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Dikte 
cm 

Kwaliteitsklasse 
fbm / Mvs 

(15 / 2,2) 
(N/mm2 / T/m3) 

Volumieke 
massa van 
de beton-

metselsteen 
(kg/m3) 

Brand-
werend-

 heid 
R 

Geluidverzwakking- 
index

 Rw 
( a )  

Thermische 
conductiviteit 
van de beton-
metselsteen 

U 
(W/mK) 

 ( a ) 

Dikte isolatie cm

Geschat 
algemeen 

niveau 
thermische 

inertie

Snel 
bereikt 

thermisch 
comfort

Cellulair glas (CG) 
 = 0,038 (W/mK)  

Minerale wol (MW)
  = 0,031 (W/mK)

Geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS)  

 = 0,028 (W/mK) 

Bekleed polyurethaan 
(PUR/PIR) 

 = 0,023 (W/mK) 

Uren dB 
Klasse 

wand int.
Ui U=0,45 U=0,30 U=0,15 U=0,45 U=0,30 U=0,15 U=0,45 U=0,30 U=0,15 U=0,45 U=0,30 U=0,15 

Zware 
Blok 

Hol

9 
14 
19 
29 
14 
19 
29 

12/1,9 
8/1,6 

8/1,4 - 8/1,6 
7/1,4 - 8/1,4 

12/1,6 - 15/1,6 - 15/1,9 
12/1,6 - 15/1,4 - 15/1,9 

12/1,4 - 15/1,4 

1750 
1380 - 1400 
1240 - 1267 
1230 - 1267 
1380 - 1478 
1420 - 1478 
1273 - 1275 

-
1 
2 
6 
1 
2
6 

47 ( ** ) 
51 ( ** ) 
58 ( ** ) 

IIIa (**) 
IIb (**) 
Ib (**) 

0,74 
0,63 
0,63 
0,81 
0,81 
0,63 

7 
7 
6 
7 
7 
6 

12 
11 
11 
12 
12 
11 

25
 25 
24 
25
25 
24 

6 
6 
5
6 
6 
5 

10 
9 
9 

10 
10 
9 

21 
21 
20 
21 
21 
20 

6 
5 
5 
6 
5 
5 

9 
9 
8 
9 
9 
8 

19 
19 
18 
19 
19 
18 

5  
5 
4 
5 
5 
4 

8 
7 
7 
8 
7 
7 

16 
16 
15 
16 
16 
15 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

Vol 
9 

14 
19 

12/2,2 - 15/2,2 
12/2,2 
12/2,2 

2000 - 2120 
1950 - 2010 
2000 - 2050 

1 
2 
4 

45 ( ** ) 
50 ( ** ) 
58 ( ** ) 

IIIb (**) 
IIb (**) 
Ib (**) 

1,32 
1,26 
1,32 

8 
8 
7 

12 1
2 

12 

26 2
6 

25 

6 
6 
6 

10 
10 
10 

21 
21 
21 

6 
6 
6 

9 
9 
9 

19 
19 
19 

5 
5 
5 

8 
8 
8 

16 
16 
16 

****
**** 
**** 

* 
* 
* 

Top
Argex 

 Hol 

9 
14 
19 
29 

5/1,2 
4/0,9 - 4/1,2 
3/0,9 - 4/1,0 

3/0,9 

1091 
845 - 1050 
800 - 950 

800 

1 
1 
2 
6 

49 ( ** ) / 41 
52 ( ** ) / 45 

IIIa (**) 
IIb (**) 

0,39 
0,28 
0,27 
0,27 

7 
6 
6 
4 

12 
11 
10 
9 

25 
24 
24 
22 

6 
5 
5 
4 

10 
9
9 
7 

21 
0 

20 
19 

6 
5 
4 
3 

9 
8
8 
7 

19 
18 
18 
17 

5 
4
4 
3 

8 
7 
7 
6 

16 
16 
15 
14 

** 
** 
** 
** 

*** 
*** 
*** 
*** 

Vol 
9 

14 
19 

5/1,2 
5/1,2 

5/1,2 - 6/1,2 

1091 - 1225 
1091 - 1150 
1091 - 1150 

2 
4 
6 

44 ( ** ) / 41 
51 ( ** ) / 47 
56 ( ** ) / 50 

IIIb (**) 
IIb (**) 
IIa (**) 

0,39 
0,39 
0,39 

7 
7 
6 

12 
11 
11 

25 
25 
24 

6 
6 
5 

10 
9 
9 

21 
21 
20 

6 
5 
5 

9 
9 
8 

19 
19 
18 

5 
4 
4 

8 
7 
7 

16 
16 
15 

** 
** 
** 

*** 
***
 *** 

Iso-
léger 
Blok 

Vol 9 6/1,6 1550 1 0,65 7 12 25 6 10 21 6 9 19 5 8 16 *** ** 

Hol 
14 
19 

4/1,2 
4/1,2 

1090 
975 

1 
2 

0,39 
0,34 

7 
6 

11 
11 

25 
24 

6 
5 

9 
9

21 
20 

5 
5 

9 
8 

19 
18 

4 
4 

7 
7 

16 
15 

*** 
*** 

** 
** 

 

overzicht betonmetselstenen - technische gegevens

(a) indicatieve waarden, zie fabrikanten 
voor de exacte waarden

(**) Bepleistering 10 mm, 2-zijdige
(*) Bepleistering 10 mm, 1-zijdig

thermische inertie  vm beton snel bereikt 
  (kg/m3) thermisch comfort

  2200 
  1800 
  1300 
  850 

memento

BENOR-gecertificeerde betonmetselstenen vindt u bij volgende BELBLOCK fabrikanten :

BétON dE La LOmmE S.a. - 5580 Rochefort - www.betondelalomme.be 
COECK N.V. - 2845 Niel - www.coeck.be 
CONfORBétON S.a. - 6061 Montignies - www.conforbeton.be
dOutERLOigNE N.V./S.a. - 8570 anzegem / 7536 Vaulx-lez-tournai - www.douterloigne.be 
ROOSENS BétONS S.a. - 7170 Bois d’Haine - www.roosens.com 
VaNdENBuLCKE & OLiViER N.V. - 8800 Roeselare - www.vor-beton.be

in samenwerking met :

i n f o b e t o n . b e
BelBlock p/a feBe / Vorstlaan 68 / 1170 Watermaal-Bosvoorde

t: 02 735 80 15 / f: 02 734 77 95 / mail@febe.be / www.belblock.be

V.u.: eddy dano / Vorstlaan 68 / 1170 Watermaal-Bosvoorde

d/2010/9748/01
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INLEIDING

Creatief ontwerpen met 
BELBLOCK betonmetselstenen

In dit Memento trachten we de BELBLOCK betonmet-
selsteen in al zijn facetten en met zijn vele troeven te 
overlopen. Snel zal duidelijk zijn dat er veel over te 
vertellen valt!

Metselwerk in betonmetselstenen is een bouwactiviteit 
waarbij gesteund wordt op ervaring en traditie. Dit 
neemt niet weg dat de BELBLOCK fabrikanten steeds op 
zoek zijn naar innoverende producten om te voldoen 
aan de actuele en steeds strengere eisen gesteld voor 
metselwerkconstructies.  

Een gebouw uitgevoerd in BELBLOCK betonmetselstenen 
verenigt comfort, degelijkheid en duurzaamheid. Drie 
eigenschappen die de dag van vandaag niet meer weg te 
denken zijn bij het streven naar een betere leef -, werk - 
en woonomgeving.

Dit Memento gaat dieper in op de BELBLOCK betonmetsel-
steen zelf, op zijn historiek, zijn natuurlijke samenstelling, 
maar ook op het brede, beschikbare gamma aan beton-
metselstenen. Dankzij de grote variatie aan types is er 
voor elke constructie, elke toepassing en elke weerstand 

een geschikte BELBLOCK betonmetselsteen beschikbaar.

Niet onbelangrijk en zeer actueel is het ecologisch aspect. 
Door de natuurlijke samenstelling (grind, zand, cement 
en water), het energiearm productieproces en de lokale 
leveringen van betonmetselstenen blijkt de grijze energie 
(dit is de energie nodig voor de productie, het transport, 
het gebruik, het onderhoud en de verwijdering van een 
materiaal) van een BELBLOCK betonmetselsteen zeer 
beperkt.
Een betonmetselsteen kan volledig gerecycleerd worden 
voor de aanmaak van nieuwe blokken en levert zo 91% 
van de benodigde grondstoffen. Hierdoor is zijn impact op 
het milieu zeer gering.

Uiteraard is elke BELBLOCK betonmetselsteen een 
kwaliteitsproduct, gegarandeerd door het BENOR-label.
 
BELBLOCK betonmetselstenen  garanderen degelijkheid 
en duurzaamheid! Dit resulteert in comfortabele  
gebouwen, waar het fijn vertoeven is! 

Meer informatie op onze website www.belblock.be
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HISTORIEK

Betonmetselstenen doorheen de tijd …

Enkele woorden over de ontstaansgeschiedenis van het 
woord “BETON” … 

Het woord “beton” komt nog niet zo lang in onze 
woordenboeken voor, ook al werd het recept al 
veelvuldig gebruikt in de Oudheid. Het materiaal dat 
we vandaag beton noemen, werd er gebruikt voor de 
bouw van forten, tempels en monumenten. De samen-
stelling van beton werd door Egyptenaren en Feniciërs 
zorgvuldig als een militair geheim bewaard. Door de 
vele veldslagen van de troepen onder Alexander de 
Grote, ter uitbreiding van zijn rijk, kende beton een 
grote verspreiding in Griekenland onder de naam 
“Emplecton”.

Bij de val van het Romeinse Rijk werd dit materiaal 
bestaande uit « caementa » en steenslag vergeten. We 
vinden het een eerste maal terug tussen 1165-1170 
onder de naam “beton”. In die tijd schreef de dichter 
Benoît de Saint-Maure het boek “Roman de Troyes”, 
waarin een duizendtal verzen een schat aan technische 
begrippen bevatten.

In 1755 vinden we van de architect van Avaler de 
volgende definitie: “Beton, een soort mortel die in 
funderingen wordt gesmeten en extreem verhardt”.

Vervolgens verschenen derivaten van het woord beton 
in het woordenboek van de Academie: betonnering in 
1835, betonneren in 1838 …

Sindsdien is en blijft beton, over de hele wereld, het 
meest gebruikte bouwmateriaal.



HISTORIEK

Fabricage van betonmetselstenen, van artisanaal naar industrieel

De allereerste fotografische bewijzen van het bestaan van beton-
metselstenen vinden we rond het einde van de 19de eeuw. 
Zij tonen de manuele fabricage van vermoedelijk volle betonmet-
selstenen. Zij werden vervaardigd door het “schieten” van beton 
in metalen vormen, die dan onmiddellijk en in open lucht ontkist 
werden. Door deze werkwijze waren grote oppervlakten nodig voor 
de opslag van de betonmetselstenen.

