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3.850 ton staal houdt ‘zwevende wolk 
van glas’ overeind in Timmerhuis

Het project is een combinatie van het 
monumentale Stadtimmerhuis en een 
nieuwbouw die ook wel ‘wolk van pixel’ 
wordt genoemd. De pixels zijn in een mo-
dulair gebouw gestapeld tot een schijn-
baar vormloos geheel. Hiermee kon met 
de structuur van het gebouw eenvoudig 
ingespeeld worden op verschillende be-
hoeftes en programma’s. 

Onderdeel van het complex is het L-vor-
mige, voormalige Stadstimmerhuis, een 
gemeentelijk monument gebouwd rond 
1953. Het is volledig gerenoveerd en op-
genomen in de nieuwbouw. Het bruto 
vloeroppervlak van het Timmerhuis be-
draagt ongeveer 48.000 m². Op de bega-
ne grond bevinden zich winkels, horeca 
en Museum Rotterdam, dat het verhaal 
vertelt van Rotterdam en zijn inwoners. 
Op de eerste tot en met de vijfde ver-
dieping werken ongeveer 1.800 ambte-
naren van de gemeente Rotterdam. De 
zesde tot en met de veertiende verdie-

ping bieden ruimte aan 84 appartemen-
ten met ruime dakterrassen. 

Op straatniveau zorgt de markante staal-
constructie voor een royale open ruimte. 
Dit is het middelpunt van het complex, 
de centrale hal, een tussenliggend ge-
bied dat een actieve betrokkenheid sti-
muleert tussen het Timmerhuis en de 
stad.

Ongekende 
staalconstructie
De ‘zwevende wolk’ van glas wordt over-
eind gehouden door een ongekende en 
robuuste constructie van 3.850 ton staal, 
die uiteindelijk slechts op kolommen in 
de twee kernen voor liften en trappen-
huizen steunt. Grote overspanningen en 
uitspringende bouwdelen zijn typerend 
voor dit gebouw. De grootste uitkragin-
gen bedragen op het verste punt ruim 
20 m. De vrije overspanning tussen de 
kolommen in de centrale as is tevens 

Rotterdam is met het Timmerhuis 
een karakteristiek gebouw en een 
ongekende staalconstructie rijker. 
Het multifunctionele gebouw in het 
hart van de stad omvat kantoren, een 
museum, appartementen, winkels 
en horeca. Het Timmerhuis is een 
ontwikkeling van de gemeente 
Rotterdam en kenmerkt zich door 
een innovatief ontwerp van glas en 
staal van architectenbureau OMA. 



STAAL EN ALUMINIUM

58 juli 2016

ruim 20 m. Vanaf de begane grondvloer 
tot het dak is de draagconstructie uit-
gevoerd in staal. Er zijn vierendeelcon-
structies toegepast in één richting van 
het gebouw. In de andere richting zijn de 
constructies versterkt met diagonalen 
zodat vakwerken ontstonden. 

Op straatniveau zorgt de markante 
staalconstructie voor een royale 

open ruimte. 

Vierendeelconstructies hebben als voor-
deel dat er geen diagonale constructies 
toegepast worden die een obstakel in de 
plattegrond zouden zijn. Ze zijn echter 
relatief duur doordat er veel staal nodig is 
om de krachten te dragen. Daarom heeft 
de combinatie met vakwerken geleid tot 
een optimum van vrije plattegronden met 
een economisch staalskelet. De grootste 
kolommen zijn uit staalplaten samenge-
steld en zijn 0,5 bij 1 m, maar er is zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van standaard 
walsprofi elen. De toegepaste staalsoort is 
in het algemeen S355.

Aangezien de staalconstructie groten-
deels bestaat uit uitkragende vieren-
deelconstructies is veelal de stijfheid 
maatgevend geweest bij de bepaling 
van liggerafmetingen. Hierdoor is extra 
capaciteit aanwezig voor robuuste mo-

mentvaste verbindingen en een tweede 
draagweg. De staalconstructie is erop 

berekend dat deze veilig overeind blijft 
staan wanneer een van de kolommen, 
een ligger of een van de diagonalen bij 
een ramp zou wegvallen. De hoofddraag-
constructie is op de meeste plaatsen 
zichtwerk, waardoor deze zijn voorzien 
van een brandwerende coating.

Onder de staalconstructie is een par-
keerkelder van één verdieping gemaakt 
van beton. De parkeerkelder steekt aan 
de zijde van het Raamplein buiten het 
gebouw uit. 

Voor de kelder is een bouwkuip gemaakt 
met permanente stalen damwanden en 
een tijdelijk stempelraam, dat voor aan-
vang van de bouw gebruikt is om archeo-
logisch onderzoek te doen. 

Onder de kelder zijn grote betonnen 
poeren gemaakt om de extreem hoge 
krachten uit de hoogbouw te funderen 
op Fundex-groutinjectie funderingspa-
len. Speciaal aandachtspunt was de af-
stemming van de positie van de nieuwe 
paalfundering tussen de aanwezige be-
staande palen uit de vorige bebouwing. 

Timmerhuis pronkt met BREEAM-certifi caat
Het Timmerhuis heeft het BREEAM-certifi caat met een score van 75,1% behaald. 
Dat betekent vier sterren en het label ‘Excellent’, uniek voor een multifunctio-
neel gebouw met woningen, kantoren en winkels. Ter illustratie, op dit moment 
zijn er in Nederland slechts 44 gebouwen gerealiseerd met vier of vijf sterren.

BREEAM is een keurmerk voor de duurzaamheid van een gebouw en gaat uit van 
negen onderwerpen waarin de duurzaamheid van een gebouw wordt uitgedrukt: 
management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landge-
bruik en ecologie, en vervuiling. 

Binnen deze onderwerpen is ook aandacht voor de levensduurbestendigheid van 
het gebouw. Een voorbeeld hiervan is dat er op verschillende fasen van het ont-
werpproces een levenscycluskostenanalyse (lca) is gemaakt, waarbij het ont-
werp is geoptimaliseerd op basis van de uitkomsten van deze lca. Dit houdt in 
dat bij ontwerpkeuzes de afweging is gemaakt welke oplossing de meeste meer-
waarde biedt op de levensduur van 50 jaar. Hierin is bv. de keuze voor een stalen 
draagstructuur afgewogen tegen een betonnen constructie.

De kantoorverdiepingen van het gebouw zijn zo ontworpen dat deze fl exibel 
indeelbaar zijn, waardoor het gebouw mee kan transformeren met de wensen 
van de gebruiker. Door de staalconstructie worden grote ruimtes gecreëerd, de 
vloeren zijn berekend op een grote belasting en de installaties zijn gemakkelijk 
bereikbaar.

Daarnaast zijn er op productniveau keuzes gemaakt voor robuuste materialen 
die lang mee gaan en relatief weinig onderhoud vergen. Voorbeelden hiervan zijn 
stoot- en slijtvaste materialen in de gebieden waar veel verkeer is, in het bijzon-
der de expeditieruimtes. Hier zijn de muren afgewerkt met een stootstrip van 
hergebruikt hout.

Een BREEAM-keurmerk maakt een gebouw per defi nitie levensduurbestendig(er), 
aangezien uit onderzoek is gebleken dat gebouwen lagere operationele kosten 
hebben, hogere restwaarde hebben, gemakkelijker te verhuren zijn en een hoge-
re productiviteit voor de gebruikers hebben. Dit alles maakt een gebouw aantrek-
kelijker voor zowel de gebruiker als de belegger. Hierdoor wordt de economische 
en technische levensduur van een gebouw verlengd.
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Gebruik van staal
De complete draagconstructie boven 
de kelder is gemaakt van staal, een ro-
buust staalskelet met staalplaatbeton-
vloeren. Deze staalconstructie maakt 
de grote uitkragingen mogelijk, met in-
standhouding van de vrije indeelbaar-
heid. De staalplaatbetonvloeren zijn als 
optimale optie uit de variantenstudie ge-
komen. Met name vanwege de eenvoud, 
het lichte eigen gewicht en de snelheid 
van (stempelvrije) montage. 

Voor het staalskelet zijn vele construc-
tieve optimalisaties onderzocht, waarbij 
ook de noodzaak van de beperkt aan-
wezige kolommen, de uitkragingen en 
grote overspanningen ter discussie heb-
ben gestaan. Voor het ontwerpteam en 
opdrachtgever is de vrije indeelbaar-
heid en de transparante uitstraling van 
het straatniveau uiteindelijk doorslag-
gevend geweest in de vormstudie van 
het ontwerp. In het vervolgtraject is het 
staalskelet geoptimaliseerd met behoud 
van grote overspanningen en uitkragin-
gen, waarbij de oorspronkelijk als beton 
ontworpen kernen zijn omgezet naar 
staalconstructie.  Waar mogelijk zijn di-
agonalen aan het skelet toegevoegd die 
de ongrijpbaarheid van het staalskelet 

versterken en tegelijkertijd het staal-
verbruik optimaliseren. Tevens zijn de 
kolommen in de dichte kernen zodanig 
verschoven dat er een perfecte balans in 
de bovenbouw ontstaat en er geen onno-
dige excentrische belasting is.

Constructieve 
slimmigheden en 
detailleringen
Samen met het ontwerpteam van 
 Heijmans en staalleverancier CSM is bij-

zonder veel aandacht besteed aan het 
vervormingsgedrag van de constructie 
en de maakbaarheid hiervan. Er zijn spe-
ciale details ontwikkeld waarin de ver-
wachte vervormingen kunnen optreden 
zonder dat er schade aan de constructie 
en glazen gevels ontstaat. De aansluiting 
tussen het bestaande monument en de 
‘bewegende’ nieuwbouw was bv. een be-
langrijk aandachtspunt. 

De staalplaatbetonvloeren 
zijn als optimale optie uit de 

variantenstudie gekomen.

Hier zijn dilataties met een bewegings-
vrijheid van meer dan 50 mm (verticaal 
en horizontaal) gemaakt door slimme 
‘wiebelstukken’ te maken. Met name de 
detaillering van de bovenaansluiting van 
de gevel aan de straatzijde, die op de 
keldervloer steunt, heeft veel aandacht 
gehad. De uitkragingen kunnen hier tot 
50 mm neerwaarts zakken bij maximale 
vloerbelastingen en wind. De gevel is ho-

CSM nv uit Hamont-Achel is ge-
specialiseerd in complexe staalcon-
structies, zowel voor (architectoni-
sche) gebouwen, bruggen als in de 
industrie. Behalve het Timmerhuis 
waren ze onder meer betrokken bij 
de nieuwe perronoverkapping van 
het station in Rotterdam en het BIM-
gebouw op de terreinen van Tour 
& Taxis in Brussel. Op dit ogenblik 
werkt CSM aan de overkapping tus-
sen de gebouwen van de Nationale 
Bank van België in Brussel
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rizontaal tegen de verdiepingsvloer ge-
steund, maar kan niet stuk worden ge-
drukt bij een vervorming van de 
bovenbouw. 

Om de doorlooptijd te kunnen optimali-
seren, is na het realiseren van de staal-
constructie op de zesde verdieping alvast 
gestart met de montage van de gevels. 
De gevelelementen van 3,6 m breed han-
gen op twee punten op en kunnen in de 
onderlinge verticale voegen vrij schui-
ven. In overleg met  Heijmans en gevel-
bouwer Scheldebouw is onderzocht hoe-
veel de achterliggende staalconstructie 
na montage maximaal mocht vervor-
men om lekkage en schade in de gevel te 
voorkomen. Een aandachtspunt was dat 
de exacte vervorming van het staalske-
let voorafgaand aan de montage moei-
lijk te voorspellen was. Daarom waren er 
grote stelmogelijkheden nodig in de ver-
ankering van de gevels, waarvoor spe-
ciale ophangdetails zijn ontwikkeld met 
lange draadeinden. 

Een van de speerpunten in het con-
structieve ontwerp was de benodigde 
hoeveelheid staal voor het ontwerp. 
Om maximale stijfheid van de profi elen 
te kunnen benutten, zonder overmatig 
gebruik van staal, zijn er gelaste profi e-
len samengesteld. In de vakwerken zijn 
veelal HD-profi elen toegepast (ideaal 
wanneer deze op normaalkracht worden 
belast). Maar waar de profi elen als buig-
ligger fungeren (bij de kolommen en lig-
gers van de vierendeelconstructies) zijn 
hogere profi elen gemaakt met de opti-
male sterkte-stijfheid verhouding. Zo is 
overal de beschikbare constructiehoog-
te optimaal benut. Om deze reden is er 
ook voor gekozen het kanalentracé voor 
de installaties door de staalprofi elen 
heen te steken. De sparingen hiervoor 
zijn uitgebreid berekend en het bleek ef-
fi ciënter om de kanalen door de liggers 
te steken, in plaats van eronderdoor, en 
minder hoogte voor constructie of pro-
gramma te gebruiken.

Bijzondere aspecten 
uitvoering
De hoofdaannemer en staalleverancier 
hebben in overleg met de hoofdcon-
structeur de montagewijze van het ske-
let bepaald. Het skelet is opgebouwd uit 
zo groot mogelijke onderdelen, zodat 
in de fabriek gelast kon worden en las-
werk op locatie beperkt werd. Het skelet 
is vanuit de kernen opgebouwd, waarna 
de uitkragende vierendeelconstructies 
hier evenwichtig aan zijn opgehangen. 
In de constructies zijn tijdelijke diago-
nalen toegepast, zodat de uitkragende 
elementen (ligger met gedeelde kolom) 
exact op hoogte konden worden opge-
hangen en de knoopverbindingen op het 
werk konden worden afgelast. 

Waar mogelijk zijn de aansluitingen met 
boutverbindingen uitgevoerd. Voor de 
stempelvrije uitvoering van de vieren-
deelconstructies bleek het echter als-
nog interessant om diverse zware kno-
pen in het werk te lassen. Hiervoor zijn 
door CSM ervaren en gespecialiseerde 
lassers ingezet, die vanuit hoogwerkers 
soms dagen achtereen aan de zware 
knopen hebben gelast. Door de door-
dachte montagewijze is er geen steiger-
werk nodig geweest. Dit zorgde voor een 
snellere bouwtijd en hierdoor is de on-
derliggende begane grondvloer tijdens 
de uitvoering vrij gebleven voor de uit-
voeringswerkzaamheden. Bovendien 
zijn hiermee extra voorzieningen in de 
kelder en fundering voorkomen om de 

steigerconstructies op te vangen. De 
complete staalconstructie is in 36 weken 
gemonteerd. In deze periode is het staal-
skelet op locatie gemonteerd, gelast en 
zijn de staalplaatbetonvloeren gelegd en 
gestort. 

Het skelet is opgebouwd uit zo groot 
mogelijke onderdelen, zodat in de 

fabriek gelast kon worden en laswerk 
op locatie beperkt werd.

Tijdens de uitvoering zijn de vervormin-
gen van het staalskelet gemonitord door 
het gebruik van hoogtemetingen. De ge-
meten vervormingen werden vergeleken 
met de theoretisch berekende waarden 
uit de rekenmodellen van Pieters Bouw-
techniek, zodat bij onverwachte zakkin-
gen ingegrepen kon worden. De zakkin-
gen waren theoretisch moeilijk in te 
schatten doordat dwarskrachtvervor-
mingen, verbindingsslip, modelonnauw-
keurigheden en thermische vervormin-
gen eigenlijk niet exact te voorspellen 
zijn. Hiervoor zijn er inschattingen ge-
maakt. De metingen hebben uiteindelij-
ke de theoretische waarde nagenoeg 
benaderd!

Pieters Bouwtechniek is een in 1974 
opgericht, vooraanstaand advies en 
ingenieursbureau voor bouwcon-
structies. Pieters Bouwtechniek is 
met ruim 140 deskundige en be-
trokken medewerkers actief in de 
verschillende disciplines onder-
wijs, utiliteitsbouw, woningbouw, 
infrastructuur, industriebouw en 
renovatie.
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Engineering
De staalconstructie is berekend met de 
3D-rekensoftware Robot en gemodel-
leerd in Revit. Aanvankelijk zijn in het 
Revit-model de belastingen uit vloeren 
en gevels ingevoerd en is de geometrie 
bepaald. Dit model is als invoer gebruikt 
voor de uiteindelijke Robot-berekenin-
gen, zodat het rekenmodel zeker gelijk 
was aan het tekenmodel. Helaas bleek 
het niet mogelijk de uitvoer uit deze be-
rekeningen weer effi ciënt in Revit terug 
te brengen en te verwerken. 

In het rekenmodel zijn de eerder ge-
noemde optimalisaties onderzocht en is 
de constructie beoordeeld bij calamitei-
ten (tweede draagweg). Elke relevante 
situatie waarbij een van de constructie-
elementen (vloerbalk, kolom of diago-
naal) vervalt, is in het model onderzocht 
en berekend. Met deze hoofdbereke-
ningen heeft SBE, het ingenieursbu-
reau dat met CSM de detailberekenin-
gen heeft gemaakt, de berekeningen van 
lasverbindingen en boutverbindingen 
gemaakt. De montagestudies zijn door 
CSM uitgevoerd. 

De detailengineering was bijzonder om-
vangrijk en complex, met name doordat 
krachten in de knopen bepaald moesten 
worden uit diverse belastingsituaties, 
zoals de uiterste grenstoestand, de mon-
tagefase en alle verschillende situaties in 
een tweede draagweg. Voor de verschil-
lende knopen zijn steeds verschillende 
situaties maatgevend en gelden steeds 
verschillende krachten. Daarnaast is 
door de optimalisatie in het skelet ge-
kozen voor veel verschillende types en 
afmetingen van staalprofi elen. Hierdoor 
waren er nagenoeg geen standaard ver-

Projectpartners
Opdrachtgever: 
Ontwikkelingsbedrijf / Gemeente 
Rotterdam

Architect: OMA

Constructieadviseur: Pieters 
Bouwtechniek

Installatieadviseur: Deerns 
Raadgevende Ingenieurs

Bouwmanagement: Brink groep 

Bouwfysica: DGMR

Hoofdaannemer: Heijmans Utiliteit

Staalconstructie: CSM nv, Hamont-
Achel (B)

bindingen aan te wijzen die verschillen-
de keren voorkomen. 

Dankzij een nauwe samenwerking tus-
sen SBE, CSM en Pieters Bouwtechniek 
is de detailengineering toch geslaagd 
en controleerbaar geweest voor Pieters 
Bouwtechniek als hoofdconstructeur en 
Bouw- en Woningtoezicht.

Risicoanalyse
Voor alle betrokken partijen was het bij-
zondere staalskelet een risicovol ont-
werpaspect. Om zeker te zijn dat knel-
punten niet over het hoofd werden 
gezien, is in overleg tussen Heijmans 
en Pieters Bouwtechniek een externe 
toetsing afgesproken voor de grootste 
risicopunten. Aangezien het project is 
ingedeeld als CC2-project is dit niet van-
uit de normen voorgeschreven. Uitein-
delijk heeft de volgende extra toetsing 
plaatsgevonden:

Een algemene second opinion op het 
constructieve ontwerp. In deze toet-
sing is met name gekeken naar ver-
andering in de krachtsverdeling door 
zettingen in de fundering. De maxi-
male zetting is door Fugro geprogno-
tiseerd op ongeveer 80 mm, waarbij 
door de zakking van de kernen het 
monumentale Stadstimmerhuis op 
15 m afstand mee zou kunnen wor-
den getrokken. Door analyse van 
de zettingen van het totale complex 
in Plaxis bleek de zakking t.p.v. het 
Stadstimmerhuis beperkt tot minder 
dan 10 mm.
De berekeningen van de eerste 
(zwaarste) knoopverbindingen zijn 
gecontroleerd door de TU Delft, door 

professor Frans Bijlaard en ir. Nol 
Gresnigt. Hieruit bleek dat de aanpak 
van SBE, CSM en Pieters Bouwtech-
niek correct was.
TNO heeft mogelijke trillingsproble-
men onderzocht. Bij dit onderzoek 
is vastgesteld dat geluidsoverdracht 
door vloeren en trillingen van het 
skelet door wind niet te verwachten 
zijn. Wel zijn er ontwerpaanpassin-
gen in detaillering doorgevoerd om 
te voorkomen dat bij gebruik van de 
glazenwasinstallatie de woningen 
trillingsoverlast ondervinden.

Bouw- en 
Woningtoezicht
Al vroeg in het ontwerptraject heeft Pie-
ters Bouwtechniek met Bouw- en Wo-
ningtoezicht overlegd over de aanpak 
van het constructieve ontwerp. Aan-
dachtspunten zoals de te kiezen Con-
sequence Class en de aanpak tweede 
draagweg zijn direct besproken, zodat 
deze zonder onduidelijkheden in het 
ontwerp konden worden verwerkt. Tij-
dens de uitwerking van het ontwerp 
heeft steeds tussentijds overleg met 
Bouw- en Woningtoezicht plaatsgevon-
den, waardoor de controle eenvoudi-
ger plaats kon vinden en er geen on-
verwachte aanpassingen nodig waren. 
Zowel voor de gemeente als voor het 
ontwerpteam is deze samenwerking erg 
succesvol gebleken.

Ir. Rob Doomen, 
Pieters Bouwtechniek

Tel: +31 6 180 829 21 en 
r.doomen@pbt-delft.nl
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Staalconstructies beschermen 
tegen brand

Brandwerende platen
De omkasting van stalen liggers en ko-
lommen met brandwerend plaatmateri-
aal is een zeer bekend en vaak toegepast 
systeem in de markt van de passieve 
brandbeveiliging. Staalconstructies wor-
den al jarenlang beschermd met brand-
werende plaatmaterialen. Brandweer-
standen tot 120 minuten, vaak zelfs tot 
360 minuten, zijn gemakkelijk haalbaar. 

