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Think different. 



AAC

Architecture

Erfgoed

>

Overheidsopdrachten

>

Passiefwoningen

>

Circulaire economie?



• Verrekeningen en tegenvallers in duurzame projecten

• Veroudering van de voorschriften van de opdracht 

• Moeilijkheid om uitvoeringsplannen te verkrijgen

• Ontdekking van nieuwe problemen tijdens de werken

Een van de redenen  

Gebrek aan natuurlijke kwalificatie op alle niveaus

Denkpiste 

Tijd besteden aan de pedagogische toelichting op de 

bouwwerf 

VASTSTELLINGEN



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

● Voorstellen van onze moeilijkheden bij de werken

● Advies om valkuilen te vermijden



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. DIMENSIONERING VAN DE 

ARCHITECTUUR IN HET KADER VAN 

NIEUWE ISOLATIEDIKTEN

II. WEERSTAND VAN HOUTSKELETTEN VS 

RUWBOUW UIT HARDE MATERIALEN

III. LEIDINGEN EN ISOLATIE

IV. REGENWATER & ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING



Vrije doorgang voor mensen met een handicap

BRON AAC CRAETVELD

● Te lage isolatiedikten 

● Dikten deuren / vrije doorgang 95 cm

● GSV / PBM’s 50 cm vrij aan kant deurkruk 

I. DIMENSIONERING IN HET KADER VAN NIEUWE ISOLATIEDIKTEN

Liftbordes

HAL

Betonnen 

trap

LIFT



Vrije doorgang voor brandveiligheid

BRON AAC WIELS

● Vluchtbreedte van minstens 80 cm uitgezonderd hoogte handleuning

● Tegenstrijdigheid met nieuwe norm betreffende de minimale hoogte van borstweringen

● Onmogelijk om langs binnen te isoleren 

I. DIMENSIONERING IN HET KADER VAN NIEUWE ISOLATIEDIKTEN



Bevestiging van de borstweringen

BRON AAC HUIS VAN HET NEDERLANDS

● Isolatiedikten > groot koppel 

bevestiging borstweringen > 

goedkeuring door ingenieur

● Constructeur metaalwerk 

verdeelt en assembleert de 

borstwering in twee delen > 

minder stijfheid

● Te hoge flexibiliteit > 

opdrachtgever vraagt 

versteviging 

I. DIMENSIONERING IN HET KADER VAN NIEUWE ISOLATIEDIKTEN



ETICS: Bevestiging van balkons en borstweringen & R60?

BRON AAC ETTERBEEKSE HAARD

● Verkeerd aangepaste 

wachtankers 

● Wijziging: montage met 

gewricht

● REI-bescherming trekstang als 

supplement

● REI-bescherming inwerking

● Brandwerende meter & 

thermische onderbreking

I. DIMENSIONERING IN HET KADER VAN NIEUWE ISOLATIEDIKTEN



Compartiment REI 60 en R60-structuren + waterschade 

BRON AAC LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS 

● Eis brandweer R60 dakstructuur

● Geen gecertificeerde wand uit caissons > platen REI 

60

● REI 60 = PROMAT of dubbele 

FERMACELL/GYPROC

● Waterschade als gevolg van vertraging planning 

dakwerker

II. BRANDWERENDHEID/WATERVASTHEID VAN HOUTSKELETTEN



Onvoldoende voorlopige bescherming - schade - aantasting 

EPDM

BRON AAC GEMEENTE SCHAARBEEK

● Slecht planningsbeheer: houtskeletten verdragen geen water <> RB uit harde materialen

● Bewaking planning + kwalitatieve voorlopige afdichtingen: gewone zeilen zijn verboden

● Vervormde panelen - vochtige cellulose - details REI aangetast - beschadiging m.b.t. luchtdichtheid

● Aantasting van EPDM-daken - dakwerker gespecialiseerd in EPDM - inspectie door de leverancier 

vragen?

II. BRANDWERENDHEID/WATERVASTHEID VAN HOUTSKELETTEN



Hoge gebouwen  wanden REI 240 >< bijv. Grondelstoren

BRON AAC GEMEENTE ANDERLECHT

● Uitbreiding aan de voet van een hoog gebouw 

● Wanden REI 4 uur tussen toren en houten uitbreiding

● Geen gecertificeerde wand uit caissons

> platen REI 240

● Gebruik van PROMAT voor wanden REI

II. BRANDWERENDHEID/WATERVASTHEID VAN HOUTSKELETTEN



Brandwerende meter ETICS?