Rond de Eerste Wereldoorlog doen de eerste machines met 
manuele hendel hun intrede. Deze waren van Italiaanse en Ameri-
kaanse makelij. 

In sommige landen werden betonmetselstenen rechtstreeks op 
de werf gefabriceerd. Wat, zeker in de winterperiode, moeilijke 
werkomstandigheden met zich meebracht.
Om het opslagprobleem op te lossen werden de eerste fabrieken 
opgetrokken. 

Op de Internationale Beurs van Lyon in Frankrijk in 1919 viel de 
machine met arm “De Unieke N°1” in de prijzen. Het productiever-
mogen van dergelijke machines lag rond de 250 metselstenen per 
8 uur.

Vanaf de jaren 40, periode waarin de industriële productie in 
België is gestart, kwam een nieuwe generatie mobiele machines 
op de markt, de zogenaamde “pondeuses”. De werking van deze 
machines verliep als volgt: door vibratie en compressie werden 
de betonmetselstenen aan de grond ontkist en een paar meter 
vooruitgeschoven zodat de volgende metselstenen op hun beurt 
konden worden ontkist. Dit houdt in dat ‘verse’ metselstenen zo 
min mogelijk moesten worden gemanipuleerd, zodat het risico op 
beschadiging beperkt bleef.Machine “L’unique n°1” 

met arm van Vincent 
omstreeks 1918



Vanaf de jaren 60 werd het productieproces geleidelijk aan sterker 
geautomatiseerd. De machines waren voortaan vast en de pas ontkiste 
metselstenen werden op houten of stalen houders naar verhardings-
cellen getransporteerd. Na 24 u in zo’n cel werden ze op paletten 
gestapeld. Ook hier werden voornamelijk metselsteenpersen van 
Amerikaanse oorsprong gebruikt. Deze persen kregen de voorkeur 
omdat ze een perfect afgewerkte, maatvaste metselsteen konden 
afleveren. Vandaag nog wordt deze productiewijze veelvuldig gebruikt, 
maar dan wel in een verbeterde en geoptimaliseerde versie.

De productie van metselstenen bleef groeien en bereikte haar 
hoogtepunt in de 2de helft van de jaren 70. Ondanks de oliecrisis 
van 1973, konden de betonmetselstenen snel een antwoord bieden 
aan de nieuwe constructienormen, evenals aan de vraag naar 
thermische isolatie. 

De laatste 30 jaar werden gekenmerkt door een steeds grotere 
automatisering van de productie door de digitalisering van de 
betoncentrales en het palletiseren voor de manipulatie van de 
versgemaakte en de verharde producten. Ook de veiligheid en het 
onderhoud zijn aanzienlijk verbeterd.

Ter vergelijking:
Tussen de 2 wereldoorlogen werd 
één betonmetselsteen gefabriceerd 
om de 2 minuten. Vandaag volstaan 
hiervoor 2 seconden!



HISTORIEK

De BELBLOCK betonmetselsteen vandaag …

Wanden “à la carte”… 

Van afgewerkte tot “naakte” muren, dragend of niet-dragend, een 
zware of lichte BELBLOCK betonmetselsteen bestaat in verschil-
lende formaten, samenstellingen, texturen en kleuren. Voor elke 
toepassing bestaat er een BELBLOCK betonmetselsteen met de 
gewenste sterkte en aangepast aan elk gebruik.

Lichte of zware betonmetselstenen … 
duurzaamheid troef ...

Van bij het begin van het concept “duurzame ontwikkeling” werden 
tal van maatregelen genomen om de ontwerpers, maar ook de 
gebruikers, te stimuleren naar een rationeel energiegebruik (REG). 
Als een gevolg hiervan ontstond de bioklimatische architectuur 
en een resem aan ontwerpprincipes worden gehanteerd om 
het energieverbruik te beperken en de levenskwaliteit van onze 
leefruimtes te verhogen.

De eigenschappen van beton beïnvloeden zonder enige twijfel de 
energieprestatie van een gebouw in gunstige zin. Een gebouw met 
laag E-peil of een passief huis, de BELBLOCK betonmetselsteen 
draagt actief zijn steentje bij tot het rationeel energieverbruik.

Ook op ecologisch vlak staat de betonmetselsteen zijn mannetje. 
Van de ontginning van zijn bestanddelen tot de recyclage ervan, 
over de productie en de verwerking, de levenscyclus van een beton-
metselsteen staat perfect in verhouding met de nieuwe milieueisen 
eigen aan duurzaam bouwen. 



Ga voor innoverende oplossingen …

De fabrikanten van betonmetselstenen, lid van BELBLOCK, werken 
dagelijks aan het ontwerp en uitwerken van innoverende oplos-
singen.

De nieuwste generatie van betonmetselstenen zijn hier het perfecte 
voorbeeld van. Door hun eenvoud, performantie, duurzaamheid en 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding bieden zij echte “à la carte” 
oplossingen voor elke wand.

Dagelijks drukken ontwerpers, eindgebruikers en aannemers hun 
tevredenheid over hun keuze voor BELBLOCK betonmetselstenen 
uit. 

De fiche met als hoofdthema VARIANTEN geeft meer informatie 
over innoverende BELBLOCK betonmetselstenen. 

Bronnen : 
- BLOC BETON Developpement – ‘Le bloc béton’ maart 2001
- AgriBETON jaargang 2 nr. 4 – 4de trim.1999 – ‘Metselwerk en
  gebruik van betonblokken’
- www.blocallians.fr

Meer informatie op onze website www.belblock.be

arch. Geert Adriaensen - Kirsty Vandewal - foto André Nullens
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VARIANTEN

… voor elke toepassing een BELBLOCK betonmetselsteen

Deze ‘gewone’ betonmetselstenen zijn hol, vol of geper-
foreerd. 
Volgens norm NBN B 24-001 houdt dit in:
- vol = max. 20 % perforaties,
- hol = min. 20 % perforaties, met individuele 
 perforaties > 6 cm²,
- geperforeerd = min. 20 % perforaties, 
 maar individuele perforaties < 6 cm².
Gewone betonmetselstenen zijn ideaal voor funderings-
metselwerk en kelderwanden. Maar ook voor binnen-
muren en binnenspouwbladen van buitenmuren zijn ze 
uiterst geschikt.
Voor het afwerken van betonmetselwerk zijn er tal van 
mogelijkheden, zie voor meer informatie de fiche met 
AFWERKING als hoofdthema.

Een greep uit de meest gebruikte standaardafmetingen:

BELBLOCK Betonmetselstenen worden in honderden 
varianten gefabriceerd, zodat er voor elke toepassing 
een geschikte betonmetselsteen bestaat. 
Het  uitgebreide productengamma van de BELBLOCK 
fabrikanten biedt steeds een aangepaste oplossing 
voor elk project. Het assortiment kwaliteitsvolle 
betonmetselstenen beschikt over een diversiteit aan 
afmetingen, gewichten en sterkteklassen.

Hieronder een greep uit het breed aanbod.

STANDAARD betonmetselstenen

Afmetingen in cm L B H

vol 39 9 19

vol / hol 39 14 19

vol 29 14 19

vol / hol 39 19 19



VARIANTEN

HOGE WEERSTAND betonmetselstenen

Deze betonmetselstenen worden toegepast voor alle metselwerken 
waar specifieke eisen aan de drukweerstand worden gesteld. Ze zijn 
geschikt voor al dan niet dragende constructies voor ondergronds 
en zwaar belast metselwerk. Het BELBLOCK gamma heeft 
betonmetselstenen met een drukweerstand tot 25 N/mm², zie voor 
meer informatie de fiche met DRUKWEERSTAND als hoofdthema.

Door de sterke verdichting heeft het oppervlak van deze blokken een 
fijne structuur, waardoor ze gemakkelijk en met een goed resultaat 
kunnen worden geschilderd.

BRANDWERENDE betonmetselstenen

Brandwerende betonmetselstenen bestaan uit gebroken steenslag, 
natuurlijke zandsoorten en grijze cement en worden vervaardigd 
volgens de allerhoogste kwaliteitsprincipes.
Brandwerende betonmetselstenen worden toegepast voor alle 
metselwerken waar specifieke eisen aan brandwerendheid worden 
gesteld.

De brandwerendheid van betonmetselstenen wordt bepaald door 
de combinatie van volgende 3 criteria:

stabiliteit (R),1. 
vlamdichtheid (E),2. 
thermische isolatie (I).3. 

AKOESTISCHE betonmetselstenen

Een akoestische betonmetselsteen is een holle betonmetselsteen 
die twee specifieke eigenschappen combineert: resonator voor 
geluidsabsorptie en daarenboven geluidsisolator. 
 
Voor gebouwen met een hoge geluidsproductie zoals o.a. industriële 
gebouwen is de toepassing van akoestische betonmetselstenen 
aan te bevelen. Door de hoge geluidsabsorptie en -isolering wordt 
het werkklimaat zeer gunstig beïnvloed. Ook voor gebouwen waar 
veel mensen samenkomen, zoals scholen, sportzalen, zwembaden, 
culturele centra, concertzalen, multifunctionele ruimten is het 
gebruik van akoestische betonmetselstenen een uitstekende optie. 
De absorberende eigenschappen van deze metselstenen zorgen 
er ook voor dat de nagalm, in de meestal grote ruimten, zeer sterk 
verminderd wordt. Dit bevordert in hoge mate de verstaanbaarheid.   

Deze betonmetselstenen vervullen tegelijkertijd ook hun dragende 
functie en zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenmetselwerk.

TOPARGEX of lichte betonmetselstenen

Topargex is een gebrevet-
teerd merk. De bijzondere 
eigenschappen maken deel 
uit van een overeenkomst 
tussen Argex en onder meer 
de BELBLOCK fabrikanten. 



Deze stapelblokken worden veelvuldig gebruikt bij dragend 
metselwerk dat onderworpen is aan zware lasten, voor zowel 
binnen als buitenmetselwerk, boven en ondergronds. Ze worden 
toegepast voor onder meer kelderconstructies, opslagsilo’s, 
zwembaden, …

Door hun ‘droge’ verwerking wordt de uitvoeringsduur aanzienlijk 
verkort. Daarenboven zorgt de afwezigheid van een mortelvoeg 
ervoor dat men een zeer homogeen oppervlak verkrijgt, wat het 
aanbrengen van het pleisterwerk vergemakkelijkt.

Zij respecteren kwalitatieve normen die ontwikkeld en getest werden 
in diverse laboratoria en garant staan voor betonmetselstenen met 
unieke, technologische eigenschappen. 

De Topargexstenen zijn samengesteld uit Argex, cement en 
natuurlijke aggregaten. 

Dankzij de goede eigenschappen van de korrels (40% ingesloten 
lucht, gebakken en geëxpandeerde klei) geïntegreerd in een beton-
skelet, vormen de karakteristieken van Topargex betonmetsel-
stenen een goed compromis van vaak tegenstrijdige begrippen 
zoals draagkracht, isolatie, warmte en akoestisch comfort.