Elk systeem heeft zijn voordelen, 
beperkingen en zijn specifieke 

toepassingsgebied.

De techniek leent zich vooral voor kleine 
en middelgrote projecten, waar aspec-
ten zoals esthetiek, stootvastheid en ro-
buustheid de beslissende factoren zijn. 
Sommige types van plaatmaterialen zo-
als Promatect-H, een cementgebonden 
calciumsilicaatplaat, zijn vochtongevoe-
lig, wat eveneens een groot voordeel kan 
zijn wanneer het gebouw nog niet wind-
dicht is tijdens het plaatsen van de 
staalbescherming. 

Vooral in renovatieprojecten waar de be-
staande staalconstructie onderhevig is 

aan roestvorming of waar er reeds een 
(onbekend) verfsysteem aanwezig is op 
het staal is een bescherming met plaat-
materiaal vaak de meest voordelige op-
lossing. De beschermingsdikte en beves-
tigingstechniek van het plaatmateriaal 
zijn immers onafhankelijk van de staat 
van de staalconstructie. De beperking 
van dit systeem zit vooral in de esthe-
tiek; ronde vormen ter bescherming van 
bijvoorbeeld ronde kolommen zijn niet 
mogelijk. Wanneer de staalconstructies 
veel knooppunten of verbindingen be-
vatten, zoals o.m. vakwerkconstructies, 
resulteert een bescherming met plaat-
materialen vaak in een te hoog kosten-
plaatje. Een algemeen aandachtspunt, 
dat ook geldt voor andere passieve 
brandbeveiligingssystemen, is de con-
tinue zorg voor goed uitgevoerde con-
structies. Het wordt steeds aanbevolen 
om aan de plaatser van het brandweren-
de systeem een conformiteitsverklaring 
te vragen, waarin hij verklaart de con-
structie te hebben uitgevoerd volgens 
het betreffende brandproefrapport. Een 
brandwerende constructie is immers 
slechts brandwerend indien alle regels 
gerespecteerd worden.

In plaats van iedere staalligger afzonder-
lijk te beschermen, bestaat ook de moge-
lijkheid om onder de structuur een hori-
zontaal scherm (‘horizontal protective 

Welke oplossingen zijn er voor 
het brandwerend beschermen van 
staalconstructies? Als ontwerper is het 
vaak niet gemakkelijk om een keuze 
te maken tussen de mogelijkheden die 
door diverse fabrikanten aangeboden 
worden. De markt van de passieve 
brandbeveiliging biedt namelijk 
diverse geteste systemen aan, gaande 
van bescherming met brandwerende 
platen, spuitmortels, opschuimende 
verfsystemen tot het gebruik van 
brandwerende plafonds of zelfs 
onbeschermde staalconstructies. 
Elk van deze systemen heeft zijn 
voordelen, beperkingen en zijn 
specifieke toepassingsgebied.
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membrane’) aan te brengen. Dit scherm 
wordt getest volgens de Europese Norm 
EN 13381-1 en gaat uit van de maximale 
spouwtemperatuur en de maximale op-
pervlaktetemperatuur, die afhankelijk 
zijn van de materialen waaruit de dra-
gende structuur en draagplaat bestaan. 
De kritische staaltemperatuur kan bere-
kend worden volgens de Eurocode (zie 
verder). Deze temperatuur wordt dan 
vergeleken met de gemeten tempera-
tuur in de spouw tijdens de brandproef. 
Promat beschikt over testrapporten om 
een horizontaal scherm op te bouwen 
met slechts één plaat Promatect-100, 
een gipsgebonden calciumsilicaatplaat.

Brandwerende 
spuitmortels
Staalconstructies kunnen ook brandwe-
rend beschermd worden door het aan-
brengen van een zekere dikte brand-
werende spuitmortel. Deze mortels, 
meestal op basis van vermiculiet en ce-
ment (Promaspray-C450) of gips (Pro-
maspray-P300), worden machinaal 
aangebracht op onbehandeld of op voor-
behandeld staal. Voor grote oppervlak-
ken met een repetitief karakter is dit 
een zeer snelle en economische metho-
de. Het spreekt dan ook voor zich dat dit 
het meest gekozen systeem is voor grote 
totaalrenovaties, waarbij nog een sup-
plementaire decoratieve afwerking voor-
zien wordt (bv. een afgehangen, al dan 
niet akoestisch, decoratief plafond). In 
nieuwbouwprojecten kan brandweren-
de spuitmortel eveneens een oplossing 
zijn, op voorwaarde dat de spuitmortel 
wordt aangebracht alvorens te starten 
met decoratieve afwerkingen. Het pro-
duct brengt namelijk nogal wat stof en 
‘overspray’ mee, wat zeker niet gewenst 
is indien men al begonnen is met de af-
werking in het gebouw.

Knoopverbindingen gaan in één moeite 
mee door. Het controleren van de juis-
te dikte is dan weer niet zo evident. Een 
genormaliseerde meetmethode daar-
voor bestaat nog niet. Het zijn dan ook 
de richtlijnen van de fabrikant die in dit 
geval moeten gerespecteerd worden.

Hechting is een zeer belangrijk onder-
deel van deze techniek, die maakt of de 
brandwerende spuitmortel zijn werk al 
dan niet blijft vervullen bij brand. Een 
goede hechting in normale omstandig-
heden impliceert niet noodzakelijk een 
goede hechting bij brand. Brandweren-
de spuitmortel aanbrengen op een ge-
verfde staalconstructie vereist dan ook 
zeker aandacht. De bestaande verf moet 

verwijderd worden of er kan gebruik ge-
maakt worden van hechtingsprimers.

Het aanbrengen van brandwerende 
spuitmortel vereist, net zoals het gebruik 
van andere brandwerende beschermin-
gen, geen specifiek erkende plaatsings-
firma. Fabrikanten voorzien echter in de 
meeste gevallen opleidingscursussen, 
om zo een netwerk uit te bouwen van 
gespecialiseerde plaatsingsbedrijven. 
Het aanbrengen van brandwerende be-
spuitingen vraagt, behalve het materiaal 

en materieel, ook voldoende kennis en 
ervaring.

Opschuimende 
verfsystemen
In bepaalde projecten kiest de ontwer-
per/architect bewust voor een specia-
le staalconstructie en wil hij/zij dat die 
dan ook zichtbaar blijft, zoals bv. ron-
de kolommen of originele vakwerkcon-
structies. In zulke toepassingen is het 
aangeraden om de staalstructuur brand-

Sinds 25/1/2016 is A-Beton Gent (dat deel 

uitmaakt van Aswebo NV) gestart met de 

produktie van diverse types beton op de 

nieuwe site te Gent (Zuiddokweg 50 – 

9000 Gent).  Ondertussen is de betoncen-

trale in Gent enerzijds BENOR gecertificeerd voor de hydraulisch gebonden mengsels  

volgens de TRA21 en anderzijds BENOR gecertificeerd voor stortklaar beton  

categorie S en D (waaronder beton voor de lijnvormige elementen) volgens de 

TRA550.  

Op die manier is A-Beton Gent klaar om o.a. alle wegenbouw gerelateerde  

betons onder certificatie te leveren.  In de nabije toekomst zal A-Beton Gent zich ook 

vooral concentreren op beton voor de wegenbouw, met als belangrijkste uitdaging 

voor de komende maanden het behalen van het BENOR certificaat voor beton voor  

cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen, zoals de nieuwste versie van 

het standaardbestek SB250 V3.1 voorschrijft.

Voor verdere info kan men steeds contact opnemen met de plantmanager Geert 

Lambert via A-BetonGent@aswebo.be of via het algemeen telefoonnummer van 

A-Beton 09/265.79.80.  

 ASWEBO A-BETON GENT 
behaalt benor-certificaat voor hydraulisch 
gebonden mengsels en stortklaar beton

A - B E T O N

R522-BK-8
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werend te beschermen door gebruik te 
maken van bij brand opschuimende verf-
systemen (Promapaint-SC3 of Proma-
paint-SC4). Deze systemen bestaan uit 
verschillende lagen die op het staalpro-
fi el aangebracht worden: een primer of 
hechtingslaag, de intumescerende verf 
en een bescherrmende toplaag.

In nieuwbouwprojecten kan 
brandwerende spuitmortel eveneens 

een oplossing zijn.

Het aanbrengen van brandwerende verf 
lijkt dan misschien wel eenvoudig, maar 
vereist eveneens kennis van het vak. De 
natte laagdikte moet gecontroleerd wor-
den volgens een bepaalde methode ten-
einde bij uitdroging te voldoen aan de 
vereiste droge laagdikte. De technische 
voorlichting 238 van het WTCB biedt 
een handige richtlijn van goed 
vakmanschap.

Eén van de uitgesproken voordelen 
van deze techniek is dat men de verf in 
het atelier kan aanbrengen onder opti-
male, gecontroleerde omstandigheden. 

De knooppunten moeten dan wel op de 
werf bijgewerkt worden.

Wegens de beperkte beschermingsdikte 
is ook het lage extra gewicht dat aan de 
structuur wordt toegevoegd een zeer in-
teressant gegeven, dat in sommige pro-
jecten de beslissende factor kan zijn.

Ook bij dit systeem moet voldoende aan-
dacht besteed worden aan het bescher-
men van staalconstructies die reeds be-
handeld zijn met een verfsysteem. Voor 
het aanbrengen van opschuimende verf 
is een minimumtemperatuur vereist; dit 
is trouwens ook het geval voor brandwe-
rende spuitmortels.

Combinaties van 
systemen
Sommige projecten lenen zich uitste-
kend tot een combinatie van verschillen-
de systemen. Zo kan het interessanter 
zijn om de stalen liggers te beschermen 
met een brandwerende spuitmortel, om-
wille van de snelheid, het beperkte ge-
wicht en de lagere kostprijs. Voor ko-
lommen is het dan vaak gunstiger om 

brandwerende platen te gebruiken. De 
hogere stootvastheid en de mogelijkheid 
tot het esthetisch afwerken zijn hier 
vaak de beslissende factoren.

Er kan niet alleen een onderscheid ge-
maakt worden tussen verschillende 
technieken voor kolommen en liggers, 
zelfs voor één bepaald stalen element 
kunnen beschermingstechnieken ge-
combineerd worden. Toch vereist dit 
vaak enige voorzichtigheid. Zo moet 
men er bv. op letten dat een opschui-
mende verf de ruimte heeft om te reage-
ren bij brand. 

Een omkasting met gipskartonplaten 
rond een met opschuimende verf behan-
deld profi el heeft dus een negatief ef-
fect op de brandweerstand. Niet alleen 
wegens het gebrek aan ruimte voor het 
product om op te schuimen, maar bij 
het wegvallen van de gipskartonplaat bij 
brand zal ook het profi el plots blootge-
steld worden aan de hoge temperaturen 
die zich in het brandende lokaal bevin-
den. Deze temperatuurschok wordt niet 
gesimuleerd in brandproeven.

Onbeschermde 
staalstructuren
De Eurocode 3 (staal), deel 1-2, laat toe 
om naakte staalconstructies te bereke-
nen voor een bepaalde brandweerstand. 
Aangezien deze Europese Normen nog 
niet ‘erkend’ zijn om de brandweer-
stand van een bouwelement aan te to-
nen, moeten dergelijke berekeningen 
nog steeds worden goedgekeurd door 
de Afwijkingscommissie. 

De Eurocodes baseren zich op inter-
acties van belastingen bij brand en de 
verminderde producteigenschappen 
(E-modulus, ..). Zo kan de kritische 
temperatuur van een staalconstructie 
berekend worden en vergeleken met de 
temperatuur van de ISO-curve of van 
een natuurlijke brandcurve na 30 of 60 
minuten. De berekening moet in ieder 
geval gebeuren door een ingenieur met 
kennis van deze materie.

Ing. Liesbeth Jacobs
Promat International nv

CF maakt deel uit van de groep www.khb.be en www.distrimat.be

COUWBERGHS NV
VERKOOP-VERHUUR-SERVICE
Steenweg op Meerhout 42 - 2430 Eindhout (Laakdal)
info@couwberghs.be - www.couwberghs.be 
Tel.: +32 (0) 14 86 66 02
Fax: +32 (0) 14 86 66 04
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Hoe een kwalitatieve 
aluminiumconstructeur herkennen?

Innovatie is de motor van vooruitgang. 
Normen en regelgeving veranderen 
dan ook constant, denk maar aan ener-
gieprestaties, luchtdichtheid en veilig-
heidsvereisten. Het is voor bedrijven ui-
teraard niet evident om altijd up-to-date 
te zijn met de nieuwste evoluties inzake 
schrijnwerk en gevelelementen. Via the-
ma-avonden, publicaties, nieuwsbrieven 
zorgt de FAC ervoor dat leden mee zijn 
met de nieuwste vereisten, innovaties en 
technieken. 

Het referentieboek ‘Kwaliteitseisen en 
Adviezen’ richt zich tot de verschillen-
de actoren in de bouwsector (architec-
ten, aannemers, bouwheren, toeleve-
ranciers en openbare instellingen) die 
dagelijks geconfronteerd worden met 
kwaliteitsaspecten. Het boek is door een 
brede stuurgroep van experts samenge-
steld en behandelt de verschillende as-
pecten van aluminium schrijnwerk, van 
materiaal en oppervlaktebehandelingen, 
tot oplevering en garanties. Aangezien 
de digitale versie gratis verkrijgbaar is, 
wordt het ook door veel mensen in de 
sector geconsulteerd. 

Opleiding is geen luxe
Opleiding voor medewerkers draagt bij 
tot goed vakmanschap. Gerichte oplei-

dingen i.v.m. aluminium schrijnwerk en 
de plaatsing ervan worden gegeven door 
ervaren profi elleveranciers en fabrikan-
ten van rubbers en dichtingen. Daar-
naast biedt de FAC ook de opleiding 
Geveltechnieken waarin specialisten 
hun ervaring en kennis doorgeven over 
bouwfysica, de constructie en bereke-
ning van gevelelementen, oppervlakte-
technieken, enz. 

Opleiding draagt bij tot goed 
vakmanschap.

Deze cursus wordt vooral gevolgd door 
projectleiders, calculators en andere 
technische medewerkers van alumini-
umconstructeurs. Het is ook een goede 
manier om nieuwe werknemers in te 

Steeds meer aandacht gaat 
naar de kwaliteit van producten 

en dienstverlening. Uiteraard 
ook in de bouw. Bouwen is een 

duurzame onderneming, of het nu 
gaat om een particuliere woning, 
sociale woningbouw, een school, 

kantoorgebouw of een ander project. 
Ook bij aluminium ramen, deuren en 

gevelelementen staan bouwheren, 
opdrachtgevers en architecten voor 

de uitdaging om een constructeur te 
kiezen die niet enkel een gunstige 

offerte maakt, maar ook zorgt voor 
een kwalitatieve productie met dito 

materialen, een correcte en snelle 
plaatsing en een goede service op 

lange termijn. Slecht geplaatste ramen, 
waterinsijpeling, tocht, koudebruggen, 

geknoei met dichtingen en onkunde 
zijn helaas realiteit en wekken 

huiveringen op. Kwalitatieve bedrijven 
onderscheiden zich door aandacht 
te besteden aan diverse zaken die 
op termijn een essentieel verschil 

uitmaken. De Federatie Aluminium 
Constructeurs (FAC) draagt hierin 

bij en houdt de vinger aan de pols. 

Arbeiders aan het werk voor het nieuwe koa-
laverblijf in Pairi Daiza, een bouwplaats van 
Pauwels Glassprojects. 
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werken in de materie, want er bestaan 
geen vergelijkbare opleidingen in het ge-
wone onderwijsstelsel. Ook voor archi-
tecten en epb-verslaggevers is de cursus 
interessant, zowel op het vlak van in-
houd als voor de mogelijke erkenning als 
permanente vorming.  

Kwaliteitskeurmerk
Voor architecten en bouwheren zijn de 
betrouwbaarheid van een uitvoerder en 
de technische kennis waarmee een werk 
wordt uitgevoerd essentieel. Onafhan-
kelijke partijen die bedrijven officieel er-
kennen zijn betrouwbare gidsen. 

Een mooi teken van erkenning is de uit-
reiking van de jaarlijkse Schrijnwerk 
Awards die vakmanschap en innovatie 
binnen de Belgische schrijnwerksector 

bekronen. Het gaat niet noodzakelijk 
om het grootste, duurste of het meest 
complexe werk. Een vakjury beoordeelt 
de inzendingen op creativiteit, vakman-
schap en afwerking. Reeds enkele jaren 
na elkaar is het steeds een FAC-lid dat 
de eerste prijs in de categorie Alumini-
um wint, een teken dat het FAC-lidmaat-
schap en kwaliteit synoniemen zijn.

Kwaliteitskeurmerken zorgen voor een 
onderscheidend vermogen ten opzichte 
van de concurrentie. Wanneer een archi-
tect het FAC-keurmerk voorschrijft, is 
men immers zeker dat het gaat om een 
kwaliteitsvol bedrijf.

Goedkoop op termijn?
Tijd, geld en kwaliteit zijn nauw met el-
kaar verbonden, volgens het principe 

van de Duivelsdriehoek. Een product 
maken voor minder geld en in evenveel 
tijd leidt vaak tot lagere kwaliteit. Bedrij-
ven die een mindere kwaliteit aanbie-
den, kunnen op korte termijn projecten 
scoren tegen een lagere prijs. Op lange 
termijn echter is dit ook voor de bouw-
heer vaak minder (prijs)gunstig. Lekken 
in wind- en waterdichting door slechte 
plaatsing, condensvorming, slecht func-
tionerend hang- en sluitwerk, een po-
vere oppervlaktebehandeling,… kosten 
altijd heel wat overleg om het op te los-
sen. In de garantievoorwaarden wordt 
vaak vermeld dat de materiaalkost onder 
de garantie valt, maar niet de werkuren, 
noch extra’s zoals een kraan die nodig is 
om het betreffende raam te vervangen. 

Wanneer een architect het FAC-
keurmerk voorschrijft, is men 

zeker dat het gaat om een 
kwaliteitsvol bedrijf.

Tegenwoordig wordt FAC ook steeds va-
ker geconfronteerd met berichten over 
bedrijven die bij niet te overziene pro-
blemen hun kat sturen. Sommige bedrij-
ven zijn inmiddels zelfs opgedoekt en 
wanneer de zetel in het buitenland ge-
vestigd was, is elk contact bijna 
onmogelijk. 

Ook de sociale fraude in de bouwsector 
blijft een pijnpunt. Projecten worden 
steeds vaker gegund aan bedrijven met 
een belangrijke buitenlandse tewerk-
stelling, die niet aan dezelfde voorwaar-
den inzake loonkosten en sociale bijdra-
gen voldoen als de Belgische bedrijven. 
Deze toestand is bijzonder zorgwekkend 
voor iedereen die begaan is met een cor-
recte naleving van de wetten en de con-
tinuïteit van een bestaand economisch 
weefsel in ons land. 

Het aangeven van deze problematiek ligt 
vaak gevoelig voor individuele bedrijven. 
De FAC heeft daarom een rechtstreekse 
toegang tot het Meldpunt Sociale Frau-
de zodat deze misbruiken anoniem kun-
nen worden aangegeven in naam van de 
beroepsfederatie. 
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Hoe ervaren projectleiders 
het FAC-keurmerk?

Hoe is de keuring verlopen?
Dobbelaere: “Ik vond de keuring zelf 
ook interessant. Wij werken reeds met 
KIWA i.v.m. de CE-markering, maar hier 
kwamen ook andere criteria en inzichten 
aan bod.”

Grommen: “Eerlijk gezegd, het was een 
serieuze ondervraging. De keuring door 
BCCA was constructief, en ook heel erg 
in detail.” 

Flamez: “Super! Ik wist niet goed wat 
te verwachten en had me weinig voor-
bereid. Maar doordat we reeds een CE-
markering hebben, hadden we de juiste 
documenten binnen handbereik.”

Vindt u de keurings-
criteria in de fabriek en 
op de werf relevant?
Dobbelaere: “Ja, de criteria waren goed 
onderbouwd. Er was aandacht voor de 
berekeningen. Ook documenten zoals 
ITT-verslagen werden opgevraagd.”

Grommen: “We moesten onder andere 
de aanwezigheid van de recentste nor-
men, testrapporten, CE-documenten 
van Schüco en berekeningsprogramma’s 
laten zien. In het atelier waren er vra-
gen over ingangscontrole, laagdikteme-
tingen, het tijdig vervangen van zaagbla-
den, bescherming bij transport, enz.”

Flamez: “Wij werken met een kwali-
teitshandboek dat in de productie ge-
bruikt wordt en als controle kon dienen 
voor de keuring in het atelier. Zowel voor 
particuliere projecten als voor B2B zijn 
het dezelfde mensen die instaan voor de 
productie. We bieden dus aan beide seg-
menten dezelfde kwaliteit.” 

Hoe verliep de 
bouwplaatskeuring?
Grommen: “Wij hadden gekozen voor 
een school in Hasselt onder Seco-con-
trole. Er werd gekeken naar de ver-
ankeringen en het juiste gebruik van 
producten.”

Flamez: “Er was gevraagd naar een 
project in de buurt. De gekozen bouw-
plaats had verlijmde beglazing. Voor een 
volgende keuring denk ik aan een com-
plexere werf, waar andere aspecten aan 
bod komen.”

