Case 2 : Solaris

94cases

• Kantoorgebouw in Parijs
• Nieuwbouw
• Horizontale gevelbanden
• Zware akoestische eisen 
• Langwerpig gebouw met atrium en 

buitengevels
• Van 4 tot 7 verdiepingen 
• 7500 m² te plaatsen in 4 maanden
• Korte planning
• Zuidkant van Parijs



• Horizontale gevelbanden (gordijngevel)
• Voorgemonteerd in het werkhuis, inclusief glas en opengaande delen
• Montage op de werf  met heksteigers:

• Ankers
• Inhangen kaders
• Afwerken panelen voor de kolommen 
• Afwerking en verkleven van dichtingsslabben
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Case 2 : Solaris

2,3

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

7,2 m

cases



Solaris : uitvoering

96cases

• Speciale transportbokken ontwikkeld voor stockage van 
kaders tot 7,6 m lang , 2 m hoog
• Kaders gemonteerd met mobiele kraan en 

hoogtewerkers

1 
KADER



• Bedoeling was door een zo groot mogelijke voormontage in het 
werkhuis:
• Snellere montage
• Beperkte manbezetting

• Mooie bedacht maar totaal niet efficient door onderschatting van:
• Bereikbaarheid: de gevels waren niet op tijd toegankelijk voor de montage
• De montagevolgorde kon niet worden gerespecteerd door de vertraging van de 

ruwbouw met tot gevolg:
• Bokken met kaders bleven staan
• Productie viel stil door gebrek aan bokken
• De benodigde kaders waren niet deze die klaar stonden
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Solaris : uitvoering Door een gebrek aan flexibiliteit werd een sterke voormontage een 
nadeel  met tot gevolg: 

een zware vertraging
Enorm veel rendementsverlies op de werf 

cases



• La 

Case 3: Havenhuis



• Uittreksel Revit



• Puntenwolk



plans architectuur



Prestatiecriteria

• Thermische isolatie:
• U-waarde gevel:

• Max 1,36W/m²K

• Akoestische eisen:
• Luchtgeluidisolatie buiten-binnen :

• Van 27 tot 35 dB (Rw+Ctr)
• Geluidisolatie tussen verdiepingen:

• Dn,T,w>50 dB



Prestatiecriteria

Op te nemen windbelastingen:
waarden tot >2000P bepaald door windtunneltest

Opname van de vervormingen van de primaire 
staalstructuur in de 3 richtingen x,y,z

vervormingen voor, tijdens en na plaatsing
rekening houden met de tegenpeilen in de staalstructuur

Vormgeving: 
diagonale profielen zijn steeds dominerend (grootste diepte)



Basisontwerp: schetsen en principes

• Eerste schetsen



Basisontwerp: schetsen en principes

• Concept



Uitvoeringstekeningen



Uitvoeringstekeningen



Uitvoeringstekeningen



3D- model in solidworks



Mock-up’s
• Wind-en watertest
• Akoestische mock-ups
• Wind-watertest



Productie

onderdelen



Productie

assemblage



Productie



Productie
• dichtingen

binnen

buiten



Werf

aanvoer



Werf

Plaatsing ankers



Werf

Hijsen kaders



Werf

Hijsen kaders



Werf
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Eindconclusie



• Het welslagen van een project wordt eerst en vooral bepaald door het 
concept bij opstart
• Dit concept moet getoetst worden aan de alle mogelijke risicofactoren :

• Technisch
• Montage
• Contractueel
• …

• Dit concept is dus niet louter een plan met een profiel en maten!
• Het omhelst  ondermeer :

Visie over de engineering en duidelijke bepaling van de te halen performanties
Optimalisatie van de materiaalbehoeften
Visie over productie en werfmontage
Werfinstallatie
Planning en montageschema
Garantie en contractrisico

conclusi
e 121
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We evolueren van schrijnwerker naar ‘gevelspecialist’, van puur schrijnwerk naar gevelengineering. 
Dit houdt in  dat onze aansprakelijkheid aanzienlijk verhoogt!

Van leverancier worden we totaalverantwoordelijke van ons onderdeel!
Pas dus op met de ‘ketenaansprakelijkheid’

E. Clinquart 