Ze zijn dan ook aangewezen voor volgende toepassingen:
- draagmuren,
- scheidingswanden,
- verstevigingswanden 
 tussen stalen kolommen,
- brandmuren,
- akoestische wanden.

STAPEL- of BEKISISTINGSbetonstenen

Het principe van deze holle betonstenen is vrij eenvoudig. Zo 
worden ze gestapeld op een gewapende ondergrond en dit zonder 
mortel. Na stapeling worden ze volgestort met beton.



VARIANTEN

ZICHTbetonmetselstenen 

Zoals de naam al laat vermoeden, vereist deze betonmetselsteen geen 
afwerking. Zichtbetonmetselstenen kunnen zowel binnen als buiten 
worden toegepast.

Door het ‘spelen’ met de textuur van een betonmetselsteen, kan deze 
glad zijn of juist een grover uitzicht hebben. 
Zo kunnen de betonmetselstenen worden gezandstraald, verzoet, 
getrommeld, gebouchardeerd, …  

Gekliefde betonmetselstenen of splitstenen zijn zichtbetonmetselstenen 
die op dubbele breedte (of diepte) vervaardigd worden en na verharding 
gekliefd worden. Het resultaat is een willekeurige ruwe oppervlakte aan 
de zichtzijde. Om een mooi kliefvak te bekomen past de fabrikant een zeer 
dicht en sterk beton toe, waardoor gekliefde betonmetselstenen steeds van 
de beste kwaliteit zijn.

Omdat betonmetselstenen zeer 
maatvast zijn, is een niet onbelang-
rijke troef dat zichtmetselwerk in 
betonmetselstenen tweezijdig kan 
worden uitgevoerd.

arch. Gregory Nijs - foto André Nullens arch. Dirk Mertens - foto FEBE
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VARIANTEN

Meer informatie op onze website www.belblock.be

INNOVATIEVE betonmetselstenen

Voor de fabrikanten van BELBLOCK betonmetselstenen is innovatie 
essentieel. De betonmetselstenen vereisen steeds meer een 
innovatieve kijk op de manier van produceren. De productiemid-
delen worden voortdurend uitgebreid en vernieuwd. 

Zo ontwikkelden de BELBLOCK 
fabrikanten vernieuwende producten 
met onder meer handgrepen, richels 
en uitsparingen voor een snelle en 
ergonomische verwerking. Steeds zijn 
de fabrikanten op zoek naar producten 
die sneller te vermetselen zijn en 
tegelijkertijd een beter eindresultaat 
opleveren. Ook zijn ze voortdurend 
bezig hun producten te optimaliseren 
en uit te breiden al naar gelang de 
vraag van de markt.

Voor een uitgebreid gamma van innovatieve BELBLOCK betonmetsel-
stenen verwijzen wij naar de fabrikanten lid van BELBLOCK.

BÉTON DE LA LOMME S.A. -  www.betondelalomme.be
COECK N.V.  - www.coeck.be
CONFORBÉTON S.A. - www.conforbeton.be
DOUTERLOIGNE N.V./S.A. - www.douterloigne.be
ROOSENS BÉTONS S.A. - www.roosens.com
VANDENBULCKE & OLIVIER N.V.  - www.vor-beton.be

Meer informatie op onze website www.belblock.be
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THERMISCHE INERTIE

Om energie te besparen moet in de eerste plaats de 
buitenschil van het gebouw goed geïsoleerd worden. 
Daarnaast kunnen extra besparingen gerealiseerd 
worden dankzij de thermische inertie van BELBLOCK 
betonmetselstenen, dit zowel in het zomer- als in het 
winterregime. 
Bovendien draagt deze thermische inertie in belangrijke 
mate bij tot het thermisch comfort in het gebouw. 
Met BELBLOCK betonmetselstenen gaan energie- 
besparing en comfort hand in hand.

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische 
inertie … kwestie van geven en nemen

Ook in de winter schijnt de zon. Door gebruik te maken 
van de warmte afkomstig van de zonnestralen en door 
zich te beschermen tegen de koude past men de warmte-
strategie toe.

In de zomer echter kunnen die zonnestralen tot overver-
hitting leiden. Door de zonnestraling beperkt toe te laten 
en te ventileren past men de koudestrategie toe. 

arch. Dirk Mertens - foto FEBE
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THERMISCHE INERTIE

Warmtestrategie in de winterperiode

STOCKEREN

Gebruik maken van de thermische energie van een gebouw

Thermische inertie becijferen is zeer 
moeilijk. Elk deel van de constructie speelt 
hierin namelijk een rol, samen met nog 
andere factoren.

Het principe van de thermische inertie 
kan worden samengevat als het intelligent 
gebruik maken van de massa van betonmet-
selstenen, om op natuurlijke wijze en met 
verloop van tijd, de warmte verkregen door 
zonnestraling of verwarming op te slaan. 

De grote volumemassa van de betonmetsel-
stenen zorgt ervoor dat er met verloop van 
tijd meer energie wordt opgeslagen. Deze 
wordt dan langzaam aan terug afgegeven, 
als de omgevingslucht afkoelt. 

Bewaren
Opvangen

Verspreiden

Stockeren



Koudestrategie in de zomerperiode

VERSPREIDEN

Oververhitting vermijden

Het intelligent gebruik van betonmet-
selstenen accumuleert de warmte van 
de lucht en invallende zonnestralen. 
Hierdoor vertraagt de opwarming 
van het gebouw en zal de opgeslagen 
warmte weer vrijkomen bij afkoeling 
van de omgevingstemperatuur.
Hoe groter de thermische massa, hoe 
moeilijker en dus trager de warmte 
afkomstig van zonnestralen tot overver-
hitting van de ruimte zal leiden.

In bepaalde zeer warme perioden 
van het jaar, zal deze inertie alleen 
niet meer volstaan en zal ventilatie, al 
dan niet automatisch, oververhitting 
tegengaan door te zorgen voor een 
snellere afkoeling van de betonmassa.

Beschermen

Minimaliseren

Verdrijven
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THERMISCHE INERTIE

1 

Voorbeeld: Traditionele zware volle betonmetselstenen met een 
dikte van 19 cm hebben een volumemassa ρ = 2000 kg/m³.

Niveau Thermische Inertie tov. natuursteen :

N.T.I.est = 10 x 2000 / 2200 = 9,09   uitstekend!

Op basis van hun volumemassa werd het niveau van thermische 
inertie van BELBLOCK metselstenen onderverdeeld in verschillende 
klassen en dit door het toekennen van sterren      (zie tabel).

CONCLuSIE

BELBLOCK betonmetselstenen hebben een goede tot uitstekende 
thermische inertie die rechtevenredig is met de volumemassa van 
de steen.

Bibliografie : Febelcem - Dossier Cement n° 35, NBN B 62-002:2008,  
       NBN B 62-003:1986.

Meer informatie op onze website www.belblock.be

Thermische inertie  VM Beton
  (kg/m3)

  2200 Uitstekend
  1800 Zeer goed
  1300 Middelmatig
  850 Zwak

Een eenvoudige manier om de thermische inertie van een materiaal 
te bepalen is zijn volumemassa als maatgevend te nemen (zie 
stockeren).

Door natuursteen, met een erkend uitstekend niveau van thermische 
inertie als referentie te nemen, kan men de overige materialen 
onderverdelen in verschillende klassen.

De volumemassa ρ van natuursteen schommelt tussen +/- 2200 en 
2800 kg/m³. Hierbij nemen we +/- 2200 kg/m³ als referentie = 10.
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THERMISCHE ISOLATIE 
2

De eerste parameter voor het comfortgevoel binnen 
een gebouw is de binnentemperatuur. 

Om deze zomer en winter op een economische wijze op 
een aangenaam peil te houden is een samenwerking 
tussen de thermische isolatie en de thermische inertie 
van de BELBLOCK betonmetselstenen noodzakelijk. 

Goed isoleren doet men met isolatiematerialen. Meer 
zelfs, hoe beter we isoleren, hoe kleiner de bijdrage van 
de constructieve wand aan het totale isolatiepeil. Met 
de courant toegepaste isolatiedikten is de isolatiewaarde 
van de metselsteen te verwaarlozen en kiezen we een 
BELBLOCK betonmetselsteen voor zijn talrijke andere 
goede eigenschappen, zoals sterkte, thermische inertie, 
akoestische isolatie, …

De thermische isolatiewaarde van een wand wordt 
bepaald rekening houdend met de volgende waarden:

3 λ (W/mK)  -> thermische geleidbaarheid van een 
betonmetselsteen

3 U (W/mK)  -> thermische geleidbaarheid van de 
totale wand bestaande uit verschillende elementen, 
waaronder de betonmetselsteen

De λ – waarde van de betonmetselstenen vinden we 
terug in de documentatie van de BELBLOCK fabrikant of 
bij gebrek hieraan in de Belgische norm NBN B 62-002, 
die gebaseerd is op de Europese NBN EN 1745.

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie … samen wordt het goed
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Rekenvoorbeeld van een traditionele spouwmuur:
            

THERMISCHE ISOLATIE

Interieur

Pleisterwerk

Betonmetselstenen

Exterieur

Gevelsteen

Isolatie Luchtspouw

VERTICALE DOORSNEDE DOOR SPOUWMUUR   De U-waarde van de wand wordt berekend volgens de methode 
beschreven in de norm NBN B 62-002, die de mortelvoegen en de 
lege ruimtes van een gemetselde muur in holle betonmetselstenen 
in rekening brengt.

Met:  

 

* = R bepleistering + R spouw + R gevelbekleding + Rsi + Rse

Nevenstaande tabellen geven de U-waarde van een traditionele 
wand, waarbij volgende parameters variëren:
 - op de x-as de isolatiedikte,
 - op de y-as de λ-waarde van de isolatie.
Elke tabel wordt berekend met een verschillende hypothetische  
λ-waarde van de metselsteen om aan te geven dat de λ-waarde van 
het metselwerk verwaarloosbaar is ten opzichte van die van het 
isolatiemateriaal.

d = dikte
R  = weerstand



Metselsteen dikte isolatie (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ binnenmuur 0,500 W/mK totale dikte (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,49 0,40 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21

 0,035 0,45 0,36 0,31 0,26 0,23 0,21 0,19

0,03 0,41 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

0,025 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14

Metselsteen dikte isolatie (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ binnenmuur 0,400 W/mK totale dikte (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,48 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,20

0,035 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18

0,03 0,40 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16

0,025 0,35 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14

Metselsteen dikte isolatie (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ binnenmuur 0,250 W/mK totale dikte (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,45 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20

0,035 0,42 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

0,03 0,38 0,31 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16

0,025 0,34 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14

Metselsteen dikte isolatie (cm) 6 8 10 12 14 16 18

λ binnenmuur 0,100 W/mK totale dikte (cm) 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0

0,04 0,39 0,33 0,29 0,25 0,23 0,20 0,19

0,035 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17

0,03 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17 0,15

0,025 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13

λ Isolatie
(W/mK)

λ Isolatie
(W/mK)

λ Isolatie
(W/mK)

λ Isolatie
(W/mK)
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THERMISCHE ISOLATIE

De minimale vereisten die vermeldt staan bij “Passief” en “Lage 
energie” staan voor de waarden die de BELBLOCK fabrikanten als 
maximum waarde voor de wand beschouwen om respectievelijk 
het isolatieniveau voor een “Passief” of “Lage Energie” woning te 
bereiken.