Dobbelaere: “Wij gingen naar een parti-
culiere bouwplaats in Ruislede. De pleis-
terwerken waren nog niet begonnen, 
dus alle bevestigingen waren nog zicht-
baar en er waren ook rolluiken, dat vond 
de inspecteur een interessant aspect.”

Is het keurmerk voor u een 
plus?
Dobbelaere: “Wij waren erg tevreden.”

Flamez: “Onze inspecteur was echt 
vakbekwaam en zelfs competenter dan 
andere inspecteurs die we soms over 
de vloer krijgen. Wanneer het keur-
merk meer bekend wordt, zal het be-
slist meer voorgeschreven worden door 
architecten.”

Grommen: “Aangezien Corswarem 
complexe projecten uitvoert, zoals gor-
dijngevels, VEC-gevels, branddeuren, 
automatische deuren, enz. kregen we 
ook vragen over die toepassingen. Een 
kleine constructeur die bv. geen gor-
dijngevels maakt, hoeft de verschillen 
in normering tussen gewone ramen en 
gordijngevels niet te kennen. De keuring 
was voor ons grondiger dan verwacht, 
maar alles was in orde. Het was een fi jne 
ervaring. De lat lag hoog en dat vonden 
we goed. Zo heeft het keurmerk echt 
een kwalitatieve betekenis.”

De FAC heeft een keurmerk 
ontwikkeld voor kwalitatieve 

aluminiumconstructeurs. Enkele 
projectleiders die recent de 

keuring in hun bedrijf hebben 
opgevolgd, brengen verslag uit. 

Jasper Dobbelaere van Timmerman 
Productie (Oosterzele) en Nico 

Flamez van Pauwels Glassprojects 
(Ninove) werkten met SKG. Bart 

Grommen van Corswarem (Tongeren) 
werd door BCCA geïnspecteerd. 

TINCK JAN BVBA
Afbraakwerken
Weversstraat 47 - 2610 Wilrijk
Tel: 03/ 829 19 30 - GSM: 0495/ 53 63 84

Email: tinck.jan@skynet.be - www.tinckjan.be

Afbraak metalen constructies:
Liften–Roltrappen–HVAC 
Reinigen & afbreken mazouttanks
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In de constructie van deze knappe hal 
werd niet minder dan 3.500 ton staal 
verwerkt en ook de perronoverkapping 
bestaat voor ruim 10.000 m² van de in 
totaal ongeveer 40.000 m² uit roestvrij 
staal. In 2014 werd de bijzondere staal-
constructie van de openbaar vervoers-
terminal dan ook bekroond met de Ne-
derlandse Nationale Staalprijs, in de 
categorie Utiliteitsbouw. 

‘Springende’ 
spantconstructies
De ontwerpers van de stationshal ston-
den voor een grote uitdaging. De hal 

moest een royale en overzichtelijke ont-
vangsthal worden voor de reizigers. Dit 
resulteerde in de wens om zo groot mo-
gelijke overspanningen te maken met 
een kolomvrije ruimte. De stationshal 
wordt dan ook slechts op enkele plaat-
sen ondersteund. 

In de constructie van deze hal werd 
3.500 ton staal verwerkt.

Vanaf de twee markante hoofdsteun-
punten van de hal aan de zijde van het 
Stationsplein maken de stalen spantcon-
structies een enorme lenige ‘sprong’ 
naar de ondersteuningen aan de noord-
zijde. De stationshal heeft een maximale 
lengte van 165 m, een maximale breedte 
van 70 m (zonder de luifels) en een 
maximale hoogte van 30 m. In totaal is 
voor de stationshal 3.500 ton staal 
gebruikt.

Sporenkap
De architectencombinatie wenste een 
integrale overkapping van het sporen-

Het Station Rotterdam Centraal werd 
op zijn huidige plek opgetrokken 
in 1957, in volle heropbouw na de 
oorlog. Vandaag worden bezoekers 
echter ontvangen in een volledig 
ander gebouw. Het nieuwe station, 
opgeleverd in 2014, is een blikvanger 
in de stad, met de kenmerkende 
puntvormige stationshal die 30 
m hoog de lucht in steekt. 

Station Rotterdam Centraal 

Winnaar van 
Staalprijs blijft 
inspireren
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emplacement. Daarmee stonden de con-
structeurs voor een moeilijke opgave, 
omdat deze wens binnen het budget 
moest worden gerealiseerd. In samen-
spraak met de architectencombinatie is 
een uiterst effi ciënte constructie ont-
worpen, bestaande uit stalen hoofdlig-
gers evenwijdig aan de sporen en hou-
ten dwarsliggers haaks op het spoor. De 
sporenkap is 250 m lang, 150 m breed 
en boven de perrons 12 m hoog. Voor de 
sporenkap is 1.600 ton staal gebruikt.

In vele opzichten een 
bijzonder station
Staal is niet het enige dat innovatief is 
aangewend voor de bouw van het sta-
tion. Wanneer de reiziger het monumen-
tale station binnenwandelt, valt meteen 
de plafondbekleding op. Die is uitgevoerd 
in hout, een originele keuze voor een sta-

tion. Daarnaast zijn in de perronoverkap-
ping 130.000 zonnecellen verwerkt, voor 
een totale oppervlakte van 10.000 m². 

Maar waar het Station Rotterdam Cen-
traal zich echt op onderscheidt, is de 
stationsbuurt. Deze is bij het renove-
ren van het station ook volledig opnieuw 
vormgegeven. Als resultaat heeft Rot-

terdam een aantrekkelijke, schone en 
veilige stationsbuurt, die bovendien een 
gegeerde vastgoedlocatie is. Dit is inter-
nationaal een inspirerende case, die in 
het verleden al vertegenwoordigers van 
steden naar het station lokte voor een 
rondje ‘city-to-city learning’.

Tekst: Arcadis.

Zo zag het station van Rotterdam er vroeger 
uit. (foto Nederlandse Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed)

Informatiefi che
Locatie: Stationsplein 1, Rotterdam

Opdrachtgevers: Gemeente Rot-
terdam, ProRail en Nederlandse 
Spoorwegen

Architectenteam: een samen-
werking tussen Benthem Crou-
wel Architekten, MVSA Meyer 
en Van Schooten Architecten en 
West 8 Urban Design & Landscape 
Architecture

Ingenieursbureaus: Arcadis, Ingeni-
eursbureau gemeente Rotterdam

Projectmanagement: ProRail, Pro-
jectmanagementbureau gemeente 
Rotterdam

Hoofdaannemers: Ballast Nedam, 
BAM Civiel, Besix, Van Gelder, Van 
Hattum en Blankevoort, Iemants, 
Kone, De Meeuw, MNO Vervat, Mo-
bilis TBI110.000 reizigers

Looptijd project: start ontwerp: 
2003, oplevering: 2014

Kostprijs:

voor het stadse deel: 
315 miljoen €
voor het spoorse deel: 
300 miljoen €
voor het deel van de 
Nederlandse Spoorwegen: 
60 miljoen €.

S084-BK



STAAL EN ALUMINIUM

188 juli 2016

Panoramische parel maakt belfort 
van Mons toegankelijk voor publiek

Het belfort van Mons is een 87 m hoog ge-
bouw dat sinds 1999 is erkend als Unes-
co-werelderfgoed en bovendien geldt als 

enige Belgische belfort in barokstijl. In 
het kader van Mons 2015 pakte de stad 
Mons eerst de buitenkant aan, waarna 

2015 is een jaar dat ze in Mons niet 
snel zullen vergeten. Samen met 
de Tsjechische stad Pilsen kon de 
Henegouwse provinciehoofdstad 
zich immers een jaar lang profileren 
als ‘Culturele hoofdstad van 
Europa’. Om deze erkenning binnen 
te halen en voldoende luister bij 
te zetten, werd het patrimonium 
grondig aangepakt. De belangrijkste 
werken in de opwaardering van 
het onroerende erfgoed gebeurden 
aan het belfort. Met de installatie 
van een panoramische liftschacht 
voegde constructiebouwer 
Verhofsté uit Zele een nieuwe 
parel toe aan dit uit de 17de eeuw 
stammende werelderfgoed.
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men aansluitend een nieuw museum in 
het hart van de toren wilde openen. De 
toegankelijkheid van de toren was met 
een ingebouwde, technische trap echter 
erbarmelijk. Staalconstructiebedrijf Ver-
hofsté haalde de opdracht binnen om 
in de vrijwel lege binnenruimte een cir-
ca 41 m hoge glazen lift met bijhorende 
trapconstructie (365 treden) en tussen-
niveaus te installeren. 

“Behalve het functionele karakter van de 
schacht beloofde de opdracht in hoofd-
zaak de realisatie van een aanschouwe-
lijke tocht doorheen het binnenwerk 
van de toren”, vertelt zaakvoerder Marc 
Verhofsté.

Bouwtechnische 
uitdaging
Het ontwerp van Atelier d’Architecture 
et d’Urbanisme is opgebouwd uit een 
stalen koker bekleed met geschroefde 
beglazing. De trapconstructie krijgt zijn 
unieke vorm door de combinatie van 
gelaserd staalwerk met geperforeerde 
looproosters. De grootste uitdaging voor 
Verhofsté bestond erin een lift te bou-
wen in een zeer beperkte ruimte waar-
van bovendien de muren beschermd 
waren. 

“De oppervlakte van ongeveer 100 m² 
vanaf niveau nul opvullen met een lift-

schacht van ongeveer 6,25 m², een trap-
penhal en betreedbare niveaus kon on-
mogelijk via stellingen of hijstoestellen. 
Aan de buitenzijde van de toren mocht 
echter in geen geval worden geraakt, 
waardoor we onze eigen constructie ge-
bruikten om in de hoogte te klimmen.” 

Als bijkomende vereisten moesten be-
zoekers zo minimaal mogelijk hinder 
ondervinden van het bouwwerk ener-
zijds en anderzijds het zicht op het bin-
nenwerk en op de stad gemaximaliseerd 
zien worden. Tevens kon op die ma-
nier een maximum aan daglicht worden 
binnengetrokken. 

“Aan deze voorwaarden kwamen we te-
gemoet via het gebruik van profielen 
met een kleinere sectie en een grotere 
dikte. Deze materialen lieten ons toe als-
nog de nodige sterkte te kunnen berei-
ken en vereiste krachten te kunnen op-
nemen. Bovendien stelde de stad en de 
erfgoedcel extra eisen in de manier van 
bevestiging aan de muren en het aantal 
bevestigingspunten op de muren.”

Niet zonder 
voorbereiding
In de werken, die met een team van acht 
vakmannen in totaal zes maanden in be-
slag namen, bleek de voorbereiding cru-
ciaal. “De volledige constructie is vooraf 
op maat gemaakt via 3D-modelling; niet 
in het minst wegens de matige kwali-
teit van het metselwerk uit die tijd. Ter 
plaatste werd niet gelast of geslepen aan 
de voorgelakte profielen. de werken wer-
den zelfs zodanig voorbereid dat we op 
de bouwplaats enkel nood hadden aan 
montage met bouten en verbindingen.” 

Dergelijke aparte en uitdagende op-
drachten zijn het soort van werk waar-
mee Staalconstructiebedrijf Verhofsté 
zich onderscheidt in de markt. Het be-
drijf voerde eerder gelijkaardige werken 
uit aan onder meer de basiliek van Koe-
kelberg en Tour & Taxis in Brussel. 

“Onze focus ligt op de uitwerking van 
maatprojecten waarvoor specifieke er-
varing en kennis noodzakelijk is. Het zijn 
vaak projecten die met argusogen wor-
den gevolgd. Specifiek voor dit belfort 
was burgemeester en ex-premier Elio Di 
Rupo nauw betrokken bij het traject. Hij 
keurde en beoordeelde alle aannemin-
gen en geselecteerde aannemers, waar-
door het ons zonder gedegen referen-
ties vermoedelijk niet was gelukt om dit 
unieke werk in de wacht te slepen.”
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Joris Ide biedt oplossingen voor het 
renoveren van oude bedrijfspanden

Momenteel worden heel wat nieuwe, 
grote industriegebouwen voor op- en 
overslag gebouwd. De behoefte aan in-
dustriegebouwen met een groot volume 
komt door een veranderd koopgedrag 
van de consument (internet en web-
shops). Deze producten worden opge-

slagen in een gebouw passend bij de 
gebruiker. 

Naast de nieuwbouwmarkt ziet Joris Ide 
Group ook een nieuwere markt ontstaan, 
namelijk het renoveren en revitaliseren 
van ‘oude’ bedrijfsgebouwen en locaties 
uit de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw. 
Deze gebouwen worden vaak verlaten 
voor nieuwe locaties die een betere uit-
straling hebben en voldoen aan de eisen 
van de gebruiker. Het transformeren van 
deze oude gebouwen naar een heden-
daagse uitstraling en actuele bouw eisen 
is de meest duurzame oplossing.

Sandwichpanelen 
Joris Ide heeft daarvoor de passende 
producten, of het nu gaat om dak- of 
gevelrenovatie. Behalve een uitgebreid 
scala aan koudgewalste profielen om bv. 
een ‘oude’ gevel mee uit te vlakken zijn 
er ook sandwichpanelen in pir en steen-
wol voor dak en gevel met een grote ver-
scheidenheid aan profileringen en kleu-
ren. Tevens zijn er unieke mogelijkheden 
met het JI Façade-productassortiment. 

Op de producten kunnen garanties gege-
ven worden variërend van 10 tot 40 jaar, 
afhankelijk van het coatingtype en van 
de staalleverancier. Kleurvastheid, cor-
rosiebestendigheid en een groot kleu-

Joris Ide Group is één van de 
grootste producenten van dak- en 
gevelsystemen in Europa. Sinds 1985 
is de groep actief in een continue 
sterk veranderende markt.  De 
afgelopen dertig jaar werden steeds 
meer producten aan het assortiment 
toegevoegd. Dit door technische 
innovaties door te voeren en in te 
spelen op de vraag van de klanten. 
Thermische waarden en brandeisen 
hebben een grote vlucht genomen. 
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renpallet zijn belangrijk. HPS 200 ultra 
biedt een garantie van 40 jaar recht-
streeks aan de opdrachtgever, terwijl de 
HDX met o.m. de metaalkleuren al stan-
daard 25 jaar garantie heeft. Beide coa-
tingsystemen zijn zowel op de dak- als 
gevelprofielen te verkrijgen. 

Om de nieuwe schil van het gebouw te 
verbeteren, is de isolatiewaarde erg be-
langrijk. Joris Ide kan sandwichpanelen 
leveren in pir met een isolatiewaarde tot 
RC 11, een 220 mm dik gevelpaneel, het 
dakpaneel JI roof 150 mm heeft een RC 
- waarde van 6,69. 

Duurzaam
Behalve de mogelijke subsidies zijn de 
kosten om een gebouw te verwarmen 
onderdeel van de productkeuze. Meer 
isolatie en minder gasverbruik zijn duur-
zaam. Joris Ide adviseert zijn klanten 
om de juiste oplossingen op een rijtje te 
zetten. 

De rechte weg naar 
Kwaliteit…

COPRO vzw/asbl Z.1 - Researchpark-Kranenberg 190
BE-1731 Zellik (Asse) - tel: +32 (0) 2 468 00 95

info@copro.eu - www.copro.eu

COPRO is uw partner in kwaliteit
in de wegenis- en infrastructuur sector. 
Dat doen we door als onpartijdige 

instelling producten en hun verwerking 
te controleren en te certifi ceren.

R559-BK-13
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Berekening en ontwerp van struc-
turen met dunwandige profielen

SCIA is een Belgisch bedrijf dat reeds 
meer dan 40 jaar actief is in de ontwik-
keling en professionele ondersteuning 
van rekensoftware voor ingenieurs. In 
de SCIA Engineer-software is de volledi-
ge normcontrole voor dunwandige pro-
fielen volledig geautomatiseerd, vanaf 
de berekening van de effectieve door-
snede van elke willekeurige profielsectie 
tot de controles voor globale knik op ni-
veau van de staaf en van de constructie 
als geheel. 

Effectieve doorsnede 
De berekening van de effectieve door-
snede gebeurt in SCIA Engineer nage-
noeg automatisch en is ondersteund 
voor willekeurige doorsnedevormen. De 
ingebouwde intelligentie is gebaseerd op 
de volgende parameters:

of de vlakke delen van het profiel in-
tern of extern gepositioneerd zijn;
of plooien en krommingen in het 
staalmateriaal als verstijvers mogen 
worden beschouwd; 
indien reducties door lokaal plooi-
en of distortieknik vereist zijn in de 
doorsnede: zowel onder druk als 
onder buiging (volgens EN 1993-1-3/
EN 1993-1-5 en EN 1999-1-1);
nadien wordt deze effectieve door-
snede gebruikt voor de snede- en 
stabiliteitscontroles volgens de EN 
1993 en EN 1999 normen.

De effectieve doorsnede-eigenschappen 
houden rekening met lokaal plooien en 
distortieknik die kunnen optreden bij 
dunwandige doorsnedes. SCIA Engineer 
zorgt ervoor dat bij de berekening aan-
dacht besteed wordt aan het volgende:

dat er voldaan is aan de limietwaar-
den gedefinieerd in de EN 1993-1-3 
en gerelateerd aan de slankheid van 
de elementen en de afmetingen van 
de afrondingen;
dat de reductie van de dikte door 
een galvaniserende coating wordt 
meegerekend;
dat (bij aluminium doorsneden) de 
invloed van warmte-beïnvloede zo-
nes (door lassen) wordt in rekening 
genomen;
dat de ‘notionele breedte’ gebruikt 
wordt bij de berekening van de effec-
tieve breedte, zoals aangegeven in de 
EN 1993-1-3 norm;
dat de gemiddelde vloeisterkte ge-
bruikt wordt daar waar het door de 
norm is toegestaan.

SCIA Engineer voert verschillende itera-
ties uit tijdens de berekening van de ei-
genschappen van de effectieve doorsne-
de om uiteindelijk de finale effectieve 
vorm te vinden. Iteraties worden zowel 
uitgevoerd op het vlak van distortieknik 
(verstijver iteraties) als op het vlak van 
de neutrale as van de doorsnede (glo-
bale iteraties). De resultaten en de tus-

Ingenieurs hebben steeds vaker 
nood aan softwaretools voor 
de analyse en het ontwerp van 
constructies die opgebouwd zijn uit 
dunwandige profielen (koudgevormde 
staalprofielen en aluminiumprofielen). 
De normcontroles voor dit type secties 
volgens EN 1993-1-3 (en 1-5) en EN 
1999-1-1 zijn geen eenvoudige taak 
om uit te voeren. Enkel de berekening 
van de effectieve doorsnede (als 
gevolg van lokale knik) neemt 
reeds een tiental pagina’s in beslag. 
Bovendien merkte SCIA dat ingenieurs 
die geen ervaring hebben met het 
ontwerp van dunwandige profielen 
de norm vaak verkeerd interpreteren.
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senresultaten van de verschillende stap-
pen van de berekening van de effectieve 
doorsnede kunnen bekeken worden in 
de doorsnedemanager.

Praktijk
De gebruiker kiest het materiaal uit een 
bibliotheek met de bekende staal- en 
aluminium materialen (idem voor koud-
gevormde profielen zoals S280-S350 
GD+ZA). Daarnaast bevat de SCIA-pro-
fielenbibliotheek standaard eveneens 
koudgevormde profielen van diverse 
fabrikanten. 

Lasten worden op de constructie aan-
gebracht. Conform de EN 1990 worden 
lastcombinaties gegenereerd, rekening 
houdend met de partiële veiligheidsfac-
toren voor diverse landen in de EU. De 
gebruiker consulteert de resultaten van 
de eindige-elementenberekening via de 
grafische weergave, dan wel via nume-
rieke waarden in een tabeluitvoer. 

De SCIA-normcontrole verifieert of alle 
staven voldoen aan de doorsnede- en sta-
biliteitscontroles die vereist zijn volgens 
de EN 1993-1-3 (& EN 1993-1-1) of de 
EN 1999-1-1 voorschriften. Specifieke 
controles voor lokale transverse krachten 
worden uitgevoerd, inclusief specifieke 
controles voor omega-profielen en door-
snedes met verschillende interne verstij-
vers in het lijf. Voor gordingen moeten ex-
tra controles uitgevoerd worden volgens 
EN 1993-1-3, Hoofdstuk 10. 

Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand 
worden de vervormingslimieten ge-
toetst. Deze kunnen verschillen naar-
gelang het gaat om kolommen, liggers, 
dakliggers, gordingen enz. Desgevallend 
moet een brandwerendheidsontwerp 
gebeuren volgens EN 1993-1-2. 

SCIA Engineer ondersteunt deze work-
flow op een logische en transparante 

manier. De software laat daarnaast ech-
ter ook toe om via een automatische op-
timalisatie van de structuur de volledige 
constructie te dimensioneren gebaseerd 
op de eenheidscontroles van de uiterste 
grenstoestand. 

Voor de gebruiker of het controlebureau 
wordt een gedetailleerde berekenings-
nota van de staalcontrole gegenereerd 
met vermelding van alle formules en ta-
bellen uit de norm. Uiteraard kan deze 
nota ook andere, meer algemene gege-
vens van het project bevatten zoals de 
resultaten, grafische voorstellingen van 
de constructie, lasten, spanningen enz. 