BRON AAC VLAAMSE OVERHEID

● De technische dienst van STO raadt aan stroken van 30 cm minerale wol te voorzien voor de hoge gevels uit 

EPS om gevelbranden te voorkomen

● De IDPB van de Vlaamse Overheid vraagt 1 meter brandwerendheid

● Het advies van de brandweer ligt tussen de twee in 

ADVIES TECHNISCHE DIENST STO ADVIES IDPB VLAAMSE OVERHEID

II. BRANDWERENDHEID/WATERVASTHEID VAN HOUTSKELETTEN



Isolatie van de leidingen volgens de EPB-reglementering 

BRON AAC GEMEENTE ANDERLECHT  

● Bevestiging van de leidingen en minimale EPB-isolatiedikten! 

● Opvragen van de technische fiches en de lijst van de dikten voor de werken

● Controleren van de effectief geplaatste dikten!

● Verplichte isolatie van de leidingen in verlaagde plafonds in woningen: bijzondere aandacht voor de 

EPB-eisen

III. LEIDINGEN EN ISOLATIE



Isolatie van de vloerplaten: denk aan de aannemer!

BRON AAC GEMEENTE SCHAARBEEK EN ANDERLECHT

III. LEIDINGEN EN ISOLATIE

● Moeilijke keuze: afvoerleidingen in de isolatie of onder de vloerplaat?

● Isolatie onder of op de vloerplaat: variant van de aanneming: een laag isolatiemateriaal + blok voor plaatsing 

van raamwerk

● Elektricien en loodgieter, het duivelse duo op het terrein: geen kabelbundels of grote leidingen in de isolatie 

● Correcte omhulling door isolatie eisen evenals een controle van het verval van de afvoerleidingen



Infiltratiegreppels en groendaken: onverwachte droogte

BRON AAC SIBELGA

● Te sterk zandhoudende ondergrond → de greppels staan droog en de vegetatie ontwikkelt zich slecht

● Verkeerde plaatsing van klei op de bodem van de greppel. Na enkele jaren verrijkt de bodem en stabiliseert

de situatie zich

● Intensief groendak met beperkte dikte → eventueel automatische besproeiing voorschrijven

IV. REGENWATER EN ONMIDDELLIJKE OMGEVING



Infiltrerend stormbekken: geduld wordt beloond 

BRON AAC CRAETVELD

● Klei in de samenstelling van de Brusselse ondergrond > opgelet bij de voorbereiding van de grond voor 

beplanting na de werken 

● Bekken met kleibodem → voldoende dikke laag zand en teelaarde voorzien voor horizontale infiltratie

● Het eerste jaar zal het bekken op een dode kleipoel lijken

● Na enkele jaren zal de biodiversiteit aan terrein hebben gewonnen en zal er zich opnieuw een laag teelaarde 

hebben gevormd 

IV. REGENWATER EN ONMIDDELLIJKE OMGEVING



DONDERBERG: infiltratie niet compatibel met kinderen

BRON AAC DONDERBERG

● De stad heeft de 100 % doordringbare oppervlakten verminderd: vervanging van de houtspaanders door EPDM

● De kinderen hebben de beplantingen, de gevallen bladeren en het gras vertrappeld

● De stad heeft de beplantingen niet onderhouden. De beplante zones hebben modderstromen gegenereerd. 

● De resten van bladeren en modder hebben geleid tot een afdichting van klinkers en EPDM → overstroming 

→ schade binnen

 De bodem verluchten (zand + teelaarde)  De beplantingen beschermen  Houtspaanders, zand, 

poreuze bestrating aanbrengen 

IV. REGENWATER EN 

ONMIDDELLIJKE OMGEVING
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IV. REGENWATER EN 

ONMIDDELLIJKE OMGEVING



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

● Denk anders!

● Wees altijd op uw hoede!

● Leg desnoods tienmaal hetzelfde uit!



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN: 

● GSV

www.stedenbouw.irisnet.be

● Gecoördineerde wetgeving Brandpreventie

www.rft.be/PIM/DOCUMENTS/MARKETING/HB-BN-NL.pdf

● Gids Duurzame gebouwen

> Energie > Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen 

(distributie en afgifte) > Voorzieningen | Leidingen en hulpstukken isoleren

> Water > Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

http://www.stedenbouw.irisnet.be/
http://www.rft.be/PIM/DOCUMENTS/MARKETING/HB-BN-NL.pdf
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/leidingen-en-hulpstukken-isoleren.html?IDC=9567
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/beheer-van-het-regenwater-op-het-perceel.html?IDC=114&IDD=5753
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