Onderstaande tabel is de weergave van een eenvoudig rekenpro-
gramma dat beschikbaar is op  www.belblock.be.

De erin verwerkte formules en constanten laten toe snel een 
traditioneel opgebouwde muur samen te stellen en zo de juiste 
keuze van isolatiemateriaal en type betonmetselsteen te maken. 

Belangrijke opmerking: de isolatiewaarde van de metselsteen 
heeft geen invloed op de thermische prestatie van de totale wand. 
Deze wordt bepaald door de keuze en dikte van het isolatiemate-
riaal.
Bij de keuze van het type BELBLOCK betonmetselsteen is de  
isolatiewaarde niet bepalend, wel zijn er talrijke andere voordelen 
waaronder de thermische inertie.

 

Meer informatie op onze website www.belblock.be

Wand « Passief »  
Vereiste U < 0,15 W/m² K

Wand « Lage energie »  
Vereiste U < 0,2 W/m² K

Wand « K45 »  
Vereiste U < 0,6 W/m² K



Materiaal
( Voor metselwerk :

H x L x B )
Dikte (m)

Thermische 
geleidbaarheid

 λ (W/m.K)

Thermische 
weerstand 
R (m²K/W)

Belang in %

1 Pleisterwerk 0,008 0,520 0,015 0,37%

2 m
Holle 
betonmetselsteen 
8/1,4     19 x 29 x 19

0,19 0,678 0,280 6,87%

3 Isolatie 0,08 0,023 3,478 85,33%

4 Luchtspouw 0,03  0,085 2,09%

5 b
Zichtbetonmetselsteen 

7,2 x 19,8 x 9
0,09 1,860 0,048 1,18%

  Oppervlakte weerstand interieur Rsi = 0,130 3,19%

  Oppervlakte weerstand exterieur Rse = 0,040 0,98%

Totale thermische weerstand RT ( m²K/W ) = 4,076

4 ← ø spouwhaken ( 4 of 5 mm ) →       ∆Uf = 0,023

Warmtedoorgangscoëfficient K of U ( W/m²K ) = 0,27
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THERMISCH COMFORT

De wandtemperatuur is een belangrijke parameter voor 
het temperatuurgevoel en dus het thermisch comfort in 
een gebouw. 
Uit het gamma van de BELBLOCK betonmetsel-
stenen kiezen we lichte materialen indien een snelle 
opwarming van de wand gewenst is en voor zware 
indien het gebouw quasi continu verwarmd wordt (het 
merendeel van de gebouwen in België). 

Comfort vertaalt zich in de tevredenheid van een individu 
tov. de omgeving waarin hij zich bevindt. Te warm of te 
koud hebben is geen optie. Het moet net goed zijn.

Thermisch comfort

Het dynamisch & thermisch evenwicht tussen het 
menselijk lichaam en zijn omgeving hangt af van tal van 
verschillende parameters: zijn eigen metabolisme, zijn 
activiteit en kleding, de temperatuur, de relatieve lucht-
vochtigheid, de luchtsnelheid en de oppervlakte tempe-
ratuur van de wanden.
De oppervlakte temperatuur van de wanden Twand [°C] 
draagt even veel bij als de luchttemperatuur Tlucht [°C]  

in het bepalen van het thermisch comfort. Het gemid-
delde van deze 2 waarden wordt dan ook als referentie 
beschouwd, onder de term comfort temperatuur Trs [°C]. 
De Belgische norm NBN B 62-003:1986 geeft de verschil-
lende referentiewaardes volgens het type lokaal en 
bezetting.

Voor elk lokaal geldt volgende formule:  
 Trs= (Twand+ Tlucht) / 2

Hieruit blijkt dat een temperatuursverschil van meer 
dan 3°C tussen de lucht en de wanden vaak lijdt tot een 
oncomfortabele situatie.

BELBLOCK betonmetselstenen & thermisch comfort … 
voor een aangenaam binnenklimaat
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THERMISCH COMFORT

In een variabel en dus dynamisch milieu is de wijze waarop een materiaal 
warmte opslaat en afgeeft onder andere afhankelijk van 2 fysieke 
karakteristieken gebonden aan hun volumemassa ρ, hun thermische 
geleiding λ en hun warmtemassa c.
 
Deze 2 fysieke karakteristieken zijn beter 
bekend onder de namen; thermische diffu-
siviteit & effusiviteit. 

Binnen het kader van het thermisch 
comfort is de hoofdrol weggelegd voor de 
thermische effusiviteit Eff [J/m²Ks1/2]. Deze 
wordt gedefinieerd als de hoeveelheid 
warmte dat aan een materiaal moet worden 
geleverd om zijn temperatuur te doen 
stijgen. Deze waarde wordt berekend aan 
de hand van volgende formule: (λ.ρ.c)1/2. 
Hoe groter deze waarde, hoe meer energie 
het materiaal nodig heeft om zich te 
verwarmen.

De thermische effusiviteit is verantwoor-
delijk voor het warmtegevoel (Eff klein) en 
het koude gevoel (Eff groot) bij aanraking.
De thermische geleidbaarheid en volume-
massa van een materiaal dragen hier dus 
ook hun steentje bij. 

Koude muur:
Trs = 17°C

Gevoel
van koude

Twand = 14°C

Gevoel 
van  
comfort

Warme muur:
Trs = 19,5°C

Twand = 19°C

T air = 20°C

Binnen

Bu
it

en

Bu
it

en

36,7°C



Hoe lager de volumemassa van een materiaal, hoe lager zijn 
thermische effusiviteit en hoe makkelijker het zal zijn om het op te 
warmen. Het warmtegevoel en thermisch comfort zullen in dit geval 
snel zijn bereikt.
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Het gebruik van zware BELBLOCK 
betonmetselstenen met een grote 
volumemassa, laat toe de positieve 
en negatieve temperatuurspieken af 
te vlakken wat het thermisch comfort 
verlengt en de nood aan bijkomende 
warmtebronnen (extra verwarming) 
uitschakelt.

Indien thermisch comfort snel moet 
worden bereikt, gaat de voorkeur uit 
naar lichte BELBLOCK betonmetsel-
stenen met een lage volumemassa, 
gekoppeld aan een kwalitatieve 
isolator. 

Het uitgebreide gamma van BELBLOCK 
betonmetselstenen zorgt steeds voor 
de geschikte betonmetselsteen.

Bronnen : Febelcem - Dossier Cement 
n°  35,  NBN  B  62-002:2008,  NBN  B 
62-003:1986.

 Meer informatie op onze website 
www.belblock.be

Bepaling van de gemiddelde thermische weerstand tegen opwarming
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4 
AKOESTIEK

Het akoestische comfort is een essentieel aspect van 
de kwaliteit van een ruimte. Terwijl onze leefomgeving 
luidruchtiger wordt, stellen we steeds hogere eisen, 
ook wat de geluidshinder betreft. 

Als ‘stille’ partner bieden de BELBLOCK betonmetsel-
stenen een gedroomde oplossing voor deze proble-
matiek.

BELBLOCK Betonmetselstenen … 
als het ook stil moet zijn

Opstijgende vliegtuigen, de naburige discotheek, het 
optrekken van een bromfiets, … onze gemotoriseerde 
maatschappij brengt steeds meer  lawaai voort. 
Het blijft niet enkel bij vervelend achtergrondgeluid, 
soms is het lawaai bij langdurige blootstelling  schadelijk  
voor het gehoor en de algemene gezondheid.

Een woordje over geluid …

Er zijn verschillende soorten geluid(overlast) waar men 
zich tegen moet wapenen en de bestrijding ervan vergt 
telkens een zeer verschillende aanpak. Zo zal de strategie 
in de eerste plaats  het luchtgeluid en het contactgeluid 
aanpakken, telkens met de geëigende technieken.  
Een totale aanpak zal ook rekening houden met nagalm 
en achtergrondgeruis.

luchtgeluid

contactgeluid
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AKOESTIEK

 Basisbegrippen akoestische isolatie:

 Rw = luchtgeluidverzwakkingindex

 Een constructie-element verzwakt de doorgang van de 
geluidsvibraties die zich door de lucht verplaatsen van de 
geluidsbron naar het oor. Zware materialen scoren op dit vlak 
beter dan lichte materialen.

 De  geluidverzwakkingindex wordt uitgedrukt in dB, de 
meeteenheid voor geluidsterkte  en is logaritmisch.

 Hoe hoger de prestaties, hoe hoger de dB-waarde.

Relatie Belgische categorieën (NBN 801-400:1977) 
en unieke waarden (EN ISO 717:1996)

Categorie NBN 
in labo 

Rw (dB)

I a 62
I b 57
II a 54
II b 49
III a 45
III b 40
IV a 35
IV b 30

(Opm.: er kunnen variaties zijn door de correctietermen 
voor Rw en La,w)

Deze nieuwe Belgische norm NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria 
voor woongebouwen” bepaalt twee kwaliteitsniveaus, normaal 
akoestisch comfort en een verhoogd akoestisch comfort.

Sinds 2008 is de vernieuwde Belgische norm NBN S 01-400-1 voor 
woningbouw van toepassing. De opgefriste norm is aangepast aan 
de Europese richtlijnen én belangrijker nog, hij legt strengere eisen 
op om te voldoen aan het verwachtingspatroon dat we vandaag aan 
lawaai – of liever stilte – stellen.



Eisen aan luchtgeluidsisolatie tussen ruimtes: 

Volgende tabel uit de norm NBN S 01-400-1 geeft de relatieve eisen 
mbt. luchtgeluid.

Emissie lokaal
Buiten de woning

Ontvangstruimte 
In de woning

Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort

Alle types lokaal  Alle types lokalen, geen 
technische lokalen en 
inkomhallen

Dnt,W> of = 54 dB Dnt,W> of = 58 dB

Alle types lokalen -
ingesloten nieuwbouw

Alle types lokalen van 
nieuwbouw woning, geen 
technisch lokaal

Dnt,W> of = 58 dB Dnt,W> of = 62 dB

Emissie lokaal
In de woning

Ontvangstruimte 
In de woning

Normaal akoestisch comfort Verhoogd akoestisch comfort

Slaapkamer, keuken, living 
en eetplaats

Slaapkamer Dnt,W> of = 35 dB Dnt,W> of = 43 dB

 
De Belgische norm NBN S 01-401 bepaalt de grenswaarden 
voor geluidniveaus  in gebouwen en dit  in  functie van hun 
bestemming. Deze norm is van toepassing op schoolge-
bouwen, kantoren, ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, toneel- 
en vergaderzalen, restaurants, … 

(meer hierover op www.belblock.be)
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AKOESTIEK

De meest fundamentele regel om aan de geluidsisolatienorm 
te voldoen, wordt door de massawet gegeven. Deze stelt dat 
de akoestische isolatie van een muur verbetert, naarmate deze 
zwaarder is. 
Dit wordt bevestigd door de praktijk: een wand uit zwaar materiaal, 
zoals BELBLOCK betonmetselstenen, heeft een hogere geluid- 
verzwakkingindex dan een wand met dezelfde dikte uit lichter 
materiaal.