Bijkomende gegevens 
en rekenmethodes
Ook beplatingen kunnen gedefinieerd 
worden in het SCIA Engineer-model. De 

gebruiker maakt zijn keuze uit een bi-
bliotheek met beplatingen van diverse 
fabrikanten. Deze verhogen de torsie-
weerstand van de staven die ze steunen. 
Dit effect wordt in rekening genomen 
tijdens de berekening en bij de staal- 
en aluminiumcontroles voor de diverse 
doorsnedes. Dit heeft vooral effect op de 
kiptoetsing. 

Tenslotte kan de structuur met koudge-
vormde staal- of aluminiumprofielen ook 
niet-lineair doorgerekend worden waar-
bij de effecten van initiële imperfecties, 
tweede orde, enkel-trek-elementen enz. 
worden ingecalculeerd.

Software op hoog 
niveau
Om een constant hoog niveau van de 
toepassingen en de normimplementa-
tie te garanderen, zijn de SCIA-ingeni-
eurs en -partners actief in verschillende 
specifieke Eurocode-commissies in ver-
schillende landen. Voorts werkt SCIA 
samen met de ledenorganisaties van de 
staalbouwketen (Infosteel) en een aan-
tal werkgroepen van het Aluminium 
Center Belgium.

Meer info over de SCIA-toepassingen 
en -activiteiten vindt u op www.scia.
net. Daar kan u onder andere op de 
startpagina een gratis try-out van 
de software aanvragen. Tijdens deze 
testperiode van 30 dagen beschikt u 
over de volledige functionaliteit en 
support van de SCIA-medewerkers.
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Staalframebouw als alternatief voor klassieke bouwmethodes

beSteel biedt een nieuwe 
kijk op staalbouw

Verschillende factoren maken bouwen 
onmiskenbaar duurder: de stijgende 
vastgoedprijzen, de strengere lenings-
politiek van de banken, maar ook de 
epb-regelgeving. Een doorsnee halfopen 
bebouwing van vóór het epb-tijdperk 
opnieuw bouwen volgens de eisen voor 
een ben-woning (E30 en K40) zal ruim 

41.500 € (bron: Bouwunie) duurder uit-
komen. Daar bovenop komt dat de dik-
kere isolatiepakketten een negatieve in-
vloed hebben op de netto woonruimte, 
terwijl de woningen al kleiner worden 
onder druk van de stijgende prijzen.

De markt zoekt dus oplossingen die 
prijsgunstiger zijn en minder ruimte in-
nemen. Met staalframebouw biedt be-
Steel een antwoord dat feilloos aan die 
vragen tegemoet komt. Het bouwsys-
teem dankt zijn naam aan een frame op 
basis van koudgewalste C-profielen van 
1 tot maximum 2 mm dik. De staalframes 
vormen de dragende structuur van het 
gebouw. De productie van de C-profielen 
en de frames gebeurt in een atelier. Op 
de bouwwerf moeten de verschillende 
staalframes enkel nog gemonteerd wor-
den. Dat garandeert een snel en relatief 
eenvoudig productie- en bouwproces. 
Deze bouwmethode bewees zijn deug-
delijkheid al in het buitenland.

Kort bouwtraject
Staalframebouw leent zich voor de bouw 
van woningen, appartementen, indus-
triële gebouwen of kleine constructies 
en bijgebouwen. Die mogen zelfs ont-
worpen zijn voor een traditionele bouw-
methode. Het bouwtraject van een 
constructie in staalframebouw begint 

De bouwsector zoekt voortdurend 
naar nieuwe bouwtechnieken om 
het hoofd te bieden aan actuele 
uitdagingen: het rendement moet 
omhoog, de bouw- en werfkost 
moeten omlaag en de constructie 
moet voldoen aan de strengste 
energie-eisen zonder daarbij 
aan leefruimte in te boeten. Met 
staalframebouw biedt beSteel 
een in het buitenland al succesvol 
beproefd antwoord op die vragen.
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immers bij de engineering. De studie-
dienst van beSteel zet de ontwerpplan-

nen om naar 3D-ontwerpen. Een extern 
studiebureau stabiliteit berekent vervol-
gens de lasten die de constructie moet 
verwerken om tot een correcte dimensi-
onering van de C-profi elen te komen. Op 
basis van die input maakt beSteel dan 
de uitvoeringsplannen. De aannemer en 
architect krijgen deze plannen om de 
maatvoering te controleren. Na die con-
troleronde maakt beSteel een fi le om de 
productiemachine aan te sturen. 

Het productieproces verloopt even vlot 
als de studiefase. De machine verwerkt 
staalband tot C-profi elen. De profi el-
breedte is afhankelijk van de gevraag-

de stabiliteit. De machine kan daartoe 5 
breedtes (75, 89, 150, 200 en 250 mm) 
produceren. De profi elen zijn onmid-
dellijk voorzien van ponsgaten en uit-
sparingen om kabels en leidingen door 
te voeren. Vervolgens assembleren de 
medewerkers van beSteel de C-profi elen 
tot frames. Deze krijgen een nummer en 
worden in een pakket samengebracht 
voor transport naar de bouwplaats. Voor 
moeilijk bereikbare werven – zoals een 
uitbreiding in de binnenstad - is het ook 
mogelijk om de profi elen als bouwpakket 
op de werf te leveren.

Met het uitvoeringsplan kan de aannemer 
de panelen heel eenvoudig monteren tot 
een kant-en-klare ruwbouwstructuur. Na 
het plaatsen van de frames worden de 
structuren opgevuld met een minerale 
wol om de akoestische isolatie te verbe-
teren. Tot slot wordt het geheel afgewerkt 
met een plaatmateriaal, zoals osb, gips-
karton of gipsvezelplaat. Aangezien de 
structuren tot op 1/10de mm nauwkeu-
rig gemaakt worden, kunnen de ramen 
en deuren al vooraf besteld worden en tij-
dens de montage mee geplaatst worden. 
De structuur van een doorsneewoning is 
zo op een vijftal dagen gemonteerd. 

Voordelen
Niet alleen de strakke timing is een sterk 
punt van staalframebouw. Het systeem 
biedt verschillende voordelen. Zo is de 
structuur licht. Dat betekent dat de in-
zet van grote mobiele kranen of bouw-
kranen niet nodig is. Frames die op het 
gelijkvloerse niveau gemonteerd wor-
den, kunnen manueel geplaatst worden. 
Een vrachtwagen met kleine kraan vol-

Unieke coating beschermt 
staal tegen corrosie
Voor de productie van de C-profi e-
len vertrouwt beSteel op bandstaal 
van ArcelorMittal met een Magne-
lis-coating. Deze beschermende be-
kleding is bestand tegen de meest 
agressieve omgevingen. De corrosie-
weerstand van staal met een Magne-
lis-afwerking ligt 10 keer hoger dan 
die van verzinkt staal. Het geheim 
van de coating zit in de toevoeging 
van aluminium (3,5%) en magnesi-
um (3%) aan het zinkbad. Het mag-
nesium is van cruciaal belang: het 
zorgt voor een stabiele en duurzaam 
beschermende laag op het staalop-
pervlak. Een belangrijke troef is de 
zelfherstellende eigenschap van de 
Magnelis-coating. Snijranden en 
ponsgaten blijven roestvrij dankzij 
de beschermende magnesiumfi lm 
die corrosiereacties op blote snijran-
den tegenhoudt.

Dankzij de goede hechting kan met 
Magnelis-coating behandelde staal-
band probleemloos geplooid wor-
den, zonder risico op verlies aan 
bescherming. Kortom, de staal-
frameprofi elen kunnen in de meest 
agressieve omgeving gebruikt wor-
den voor de bouw van elke denkbare 
constructie.
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staat al om de frames naar de verdie-
pingen te tillen. Het lichte gewicht laat 
voort toe om een lichtere fundering te 
gebruiken en dus kostenbesparend te 
werken. Voorts is het dankzij zijn ge-
wicht een geknipte oplossing voor het 
optoppen van bestaande gebouwen.

Architecten krijgen dan weer een gro-
te ontwerpvrijheid met het systeem. 
De fantasie is letterlijk de enige beper-
king in de bouwmogelijkheden van staal-
framebouw. Meer nog, grote overspan-
ningen, zowel voor de binnenruimtes als 
voor overkragingen, zijn zelfs haalbaar 

op een kostenefficiënte manier. Dit door 
dikkere warmgewalste liggers te com-
bineren met koudgewalste profielen als 
opvulling. Dat laat ruimte voor een ster-
ke architecturale expressie zonder dat 
daar een hoge kostprijs tegenover staat. 
De ruwbouwstructuur kan vervolgens 
met eender welk materiaal worden afge-
werkt. De totale muuropbouw blijft be-
perkt. In de eerste plaats omdat de dikte 
van de dragende structuur vaak beperkt 
blijft tot 89 mm. En voorts omdat de iso-
latie deels in en deels tegen de dragen-
de structuur wordt geplaatst. Complexe 
technische oplossingen voor het afwer-
ken van dagkanten aan ramen en deuren 
zijn dus niet nodig.

Staalframebouw is een duurzame bouw-
methode. Niet alleen omwille van het 
feit dat het staal oneindig recycleer-
baar is, maar ook omdat het aantal ritten 
van en naar de werf beperkt blijft. Er is 
dus minder CO

2
-uitstoot over de globale 

werf gerekend. Niet onbelangrijk: staal-
framebouw is een brandveilige bouw-
techniek. Staal is onbrandbaar, maar zal 
vervormen bij hogere temperaturen. Het 
is dus zaak de temperatuurstijging te be-
perken door de staalframestructuur te 
beschermen met een correcte plaataf-
werking. Zo zijn brandweerstanden van 
1 uur en meer mogelijk.

Klassiek metselwerk vs. staalframebouw
Staalframebouw biedt heel wat troeven ten opzichte van klassiek metselwerk. 
Los van de voordelen eigen aan het systeem reduceert het werken met het pre-
fab bouwsysteem het afval op de werf, vraagt het minder plaats en beperkt het 
aantal ritten van en naar de bouwplaats. Dat verbetert het rendement van de 
aannemer, waardoor hij zijn kostprijs scherper kan stellen. Leuk voor de op-
drachtgever is de energieprestatie en de netto ruimte die hij in de woning krijgt. 

Traditionele 
spouwmuur

Keramische 
snelbouwblok

Cellenbeton Staalframe-
bouw

EPB-eis  
E50/K40

Vanaf 36 cm 36,5 cm 30 cm 22 cm

BEN-woning Vanaf 36 cm 42,5 cm 30/36,5 cm 24 cm 

Passiefwoning Vanaf 43 cm 49 cm 40/48/50 cm 26 cm

Deze becijfering gaat uit van de meest ideale uitgangssituatie. Voor de traditio-
nele spouwmuur betekent dit een keuze voor pur als isolatiemateriaal. De keuze 
voor een ander isolatiemateriaal zoals rotswol of glaswol vraagt dikkere isolatie-
pakketten om dezelfde isolatiewaardes te halen. De muurdikte verhoogt dan al 
snel met 5cm. De gekozen gevelafwerking bepaalt de uiteindelijk dikte van de 
totale muuropbouw.

Praktijkvoorbeeld: een tweewoonst in Heist-op-den-Berg

“Zien en voelen is geloven”
“Maar mijn geloof in de keramische blok-
ken begon de afgelopen jaren te tanen. 
De kwaliteit van de bouwblokken is niet 
meer wat ze geweest is, het is moeilijk 
om goede metselaars te vinden en de 
gemetselde wanden vormen eerder een 
hindernis in het bouwen van energie-
zuinige woningen. Omdat ik tegen die 
beperkingen aanliep, ben ik een aan-
tal jaren geleden beginnen zoeken naar 
nieuwe bouwsystemen. Na houtskelet-
bouw geprobeerd te hebben, ben ik in 
het buitenland bij staalframebouw be-
land. Het werken met staal is volgens mij 
de beste optie. Staal krimpt niet door de 
weersinvloeden, het heeft een langere 
levensduur en mag al eens water krijgen. 
Het zal ook niet rotten of roesten. Bo-
vendien is een stalen frame maatvaster 
en lichter dan een houten tegenhanger”, 
motiveert Staf Cumps.

Staalframebouw heeft volgens de aanne-
mer ook een streepje voor op het klas-
sieke metselen. Het meest overtuigende 
was voor hem het feit dat je op een slan-
ke en prijsbewuste manier overkragin-
gen kunt creëren. “Overkragingen geven 
een sterke expressie aan de architec-
tuur. Maar heel wat kandidaat-bouwers 
zien er uiteindelijk vanaf door het kos-
tenplaatje dat bij de traditionele bouw-
wijze tegenover zo’n overkraging staat.” 

En om de vergelijking helemaal af te 
maken: ook warm gewalst staal kan het 
voor Staf Cumps niet winnen van koud-
gewalst staal, zoals staalframebouw. 
“Het gewicht van een woning in warmge-
walst staal ligt veel hoger dan bij koud-
gewalst staal. Bovendien wordt dat ge-
wicht via kolommen op de fundering 
afgedragen. Die puntbelasting vraagt 
om een zwaardere fundering. Een staal-

Het nog jonge beSteel heeft 
intussen al enkele staalframes voor 
woningen gerealiseerd. Eén ervan 
is een tweewoonst voor sleutelklare 
woningbouwer CB-construct. 
Ondernemer Staf Cumps heeft 
een achtergrond als traditioneel 
aannemer. Dertig jaar lang stapelde 
hij keramische bouwblokken volgens 
de klassieke methode op elkaar. 
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frame is een stuk lichter en dat gewicht 
wordt gelijkmatig verdeeld. Gevolg is 
dat de fundering ook lichter kan blijven. 
Daarenboven is er bij staalframebouw 
een thermische onderbreking tussen het 
frame en de fundering.”

Eenvoudig systeem
Een andere grote troef van staalframe-
bouw voor Staf Cumps is de eenvoud 
van het systeem. “Als je een beetje tech-
nisch aangelegd bent, ben je er zo mee 
weg: zowel met het ontwerpen als het 
bouwen. Het bouwproces verloopt ove-
rigens heel snel. We hebben deze twee-
woonst op amper tien dagen wind- en 
waterdicht opgetrokken met twee men-
sen. Omdat de staalframes maatvast 
zijn, konden we de ramen en deuren al 
ruim vóór de bouwwerken bestellen. Ze 
stonden dus klaar voor plaatsing toen 
wij de ruwbouw optrokken. Dat is een 
bijkomende tijdsbesparing van mini-
mum zes weken bovenop de tijdswinst 
in het ruwbouwproces. Staalframe heeft 
voorts dezelfde voordelen als andere 
droogbouwsystemen. Het feit dat je niet 
meer weersafhankelijk bent, betekent 
ook dat je de planning beter in de hand 
kunt houden”, aldus Staf Cumps.

Staalframebouw biedt de aannemer of 
projectontwikkelaar tal van zekerheden: 
Hij kan grote overspanningen realiseren 
zonder dat dit om een dikke of complexe 
vloerplaat vraagt. De foutenlast bij staal-
framebouw ligt laag. De aannemer en ar-
chitect krijgen de productieplannen ter 
controle voorgelegd. Zo zijn fouten tij-
dens de productie uitgesloten. 

Voorts is de woning eenvoudig lucht-
dicht te maken. Na het plaatsen van fo-
lies rond ramen, deuren en eventuele 
muurdoorvoeren wordt een vloeibaar 

dampscherm over de buitenwand gespo-
ten. Vervolgens komt de isolatielaag en 
de gewenste gevelafwerking. Op akoes-
tisch vlak presteert het systeem uitmun-
tend. Dankzij de minerale wol in de hol-
tes van het staalframe heeft de woning 
een uitmuntende akoestische isolatie. 

De foutenlast bij 
staalframebouw ligt laag.

Misschien nog wel het belangrijkste zijn 
de energetische prestaties. De minerale 
wol in het staalframe geeft de eerste 
aanzet voor de thermische isolatie. Die 
kan naar hartenlust aangevuld worden 
met isolatie tegen de buitenwand. In 
deze tweewoonst werd 10 cm xps ge-

plaatst die vervolgens werd afgewerkt 
met gevelpleister en steenstrips. Met 
een muuropbouw van amper 24 cm dik 
scoort de wand een U-waarde van 0,185 
W/m²K. Het globale K-peil van de wo-
ning ligt lager dan 40.

Gedaan met kappen 
en breken
Al die argumenten overtuigen Staf 
Cumps als projectontwikkelaar. Als aan-
nemer vond hij nog andere sterke pun-
ten in de nieuwe werkwijze. “De werfor-
ganisatie verloopt heel anders. Je hebt 
geen mortelmolen of -silo meer nodig op 
de bouwplaats. 

Er zijn ook minder materialen op de 
werf, waardoor je minder plaats nodig 
hebt. Vooral in stedelijke gebieden is dat 
een meerwaarde. In de afwerking is het 
handig dat de uitsparingen voor technie-
ken – zelfs ventilatiekanalen – al van in 
de productie voorzien worden. De aan-
nemers hoeven dus niet meer te kappen 
en breken om hun leidingen te trekken. 
Dat betekent tijdsbesparing en minder 
afval.”

Staf Cumps heeft na 30 jaar in het vak 
beslist zijn woningen ook in staalframe-
bouw aan te bieden. “De kandidaat-bou-
wers staan er wel voor open. Wanneer 
iemand twijfelt, volstaat het hem of haar 
mee te nemen naar een kijkwoning. Wie 
het systeem eenmaal gezien en gevoeld 
heeft, is overtuigd”, besluit Staf Cumps.

Hélène de Troostembergh
Business Unit Director beSteel

Tel: 016 55 37 71, 0495 84 63 83 en 
helene@be-steel.eu.
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Na de lancering van het Thermo Sys-
teem in de jaren ’70 en het Concept 
System in de jaren ’90 van vorige eeuw 
verlegt Reynaers Aluminium opnieuw 
zijn grenzen. Met de introductie van 
het nieuwe baanbrekende aluminium 
raamsysteem MasterLine 8 stelt de Eu-
ropese producent van duurzame alu-
miniumoplossingen een geavanceerd 
systeem voor dat hoog scoort inzake 
energie-efficiëntie en maximaal com-
fort biedt. 

MasterLine 8 is een uniek systeem voor 
ramen en deuren dat ontelbare design-
mogelijkheden combineert met superi-
eure resultaten op het vlak van presta-
ties en productiesnelheid. Het systeem 
is geschikt voor elke architectuurstijl, 
met een uitgebreide keuze aan design-
varianten. Bovendien blinkt de Mas-
terLine 8 uit in thermische isolatie en 
lucht- en waterdichtheid, met een be-
perkte inbouwdiepte van 87 mm. Deze 
nieuwe generatie ramen weerspiegelt 
de architectuurtrend van maximaal 
daglicht, gecombineerd met een supe-
rieure isolatie.

Bij de ontwikkeling van het MasterLi-
ne 8-systeem ging bijzondere aandacht 
naar de fabricage- en installatieproce-
dure van de ramen. Het innovatieve 
karakter blijkt uit het geoptimaliseerde 
productieproces, een efficiënte monta-
ge van de componenten en de vereen-
voudigde plaatsing van de afgewerkte 
elementen. 

Het concept biedt drie designvarian-
ten, elk met hun specifieke look en 
feel, waardoor het systeem geschikt is 
voor elke architectuurstijl. Bovendien 
voorziet MasterLine 8 nieuwe ope-
ningswijzen voor kaders van diverse 
afmetingen, zoals enkele of dubbele 
balkondeuren met minimale drempels 
voor zowel naar binnen als naar bui-
ten openende elementen. MasterLine 
8 kan ook gecombineerd worden met 
andere Reynaers-systemen, zoals de 
schuifsystemen CP 130 en CP 155, de 
glasbalustrade, het Mosquito-systeem 
en het gordijngevelsysteem CW 50.

MasterLine 8 biedt drie verschillen-
de isolatieniveaus, met een oplossing 
voor huizen met hoge isolatiegraad, 
laag energieverbruik en zelfs voor pas-
siefhuizen. Deze verschillende isola-
tieniveaus worden verkregen door de 
integratie van nieuwe en slimme ma-
terialen. Voor de High Insulation+-va-

riant worden isolatiestrips ingebouwd 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een lage-emissiefolie. Door de warmte 
te reflecteren en vast te houden, wordt 
de isolatie zo verbeterd.

MasterLine 8 biedt een uitstekende 
waterdichtheid en geeft een zeer be-
perkt luchtverlies tot 600Pa luchtdruk 
bij een uitstekende stabiliteit. Deze 
prestaties zijn haalbaar dankzij het al-

gemene concept en een optimale over-
lapping van de dichtingen tussen ka-
der en vleugel. Naast deze prestaties 
is de MasterLine 8 perfect geschikt om 
grote elementen te fabriceren, gebruik 
makend van smalle maar tevens stevi-
ge profielen. Daardoor laat het raam-
systeem een maximum aan daglicht en 
zon binnen en komt het tegemoet aan 
de behoefte van architecten.

MasterLine 8, raamsysteem van de volgende generatie
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Heroma ontwikkelt en produceert alle 
bedrijfswageninrichtingen zelf. Daar-
voor beschikt het bedrijf over 3D-
ontwikkelingssoftware. Dit geldt niet 
alleen voor de bedrijfswageninrichtin-
gen, maar ook voor de bagagedragers, 
glasdraagsystemen (zowel voor op als 
in de wagen), signalisatieklappanelen, 
vloer- en zijwandbekledingen, enz.