Opm.: Volgens recente onderzoeken in Duitsland door de Bundes-
verband Leichtbeton (L.B.e.V.) vormen Topargexblokken de uitzon-
dering op deze massawet. Deze vaststelling wordt verklaard door de 

microporeuze cellulaire structuur van de Argexkorrels, waardoor deze 
lichte betonmetselstenen toch een goede geluidsisolatie bieden.

Parameters die de akoestische prestaties van een wand 
beïnvloeden:

-  Akoestische isolatie in functie van de oppervlaktemassa: 
hoe hoger de oppervlaktemassa van een wand, hoe hoger de 
akoestische prestaties.
(Argex betonmetselstenen, zie opmerking hierboven)

Onderstaande tabel geeft de oppervlaktemassa’s van de meest 
courante BELBLOCK betonmetselstenen : 

Oppervlakte massa 
dikte (in m)

0,09 0,14 0,19 0,29

Blok zwaar hol (8 N/mm²) -  196  241  367  
groter dan 350 
kg/m²

Blok zwaar hol (12 N/mm²) -  207  281  369

Blok zwaar vol   180  273  380 -  
tussen 250 en 
350 kg/m²

Topargex hol   98  118  152  232

Topargex vol   98  153  207 -  
tussen 150 en 
250 kg/m²

Blok licht vol   140 - - -

Blok licht hol  -  153  185 -  
minder dan 
150 kg/m²

 



Relatieve prestaties van het betonmetselwerk 
(volgens labo-testen):

   

-   Akoestische isolatie in functie van de geluidsfrequentie:
Elke wand heeft een bepaalde geluidsfrequentie die hij minder goed 
isoleert. Deze wordt de ‘eigen trillingsfrequentie’ genoemd. Dit 
negatieve effect wordt handig omzeild door het ontdubbelen van de 
wand in muren met verschillende diktes of gewicht, zodat de ‘eigen 
trillingsfrequentie’ van beide ‘bladen’ verschilt.

Geluidsisolatie van het betonmetselwerk
Cat NBN S 01-400:1977

Betonmetselstenen Oppervlakte massa Hol Vol

9 cm 180 kg/m² 43 dB 43 III b

14 cm 196 - 273 kg/m² 44 dB 46 III a - III b

19 cm 241 - 380 kg/m² 45,5 dB 48 III a

29 cm  367 - 369 kg/m² 48 dB - III a

Argexblokken

9 cm 98 kg/m² - 40 dB III b

14 cm 118 - 153 kg/m² 41,5 dB 42 dB III b

19 cm 152 - 207 kg/m² 43 dB 44 dB III b

-   Akoestische isolatie in functie van de omgeving:
Een goed isolerende wand zal maar goed resultaat geven als het 
probleem van prestatieverlies bij laterale transmissie goed aangepakt 
wordt. De detaillering van het gebouw moet zodanig uitgewerkt 
worden dat de akoestische wand geen enkel contact heeft met de 
delen van de aangrenzende ruimten.



AKOESTIEK
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Nevenstaande 
tabel toont aan 

dat BELBLOCK 
betonmetselstenen 

als akoestische 
scheidingswand 

tussen 2 eenheden 
zeer doeltreffend 

werken.

Relatieve prestaties 
in combinatie met 
een ander materiaal 
(volgens labo-testen):



dunpleister : 3 à 5 mm    
 

verzwakking

pleister : 10 à 15 mm   Rw(dB)

Modulaire lichte Blok d 9 cm dunpleister op 1 zijde 39

Modulaire lichte Blok d 14 cm
dunpleister op 1 zijde 43
  Pleister op beide zijden 45
     

  Gemonteerd op gemeenschappelijke plaat ; 
met glaswol isolatie (7 cm)   

Modulaire lichte Blok  
Zonder 
bepleistering 41

dubbele  Dunpleister op beide zijden 52
 wand Gemonteerd op afzonderlijke platen ;  

met glaswol isolatie (8,5 cm)

 
d 14 cm

Zonder 
bepleistering 42

   Dunpleister op beide zijden 73

Het globale comfort van een gebouw wordt in belangrijke mate 
bepaald door het akoestisch niveau van de constructie. Hieraan 
wordt veel belang gehecht, niemand wenst nog te horen naar welk 
televisieprogramma de buren kijken. Daarom is het gebruik van 
BELBLOCK betonmetselstenen zeker aan te raden. 

Meer informatie op onze website www.belblock.be

Nota: resultaten op te vragen bij FEBE
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comfort

thermische inertie

thermische isolatie

thermisch comfort

akoestiek

afwerking

5



AFWERKING

Omwille van hun robuustheid wordt in scholen en 
andere openbare gebouwen zeer dikwijls gekozen 
voor zichtmetselwerk in betonstenen. Een esthetische 
oplossing die lang mooi blijft. 
Ook dit is comfort, visueel comfort. 
Voor het al of niet AFWERKEN van metselwerk in 
BELBLOCK betonmetselstenen geldt slechts één regel : 
NIETS MOET, ALLES KAN !

NIETS MOET …
In tegenstelling tot vele andere constructie-elementen, 
vereisen BELBLOCK betonmetselstenen niet altijd een 
afwerking. 
Door de textuur en het formaat van een zichtbetonmet-
selsteen en de gekozen voegvulling en -dikte kan elke 
wand een eigen karakter krijgen en zou het zelfs een 
zonde zijn dit te bedekken.
Zo kan het metselwerk, opgebouwd uit betonmetsel-
stenen met een zeer fijne textuur en dunne voegen,  
een heel strakke uitstraling krijgen. Bent u eerder 
op zoek naar een traditionele look, bijvoorbeeld om 
het oorspronkelijke metselwerk bij een renovatie te 
benaderen, dan kan dit ook.

BELBLOCK betonmetselstenen ... van trendy naar traditioneel, over industrieel,  
welke ‘look’ kiest u voor uw betonmetselwerk?

5 

arch. Dirk Mertens - foto FEBE

arch. Dirk Mertens - foto FEBE
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AFWERKING

Tabel – Indeling in soorten metselstenen volgens PTV 21-001 (2006)

Code 

Soorten metselsteen 
(NBN EN 771-3+A1, 5.2.2.1)

Maatafwijkings-
klassen (1)  
(NBN EN 771-3+A1, 
5.2.2.1)

Bijzondere prestatie-eisen

Beoogd 
metselwerk (2)

Kenmerk §

A1 (sier)Buitenmetselsteen D3
Zichtlaag- 
Vlakheid- 
Uiterlijk- 

Vorstbestandheid- 
Wateropslorping- 
Vochtgedrag- 
Waterdampdoorlatendheid- 

5.1
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
5.9

Sierbuiten-
metselwerk (3)

 
A2 Buitenmetselsteen D2 --

Buiten-
metselwerk (3)

B1 (sier)Zichtmetselsteen D3 Zichtlaag- 
Vlakheid- 
Uiterlijk- 

5.1
5.2
5.3

Sierzicht-
metselwerk (4)

B2 Zichtmetselsteen D2
Zicht-
metselwerk (4)

C Grondmetselsteen D1
Vorstbestendigheid- 
Vochtgedrag- 

5.6
5.8

D Andere metselsteen D1 -- --
Ander 
metselwerk (4)

enkel voor metselwerk met gewone mortelvoegen; in het geval van gelijmde metselstenen geldt steeds klasse D4(1) 
de omschrijving van het metselwerk is in het voorkomend geval een combinatie van 2 soorten metselwerk die gedefinieerd zijn in NBN 24-002(2) 
onbeschermd blootgesteld aan de buitenklimaatsinvloeden (A1 en A2) of aan de grond (C)(3) 
niet blootgesteld aan buitenklimaatsinvloeden(4) 
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Klassen

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
kwaliteitsmerk van de betonsector (BENOR) 
vier aparte categorieën voorziet voor 
betonmetselstenen voor zichtwerk. De 
categorie A staat voor buitenmetselwerk, 
B voor binnenwerk. Beide categorieën 
worden onderverdeeld in subcategorieën 
1 en 2, met bijzondere eisen voor de 
maatvastheid in de eerste subcategorie. 

ALLES KAN …

Voor de afwerking van het metselwerk is zowat alles mogelijk. Er is 
een oplossing voor elke wens of budget.

Enkele mogelijkheden:

Interieur:
schilderen,• 
voorzien van pleisterwerk, als voorbereiding voor • 
schilderwerk of behang,
bekleden met gipsplaten,• 
voorzien van lattenwerk voor lambrisering,• 
…• 

Exterieur:
afwerking met crépi, al dan niet • 
met isolatie,
schilderen,• 
bekleden met platen in metaal, laminaat, hout, natuursteen,• 
…• 
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AFWERKING

Wanneer de afwerking aan vervanging toe 
is of ‘uit de mode’, kan er worden gekozen 
voor iets nieuws. De ondergrond, nl. de 
BELBLOCK betonmetselsteen, is uiterst 
duurzaam en doorstaat zonder problemen 
het verwijderen van een oorspronkelijke  
afwerking. 

BELBLOCK betonmetselstenen zijn tijdloos 
en overleven elke modegril!

Meer informatie op onze website www.belblock.be

arch. Ansfried Vande Kerckhove, 
foto Jasmine Van Hevel
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MECHANISCHE WEERSTAND 
6

De levensduur van een gebouw wordt rechtstreeks 
bepaald door de materiaalkeuze voor zijn draag-
structuur. 

BELBLOCK betonmetselstenen onderscheiden zich van 
andere constructiematerialen door hun degelijkheid. 

Ze hebben een grote draagkracht, gebouwen met 
meerdere verdiepingen kunnen op traditionele wijze 
gemetseld worden. 
BENOR-gekeurde betonmetselstenen behouden hun 
draagkracht gedurende vele tientallen jaren. 

BELBLOCK betonmetselstenen & drukweerstand 
… mag het iets meer zijn?

Betonmetselstenen zijn zeer geschikt voor de constructie 
van ruimtescheidende wanden, al of niet met dragende 
functie. 
De druksterkteklasse die nodig is voor dragende 
wanden is afhankelijk van de optredende belastingen en 
spanningen in het metselwerk. Deze wordt bepaald op 
basis van:

• het type metselwerk (holle of volle stenen),
• de afmetingen van het gebouw,
• de belasting waaraan de constructie wordt onder-

worpen (meestal vertikaal);
 > permanente belastingen,
 > wind- en sneeuwlasten,
 > gebruikslast.

Op basis van deze gegevens wordt de minimale benodigde 
weerstand volgens Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1) en 
zijn nationaal toepassingsdocument (NBN EN 1996-1-1 
ANB) bepaald.
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MECHANISCHE WEERSTAND 

De weerstand van een wand

De mechanische stabiliteit van een wand wordt bepaald rekening 
houdend met:

• de slankheid (S=h/e) met h = vrije hoogte tussen de verdiepingen 
en e = dikte van de ruwe muur,

• het soort belasting,
• de centriciteit (binnenmuren, buitenmuren, ...),
• de inklemming,
• de lengte.

De drukweerstand van de gemetselde wand wordt bepaald door 
toepassing van volgende formule uit Eurocode 6 of kan bekomen 
worden door testen op muren.

Fk = K fb 
α fm

β 

Fk is de karakteristieke druksterkte van het metselwerk, in N/mm². 
K, α en β zijn constanten die worden bepaald in functie van de 
gebruikte metselsteen en mortel, volgens tabel 3.8-ANB - Waarden 
voor K, α en β in NBN EN 1996-1-1 ANB.
fb is de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van de beton-

Metselstenen Mortel 
voor algemene
toepassing

Lijmmortel 
(lintvoeg ≥ 0,5 mm 
en 3 mm)

K α β K α β

Beton-
metsel-
stenen

Groep 1 0,60 0,65 0,25 0,80 0,85 0

Groep 2 0,50 0,65 0,25 0,65 0,85 0

Groep3 0,45 0,65 0,25 0,50 0,85 0

metselsteen, in N/mm².
fm is de druksterkte van de mortel, in N/mm².



Druksterkteklasse

Op basis van het resultaat van de berekening wordt de gewenste 
druksterkteklasse voor de betonmetselsteen bepaald. Voor een 
éénduidige en eenvoudige bepaling worden de betonmetselstenen 
ingedeeld in mechanische weerstandsklassen (hier wordt verwezen 
naar de genormaliseerde gemiddelde druksterkte van de beton-
metselsteen). 

Deze druktsterkte is een belangrijk kenmerk van de metselstenen, 
ongeacht het metselwerk waarin ze worden toegepast. 

Betonmetselstenen worden gekarakteriseerd door de combinatie 
van hun druksterkteklasse en volumieke massa, die bepalend is 
voor de verscheidene eigenschappen van de betonmetselstenen. 
Zij worden éénduidig omschreven door de waarde uit de eerste 
kolom van nevenstaande tabel op te geven.

Betonmetselstenen met een druksterkte van 8 N/mm² zijn 
courant, betonmetselstenen van hoge weerstand dragen 12 tot  
25 N/mm².

Aanduiding f-klasse ρ-klasse

2 / 0,8 f   2 ρ  0,8

3 / 1,0 f   3 ρ  1,0

4 / 1,2 f   4 ρ  1,2

5 / 1,4 f   5 ρ  1,4

6 / 1,6 f   6 ρ  1,6

8 / 1,9 f   8 ρ  1,9

10 / 2,2 f  10 ρ  2,2

 15 / 2,2 + f  15 ρ  2,2 +
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MECHANISCHE WEERSTAND 

Welke functie de wand 
ook moet vervullen, altijd 
“ondersteunt” een geschikte 
BELBLOCK betonmetselsteen 
het ganse project.

Meer informatie op onze website www.belblock.be
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VOLUMIEKE MASSA

Door de vele samenstellingsmogelijkheden kunnen 
BELBLOCK betonmetselstenen de gewenste volume-
massa krijgen en daardoor de gewenste karakteris-
tieken. Hierdoor kan een metselsteen geconfigureerd 
worden die volledige voldoening geeft en beantwoordt 
aan de belangrijkste vereisten. 
Hun degelijkheid toont zich ook op het vlak van de vele 
toepassingsmogelijkheden.

Volume massa “à la carte” …  
voor prestaties “à la carte”

Door te kiezen voor andere grondstoffen kan de fabrikant 
de eigenschappen van BELBLOCK betonmetselstenen 
beïnvloeden. De lichtste betonmetselstenen wegen 
amper 660 kg/m³ en zijn dus even licht als hout. De 
zwaarste betonmetselstenen zijn vergelijkbaar met 
een massieve wand uit beton en de daarbij horende 
eigenschappen.

Voor elk gevraagde karakteristiek kan een BELBLOCK 
betonmetselsteen worden ontwikkeld: lichte elementen 
zullen eerder worden toegepast omwille van hun 
thermisch isolatievermogen, hun geluidsabsorptie door 
de open structuur en voor hun geringe gewicht bij het 

verwerken. Zware elementen staan bekend voor hun 
grote draagkracht, hun akoestische isolatievermogen 
bij luchtgeluid, hun grote thermische inertie, alsook hun 
hoge brandwerendheid.

Om te voldoen aan de eisen gesteld aan het metselwerk 
kan “gespeeld” worden met de volumemassa van 
betonmetselstenen om zo de perfecte combinatie te 
verkrijgen. Om de soms tegengestelde eisen, eigen aan 
zware of lichte betonmetselstenen, met elkaar te verzoenen 
volstaat het te werken met ontdubbelde wanden. 
Bijvoorbeeld als tegelijkertijd een hoge akoestische 
absorptie en een hoge isolatiewaarde nodig is.

Als de minimale of maximale droge volumemassa ρ 
gekend is, kunnen volgende eigenschappen worden 
afgeleid:

het eigengewicht,• 

de drukweerstand,• 

de thermische isolatie,• 

de brandwerendheid,• 

de akoestische demping,• 

het warmtevermogen, de determinerende factor • 
voor de thermische inertie. 
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VOLUMIEKE MASSA 

Betonmetselstenen worden verdeeld in klassen ρ, 
volgens hun volumemassa. 

De PTV 21-201:2006 neemt volgende klassen op:

De luchtholten zijn bij de meting in rekening gebracht. De volume-
massa van betonmetselstenen mag dus niet worden verward met 
deze van beton zelf.

Binnen het uitgebreide gamma aan BELBLOCK betonmetselstenen 
met hun uitgekiende volumemassa is er steeds een geschikte 
oplossing voor elke toepassing beschikbaar.

Klasse
Minimale of maximale droge 

volumemassa

ρ 0,6 ρ ≤ 600 kg/m³

ρ 0,7 600 kg/m³ < ρ ≤ 700 kg/m³

ρ 0,8 700 kg/m³ < ρ ≤ 800 kg/m³

ρ 0,9 800 kg/m³ < ρ ≤ 900 kg/m³

ρ 1,0 900 kg/m³ < ρ ≤ 1.000 kg/m³

ρ 1,2 1.000 kg/m³ < ρ ≤ 1.200 kg/m³

ρ 1,4 1.200 kg/m³ < ρ ≤ 1.400 kg/m³

ρ 1,6 1.400 kg/m³ < ρ ≤ 1.600 kg/m³

ρ 1,9 1.600 kg/m³ < ρ ≤ 1.900 kg/m³

ρ 2,2 1.900 kg/m³ < ρ ≤ 2.200 kg/m³

ρ 2,2+ 2.200 kg/m³ < ρ

Meer informatie op onze website www.belblock.be
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BRANDWERENDHEID

De brandwerendheid van een constructie-element 
geeft aan hoe lang het goederen, mensen en zijn eigen 
constructie beschermt. De BELBLOCK betonmetselsteen 
is ook op dit vlak een degelijk product dat in dit kader 
een uitstekende bescherming biedt. 

BELBLOCK Betonmetselstenen branden niet 

BELBLOCK Betonmetselstenen kunnen niet in brand 
worden gestoken. En wanneer het betonmetselwerk 
door brand wordt aangetast, ontstaat er ook geen 
rook of (giftige) gassen. Hierdoor draagt een betonnen 
metstelwerk niet bij aan het uitbreken en verspreiden 
van brand of het vergroten van de vuurbelasting. 
 
Betonmetselstenen scoren goed op alle drie de criteria 
die in aanmerking genomen worden voor de bepaling 
van de brandwerendheid. Bij brand houden ze zeer 
lang hun structurele stabiliteit (R), bieden een goede 
bescherming tegen vlamdoorslag (E) en isoleren (I) de 
hitte goed. De betonmassa zorgt voor een grote warmte-
opslagcapaciteit, terwijl de poreuze structuur leidt tot 
een relatief lage opwarmingssnelheid. 
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BRANDWERENDHEID

Onderstaande tabel is overgenomen uit Eurocode 6 (zonder zijn 
Nationale Aanvulling) en dit in afwachting van de publicatie van de 
norm NBN EN 1996-1-2 ANB.

R - klassen

Dikte van de muur (mm) 
(1)

Volle metselstenen Holle 
metselstenenρ 0,6 à 1,2 (2) ρ 1,4 à 2,2 +

 
(2)

R 360 190 240 290

R 240 140 190 240

R 120 90 (3) 140 190

R 60 90 (3) 90 (3) 140

(1) breedte b van de metselstenen
(2)  ρ – klassen 
(3) enkel in het geval van onbelaste muren

Door deze goede brandwerende eigenschappen zijn betonmetsel-
stenen een uitstekende keuze voor de compartimentering van 
gebouwen of constructies. Ze zorgen ervoor dat een brand niet van 
het ene naar het andere compartiment overslaat. Ditzelfde geldt 
ook voor vluchtwegen, traphallen en liftkokers. Door de wanden op 
te trekken in de geschikte betonmetselstenen, kan er op een veilige 
manier worden geëvacueerd.

Betonmetselstenen beschermen goederen, 
maar nog veel belangrijker ... mensen!

Meer informatie op onze website www.belblock.be
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NORMEN

Normen zijn de weergave van de regels van goed 
vakmanschap. Ze leggen de regels vast voor de 
fabricatie van kwalitatief goede betonmetselstenen. 
De betonmetselstenen van de BELBLOCK fabrikanten 
dragen allemaal het BENOR merk en verklaren op deze 
wijze dat hun producten voldoen aan alle voorschriften 
van de geldende normen. 

De degelijkheid van de BELBLOCK betonmetselsteen is 
hierdoor gegarandeerd.

BELBLOCK betonmetselstenen en normering … 
volgens het boekje 

Deze fiche somt alle nuttige en relevante referentie-
normen en voorschriften op, met een beknopte uitleg 
waarvoor ze staan. De normeringen en technische 
voorschriften overlopen het ganse traject bij gebruik 
van een BELBLOCK betonmetselsteen. 
Zowel de normen eigen aan de betonmetselstenen 
en het beton in het algemeen, als de normen met 
betrekking tot het ontwerp en de uitvoering komen aan 
bod.

Websites met geüpdate lijsten van geldende normen 
zijn www.nbn.be, http://qc.aoso.vlaanderen.be,  
www.febe.be  en op de website www.probeton.be 
staat alle informatie over BENOR.