Zeer flexibel
Door de eigen ontwikkeling is Heroma 
zeer flexibel inzake maatvoering. “Wij 
beschikken over een standaard gamma 
met vijf dieptes, vijf hoogtes en meer 
dan tien lengtes. Zo wordt het moge-
lijk een bestelwagen zo efficiënt moge-
lijk uit te bouwen”, klinkt het. Voor de 
bedrijfswageninrichtingen wordt ge-
bruik gemaakt van zowel metalen on-
derdelen als van aluminium profielen. 
Bagagedragers en glasdraagsystemen 
zijn volledig uit aluminium gemaakt. 
Jaarlijks verlaten bijna 1.000 wagens 
de werkplaatsen van Heroma. 

Crashtesten
Doordat veel zelf ontwikkeld wordt, staat 
het bedrijf ook in voor de testen. Dit ge-
beurt voor de crashtesten in samenwer-
king met het Forschungsgesellschaft 
Kraftfahrwesen mbH Aachen, een on-
derdeel van de Rheinsche-Westfälische 
Technische Hochschule. Voor andere 
proeven werkt Heroma samen met Flan-
ders Make in Lommel en TÜV in Keulen. 

Door gebruik te maken van 3D-soft-
ware voor het maken van offertes ont-
vangt de klant bij de voorstelling van 
zijn project gedetailleerde tekeningen 
aangepast aan het voertuig. Voor de 

productie van bekledingsonderdelen 
en houten meubilair beschikt Heroma 
over een cnc-freesmachine met een 
plaatbereik van 3.800 bij 1.800 mm. 

Machinepark
Het machinepark omvat materiaal voor 
de bewerking van zowel hout (paneel-
zaag, lintzaag, freesmachine, enz.) als 
metaal (guillotineschaar, plooibank, 

ponsmachine, uitstansmachine, lasap-
paratuur, enz.).

De montage gebeurt door vakkundig 
opgeleide monteurs. Enkele van hen 
hebben nog een opleiding gevolgd spe-
cifiek voor hun taak, zoals auto-elektri-
cien (plaatsen van binnenverlichting, 
signalisatie, signalisatiepanelen, bijko-
mende batterijen, enz.). 

Heroma ontwikkelt inrichting voor bedrijfswagens in eigen huis

construction
software

“De software referentie voor de bouw”
KPD.services NV is Belgisch marktleider in software 
voor algemene bouw, renovatie, wegenbouw, installatie & 
aanverwante sectoren. Meer dan 400 bedrijven vertrouwen 
op onze kennis en expertise. Onze software blijft niet aan 
de oppervlakte, maar dringt diep door in uw dagelijkse 

handelt u alle vaste handelingen voor een project vlot, 

permanent een volledig overzicht van de stand van zaken.

Een gratis infobrochure ligt op u te wachten! 

aanbesteding – werkbegroting – calculatie – 
prijsaanvragen en prijsvergelijkingen –  project opvolging – 
logistiek & dispatch – vorderingsstaten – uitvoeringsstaten –  
verrekeningen – algemene boekhouding – analytische 
boekhouding – prognoses –  stockbeheer – materieelbeheer 
uurregistratie – immobeheer – en nog veel meer…

R563-BK-3
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Nieuwe staalproducten voor duur-
zamere en nog veiligere vangrails

Vergeleken met andere materialen, zo-
als beton, biedt staal het beste compro-
mis tussen energie-absorptie en kerend 
vermogen in verkeersveiligheidstoepas-
singen. In tegenstelling tot betonnen af-
sluitingen vervormen vangrails bij een 
botsing. Als hogesterktestaal wordt ge-
bruikt, kan deze vervorming precies 
worden bepaald om: 

de kracht van de initiële impact te 
verminderen; 
de hoeveelheid van beweging van het 
voertuig op te nemen; 
de kans te verminderen dat het voer-
tuig op een ongecontroleerde manier 
weer op de weg komt, waar het an-
dere weggebruikers kan treffen. 

Tot 2011 werden de kenmerken van af-
schermende constructies voor wegen in 
Europa vooral bepaald door nationale 
voorschriften en normen. Vele van die 
normen specifi ceerden welk ontwerp en 
welke materialen gebruikt moesten wor-
den en hadden weinig oog voor nieuwe 
materialen en technologiën. Sinds de in-
voering van een nieuwe norm voor vang-
rails (EN 1317) in januari 2011 kunnen 
producenten echter snel de nieuwste 
materialen gebruiken in hun ontwerpen, 
zoals hogesterktestaalsoorten. 

Producenten van stalen vangrails heb-
ben de innovatieve aspecten van de nor-
men toegejuicht. De regels stellen hen 
nu in staat om de traditioneel voorge-
schreven constructiestaalsoorten, zoals 
S235JR, te vervangen door hogesterk-
testaalsoorten (hss) die lichter zijn per 

meter en de energie bij een botsing be-
ter kunnen absorberen.

Wat is hss?
Zoals te zien is in de fi guur bestaan er 
verschillende hss-families (high strength 
steel). De meeste hss-staalsoorten wer-
den voornamelijk ontwikkeld voor auto-
mobieltoepassingen, waar men steeds 
op zoek is naar een zo groot mogelijke 
vervormbaarheid bij een staal met een 
zo hoog mogelijke sterkte. 

De hoge vloeispanning stelt de gebrui-
ker in staat om het staal minder dik te 
maken of om de sterkte van het afge-
werkte product te verhogen – of beide. 
Voor de nieuwste generatie van vang-
rails wordt voornamelijk hsla (high 
strength low alloy) gebruikt. Hsla-staal 
wordt gehard door een combinatie van 
precipitatie en korrelgroottebeperking, 
wat leidt tot een hoge sterkte voor lage 
legeringspercentages. De sterkte wordt 
niet alleen verkregen d.m.v. koolstof en 
mangaan, maar ook door de toevoeging 
van één of meer microlegeringen (Cb, 
Ti, V) gekoppeld aan een goed beheers-
te verwerking.

Bovendien zijn de mechanische eigen-
schappen van hss-staalsoorten precieser 
te beheersen dan die van constructies-
taalsoorten zoals S235JR. De kwaliteit 
is doorgaans ook consistenter aangezien 
de meeste hss-staalsoorten geprodu-
ceerd worden in Europa, waar er stren-
gere controles zijn. Dit betekent een 
echte verbetering als het de bedoeling 

Alhoewel vaak de perceptie bestaat 
dat betonnen vangrails duurzamer 
zijn (omdat men ten onrechte 
denkt dat men ze na een aanrijding 
niet hoeft te vervangen), bieden 
stalen vangrails een veel grotere 
veiligheid aan de weggebruiker.
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is om een vangrail te maken waarvan de 
prestaties bij de testen en na de produc-
tie gelijklopend moeten zijn.

De aanzienlijke totale gewichtsbesparing 
per meter paal of rail – tot wel 25% ver-
geleken met versies uit constructiestaal-
soorten – vermindert uiteraard ook de 
milieu-impact. Er is immers minder staal 
nodig, waardoor er per rit meer eindpro-
ducten getransporteerd kunnen worden 
naar de locatie waar ze geplaatst worden. 

Voordelig en 
duurzaam
Ook wat de kost betreft, zijn vangrails uit 
hss-staalsoorten voordeliger dan andere 
materialen. Dankzij hun eenvoudige pro-
fiel zijn er minder stappen nodig bij de 
productie. Bovendien worden hss-vang-
rails gebruikt in geringere diktes. Dankzij 
hun hogere weerstand is er immers veel 
minder staal nodig in vergelijking met ver-
sies uit gebruikelijke staalsoorten.

Een ander voordeel van de eenvoud van 
hss-vangrails is dat voor de productie 
van afschermende constructies met een 
verschillend kerend vermogen (bijvoor-
beeld van niveau N2 tot H2) dezelfde 
paaltjes en rails uit hss-staalsoorten ge-

bruikt kunnen worden. Wat ook bijdraagt 
tot de economische duurzaamheid van 
hss-oplossingen is dat er minder onder-
delen nodig zijn voor hss-vangrails dan 
voor versies uit constructiestaalsoorten.

In combinatie van corrosiebescherming 
met hoge kwaliteit (typisch een metal-
lische coating; ‘galvanisatie’ in de volks-
mond), aangepast aan de specifieke 
toepassing langs wegen, kan de levens-
duur van een stalen vangrail aanzienlijk 
worden verlengd. En als het leven van 
een stalen vangrail op een dag is afge-
lopen, is het welbekende voordeel van 
staal dat het een 100% recycleerbaar 
materiaal is dat nieuw materiaal ople-
vert met minstens dezelfde prestaties, 
wat ook kan worden verrekend in de 
duurzaamheidsbalans.

Veiligheid
Maar veel belangrijker nog dan de finan-
ciële en milieuvoordelen van vangrails 
uit hss-staalsoorten is hun doeltreffend-
heid om levens te redden. Goed ont-
worpen vangrails en palen uit hss-staal-
soorten absorberen de energie bij een 
botsing en wikkelen zich om het voer-
tuig heen om de hoeveelheid van bewe-
ging op te nemen. Er is minder kans dat 

het voertuig weer op de weg belandt en 
zo andere automobilisten of passagiers 
verwondt. En bij gebruik in combinatie 
met goedgekeurde vangplanken voor 
motorrijders zijn zelfs de meest kwets-
bare weggebruikers beschermd.

Schade aan stalen vangrails is ook on-
middellijk zichtbaar. De getroffen de-
len van de vangrail kunnen gemakkelijk 
vervangen worden om te zorgen voor 
de integriteit ervan. Bij materialen zo-
als beton zijn scheurtjes niet snel op 
te merken, wat de veiligheidsprestaties 
van de vangrail bij een volgende botsing 
in het gedrang zal brengen. Bovendien 
beschikken stalen vangrails sinds 2011 
over een CE-markering die een garan-
tie biedt op conformiteit met de norm; 
de betonnen ter plaatse gestortte vang-
rails bieden deze CE-markering niet. Het 
vervangen van de aangetaste delen van 
een betonnen vangrail is bovendien veel 
complexer, duurder en – met de alsmaar 
drukkere wegen ook niet onbelangrijk 
– de plaatsing en vervanging van stalen 
vangrails heeft veel minder impact op 
het verkeer.

Koen Michielsen
Infosteel
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Een opzwellend verfsysteem correct  
aanbrengen op een staalconstructie

De TV 238 schenkt bijzondere aandacht 
aan de verschillende uitvoeringsaspec-
ten van opzwellende verven op staalcon-
structies: de toewijzing van de taken en 
verantwoordelijkheden aan de betrok-
ken partijen, het aanbrengen van het op-
zwellende verfsysteem en de controle en 
metingen in situ. Ze geeft eveneens een 
aantal referenties en methoden waar-
mee het mogelijk is de dikte van de aan 
te brengen lagen zodanig te bepalen dat 
de vereiste brandstabiliteitsduur gega-
randeerd kan worden (proefmethoden 
in het laboratorium, beoordelings- en di-
mensioneringsmethoden voor staal- en 
staal-betonconstructies).

Soorten
Het aanbrengen van een opzwellend 
verfsysteem op een stalen of staal-
beton element verbetert de stabiliteit er-
van bij brand. Hoofdstuk 3 van TV 238 
gaat dieper in op de verschillende la-
gen die het opzwellende verfsysteem 
vormen, evenals op de eigenschappen 
ervan (bv. duurzaamheid). Een op-
zwellend verfsysteem kan omschreven 
worden als een geheel van verfl agen die 
achtereenvolgens op een stalen onder-
grond worden aangebracht. Dergelijke 
systemen zijn doorgaans opgebouwd uit 
een grondlaag, een opzwellende verf en 
eventueel een beschermings- en/of dek-
verf. Elk van deze verven wordt in één of 
meer lagen aangebracht. 

De grondlaag beschermt de constructie 
tegen corrosie en/of waarborgt de hech-
ting van de opzwellende verf, die als 
tweede laag wordt aangebracht. Bij een 
sterke temperatuursstijging begint ze op 
te zwellen en vormt een beschermende 
schuimlaag die verscheidene centime-
ters dik kan worden. Deze chemische 
reactie zorgt ervoor dat de stalen of 
staal-betonconstructie door thermische 
isolatie en afkoeling beschermd wordt 
tegen brand. Dat komt uiteraard ook het 
draagvermogen bij brand ten goede. 

Men onderscheidt twee soorten opzwel-
lende verven: 

dunlagige opzwellende verven vor-
men een fi lm van 0,2 mm tot enkele 
millimeters dik. Ze zijn vooral ge-
geerd om hun technische kwaliteiten 
(hun esthetische invloed is beperkt);

diklagige opzwellende verven zijn 
meestal op basis van epoxy (en wor-
den bijgevolg dikwijls aangeduid 
als epoxyverven) en hebben een 
dikte van 2 tot 6 mm (of meer). Dit 
type heeft een ruwer uitzicht dan 
de dunne fi lmen en is ook bruikbaar 
in extreme omstandigheden: zeer 
vochtige of chemisch agressieve om-
gevingen (bv. in de petrochemie), 
omgevingen met een groot risico op 
mechanische schade, … 

De beschermingsverf, de laatste laag, 
beschermt de opzwellende verf tegen 
externe aantasting (vocht, slijtage, ...). 
Ze staat garant voor de duurzaamheid 
van het systeem, zonder evenwel de 
goede werking ervan in het gedrang te 
brengen. Het aanbrengen van een be-
schermingsverf is vaak noodzakelijk 
(maar niet altijd).

De TV 238 schenkt aandacht aan de 
uitvoeringsaspecten van opzwellende 

verven op staalconstructies.

Verantwoordelijk-
heden 
In de volgende hoofdstukken komen het 
normatieve kader, de dimensionering 
van stalen en staal-betonconstructies in 
geval van brand, de laboratoriumproe-
ven, de beoordelingsmethoden en de 
aan te brengen dikten aan bod. Hoofd-
stuk 9 beschrijft de taken en verant-
woordelijkheden van de opdrachtgever, 
de fabrikant en de aannemer. 

De opdrachtgever specifi ceert de ver-
eiste brandweerstandsklasse (brand-
stabiliteitsduur) voor de verschillende 
bouwelementen, bepaalt welke bouwele-
menten beschermd moeten worden, en 

Hoe moet je een opzwellend 
verfsysteem correct aanbrengen 
op een staalconstructie? Het 
antwoord op deze vraag vindt u in 
de Technische Voorlichting nr. 238 
‘De applicatie van opzwellende 
verfsystemen op stalen constructies’, 
die van augustus 2010 dateert. Ze 
werd op vraag van de Confederatie 
Bouw - Belgische Schilders en het 
Technisch Comité Schilderwerken 
van het WTCB opgesteld door de 
werkgroep ‘Opzwellende verven’. 
Er bestond immers geen leidraad 
voor het correct aanbrengen van 
deze verftypes, die onder invloed van 
warmte beginnen op te zwellen en 
vervolgens een schuimlaag vormen die 
door thermische isolatie en afkoeling 
bescherming biedt tegen brand. 
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ook de kritieke temperaturen van de ver-
schillende te beschermen constructie-
elementen (volgens de norm NBN EN 
1993-1-2 ANB). Hij moet vooraf tevens 
de omstandigheden preciseren waaraan 
de constructie blootgesteld zal worden. 
De fabrikant moet alle voorschriften spe-
cificeren om de uitvoerder in staat te stel-
len het opzwellende verfsysteem correct 
aan te brengen en moet hem de nodige 
technische productfiches bezorgen. In-
dien bepaalde bestaande verflagen be-
houden moeten blijven, moet hij zich er-
van vergewissen dat ze compatibel zijn 
met het opzwellende verfsysteem. 

De uitvoerder geeft het dossier van de 
opdrachtgever door aan de fabrikant om 
de informatie voor de correcte toepas-
sing van het opzwellende verfsysteem te 
krijgen. Hij is verantwoordelijk voor het 
aanbrengen volgens de voorschriften 
van de fabrikant: de vereiste dikten, de 
hygrothermische omstandigheden, de 
droogtijd, … Hij moet steeds zijn werk-
zaamheden controleren om er zeker van 
te zijn dat de applicatie volgens de re-
gels van de kunst gebeurde. Bij inladen, 
transport, uitladen, opslag, montage, 
werken door derden, … wordt onvermij-
delijk schade toegebracht. Het herstel-
len ervan is een afzonderlijke post in de 
contractuele documenten. Om delicate 
discussies na uitvoering te vermijden, 
moeten duidelijke afspraken gemaakt 
worden tussen alle betrokken partijen 
(transportfirma, staalconstructeur, uit-
voerder van de verflaag, opdrachtgever, 
…).

Applicatie in het 
atelier
Het opzwellende verfsysteem kan aan-
gebracht worden in het atelier of op de 
bouwplaats. Als de verschillende lagen 
(grondlaag, opzwellende verflaag en be-
schermings- en/of dekverf) aangebracht 
worden in het atelier moet men erop 
toezien dat de hygrothermische omstan-
digheden de door de fabrikant voorge-
schreven grenswaarden niet overschrij-
den. Het betreft de temperatuur en de 
relatieve vochtigheidsgraad van de om-
gevingslucht en de temperatuur van het 

staaloppervlak, die minstens 3° C hoger 
moet zijn dan het dauwpunt van de om-
gevingslucht. De hygrothermische om-
standigheden moeten zowel vóór, tijdens 
als na (afhankelijk van de droogtijd) het 
aanbrengen van elke laag gegarandeerd 
zijn. In het atelier aanbrengen heeft als 
voordeel dat deze omstandigheden er 
gemakkelijker beheersbaar zijn dan op 
de bouwplaats. 

De fabrikant moet alle voorschriften 
specificeren om de uitvoerder in staat 
te stellen het opzwellende verfsysteem 

correct aan te brengen.

De grondlaag moet zo snel mogelijk na 
de voorbereiding van de ondergrond 
aangebracht worden (de te respecteren 
termijn is opgegeven in de instructies 
van de fabrikant) om te vermijden dat er 
roestvorming ontstaat. Bij gunstige hy-
grothermische omstandigheden, waarbij 
geen roestvorming optreedt, kan het 
aanbrengen van de grondlaag eventueel 
uitgesteld worden. De grondlaag wordt 
doorgaans in één arbeidsgang aange-
bracht met borstel, rol of pistool. Het te 
behandelen oppervlak moet ongeschon-
den zijn en vrij van verontreinigingen die 
de goede hechting van de opzwellende 

Opzwellende verf: vorming van een beschermende schuimlaag na blootstelling aan een sterke temperatuurstijging in geval van brand (links: vóór 
de brandproef, rechts: na de brandproef).

Voorbereiding van een stalen oppervlak door 
zandstralen in het atelier. 
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Deze Technische Voorlichting telt 
vier bijlagen:

1.  Inleiding tot de Eurocodes; 

2.  Buitengewone belastingcombina-
tie in geval van brand;

3.  Massiviteitsfactor van stalen 
constructie-elementen;

4.  Mogelijke beoordelingsmethode 
voor een onbekende grondlaag.

verfl aag in het gedrang kunnen brengen. 
De applicatie kan gebeuren met het 
spuitpistool of met de borstel of rol. De 
beschermings- en/of dekverf mag in 
geen geval de doeltreffendheid van de 
opzwellende verf bij brand in het ge-
drang brengen. 

Applicatie op de 
bouwplaats
Bij nieuwe constructies zijn de stalen 
profi elen meestal al behandeld met een 
primer. Bij applicatie op de bouwplaats 
moet men controleren of de grondlaag 
compatibel is met de opzwellende verf, 
en dit zowel bij de omgevingstempera-
tuur als bij hogere temperaturen in ge-
val van brand. In bepaalde gevallen (bv. 
bij het renoveren van bestaande gebou-
wen) kunnen er al een aantal verfl agen 
(soms van onbekende oorsprong) op de 
profi elen zitten. De veiligste oplossing is 
om die lagen volledig te verwijderen en 
ervoor te zorgen dat de ondergrond vol-
doet aan de door de verffabrikant voor-
geschreven reinheidsgraad. In de prak-
tijk is stralen op de bouwplaats vaak 
onmogelijk en is een manuele of machi-
nale reiniging (of ontroesting) van de 
volledige constructie zeer omslachtig. 

Een andere mogelijkheid is het opzwel-
lende verfsysteem op de al aanwezige 
verfl agen aanbrengen. Hierbij moet ech-
ter heel voorzichtig te werk gegaan wor-
den. Het aanbrengen op bestaande verf-
lagen is gewoonlijk af te raden wanneer 
deze lagen dikker zijn dan 200 micron. 
Indien de onbekende ondergrond niet 
compatibel is met de opzwellende verf 
worden de bestaande lagen het best ver-
wijderd of kiest men een ander bescher-
mingsmiddel. Slecht hechtende pleis-

terlagen moeten in elk geval verwijderd 
worden. Beschadigde, gecorrodeerde of 
onbehandelde zones kunnen dan weer 
ter plaatse gereinigd worden en vervol-
gens bedekt met een door de fabrikant 
aanbevolen grondlaag.

C

De applicatie kan gebeuren met het 
spuitpistool of met de borstel of rol.

ontrole
De controle van het uitzicht van de dek-
laag gebeurt met het blote oog en heeft 
betrekking op de uniformiteit van de 
laag, de kleur, het dekvermogen en de 
eventuele onvolmaaktheden (schroei-
ing, blaasvorming, ...) van de fi lm. De 
meting van de drogelaagdikte van de 
grondlaag moet gebeuren voordat de op-
zwellende verfl aag wordt aangebracht. 
De gemiddelde dikte van de grondlaag 
moet afgetrokken worden van de opge-
meten drogelaagdikte (indien het opper-
vlak verzinkt is, moet ook de gemiddel-
de dikte van het zinklaagje afgetrokken 
worden). De dikte van de opzwellende 
verfl aag moet op haar beurt gecontro-
leerd worden voordat de dekverf wordt 
aangebracht. 