NORMEN
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Onder meer volgende thema’s komen er in aan bod :
gebruikte materialen,• 
productie en vervaardiging van het beton,• 
afmetingen en oppervlaktekenmerken,• 
mechanische sterkte,• 
duurzaamheid,• 
proeven op het beton en de betonproducten.• 

Europese en Belgische normen
eigen aan betonmetselsteen:

NBN EN 771-3:2003 – Voorschriften voor metselstenen - 
Deel 3: Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten)

Deze norm bepaalt de kenmerken en prestatie-eisen van beton-
metselstenen vervaardigd met gewone of lichte granulaten of een 
combinatie van beide en hoofdzakelijk bestemd voor gewoon, al 
dan niet dragend zicht- of buitenmetselwerk van gebouwen en 
kunstwerken. De stenen zijn geschikt voor alle soorten muren, met 
inbegrip van volle muren, buitenspouwbladen voor schoorstenen, 
spouwmuren, scheidingsmuren, keermuren en funderingsmuren.
Ze kunnen bescherming geven tegen brand en kunnen bijdragen 
tot thermische isolatie, akoestische isolatie en geluidsabsorptie.
Deze norm is ook van toepassing op betonmetselstenen waarvan 
de vorm geen rechthoekig parallellepipedum is, meer bepaald 
op stenen met een speciale vorm en op hulpstukken. Deze norm 
definieert de prestaties met betrekking tot bijvoorbeeld sterkte, 

 

 

 

Europese en Belgische normen eigen aan beton:

NBN EN 206-1/A2:2006 – Beton – 
Deel 1:  Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
 conformiteit

NBN B 15-001:2004 – Aanvulling op NBN EN 206-1 – 
Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit

De normen NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 vormen de grondslag 
voor het voorschrijven van beton en de vervaardiging van beton-
producten. De normen die specifiek per betonproduct opgemaakt 
worden, verwijzen steeds naar deze moedernorm.

Europese en Belgische normen 
eigen aan de betonproducten:

NBN EN 13369 – Algemene bepalingen voor vooraf 
vervaardigde betonproducten

NBN B 21-600 – Nationale aanvulling bij NBN-EN 13369

Deze norm en zijn nationale aanvulling bevatten verschillende 
voorschriften die eigen zijn aan het vervaardigen van beton-
producten. Zij wijzigen of vullen de voorschriften van de algemene 
betonnorm aan. 



- Bijlage C bespreekt het uiterlijk van betonmetselstenen.
- Bijlage D bepaalt de bijzondere toepassingsmodaliteiten van 

de aanvaardingskeuring van een partij betonmetselstenen bij 
levering.

Bij verwijzing naar deze PTV blijft bovenstaande norm ook van 
toepassing.

Europese en Belgische normen mbt. het ontwerp van 
beton- en metselwerkconstructies: 

NBN EN 1996 reeks - Eurocode 6 – Ontwerp en berekening van  
 constructies van metselwerk.
NBN EN 1996 reeks - NAD – Nationale aanvulling op Eurocode 6 

DEEL 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies • 
van gewapend en ongewapend metselwerk.
DEEL 1-2: Algemene regels – ontwerp en berekening van • 
constructies bij brand.
DEEL 2: Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van • 
constructies van metselwerk.
DEEL 3: Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor niet-• 
gewapende constructies van metselwerk.

volumemassa en maatafwijkingen en voorziet in de beoordeling 
van de overeenkomstigheid van het product met deze norm. De 
vereisten voor de markering van producten die onder het toepas-
singsgebied van deze norm vallen, zijn eveneens vermeld. 
Deze norm legt geen standaardformaten voor betonmetselstenen 
vast, noch standaardfabricagematen of hoeken voor betonmetsel-
stenen met een speciale vorm. Hij is niet van toepassing op verdie-
pingshoge panelen, noch op rookgangen van schoorstenen, noch 
op stenen bestemd voor vochtschermen. Hij is niet van toepassing 
op stenen met ingebouwd isolatiemateriaal dat gehecht is aan de 
vlakken van stenen die aan brand kunnen blootgesteld zijn. 

PTV 21-001 – Betonmetselstenen 
 (gewone en lichte granulaten)

Deze PTV is de nationale aanvulling op de NBN EN 771-3 en geeft 
in aanvulling van de bepalingen van de bovenstaande norm de 
indeling van de betonmetselstenen die tot het toepassingsgebied 
van deze norm behoren.
- Bijlage A geeft een overzicht van de kenmerken van metselstenen 

in relatie tot de toepassingen (soorten metselwerk) waarvoor de 
fabrikant deze kenmerken moet verklaren en waarvoor desge-
vallend minimum prestaties, prestatieklassen of een classificatie 
bepaald zijn in de normen of waarvoor specifieke prestaties 
kunnen worden opgelegd.

- Bijlage B geeft de vormfactoren voor het afleiden van de genor-
maliseerde druksterkte.
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NORMEN

Belgische normen mbt. de uitvoering van beton- 
en metselwerkconstructies:

NBN B 24-001:1980 - Metselstenen – Terminologie

Deze norm bepaalt de terminologie met betrekking tot de stenen 
waaruit het metselwerk bestaat. De norm is van toepassing op de 
metselstenen, voor zover zij ingevolge hun gewicht en afmetingen 
door één enkele persoon kunnen worden gehanteerd. 

NBN B 24-002:1986 - Metselwerk - Algemene begrips-
 omschrijvingen

Deze norm is van toepassing op alle metselwerk met mortel- of 
gelijmde voegen. Deze norm heeft geen betrekking op metselwerk 
dat aan ongebruikelijke eisen moet voldoen, d.w.z. eisen die niet in 
overeenstemming zijn met de gebruiksbestemmingen volgens § 3 
van deze norm. 

STS 22 – Metselwerk voor laagbouw - Deel 3: Uitvoering (1987)

Technische specificaties mbt. de uitvoering van metselwerk voor 
laagbouw, die worden opgesteld door groepen van deskundigen 
uit de bouwsector.

BENOR-merk 

Door de toekenning van het BENOR-merk aan betonmetselstenen 
bevestigt PROBETON aan de hand van een periodieke externe 
controle van de industriële zelfcontrole van de fabrikant dat er 
een voldoende mate van vertrouwen is dat het door de fabrikant 
vervaardigde product doorlopend in overeenstemming is met de 
specificaties van de van toepassing zijnde normen.
Een BELBLOCK betonmetselsteen, uiteraard drager van het BENOR-
merk, wordt gefabriceerd met grondstoffen (cement, zand, grind, 
hulpstoffen) die zelf BENOR-gekeurd zijn.

Voor meer informatie zie fiche met BENOR als hoofdthema.

CE-markering

Onder de CE-markering, opgelegd in het kader van de Europese 
“Bouwproductenrichtlijn”, verklaart de fabrikant, in overeen-
stemming met het geharmoniseerde deel van de Europese norm, 
de prestaties die betrekking hebben op één van de zes basiseisen;

de mechanische weerstand en stabiliteit,1. 
de veiligheid bij brand,2. 
de hygiëne, de gezondheid en het milieu,3. 
de gebruikveiligheid,4. 
de bescherming tegen het lawaai,5. 
de energiebesparing en isolatie.6. 

 Meer informatie op onze website www.belblock.be



10 

10

Mechanische weerstand

voluMieke Massa

Brandwerendheid

norMen

Benor

degelijkheid



10 
BENOR

BELBLOCK betonmetselstenen zijn allen drager van het 
BENOR-merk. Een onafhankelijke partij certificeert de 
overeenkomstigheid met alle aspecten van de Europese 
en Belgische technische specificaties. 

Met BENOR is de degelijkheid van het product gewaar-
borgd.

BENOR … 
de kwaliteitsgarantie van BELBLOCK!

Elk metselwerk verdient een integrale 
kwaliteitsbeheersing van de betonmet-
selsteen. De BENOR procedures leggen 
strenge procedures op voor de ganse 
productie, vanaf de grondstoffen tot het 
afgewerkt product. 
BENOR staat voor betonmetselstenen met 
gecontroleerde kwaliteit.
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BENOR

Het BENOR- kwaliteitslabel

Een betonmetselsteen die het BENOR-keurmerk draagt, voldoet 
aan de voorschriften van  Europese norm NBN EN 771-3 en zijn 
Belgische aanvulling, de PTV 21-001.
Door een BENOR betonmetselsteen voor te schrijven, is de overeen-
komstigheid met deze normen verzekerd.
Het BENOR toepassingsreglement voorziet bijvoorbeeld dat de 
grondstoffen, onafhankelijk van hun herkomst (kunstmatig of 
natuurlijk), absoluut inert moeten zijn. Daarenboven moeten de 
fabrikanten garanderen dat de karakteristieken, meer bepaald de 
samenstelling van de betonmetselsteen, onder permanente interne 
controle moeten staan en op regelmatige basis worden gecontro-
leerd door een onafhankelijk keuringsorganisme.
Het kwaliteitslabel wordt op de betonmetselsteen aangebracht of 
is duidelijk vermeld op de verpakking ervan.

Voordelen
.  BENOR is een welgekend Belgisch kwaliteitsmerk.
.  De klant heeft de garantie dat de betonmetselstenen onder-

worpen werden aan een interne controle onder toezicht van een 
onafhankelijk controleorganisme. 

.  De werfverantwoordelijke kan zich volledig wijden aan het toezicht 
van de kwaliteit van het verwerken van de geleverde betonmetsel-
stenen. Hij moet de betonmetselsteen zelf niet meer controleren.

.  De kwaliteit van een betonmetselsteen speelt een essentiële 
rol bij de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van de 
constructies. 

BENOR-kwaliteitslabel versus CE-markering 

De CE-markering slaat niet op de volledige norm, maar enkel op 
het zogenaamde geharmoniseerde gedeelte. De zogenaamde 
“Bijlage ZA” duidt de paragrafen van de norm die van toepassing 
zijn binnen de CE-markering aan en stelt op deze manier het 
geharmoniseerde deel samen. Dit gebeurt op basis van en beperkt 
zich tot de paragrafen die betrekking hebben op één van de zes 
fundamentele voorschriften;

- mechanische weerstand en stabiliteit,
- veiligheid bij brand,
- hygiëne, gezondheid en milieu,
- gebruiksveiligheid,
- bescherming tegen lawaai,
- energiebesparing en isolatie.

De andere voorschriften van de norm worden binnen de 
CE-markering niet in aanmerking genomen. Merk op dat veel 
productkenmerken niet opgenomen zijn (zoals toleranties). 
Bovendien worden slechts zelden minimum eisen opgelegd. De 
CE-markering is dus onvolledig en kan niet als productcertificatie, 
zoals BENOR, beschouwd worden. Zij geeft geen enkele kwali-
teitsgarantie en dit was duidelijk ook niet de bedoeling van de 
wetgever.

Meer informatie op onze website www.belblock.be 
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Wij hebben de grote verantwoordelijkheid om zoveel 
mogelijk natuurlijke rijkdommen te vrijwaren voor 
de generaties die na ons komen. De BELBLOCK beton-
metselstenen worden gemaakt uit grotendeels onuit-
puttelijke grondstoffen en zijn daarom een duurzaam 
bouwmateriaal.

BELBLOCK Betonmetselstenen … 
een natuurproduct 

De BELBLOCK betonmetselsteen wordt grotendeels 
gemaakt uit primaire materialen ontgonnen uit 
overvloedige natuurlijke reserves. De grondstoffen 
zijn bovendien lokaal aanwezig en de eindproducten 
worden in de buurt van de fabriek geleverd, waardoor 
de CO2

 emissie door transport beperkt blijft.