Er moet minstens 20% van het behan-
delde oppervlak gecontroleerd worden 
en dit in zones die representatief zijn 

voor het volledige werk. De te contro-
leren profi elen worden willekeurig ge-
kozen, maar moeten wel een getrouwe 
weergave zijn van het bestaande gam-
ma. Oppervlakken waarvan de minimale 
dikte niet aan de criteria beantwoordt, 
moeten door de uitvoerder gecorrigeerd 
worden volgens de voorschriften van 
de fabrikant. Hechtingsproeven wor-
den enkel uitgevoerd in geval van twij-
fel of op verzoek van één van de par-
tijen. De te bereiken hechtingswaarden 
worden bepaald in samenspraak met de 
verffabrikant. 

De TV 238 ‘De applicatie van opzwel-
lende verfsystemen op stalen con-
structies’ is te consulteren op www.
wtcb.be (doorklikken naar Publica-
ties en Technische Voorlichtingen) 
en kan gedownload worden tegen de 
gebruikelijke voorwaarden. De pa-
pieren versie is te koop bij de dienst 
Publicaties (02 529 81 00, fax 02 529 
81 10 of publ@bbri.be). Er mag alleen 
verwezen worden naar de Technische 
Voorlichting zelf.

Applicatie van de opzwellende verfl aag met een ‘airless’-pistool. 
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Zink(legering) beschermt 
tegen corrosie

Zink is een metaal dat elektronegatiever 
is dan staal (men zegt ook dat het min-
der edel is). Die eigenschap maakt dat 
wanneer er een galvanisch koppel wordt 
gevormd – d.i. wanneer staal en zink met 
elkaar in contact zijn via een geleidend 
milieu, elektrolyt genoemd – het zink 
de rol van anode speelt en corrodeert in 
plaats van het staal. In de praktijk bete-
kent dit dat er bij beschadiging van de 

zinklaag in een vochtig milieu geen roest 
ontstaat maar wel corrosie van het zink. 
Die corrosie zet zich dan op de bescha-
diging af in de vorm van onoplosbare en 
beschermende zouten. 

Verzinken 
Een van de beschermsystemen met 
zink is het verzinken (ook galvaniseren 
of thermisch verzinken genoemd). Bij 

Staal is licht en perfect homogeen, 
en zijn gedrag op de bouwplaats is 
voorspelbaar. Een minpunt is dat het 
corrodeert. Daarom werden nieuwe 
corrosiebestendigere staallegeringen 
en nieuwe beschermingstechnieken 
ontwikkeld. Dat zink of een 
zinklegering een corrosiewerende 
bescherming biedt voor 
staalconstructies is al lang geweten, 
maar wordt nog steeds niet voldoende 
naar waarde geschat. Dat is vaak te 
wijten aan een gebrek aan informatie 
of kennis van de mechanismen. Dit 
WTCB-artikel zet de verschillende 
systemen op een rijtje, zodat men 
een geschikte keuze kan maken.

Micrografie die de structuur toont van ‘verzinken’. 

Bedrijfswageninrichting, bagage- & glasdragers, signalisatie

R598-BK
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dit procedé wordt het staal beschermd 
door het in een bad vloeibaar zink met 
een temperatuur tussen 450 en 460° C 
te dompelen. Dat leidt tot diffusie van 
het zink in het staal en de vorming van 
diverse ijzer/zinklegeringen. Het zink-
aandeel daarvan neemt toe naarmate de 
laag dichter bij het oppervlak ligt en ein-
digt in een laagje zuiver zink.

Verzinken kan toegepast worden op ge-
woon staal en gietstaal. Het wordt uitge-
voerd onmiddellijk na een heel zorgvul-
dige oppervlaktebehandeling bestaande 
uit ontvetten, afbijten in een bad, gron-
dig naspoelen en activeren.

Door het te verzinken krijgt het staal 
een helder, glanzend en glad opper-
vlak. In een weinig of matig agressieve 
omgeving evolueert dat oppervlak naar 
een grijsachtig patina naarmate een 
zelfbescherming tot ontwikkeling komt 
die voornamelijk bestaat uit complexe 
zinkhydroxycarbonaten.

De ontwerper die voor deze bescher-
ming kiest, moet weten dat het verzin-
ken de soepelheid beperkt bij wijzigin-
gen tijdens de bouw. Verzinken gaat 
immers moeilijk samen met las- en/of 
snijwerk, dat onvermijdelijk plaatselijke 
herstellingen vergt. Tevens moet hij we-
ten dat er voor het verzinken van gelaste 
elementen regels bestaan om vervormin-
gen door spanningsontlasting te voorko-
men, en regels over de plaats en grootte 
(in cm²) van de gaten die nodig zijn voor 
het verzinken van holle stukken.

Verzinkte constructies mogen zonder 
bijkomende bescherming aan diverse 

omgevingen worden blootgesteld, be-
halve in kustgebieden en maritieme zo-
nes met een hoog zoutgehalte en in ge-
bouwen met permanente condensatie 
en een hoge vervuiling. De levensduur 
van de bescherming is vooral afhanke-
lijk van de initiële dikte en van de mili-
eubelasting (corrosiviteitsklasse van de 
atmosfeer volgens ISO 9223). In een at-
mosfeer met bv. een corrosiviteitsklasse 
C3 (stedelijke en industriële atmosfeer 
met matige vervuiling door SO

2
) ligt de 

levensduur van een bescherming van 85 
μm tussen 40 - 100 jaar en in een meer 
corrosieve atmosfeer (C4) ligt de le-
vensduur van dezelfde bescherming tus-
sen 20 en 40 jaar.

Afgezien van iedere overeenkomst tus-
sen opdrachtgever en verzinker bepalen 
de normen NBN EN ISO 1461, NBN EN 
ISO 10684, NBN EN 10346 en NBN EN 
10240 de na te leven minimumwaarden 
voor de massa en/of dikte.

Zinkspuiten
Bij zinkspuiten (ook ‘schoperen’ ge-
noemd) wordt gesmolten en fijn versto-
ven metaal in verschillende kruislagen 
op het te behandelen oppervlak gespo-
ten. Het smelten en verstuiven gebeuren 
met een spuitpistool dat wordt gevoed 
door een draad van zink, aluminium of 
een legering (Zn-Al, Al-Mg). Die draad 
wordt continu gesmolten door een 
warmtebron (meestal een oxyacetyleen-
vlam), het metaal wordt met perslucht 
gespoten in de vorm van druppeltjes. Zo 
ontstaat een bedekking uit kleine, on-
derling verbonden korreltjes waarvan 

de hechting met het staal ongeveer 3 
N/mm² bedraagt. Omdat die bedekking 
gedeeltelijk poreus is, moet ze meest-
al overschilderd worden om de levens-
duur te verlengen. De afdichtingslaag 
kan ook gerealiseerd worden door een 
chemische omzetting van het oppervlak 
(fosfateren).

Zinkspuiten biedt het voordeel dat het 
zowel in de werkplaats als op de bouw-
plaats kan worden uitgevoerd. De afme-
tingen van de constructie en de aard van 
het ferrometaal spelen geen rol. Een laag 
die gevormd is door zinkspuiten heeft 
een lagere mechanische weerstand dan 
een laag door galvaniseren, maar is toch 
ductieler. 

 De levensduur van de bescherming is 
vooral afhankelijk van de initiële dikte 

en van de milieubelasting.

De voorbereiding van het oppervlak be-
paalt in hoge mate of het procedé slaagt. 
Voor een correcte hechting van de be-
dekking moet het oppervlak voldoende 
schoon en ruw zijn. Dat kan worden be-
reikt door tot de graad Sa2,5-Sa3 (vol-
gens de norm NBN EN ISO 8501-1) te 
zandstralen met een droog en schoon 
schuurmiddel dat vrij is van oplosbare 
zouten (bv. scherpe korundkorrels, 
scherpe hematietgietijzerkorrels, enz.), 
met een korrelgrootte tussen 0,5 en 1,5 
mm. De ruwheid is des te groter naar-
mate de opgespoten bedekking dikker 
is. Voor bedekkingen dunner dan 120 
μm bedraagt de ruwheid 8 tot 10 μm, 
voor bedekkingen dikker dan 120 μm 10 
tot 12 μm.

Een staaloppervlak dat een dergelijke 
behandeling ondergaat, zal zeer snel 
oxyderen. Het komt er bijgevolg op aan 
het zinkspuiten zo spoedig mogelijk na 
de oppervlaktebehandeling uit te voe-
ren. De norm NBN EN 2063 bepaalt dat 
die termijn korter dan vier uur moet zijn 
en dat de oppervlaktetemperatuur min-
stens 3° C hoger moet liggen dan de 
dauwtemperatuur van de plaats waar 
het zinkspuiten plaatsvindt. De metaal-
draadfabrikanten laten die tijdsspanne 
licht schommelen. 

Zinkspuiten gebeurt met draden van 
zink (of zinklegering) of van aluminium 

Aantasting van de verflaag door een slechte voorbereiding van de metalen ondergrond vóór het 
verven. 
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(of aluminiumlegering). De keuze tus-
sen die twee basismetalen is niet altijd 
gemakkelijk, omdat ze elk voor- en nade-
len hebben. Aluminium werkt eerder als 
passiverend scherm waarvan de micro-
porositeit een zwak punt is. Zink heeft 
het voordeel elektrochemisch te werken 
en een zelfbescherming te ontwikkelen 
in de vorm van een patina (in een weinig 
of matig agressieve omgeving).

Om de voordelen van beide metalen te 
behouden, werd een legering Zn-Al15 
ontwikkeld die bij dezelfde dikte en 
blootstelling veel beter presteert dan 
bedekkingen van zuiver zink of alumini-
um. Die verbeterde bescherming wordt 
verklaard doordat de legering twee on-
derscheiden fasen omvat: de ene is rijk 
aan aluminium (≈ 55% Al en 45% Zn) en 
vormt een continu netwerk waarvan de 
microporiën overbrugd worden door de 
zinkrijke fase (≈ 95% Zn en 5% Al). De 
aluminiumrijke fase draagt aan de be-
scherming voornamelijk bij doordat ze 
passiviteit geeft en bestand is tegen cor-
rosieve stoffen, terwijl de zinkrijke fase, 
die aanwezig is in de microporiën, als 
een anode werkt die zich ‘opoffert’ zo-
wel voor de staalondergrond als voor de 
aluminiumrijke fase.

Bij gebrek aan speciale overeenkomst 
over de spuitdikte stelt de Europese 
norm EN 2063 de waarden van tabel B1 
(bijlage B) voor.

De verven worden in verschillende 
lagen aangebracht.

Zinkstofverven
Bij zinkstofverven, soms ook koud ver-
zinken genoemd, worden een of meer 
lagen verf aangebracht op het correct 
voorbereide basismetaal. De verf bevat 
pigmenten van zeer fijn verdeeld zink 
(≈ 90% op de droge film). Er mogen di-
verse bindmiddelen gebruikt worden 
voor zover ze niet met het zink reage-
ren. De meest representatieve zijn orga-
nische epoxiden en silicaten.

De verven worden in verschillende la-
gen aangebracht. Men spreekt dan van 

‘verfsystemen’, die meestal uit drie lagen 
bestaan: 

een grondlaag, waarvan de dikte tus-
sen 40 en 80 μm ligt, die compati-
bel is met staal en de hechting met 
andere lagen bevordert. Bovendien 
houdt deze laag corrosie tegen door 
de anti-corrosiepigmenten die erin 
verwerkt zijn;
een tussenlaag voor het beheer van 
de dikten, die de oneffenheden ver-
mindert en voor de dichtheid zorgt;
een afwerkingslaag die weerstaat aan 
schade vanuit de omgeving (uv-stra-
len, solventen, …) en die de estheti-
sche aspecten bepaalt. 

De voorbereiding van het te bescher-
men metaaloppervlak bepaalt sterk de 
kwaliteit van de bescherming, er worden 
even strenge eisen aan gesteld als bij het 
zinkspuiten.

De norm NBN EN ISO 12944-5 beschrijft 
de meest gebruikte verven en verfsys-
temen voor bescherming van staalcon-
structies tegen corrosie in functie van de 
corrosiviteit van het milieu. Zo beschrijft 
de norm de voorbereidingsgraad van het 
oppervlak, het aantal lagen en de nomi-
nale droge laagdikte voor de vijf corro-

Systeem Norm Minimale 
dikte μm

Gekozen corrosiecategorie (ISO 9223), 
Levensduur min./max. (jaar) en duurzaamheidsklasse (ZH, H, M, L, ZL)

C3 C4 C5 Cx

Thermisch 
verzinkt 

ISO 1461 85 40/>100 ZH 20/40 ZH 10/20 H 3/10 M

140 67/>>100 ZH 33/67 ZH 17/33 ZH 6/17 H

200 95/100 ZH 48/95 ZH 24/48 ZH 8/24 H

Thermisch 
verzinkte plaat

EN 10346 20 10/29 H 5/10 M 2/5 L 1/2 ZL

Thermisch 
verzinkte buis

42 20/60 ZH 10/20 H 5/10 M 2/5 L

EN 10240 55 26/79 ZH 13/26 H 7/13 H 2/7 L

Sherardiseren EN 13811 15 7/21 H 4/7 M 2/4 L 1/2 ZL

30 14/43 ZH 7/14 H 4/7 M 2/4 ZL

45 21/65 ZH 11/25 H 6/11 M 3/6 L

Plaat met gal-
vanoplastiek

ISO 2081 5 2/7 L 1/2 ZL 1/1 ZL 0/1 ZL

25 12/36 H 6/12 M 3/6 M 1/3 ZL

Mechanisch 
aangebrachte 
deklagen van 
zink

ISO 12683 8 4/11 M 2/4 L 1/2 ZL 0/1 ZL

25 12/36 H 6/12 M 3/6 L 1/3 ZL

Levensduur voor het eerste onderhoud

ZH = zeer hoog. H = hoog. M = gemiddeld. L = gelimiteerd. ZL = zeer gelimiteerd.
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siecategorieën die beschreven zijn in de 
norm ISO 9223. 

Elektroverzinken
Bij elektroverzinken wordt een elektro-
afzetting van zinkzouten in baden tot 
stand gebracht, waarbij de katode uit 
zink bestaat en de anode het te bescher-
men stuk is. Met die techniek zijn dunne 
afzettingen mogelijk: de dikte kan zeer 
goed worden gecontroleerd op stukken 
met vrij kleine afmetingen. In die zin is 
deze methode minder geschikt voor fer-
roproducten die in metaalconstructies 
voor gebouwen worden gebruikt.

De norm ISO 2081 legt de eisen vast 
voor lagen die via elektroverzinken op 
staal aangebracht worden. Omdat het 
met dit procedé niet mogelijk is aanzien-
lijke dikten te behalen, is elektroverzin-
ken niet geschikt voor bescherming te-
gen corrosie van delen die blootgesteld 
worden aan een agressieve omgeving, 
bv. de buitenlucht. 

Sherardiseren
Sherardiseren is een procedé voor de 
thermische diffusie van zink in het te be-
schermen ijzerelement. In een kast met 
cement op basis van zinkpoeder wordt 
het staal verhit tot een temperatuur 
(300-400° C) die lager is dan het smelt-
punt van het zink. Door enige tijd in die 
kast te verblijven, diffundeert het zink in 
het kristallijne net van het ijzer, zonder 
daarbij de dikte van het stuk noemens-
waardig te wijzigen. Dit procedé is ge-
schikt voor kleine stukken en wanneer 
strenge assemblagetoleranties opgelegd 
worden.

De minimale dikte-eisen met betrek-
king tot de zes bekledingsklassen voor 
zink dat door sherardiseren aangebracht 
wordt op metalen producten, zijn te-
rug te vinden in de norm NBN EN ISO 
17668. 

Overschilderen of 
duplexsysteem
Het oppervlakte-uitzicht dat het resul-
taat is van verzinken of van zink- en 
zinkrijke bedekkingen, wordt om diver-
se redenen (esthetisch uitzicht, veilig-
heid, ...) zelden behouden. Bij het over-
schilderen kunnen er zich twee gevallen 
voordoen: ofwel krijgt het zink tijdens 
de blootstelling een patina, ofwel is het 
zink oppervlak nieuw.

Afhankelijk van het geval kunnen de 
harsbindmiddelen van een verf een al 
dan niet correcte hechting tot stand 

brengen. De Belgische richtlijn DBD 
1197 legt de kwaliteitscriteria vast voor 
de industriële toepassing van organische 
lagen op thermisch verzinkt staal op een 
discontinue manier (of gehard). 

Het overschilderen van een zinkopper-
vlak met een zorgvuldig gekozen verf 
verhoogt vanzelfsprekend de levens-
duur van de bescherming. Die verlen-
ging betreft echter niet enkel de eigen 
levensduur van het verfsysteem. Er ont-
staat immers een synergie tussen de 
twee soorten bescherming, waardoor de 
levensduur ongeveer 1,5 maal langer is 
dan de som van die van de verf en van de 
zinkbedekking. Daarom wordt die werk-
wijze vaak duplexsysteem genoemd.

Voor een efficiënt duplexsysteem is het 
noodzakelijk verven te gebruiken die 
ontwikkeld zijn voor toepassing op ge-
galvaniseerd staal. Vloeibare verven 
mogen acryl-, epoxy- of polyurethaan-
verven zijn als op de technische fiche 
van de fabrikant vermeld staat dat deze 
compatibel zijn met zink. Traditionele 
alkydeverven zijn niet aangewezen voor 
deze toepassing. Ze reageren immers 
met het zink, waarna er hygroscopische 
zouten gevormd worden die de verflaag 
doen loskomen. 

In het gamma van de poederverven wor-
den de thermohardende verven van 
het type expoxy of polyester gebruikt. 
Het epoxytype is echter zeer gevoe-
lig voor uv en is niet aangewezen voor 
buitentoepassingen. 

Er wordt geschilderd op een schoon en 
droog oppervlak dat vrij is van oliën, 
vetten en oplosbare zouten. De voor-

bereiding kan worden gecontroleerd 
volgens de normen ISO 8501 (visuele 
beoordeling van oppervlaktereinheid), 
8502 (proeven voor het beoordelen van 
de oppervlaktereinheid) en 8504 (op-
pervlaktevoorbehandelingsmethoden). 
Weet men al vooraf dat men gaat schil-
deren, dan is het vaak wenselijk dat ook 
zo spoedig mogelijk te doen om geen 
speciale voorbehandelingen te moeten 
uitvoeren (schoonmaken, ontvetten, ...).

Behalve de vele in dit artikel vermel-
de normen, die specifiek zijn voor elk 
type bekleding of bekleed product, for-
muleert de norm NBN EN ISO 14713-
1 (enkel beschikbaar in Frans, Engels 
en Duits) algemene richtlijnen voor de 
bescherming tegen corrosie van sta-
len constructies uit zink en in staal met 
verschillende soorten zinken bekledin-
gen. Bijgevoegde tabel uit voornoemde 
norm bepaalt de levensduur van de be-
dekkingen voor het eerste onderhoud in 
functie van het type bedekking, de dik-
te en de corrosiecategorie (ISO 9223). 
De levensduur is uitgedrukt in jaren en 
de corrosieweerstand met de volgende 
symbolen: 

ZH = zeer hoog

H = hoog

M = gemiddeld

L = gelimiteerd

ZL = zeer gelimiteerd 

Bron: WTCB. Artikel opgesteld in sa-
menwerking met Pascale Steenhoudt, 
hoofd van het labo Bouwchemie van 
het WTCB.

En omdat niet iedereen op hetzelfde 
moment met vakantie is, plaatst u best 
uw aankondiging meerdere weken.

Meer weten ?  Bel onze dienst aankondigingen op 02 894 29 50 of 
 mail naar aankondigingen@bouwkroniek.be

Hoe zorgt u er voor dat u in 
deze kalme periode toch 
voldoende off ertes krijgt 
voor uw aanbestedingen ?

Plaats tijdig een aankondiging in 
Bouwkroniek en herhaal ze.
Zo trekt u deze zomer de aandacht 
én krijgt u voldoende off ertes.

En wij zorgen voor de nodige 
inlass ingen op maat.

Bouwkroniek verschijnt ononderbroken

ook tijdens de

bouwvakantie!
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Als gevelbouwer werken 
over de grens

1.  Waarmee moet je rekening 
houden als je zaken wil 
doen in een ander land?

Eerst en vooral moet je de cultuur le-
ren kennen. Zorg er voor dat je dezelf-
de taal spreekt, want als je elkaar niet 
begrijpt, zullen de zaken nooit lopen zo-
als verwacht. Hiervoor moet je dus vol-
doende aan tafel zitten met de klant, en 
goed luisteren naar zijn wensen. Neder-
landers zijn veel directer dan Vlamin-
gen. Op z’n Cruyffs gezegd: ieder nadeel 
heeft zijn voordeel, maar je weet onmid-
dellijk waar je aan toe bent. Als leve-
rancier/onderaannemer moet men zich 
steeds aanpassen aan de lokale regels en 
normen. Daarom is het belangrijk om de 
opleiding van mensen af te stemmen op 
de markt waarin je actief bent. 

Vanaf het begin is Vorsselmans ook in 
contact getreden met de Nederlandse 
brancheorganisatie VMRG. Deze Vereni-
ging van Metalen Ramen en Gevels heeft 
kwaliteitseisen, een keurmerk en staat 
bekend voor haar degelijke opleidingen. 
“Sedert 2007 bouwen we in België aan 
een gelijkaardige organisatie, met name 

FAC. FAC is de Federatie van Alumini-
um Constructeurs en heeft ondertussen 
een 30-tal leden en evenveel partners. 
Vanaf dit jaar worden alle leden ook ge-
keurd, om zo het FAC-keurmerk toe te 
kennen. Dit is een extra garantie voor de 
eindklant op het bekomen van een kwa-
litatief product.”

Als bedrijf moet je zeker ook je eigen-
heid bewaren. “Want ook dat kan een 
troef zijn waarom klanten voor jou kie-
zen. Onze waarden - samenwerking, en-
gagement en excellentie - zijn bekend 
bij onze klanten. En juist daarom komen 
klanten steeds terug. Onze missie  ‘Top-
kwaliteit op maat door duurzame sa-
menwerking’ is wat we beloven aan onze 
klanten.

2.  Wat is het verschil tussen 
Nederland en België?

Zeker en vast de bouwmethodiek. In Ne-
derland start men meestal met het stel-
len van kozijnen, waarna het gevelmet-
selwerk start. In België worden eerst 
gevels gemetst, waarna de gaten worden 
gevuld met ramen. Het voordeel van de 
Nederlandse methodiek is de maatvast-
heid. 99% van alle ramen die wij fabrice-
ren worden volgens tekening gemaakt. 
In België gaat veel tijd verloren met 
het opmeten in het werk. Nadeel is dan 
weer dat in Nederland meer tijd wordt 
gespendeerd in de voorbereiding. Ik ben 
echter overtuigd dat een goede voorbe-
reiding de enige manier is om een goede 
uitvoering te garanderen. Dit is tevens 
een oproep aan alle opdrachtgevers en 
aannemers om buitenschrijnwerk steeds 
zo vroeg mogelijk te bestellen. Faalkos-

Gevelbouwer Vorsselmans is 
sinds het begin van de jaren ’80 
van vorige eeuw reeds actief als 
gevelbouwer op de Nederlandse 
markt. De geografische ligging in 
Loenhout, vlakbij de Nederlandse 

grens, is hier zeker niet vreemd aan. 
Vanaf het begin heeft het bedrijf 

zich  steeds moeten bewijzen. “Eens 
het vertrouwen van de klanten er 

was, konden we decennialang voor 
dezelfde klanten werken. En dat is 

nu precies eigen aan het zakendoen 
met Nederlanders: eerst vertrouwen,  

daarna continuïteit”, verklapt 
zaakvoerder Mark Vorsselmans. 
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ten worden aanzienlijk verminderd door 
een degelijke studie.

3.  Waarom zien we dan 
de jongste tijd zoveel 
Nederlandse bedrijven 
actief in België?

Daar is maar één verklaring voor: crisis 
in de Nederlandse bouw. Het bouwvo-
lume in Nederland is de afgelopen jaren 
met 30 tot 40% gedaald. Vele bedrijven 
in de bouwsector hebben dit niet over-
leefd. Heel wat architectenbureaus, aan-
nemers en gevelbouwers gingen failliet. 
Een groot aantal zocht zijn heil in het 
buitenland en kwam zo in België terecht. 
En net zoals wij in het begin van de jaren 
’80 hebben ook zij aanpassingsproble-
men gekend. Tientallen telefoontjes van 
collega’s heb ik gekregen met de vraag 
of het er altijd zo aan toe gaat in Bel-
gië? Lange betalingstermijnen, bankga-
ranties, inhoudingen, … Allemaal zaken 
waar ze niet vertrouwd mee waren. Ge-
lukkig is er weer een beetje stabiliteit op 
de Nederlandse markt – waardoor het 
evenwicht in de branche zich herstelt.

4.  En hoe gaat het in de UK?
Om ons marktverlies in Nederland te 
compenseren, konden we deels terug-
vallen op onze thuismarkt, maar door de 
enorme concurrentie en prijsdruk van-
uit Oost-Europese landen hebben wij ge-
kozen om ook te kijken naar de Engelse 
markt. Ook hier hebben we geïnvesteerd 
in lokale mensen die vertrouwd zijn met 
de markt. De Engelse bouwmarkt is boo-
ming, met natuurlijk Londen op kop. 
Aangezien de lokale gevelbouwers on-

voldoende capaciteit hebben, wordt er 
regelmatig een beroep gedaan op West-
Europese bedrijven. Met name Belgische, 
Nederlandse en Duitse gevelbouwers zijn 
zeer actief in de UK. Bij een dergelijke 
overstap is de ondersteuning van de be-
kende systeemhuizen zeker een troef.

Het is echter wel weer wennen om re-
kening te houden met koersverschillen 
tussen de verschillende munteenheden. 
Wat dat  betreft is de Britse pond de 
jongste maanden tamelijk onstabiel. Ook 
de vele strengere eisen inzake ‘health 
and safety’ zijn een aandachtspunt. Alle 
medewerkers die actief zijn op de bouw-
plaats moeten over heel wat diploma’s 
beschikken alvorens ze de werf mogen 
betreden.

Samenwerking = 
basis voor succes
Vorsselmans heeft er als één van de eer-
ste gevelbouwers voor gekozen om voor 
grote projecten samen te werken met 
betrouwbare collega’s in binnen- en bui-
tenland. Enkele werken zoals het NA-
VO-hoofdkwartier in Evere (foto 1), Val 
Benoit in Luik, de gevangenis in Zaan-
dam (foto 3), het overheidsgebouw Rijn-
straat 8 in Den Haag (foto 4) en Strat-
ford Edge in Londen (foto 2) werden 
gerealiseerd in een thv-formule. Voor de 
UK-markt zijn we zelfs over gegaan tot 
een vaste samenwerking met de Groot & 
Visser uit het Nederlandse Gorinchem. 
Samen hebben we het bedrijf VGV-Faça-
des opgericht.

De Engelse bouwmarkt is booming, met 
natuurlijk Londen op kop.

Er zijn verschillende redenen om een 
dergelijke samenwerking aan te gaan. 
Natuurlijk is de omvang van het project 
vaak bepalend. Het delen van capaciteit, 
risico’s, kennis en ervaring zijn extra 
troeven. En meestal ziet de opdrachtge-
ver hier zelf ook de meerwaarde van in. 
Hij krijgt meer zekerheid dat er voldoen-
de capaciteit is om het project volgens 
planning te laten verlopen.
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Brandweerstand, een hete kwestie

Vooraleer een structuur op brand kan 
berekend worden, moet uiteraard de 
brand en bijhorend gedrag gekend zijn. 
Voor het beschrijven van dit gedrag kan 
men terugvallen op verschillende brand-
modellen, die staan beschreven in het 
deel Brand van Eurocode 1 EN 1991-1-2. 

Het spreekt voor zich dat het opstellen 
van zo’n model geen gemakkelijke opga-
ve is. Des te meer factoren in rekening 
worden gebracht, des te intensiever 
wordt het rekenwerk, maar des te meer 
weerspiegelt de ontwerpbrand een na-
tuurlijke brand.

Eurocode onderscheidt verschillende 
brandmodellen, met elk een bijhorende 
brandcurve die het verloop van de tem-

peratuur in de tijd beschrijven. We ver-
melden de drie belangrijkste:

  Standaardbrand  (of nog de ISO 834 
brand): Dit model wordt aangewend 
wanneer geen extra informatie over 
de brand is gekend, en wordt veelvul-
dig toegepast; 

  Buitenbrand: Dit model is van toe-
passing voor branden die zich in bui-
tenatmosfeer voordoen, bv. brand on-
der een brug; 

  Koolwaterstofbrand: Dit model is van 
toepassing voor branden veroorzaakt 
door ontbranding van koolwaterstof-
fen (stookolie, diesel, ...) die geken-
merkt worden door merkbaar hogere 
temperaturen.

Het bepalen van de brandweerstand 
van een constructie is een ‘hot 

topic’. Het vergt enige kennis en 
ervaring van de ontwerper in kwestie. 

Waar men zich vroeger vaak moest 
behelpen met het toepassen van 
eenvoudige rekenregeltjes, kan u 

met het softwarepakket Diamonds 
van Buildsoft gebruikmaken van 

geavanceerde rekentechnieken zodat u 
de globale sterkte van een constructie 

tijdens brand kan begroten. 
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De minister beslist
Via het ministerieel besluit van 17 mei 
2013 zijn voor België de toegelaten be-
rekeningsmethodes vastgelegd waarmee 
de draagkracht en de stabiliteit van bou-
welementen bij brand moet worden ge-
controleerd. Volgens het besluit geniet 
de controle van de brandweerstand voor 
elementen onderworpen aan de stan-
daardbrand de absolute voorkeur, omdat 
deze toelaat elementen snel en makke-
lijk te beoordelen. Indien andere, meer 
geavanceerde, modellen en methodes 
worden gebruikt voor brandweerstand 
van bouwelementen, dan moet men 
daarvoor een afwijking aanvragen bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken.

Diamonds
BuildSoft is al meer dan 25 jaar gespeci-
aliseerd in software voor de berekening 
van constructies volgens Eurocode en 
nationale normen. In het softwarepro-
duct Diamonds zijn thermische en struc-
turele berekening perfect geïntegreerd 
in een gebruiksvriendelijke werkom-
geving. Alle berekeningen zijn volgens 
het ministerieel besluit, of men nu kiest 
voor het eenvoudige rekenmodel met de 
standaardbrandcurve of meer geavan-
ceerde brandmodellen. 

De klant defi nieert in de software de 
brand op basis van de opgelegde brand-

curve (standaard ISO 834 brand, uit-
wendige brand, koolwaterstofbrand of 
parametrische brand) en de vereiste 
brandweerstandsduur. Algemene staal-
profi elen, bv. I- of H secties, kunnen 
eenzijdig, driezijdig of alzijdig aan brand 
blootgesteld zijn, of omhuld zijn met een 
thermische coating. 

Men kan voor elke doorsnede verschil-
lende varianten van brandbescherming 
creëren met als doel snel de optima-
le bescherming te bepalen. Diamonds 
beschikt over een geavanceerd ther-
misch rekenhart dat in staat is om 

de thermische respons te berekenen 
voor zowel slanke staal- als massieve 
betondoorsnedes. 

Er is toegang tot alle resultaten van de 
thermische responsberekening via een 
detailweergave van de opgewarmde sec-
tie. De geanimeerde weergave geeft de 
opwarming van de sectie in de tijd weer.

Op www.buildsoft.eu/gratistrial kan 
u een gratis 30-dagen testversie van 
Diamonds downloaden. De support-
dienst staat ter beschikking voor al 
uw vragen.

Colorcoat Compass helpt ontwerpers 
om binnen enkele minuten een kleur-
keuze te maken voor hun voorgelakte 
stalen gebouwbekleding op basis van 
productkeuze, beschikbaarheid, uit-
voerbaarheid en garantieniveau. 

Vrijwel elk object kan binnen een aan-
tal seconden worden gescand voor een 
kleurenmatch. Het digitale kleursysteem 
biedt vervolgens gedetailleerde informa-
tie over elke kleur om vast te stellen of er 
een exacte match bestaat met de stan-
daard Colorcoat HPS200 Ultra- en Color-
coat Prisma-kleurenreeksen, of een spe-
ciale kleur die eerder is afgestemd via de 
Repertoire kleur consultancy.

Colorcoat Compas omvat een zoek-
functie voor RAL-kleuren om snel te 
zoeken binnen de kleurendatabase 
via RAL classic, RAL design en Bri-
tish Standard kleurcodes; levert de-
tails over de Confi dex-garantie op basis 
van bouwlocatie, toepassing en kleur; 
laat complementaire kleuren zien voor 

aansluiting bij uw kleurselectie en is 
beschikbaar via de vertegenwoordi-
gers van Tata Steel en de Colorcoat-

leveranciers. Van alle gekozen kleuren 
kan eenvoudig een kleurstaal besteld 
worden. 

Colorcoat Compass helpt de juiste kleur kiezen
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Nieuwe normen voor boutverbindingen

Pgb-Europe is een Belgische groothan-
del gespecialiseerd in de verdeling van 
bevestigingsmaterialen, verankeringen 
en gereedschappen. Het familiebedrijf 
hecht veel belang aan een persoonlij-
ke aanpak en een hoge kwaliteits- en 
servicegraad. 

Pgb-Europe heeft een volledig assor-
timent op voorraad in zowel elektroly-
tisch verzinkte als thermisch verzinkte 
uitvoering die voldoen aan de norm EN 
15048. Bouten en moeren moeten sa-
men verpakt zitten in een ongeopende 
verpakking en het etiket is voorzien van 
het CE-logo en de noodzakelijke verwij-
zingen volgens de norm. Op de bouten 
staat behalve de sterkteklasse en het 
kopmerk ‘SB’ als verwijzing naar ‘Struc-
tural Bolting’. De boutensets zijn ver-
krijgbaar uit voorraad en omvat M12 tem 
M36.

Pgb-Europe is sinds 2010 de exclusieve 
verdeler voor België van Fuchs voorge-
spannen boutverbindingen die voldoen 
aan de Europese normen EN 14399-4 
en EN 14399-6 voor staalconstructies. 
Fuchs is een Duitse fabrikant van HV-

boutensets klasse 10.9/10, thermisch 
verzinkt, K-klasse K1. De Fuchs HV-
bouten levert pgb-Europe uit voorraad 
voor de maten M12 tot en met M36. 
Grotere afmetingen zijn verkrijgbaar op 
aanvraag. 

Fuchs HV-boutensets worden bij voor-
keur voorgespannen tot ‘0,63 fub As’ met 
een momentsleutel of tot ‘0,7 fub As’ via 
de gecombineerde methode. Buiten de 
voorgeschreven eisen van de Europese 
standaard worden extra tests door de fa-
brikant uitgevoerd om de veiligheid van 
deze bevestigingsmaterialen te kunnen 
garanderen. 

Op elke HV-bout en HV-moer wordt tij-
dens de productie een identificatiecode 
gestampt. Elke stap wordt tijdens de 
productie gelogd zodat er steeds een 
volledige traceerbaarheid is, van afge-
werkt product tot aan het ruwe materi-
aal. Doorheen de verschillende stappen 
worden sterkteproeven uitgevoerd en 
opgenomen in een productiecontrole-
inspectierapport. Op aanvraag kan per 
bestelling echter nog steeds een sup-
plementair 3.1-certificaat verkregen 
worden.

Lindapter
Sinds 1 oktober 2014 is pgb-Europe de 
officiële verdeler van Lindapter-produc-
ten in België en Luxemburg. Al meer 
dan 80 jaar heeft Lindapter een geres-
pecteerde reputatie als uitvinder en pi-
onier op het gebied van klemsystemen 
voor staalconstructies. Het bedrijf levert 
een door onafhankelijke instituten goed-
gekeurd en exclusief assortiment beves-
tigingsmiddelen voor staalconstructies, 
plafonds en stalen vloeren.

Het Lindapter-assortiment bestaat uit 
onderstaande groepen:

De nieuwe Europese normen voor 
het ontwerp en de berekening van 
staalconstructies volgens EN 1090 
komen met een nieuwe serie Europese 
normen voor niet-voorgespannen 
(EN 15048) en voorgespannen 
boutverbindingen (EN 14399). 
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Bevestigingen voor staalconstruc-
ties: De constructiestaalbevestigin-
gen kunnen worden toegepast zon-
der dat op de montagelocatie boren 
of lassen noodzakelijk is en ze zijn 
geschikt voor nagenoeg elke maat/
vorm staalprofiel in een breed scala 
toepassingen; 
Bevestigingsmiddelen voor holle 
koker-profielen: De Hollo-Bolt eli-
mineert de noodzaak van het aan-
brengen van door-en-doorbouten of 

lassen bij holle constructieprofielen 
of andere staalconstructies die maar 
van één kant bereikbaar zijn. Met de 
Hollo-Bolt kunnen constructies snel 
en veilig worden opgebouwd door 
eenvoudig het product in voorge-
boorde gaten te plaatsen en deze 
vervolgens met handgereedschap 
vast te draaien; 
Systemen voor plafondbevestigin-
gen: Ook voor plafondbevestigingen 
heeft Lindapter verbindingselemen-

ten die geschikt zijn voor alle gang-
bare profielen zoals CMF, Tata Steel, 
Kingspan, SMD, enz; 
Ophangbevestigingen: Lindapter le-
vert eenvoudig te monteren oplossin-
gen voor het ophangen van installa-
ties aan constructieve of secundaire 
liggers, zoals de ophanging van hvac-
apparatuur, leidingen, brandbevei-
liging/sprinklersystemen, verlaagde 
plafonds en elektrische apparatuur; 
Vloerbevestigingen: Lindapter paste 
zijn bevestigingsconcept toe op sta-
len vloeren en ontwikkelde een reeks 
innovatieve producten die het moge-
lijk maken zonder boren of lassen, en 
daardoor snel en voordelig, traan-
plaat of stalen roosters te monte-
ren. Het is niet noodzakelijk toegang 
te hebben tot de onderkant van de 
vloer, zodat dure steigers of hoog-
werkers niet nodig zijn. Snelle en 
veilige montage vanaf de bovenkant 
van de vloer, vaak door slechts één 
monteur, waardoor de montagekos-
ten aanzienlijk worden verlaagd.

Voorkomen van straatbeeldvervuiling

Streetclutter
In Engeland wordt de vervuiling van het 
straatbeeld door te veel palen ook wel 
‘streetclutter’ genoemd. Councils wor-
den daar aangespoord om zich te ont-

doen van onnodige verkeersborden, 
vangrails, reclameborden en verlich-
tingspalen om straten netter en minder 
verwarrend te maken voor automobi-
listen en voetgangers. Steden als York 

“Een brede weg met veel 
verkeersborden is net als zeggen, 
ga je gang, maak je geen zorgen, 
rij zo snel als je wilt, er is toch geen 
noodzaak om aandacht te besteden 
aan je omgeving. En dat is een 
heel gevaarlijke boodschap.” Dit 
is een uitspraak van wijlen Hans 
Monderman, een verkeerskundige 
die met zijn project ‘Shared Space’ 
de internationale pers haalde. Door 
het verwijderen van verkeersborden 
moeten weggebruikers weer 
voor zichzelf gaan denken, is 
de visie van Monderman. Ze 
gaan daardoor langzamer rijden 
en zorgen zelf voor een betere 
doorstroming van het verkeer.

In Engeland wordt de vervuiling van het straatbeeld door te veel palen ‘streetclutter’ genoemd.

STAAL EN ALUMINIUM
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Voordelen van de Multipole
Gemaakt van aluminium, licht in gewicht;
Intern ventilatiesysteem voorkomt vocht;
Het klemsysteem kan keer op keer gebruikt worden voor de verschillende 
accessoires;
De palen hebben een langere levensduur door de stevige structuur;
Botsveilig.

De multifunctionele verlichtingspalen kun-
nen ook voor decoratieve doeleinden ingezet 
worden, zoals deze masten in Qatar.

zijn zelfs een ‘anti-clutter’-campagne 
gestart, waarbij planners zich aan een 
checklist moeten houden.

Multifunctionele palen
Een oplossing voor het streetclutter-
probleem is het samenvoegen van ver-
schillende toepassingen in één paal. Dit 
maakt ruimte vrij en verbetert de omge-
ving visueel en operationeel. Deze palen 
worden ook wel multifunctionele palen 
genoemd. 

Een voorbeeld hiervan zijn de honderd 
verlichtingspalen die Philips onlangs in 
Los Angeles heeft geplaatst met 4G-net-
werk erin. De speciale verlichtingspalen 
zijn volgens Philips een voorbode van 
‘the internet of things’: een voorgestelde 

ontwikkeling van het internet, waarbij 
alledaagse voorwerpen zijn verbonden 
met het netwerk en gegevens kunnen 
uitwisselen.

Multipole van Sapa
Sapa Pole Products is ook een leveran-
cier van multifunctionele palen (in sa-
menwerking met Metro Smart Inter-
national FZCo.). De veelzijdige palen 
bestaan uit een modulair en fl exibel sys-
teem. Het gestructureerde aluminium 
profi el maakt het mogelijk diverse ele-
menten met verschillende functies te 
combineren en daarmee de palen hun 
multifunctionele karakter geven. De in-
terne versterking maakt het mogelijk om 
aanzienlijke lasten te bevestigen aan de 
paal en maakt het geschikt voor alle ter-
rein categorieën.

Zelf aandachtig bij het verkeer betrok-
ken zijn, is uiteraard zeer belangrijk voor 
de veiligheid in de openbare ruimte. De 
multifunctionele verlichtingspalen zijn 
hierin een ondersteunende factor. Dat is 
de boodschap die Sapa mee wil geven. 

t
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Wegwijs in de soorten inox

Types roestvast staal
Er is niet niet één enkel type roestvast 
staal – er bestaat een breed spectrum 
aan materialen, elk met zijn specifieke 
eigenschappen. De Europese normen 
beschrijven een vijftigtal types roestvast 
staal voor de bouwsector, daarnaast zijn 
er nog enkele honderden voor andere 
toepassingen.

De eerste, en ook in de bouw de meest 
gebruikte, types zijn de ‘austenitische’ 
rvs-soorten. Dit type materiaal wordt 
ook voor keukengerei, spoelbakken of 
in de zuivelindustrie gebruikt. Bij de 
consument staat het bekend onder de 
naam ‘18/8’ of ‘18/10’, omdat het onge-
veer 18% chroom en 8 tot 10% nikkel 
bevat. Dit materiaal dat volgens de Eu-
ropese EN-normen 1.4301 en volgens de 
Amerikaanse ASTM-normen 304 heet, 
is de meest gebruikte vertegenwoordi-
ger van de familie ‘austenitisch roestvast 
staal’, dit zijn ijzer-chroom-nikkel lege-
ringen. Zij combineren een hoge corro-
siebestendigheid met een uitstekende 
vervormbaarheid en lasbaarheid. Boven-
dien zijn ze uitermate geschikt voor het 
slijpen en polijsten. Met een gepaste uit-
rusting kunnen lasnaden onzichtbaar af-
gewerkt worden.

Door molybdeen (Mo) aan de lege-
ring toe te voegen wordt de corrosie-
weerstand duidelijk verhoogd. Het type 
1.4401 (316) en zijn varianten zijn ook 
voor corrosieve atmosferische omge-
vingen geschikt, bv. zeeklimaat, locaties 
langs wegen waar strooizout wordt ge-
bruikt (blootstelling aan chloriden) of 
industriële omgeving (aanwezigheid van 
zwaveldioxide). Het Atomium in Brussel 
en het Justitiepaleis in Antwerpen (foto 
2) werden met een dergelijk type roest-
vast staal bekleed.

Er is niet niet één enkel type 
roestvast staal.

Een tweede groep roestvast staal wordt 
‘ferritisch’ genoemd. Dit zijn ijzer-chroom 
legeringen die geen (of nauwelijks) nik-
kel bevatten en daardoor als allerbelang-
rijkste voordeel hebben dat ze stabieler 
zijn inzake prijs. In onze dagelijkse omge-
ving treffen we vooral de types met 17% 

Alhoewel ‘inox’ wellicht het meest 
gebruikt wordt in onze taal, spreken 

we liever van roestvast staal 
(rvs). Deze specifieke types staal 

hebben per definitie een minimaal 
chroomgehalte van 10,5% en een 

maximaal koolstofgehalte van 1,2%. 
Als deze twee voorwaarden vervuld 

zijn, ontstaat een beschermende, 
zelfherstellende chroomrijke oxidelaag 

– de passivatielaag. Deze laag is 
volledig transparant en slechts enkele 

miljoensten van een millimeter dik. Als 
deze laag wordt verwijderd, bv. door 
bewerking van het materiaal of door 

beschadiging, vormt zich spontaan 
een nieuwe laag in aanwezigheid 

van zuurstof (bv. uit lucht of water). 
De passivatielaag maakt een 

bijkomende corrosiebescherming 
door metaal- (galvanische) of 

organische laag (lakken) overbodig. 
De corrosiebestendigheid is 

dus een intrinsieke eigenschap 
van het materiaal en hangt 
niet af van een bijkomende 

bescherming van het oppervlak.
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chroom aan, bv. in de trommels van was-
machines en droogautomaten. Hetzelfde 
materiaal, 1.4016 (430), wordt in de 
bouw voor wandbekledingen (onder 
meer in liften en wandpanelen) gebruikt. 
Andere ferritische types met bijkomende 
legeringselementen zoals titaan (Ti) en 
niobium (Nb) in het geval van 1.4509 
(441) of molybdeen (Mo) bij 1.4521 
(444) worden ook voor dakbedekking of 
in de technische installaties van gebou-
wen (boilers, drinkwaterleidingen) 
gebruikt.

Een derde groep blinkt uit inzake me-
chanische eigenschappen - de ‘austeni-
tisch-ferritische’ of ‘duplex’-types. Op-
gelet: duplex roestvast staal mag niet 
worden verward met het ‘duplex-sys-
teem’ (verflaag op thermisch verzink-
te elementen) toegepast op bouwstaal. 
Naast een bijzonder hoge corrosieweer-
stand hebben ‘austenitisch-ferritische’ 
rvs types ook uitstekende mechanische 
eigenschappen. Zij worden toegepast 
in zware structuren, zoals bv. (voetgan-
gers)bruggen die geen bijkomende op-
pervlaktebescherming nodig hebben, 
zelfs in een kustomgeving. De Fonda-
tion Louis Vuitton in Parijs is een recent 
voorbeeld van een prestigieuze architec-
tonische toepassing in de staalbouw.

Voor alle types roestvast staal 
geldt dat het gehalte aan 

chroom, molybdeen en stikstof de 
corrosiebestendigheid bepaalt.

Het meest bekende type in de duplex-
familie is rvs 1.4462 (commercieel ook 
‘2205’ genoemd, waarbij de 22 staat voor 
plusminus 22% chroom en de 05 staat 
voor ongeveer 5% nikkel ). De vloei-
grens Rp0,2 heeft hier een typische 
waarde van 620 Mpa en de treksterkte 
een waarde van 840 Mpa (koudgewalste 
vlakke producten). De zogeheten ‘Lean 
Duplex’-types zoals 1.4062 (2202) kun-
nen een alternatief vormen voor gewoon 
staal, maar ook voor de rvs-types 304 en 
316, op voorwaarde dat ook de potenti-
ele diktereductie wordt aangesproken.

Voor alle types roestvast staal geldt dat 
het gehalte aan chroom, molybdeen en 
stikstof de corrosiebestendigheid be-
paalt. De chemische samenstelling laat 
dus toe het algemene niveau van corro-
siebestendigheid goed in te schatten.

Oppervlakte  af-
werkingen
EN 10088-4 bevat de benamingen van ar-
chitectonische oppervlakteafwerkingen 
voor roestvast staal. De benaming is sa-
mengesteld uit een nummer (1 = warmge-
walst, 2 = koudgewalst) en een letter (D 
voor mat [‘dull’], B voor glanzend [‘bright’], 
R voor spiegelend [‘reflective’] enz.).

Economisch gezien behoren gewalste 
oppervlakken zoals 1D, 2D, 2B en 2R tot 
de meest interessante mogelijkheden. 
Zowel platen als coils (staal op rol) zijn 
verkrijgbaar als geslepen oppervlakken 
met verschillende korrelgrootten. Door 
patroonwalsen kan aan het oppervlak 
een structuur worden gegeven (generf-
de, lederen en andere patronen behoren 

tot de vele mogelijkheden). Dit geeft het 
materiaal een minder reflecterende aan-
blik en kan ook krassen en deuken mas-
keren. Het kleuren kan elektrolytisch 
worden uitgevoerd, door fysische damp-
afzetting (PVD) of door organische en 
nanotechnologische coatings aan te 
brengen. Het combineren van produc-
ten en processen geeft haast onbeperkte 
mogelijkheden.

Bouwtoepassingen
De combinatie hoge corrosiebestendig-
heid en goede mechanische eigenschap-
pen maakt het materiaal geschikt voor 
gebruik in lichte en filigrane construc-
ties. Rolgevormde en lasergelaste pro-
fielen zijn in vrijwel alle afmetingen le-
verbaar. Austenitisch roestvast staal 
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wordt veel gebruikt bij beglaasde gevels 
en andere secundaire constructies. Du-
plex (austenitisch-ferritisch) rvs wordt 
ook gebruikt in zware constructies, zoals 
voetgangersbruggen in kuststreken.

Trappen, leuningen en 
straatmeubilair
Door de combinatie van hoge mechani-
sche sterkte en een aantrekkelijk uiter-
lijk is roestvast staal een ideaal materiaal 
voor het maken van trappen en leunin-
gen. De austenitische types zijn in een 
atelieromgeving gemakkelijk af te wer-
ken en laten zich ook op de werf goed 
lassen en polijsten zo dat de lasnaden 
onzichtbaar worden.

Binnentoepassingen
Roestvast staal biedt haast onbeperkte 
mogelijkheden voor het bekleden van 
wanden, plafonds en kolommen, maar 
ook voor deuren en liftkabines. Van-
uit prijstechnisch oogpunt is ferritisch 
roestvast staal een bijzonder goede keu-
ze voor interieurs. Roestvast staal is 
goed te combineren met andere materi-
alen, zoals glas, hout of steen.

Gevelbekleding
Een van de voordelen van roestvast staal 
is zijn uitstekende buigzaamheid. Cas-
settes en andere elementen kunnen met 
een extreem kleine buigradius (buigra-
dius = materiaaldikte) worden vervaar-
digd. Op aanwijzing van de architect kun-
nen vormen op maat worden gemaakt. 
Een blinkende finish kan de warmte van 
het gebouw weerkaatsen en daarmee de 
noodzaak tot koeling beperken. Elek-
trochemisch gekleurd roestvast staal is 
ongevoelig voor uv-licht. Aangezien de 
kleur alleen afhankelijk is van de lichtin-
terferentie en er geen kleurstoffen wor-
den gebruikt, zal de kleur na verloop van 
tijd niet vervagen.

Dakbedekking
Stalen dakplaten kunnen op twee ma-
nieren verbonden worden. Het systeem 
met staande naad is in essentie hetzelf-
de zoals dit bij andere metalen dakbe-
dekkingen wordt toegepast. Naast deze 
traditionele optie kan roestvast staal als 
dakbedekking ook met een gelaste rol-
naad geplaatst worden, zoals dit bij het 
dak van het Justitiepaleis in Antwerpen 

werd uitgevoerd. Het resultaat is een 
volledig waterdichte naad, die zelfs in 
delen met stilstaand water intact blijft. 
Roestvast staal is het enige metalen ma-
teriaal dat geschikt is voor platte daken 
zonder helling.

De eventuele aangebrachte matte tin-
laag zorgt ervoor dat het materiaal op 
een ‘decoratieve wijze’ veroudert, zon-
der iets af te doen van de natuurlijke 
corrosiebestendigheid van het basisme-
taal. De coating vergemakkelijkt ook het 
solderen. Het klassieke austenitische 
type 1.4301 (304) voldoet in normale 
stedelijke omgevingen uitstekend. Om-
dat het materiaal zijn vervormbaarheid 
bij lage temperaturen behoudt, kunnen 
ook in de winter dakbedekkingswerken 
worden uitgevoerd - zelfs tijdens peri-
odes van vorst (dat in tegenstelling tot 
veel andere types van metalen daken 
met staande naad).

 Tekst: Koen Michielsen (Infosteel), 
gebaseerd op een publicatie van Eu-

roInox in het Infosteel-magazine. 
Meer informatie vind je op  

www.infosteel.be/nl/materiaal/ 
producten/roestvast-staal.html.

Veel staal aanwezig in nieuw bedrijfsgebouw Haelvoet nv

Stalen wenteltrap = logo bedrijf

Haelvoet produceert comfortabele, ele-
gante en duurzame meubelen voor zie-
kenhuizen, woonzorgcentra en andere 
zorginstellingen. Het bedrijf heeft zijn 
stek op een industrieterrein waar een 

aantal regionale bedrijven met industri-

ele gebouwen gehuisvest zijn.

Het nieuwe volume werd over het be-

staande kantoorgebouw/toonzaal ge-

BURO II & ARCHI+I tekende de 
plannen voor de uitbreiding en 
renovatie van de kantoor- en 
bedrijfsgebouwen van de firma 
Haelvoet in Ingelmunster. In die 
plannen was ook plaats voor 
een opvallende wenteltrap. 
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bouwd en fl ankeert de volledige produc-
tiehal. De opdrachtgever wilde vooral 
dat het nieuwe gebouw over de gehele 

lengte het bedrijf een karaktervolle uit-
straling bezorgde. Daarbij moest dui-

delijk worden hoezeer Haelvoet nv de 
markt benadert op een innoverende 
manier en hoe men dit doet met zo-
wel spraakmakend design als een hoge 
kwaliteit. 

De materialisatie is eenvoudig 
en sober.

BURO II & ARCHI+I ging bij dit project uit 
van twee bouwlagen. Het bestaande, één-
laagse architecturaal gedateerde pand 
met traditionele lichtgekleurde bakstenen 
werd in het project geïntegreerd en we 
brachten over bijna de volledige lengte 
een totaal nieuw volume daar bovenop 
aan. Op de eerste verdieping voorzagen 
we meteen ook een ruim terras. 

De materialisatie is eenvoudig en so-
ber: een zwarte metalen gevelbekleding 
wordt gecombineerd met houten gevel-
bekledingen en grote glaspartijen. Om 
het gebouw een eigen gezicht te bezor-
gen, werd bij het volledige bovenste vo-
lume gekozen voor een accentuerende, 
zwarte metalen gevelbekleding, die be-
neden ‘uitkraagt’ over de zijkanten van 
het gebouw. Bij dat alles spelen grote 

Technische specifi caties
Het staal van het gebouw beantwoordt aan de technische voorschriften en aan 
de kwaliteit aangeduid in volgende referentienormen: NBN EN 1990 (alle delen), 
NBN EN 1991 (alle delen), BN EN 1993 (alle delen), NBN EN 1994 (alle delen). 
De warmgewalste producten zijn tevens voorzien van een CE-markering, con-
form richtlijn 89/106/EEG.

Detaillering staalstructuur gebouw: 

Metalen kolommen - I-profi elen: VH kg 60 073,036 
HEB220 / HEB240 / HEB300 /HEB400 / HEB450 / HEA120 / HEA160 / 
HEA160
Metalen kolommen – kokerprofi elen: VH kg 257,761 
Kokerprofi el 200/200/6,3 - Kokerprofi el 80/40/4 - Kokerprofi el 80/80/8
Metalen kolommen – warmgelast profi el: VH kg 2 647,477
UPN120 / UPN180 / UPN240 / UPN300 / L50x50x5 / L60x60x6 / L100x100x10
Metalen liggers – I-profi el: VH kg 118 951,671
HEA160 / HEA280 / HEA300 / HEA340 / HEA500 / HEA600 / HEA650 /
HEB180 / HEB220 / HEB300 / HEB500 / HEB800 / IPE240
Metalen liggers – kokerprofi el : VH kg 9 026,556
Kokerprofi el 120/120/5 - Kokerprofi el 500/300/12,5 - Kokerprofi el 80/40/4 - 
Kokerprofi el 80/80/8 Kokerprofi el 180/80/4- Kokerprofi el 80/80/5
Metalen liggers – warmgewalst profi el  VH kg - 1 017,259
UPN120 - UPN180- UPN240- L50x50x5

Staalstructuur trap

Voor de staalstructuur van de trap werden 2.800 kg staalprofi elen (HEB- en 
HEM-profi elen + kokerprofi elen) en 2.800 kg borstwering in staalplaat gebruikt.
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glaspartijen, die vooral op de eerste ver-
dieping domineren, een belangrijke rol. 
Doel was om zoveel mogelijk natuurlijk 
daglicht binnentrekken en zo een aange-
name werkomgeving creëren.

De opbouw gebeurde met stalen portie-
ken op een raster van 6 m, en is op 90 paal-
funderingen gezet. Doordat de kolommen 
zo dicht mogelijk tegen de bestaande ge-
bouwen moesten staan, is per kolom een 
dubbele paalkop met evenwichtsbalk en 
een trekpaal voorzien. Er werd gekozen 
voor een staalstructuur, omdat het nog-
al grote overspanningen zijn, en de balk-
hoogte beperkt moest blijven wegens de 
hoogte van het gelijkvloers. 

De staalstructuur omvat 200 ton profi el-
staal. De nieuwe kolommen voor de be-
staande voorgevel gaven ook de moge-
lijkheid om nieuwe isolatie en een nieuw 
afwerking op het gebouw te zetten. Op 
de verdieping werd voor geprofi leerde 
staalplaten gekozen. De gevelbekleding 
bestaat uit Kingspan Micro-Rib 150 mm 
pir-isolatie. 

Zwarte olie
In de inkom is een stalen wenteltrap 
voorzien, die in bovenaanzicht de vorm 
heeft van het driehoekige logo van het 

bedrijf. De zijkanten van de trap wor-
den gevormd door een geplooide en ter 
plaatse gelaste aluplaat van 10 mm. De 
inwendige staalconstructie is bekleed 
met vlakke en gewalste alu-platen. De 
traptreden werden uitgevoerd met mas-
sieve lamellenparket, afgewerkt met 
zwarte olie. De getorste onderzijde werd 
bekleed met kunststoffolie.

Opvallend is ook de aanpak van de bui-
tenruimte. Om het nieuwe gebouw zo 
goed mogelijk in zijn omgeving te inte-
greren, ging heel wat aandacht naar de 
aanleg van de parkeerruimtes en werden 
zowel bomen als planten (met onder an-
dere siergrasborders aan weerszijden) 
rijkelijk voorzien. 

Bij de parkings was het vooral van be-
lang dat deze optimaal waterdoorlatend 
werden gemaakt en werd daarom geko-
zen voor de waterpasserende steen per-
fora. Deze parkings werden aangevuld 
door betonverhardingen in uitgewassen 
of geborsteld beton.

Bouwteam Haelvoet
(Landschaps)architectuur, project-
management en studies stabiliteit 
en technieken: BURO II & ARCHI+I

Veiligheidscoördinatie: VeCoBo 
bvba

Hoofdaannemer: Beeuwsaert 
Construct

Grondwerken: Grondwerken BMV 
bvba

Paalfunderingen: Votquenne

Sandwichpanelen: Hosa

Aluminium schrijnwerk: Aludecor

Liftinstallaties: Coopman

Sanitair/HVAC: Develtere Chauffage

Metaalwerken: 
Lannoo-Metaalwerken

Elektrische installatie: Elektro 
Heemeryck

Polierbeton: Rapidsol

Chapes: Bob Defraeye

Binnenafwerking: Kordekor / 
Planokor

Parket: Woodstoxx

Houten gevelbekleding: Carpentier
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Waterdichte aluminium 
muurafdekplaten

De muurafdekplaat van Claerhout Alumini-
um wordt via een ingenieus systeem vast-
geklikt op het op maat gemaakte beugel-
profiel. Dat profiel – vervaardigd uit een 
speciale, moeilijk te buigen aluminium le-
gering – is aan de voegen voorzien van rib-
bels. Die zorgen ervoor dat eventueel insij-
pelend water naar de zijkant van de muren 
afgevoerd wordt.

Schroefloze 
muurkapmontage
Bovenop de muurbeugels komt een rot-
vrije mousse-strook die ervoor zorgt dat de 

muurkap letterlijk vastgeklemd kan worden 
over de beugels. Dankzij het clipsysteem 
hoeven aan de buitenkant geen schroeven 
of andere bevestigingen gebruikt te worden 
en wordt de waterdichtheid van de muur-
kap gegarandeerd. 

In het verleden werden muren 
doorgaans afgedekt met betonnen 

of arduinen dekstenen om 
waterdichtheid te garanderen. 

Vandaag biedt Claerhout Aluminium 
een stijlvol en tijdloos alternatief: 
een aluminium muurafdekplaat, 

aangepast aan de architectuur van 
het gebouw of de persoonlijke smaak 

van de klant. Het door Claerhout 
ontwikkelde systeem onderscheidt 

zich door zijn gebruiksvriendelijkheid 
en staat garant voor waterdichtheid. 

De op maat gemaakte muurkap uit alumi-
nium wordt over de beugel met mousse-strook 

vastgeklikt en standaard voorzien van een 
voegovertrek om de waterdichtheid te garan-

deren.

FOAMGLAS®-isolatie 
PERINSUL S & HL

Vermijdt  
 

Dikte: 5 - 15 cm
Breedte: 7 - 36,5 cm

www.foamglas.be
info@foamglas.be

02 352 31 82E
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Boorgaten zijn doorgaans de zwakke plek 
voor delamineren van lak en waterinfiltra-
tie en mogen enkel met kennis van zaken 

worden aangebracht. Aan de voegen wordt 
standaard aangeraden om een voegover-
trek over beide afdekplaten vast te klik-

Principetekening van een muurkapmontage: de klembeugel wordt op de muur gemonteerd en 
voorzien van rotvrije pvc mousse. Muurkappen en voegovertrek worden zonder doorboring op 
de beugel geklemd.

ken en vast te zetten met silicone. Zo krijgt 
water geen kans om tussen de platen te 
infiltreren.

Verhoogde windboord
Elke afdekplaat wordt in een helling van 3% 
geplaatst om stilstaand water op de kap te 
vermijden. Druiplijsten die aan beide zijden 
van de muur uitsteken, zorgen ervoor dat 
het water niet langs de muur naar beneden 
loopt en spoorvorming veroorzaakt. Opti-
oneel kan een verhoogde windboord voor-
zien worden. Die voorkomt dat het water 
van de afdekplaat geblazen wordt en bv. op 
een lager gelegen verdieping terechtkomt. 

Maatwerk
Het volledige systeem wordt op maat en ‘in 
house’ gemaakt bij Claerhout Aluminium. 
“Ons team staat in voor het volledige pro-
ductieproces. Van de opmeting over het 
uittekenen van de plannen tot het vervaar-
digen en het plaatsen van de afdekplaten. 
Zowel bij de muurafdekplaten als bij de alu-
minium dakrandprofielen – onze andere 
productgroep – streven wij naar technisch 
kwalitatieve oplossingen uit aluminium die 
functionaliteit en esthetiek combineren tot 
het gewenste eindresultaat. Dit alles gaat 
gepaard met een vakkundige service. We 
zien onze producten dan ook als ‘de kroon 
op het werk van onze klanten’”, vertelt alge-
meen directeur Jef Wilmots. 

Maak uw vacatures nu bekend via Bouwkroniek, wekelijks gelezen 
door 20.000 professionals uit de bouw- en industriesector!

Informatie en voorwaarden?

Contacteer ons op het  telefoonnummer +32 2 894 29 50 
of mail naar:  bouwvacature@bouwkroniek.be

Op zoek naar ervaren medewerkers?
De geknipte kandidaten rechtstreeks bereiken?