Zand en granulaten (85 %)

BELBLOCK Betonmetselstenen bestaan grotendeels uit 
natuurlijke granulaten, zand en grind van rotsmassieven 
of rivierbeddingen. In België komen deze primaire grond-
stoffen in alle soorten, vormen en kleuren overvloedig 
voor, waardoor ze niet geïmporteerd of over lange 
afstand vervoerd moeten worden. 

Voor betonmetselstenen, waar de kleur van onder-
geschikt belang is, worden granulaten uit de directe 
omgeving van de fabriek gebruikt. Veel bedrijven 
liggen aan waterwegen en worden per vrachtschip 
bevoorraad.
Hierdoor blijft de ecologische voetafdruk zeer beperkt.
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NATUURPRODUCT

Cement (9 %)

Het klopt dat de cementovens heel wat energie consumeren. De 
cementindustrie is zich hiervan bewust en neemt haar verantwoor-
delijkheid door de CO2 emissie te reduceren en zo veel mogelijk 
gebruik te maken van hernieuwbare en vervangingsbrandstoffen.
Veel belangrijker is dat het cement gemengd wordt met een veel 
grotere verhouding primaire materialen, waardoor de ecologische 
voetafdruk vele malen, tien tot vijftien maal, verdund wordt. 
Bovendien zijn er nieuwe cementsoorten ontwikkeld die tot zeer 
aanzienlijke milieuvoordelen zullen leiden. 

Er is dus een groot verschil tussen de ecologische impact van de 
BELBLOCK betonmetselsteen en die van het cement. Doordat de 
ecologische voetafdruk van het beton dikwijls verward wordt met die 
van cement, is dit verantwoordelijk voor heel wat desinformatie.

Water (6 %)

Ook water is alom aanwezig, toch wordt drinkbaar water een 
schaarste. Meer en meer fabrikanten passen daarom gesloten 
watersystemen toe, waarbij ze zoveel mogelijk gebruik maken van 
regenwater. Zij zuiveren het afvalwater om het te hergebruiken 
in het productieproces en drukken zo het verbruik van drinkbaar 
water.

Voor meer info, raadpleeg  het document «De bijdrage van 
de cementindustrie tot het verminderen van de CO2-uitstoot» 
op www.febelcem.be.

Meer informatie op onze website 
www.belblock.be
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MILIEUASPECTEN

Het gebruik van natuurbronnen zoals energie, grond-
stoffen, water en de productie van afval in alle fasen 
van de levenscyclus moeten tot een minimum beperkt 
worden. 
BELBLOCK betonmetselstenen beschikken over 
voldoende troeven om de oproep tot een ruimere 
invulling van het begrip duurzaamheid positief te 
kunnen beantwoorden. BELBLOCK betonmetselstenen … voor het leven 

Van beton, meer specifiek betonmetselstenen van 
de BELBLOCK fabrikanten, is geweten dat dit uiterst 
duurzame en milieuvriendelijke bouwproducten zijn. Dit 
kan aan de hand van de LevensCyclus Analyse (LCA) van 
betonmetselstenen worden aangetoond.

Zo heeft een betonmetselsteen een zeer lange 
levensduur. Door zijn natuurlijke componenten, in grote 
hoeveelheden beschikbaar, is de impact van een beton-
metselsteen op het milieu eerder gering. 

Ook het productieproces zonder baktijd wordt steeds 
geoptimaliseerd. Zo worden de betonmetselstenen 
in herbruikbare mallen vervaardigd, wordt afvalwater 
hergebruikt in het proces en  verharden de gefabriceerde 
metselstenen op natuurlijke wijze. Transportafstanden 
worden op hun beurt kort gehouden.RECYHOUSE -WTCB/CSTC
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LCA in het kort

De basis voor alle milieubeoordelingen van materialen en 
producten wordt gevormd door de LCA. Binnen een LCA worden 
alle milieueffecten beoordeeld die optreden vanaf de winning van 
grondstoffen tot en met het in onbruik raken van het product of 
materiaal, kortom: van wieg tot graf.

Wanneer echter een product kan worden 
gerecycleerd of hergebruikt, zoals dit bij 
betonmetselstenen het geval is, sluit men 
de cirkel en spreekt men van wieg tot 
wieg. 

Dit houdt onder andere in dat er vandaag, 
bij de ontwikkeling van een product, al 
rekening gehouden wordt met de afbraak 
en recyclage die zullen plaatsvinden 
binnen enkele decennia.

 PRODUCTIE + GEBRUIK +  ELIMINATIE

 (ontwikkeling, grondstoffen) (gebruik, toepassing) (omvorming, recyclage)



Enkele aandachtspunten …

Grijze energie

De ‘verbruikte’ energie nodig om over een 
product te kunnen beschikken noemt men de 
grijze energie. 

Dit wil zeggen, de energie nodig voor:
-  de omzetting van grondstoffen voor de 

productie van bouwmaterialen of -producten,
-  het vervoer van grondstoffen tot op de 

productieplaats,
-  het verwerken van de producten.

Arch. Gérard Kaiser, Secretaris van het UPA-BUA 
(Union Royale Professionelle des Architectes), 
stelde voor het tijdschrift “Architrave - nr 
164 (oktober 2009)” een vergelijking op van 
het grijze energieverbruik van verschillende 
bouwmaterialen. 
Met een berekende waarde van 275 kWh/m³ 
scoorden de betonmetselstenen zeer goed. Deze 
goede score heeft de betonmetselsteen onder 
meer te danken aan zijn overvloedige natuurlijke 
componenten, een geoptimaliseerd productie-
proces dat weinig energie vergt en de geogra-
fische spreiding van de fabrieken, die op hun 
beurt zorgen voor korte transportafstanden.

Levenscyclus

bouwen

produceren
recycleren

verbranden
storten

afbreken
hergebruiken

demonteren
ombouwen

renoveren

gebruiken + onderhouden

BOuWWERK

BOuWDEEL

BOUWMATERIAAL
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De milieu-impact van een gebouw is ook rechtstreeks verbonden 
met zijn levensduur (‘energetische afschrijving’). Als men de ‘grijze’ 
energie, nodig om betonmetselstenen te maken, spreidt over heel 
de levensduur, zijn de BELBLOCK betonmetselstenen één van de 
meest performante bouwmaterialen.

Naast de grijze energie van 
betonmetselstenen is het 
belangrijk te vermelden 
dat ook na verwerking 
heel wat energiekosten 
kunnen worden bespaard.  
Betonmetselstenen hebben 
namelijk een zeer hoge 
thermische inertie. Zo 
wordt warmte opgeslagen 
en geleidelijk aan weer 
afgegeven. Dit bevordert het 
thermisch comfort
(Zie  voor  meer  informatie 
de  fiche  met  ThErMisChE 
iNErTiE als hoofdthema).

Recycling

De betonsector in het algemeen is vergevorderd op het gebied van 
recyclage. Bijna al het betonafval wordt gerecycleerd. 
Zodra het bouwwerk is ontmanteld, wordt het beton gebroken via 
een mechanische behandeling, waarna het weer (geheel of gedeel-
telijk) kan worden gebruikt voor de vervaardiging van nieuw beton 
en betonmetselstenen. 

Meer informatie op onze website www.belblock.be
RECYHOUSE -WTCB/CSTC
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ECONOMIE, INNOVATIES & SOCIAAL KADER 

Een product kan maar duurzaam genoemd worden 
als er sprake is van een gezond evenwicht tussen de 
ecologische, economische en sociale aspecten. 
Binnen dit spanningsveld nemen de BELBLOCK beton-
metselstenen, dankzij hun uitzonderlijke karakteris-
tieken, een bijzondere plaats in.

Verminderde productiekost:

Primaire grondstoffen worden ontgonnen uit • 
lokale en overvloedige natuurlijke reserves.
De geautomatiseerde productie van grote hoeveel-• 
heden vergt, doordat er geen baktijd is, slechts een 
lage energie-input.
Door de regionale verspreiding van de BELBLOCK • 
fabrikanten en de beschikbaarheid van verschil-
lende distributiekanalen blijven de transport-
kosten beperkt.

Eenvoudige verwerking:

De vormen en afmetingen van BELBLOCK beton-• 
metselstenen vergemakkelijken het vermetselen 
en garanderen een optimale kwaliteit van de 
constructie.

Prestaties « à la carte »:

Door de verscheidenheid aan samenstellingen en • 
configuraties, is er voor elke situatie een geschikte 
BELBOCK betonmetselsteen te vinden: onder- of 
bovengronds, dragend of niet-dragend, zichtbaar 
of afgewerkt, isolerend of zwaar …

BELBLOCK betonmetselstenen en economie … 
de juiste balans 

Door de sterk toegenomen prijzen van de bouwgrond 
en de te renoveren woningen, worden ontwerpers, 
studiebureaus, aannemers, … steeds meer geconfron-
teerd met strikte budgetten. De steeds strengere regel-
geving op het vlak van milieu en energiehuishouding 
maken het niet eenvoudiger. De voorschrijvers moeten 
dus op zoek naar kwalitatieve bouwmaterialen voor een 
betaalbare prijs. 

De BELBLOCK betonmetselstenen hebben op dit vlak 
heel wat troeven. Door hun intrinsieke eigenschappen 
zijn zij de metselsteen van de toekomst.
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Gegarandeerde duurzaamheid (bij gebruik):

Doordat BELBLOCK betonmetselstenen zeer duurzaam zijn • 
en geen onderhoud vergen, zijn ze ook op lange termijn een 
economische en kwalitatieve oplossing.

VOORTDURENDE INNOVATIES …

De BELBLOCK fabrikanten investeren voortdurend in onderzoek 
naar innovatieve oplossingen die beantwoorden aan de behoeften 
van de steeds evoluerende bouwsector en de maatschappelijke 
context waarin wij leven. 
Door de ontwikkeling van verbeterde producten en metselsys-
temen versterken ze nog de hoger genoemde positieve eigen-
schappen van de betonmetselsteen. 

Enkele voorbeelden:

C	Een scherpe prijs/kwaliteit verhouding: 
 Innovatieve concepten zijn op zoek naar betere betonmetsel-

stenen die toch betaalbaar blijven. De economische winst zit 
hem ook in de eenvoud en de snelheid van het verwerken van 
de stenen, daarom worden samen met elementen ook nieuwe 
concepten voor het vermetselen ontwikkeld. 

C	Sterk verminderde verwerkingskosten: 
 Om in de actuele conjunctuur concurrentiëel te blijven is elke 

ondernemer verplicht zijn kosten zeer goed te beheersen. De 
arbeidskost weegt nog steeds het zwaarst door. Het drukken 
van de kosten kan dus best door de ontwikkeling van systemen 
die, zonder aan kwaliteit van het werk in te boeten, de snelheid 
van het vermetselen verhogen.

C	Aandacht voor de metser: 
 Door het gewicht van de betonmetselstenen te verlagen, het 

aantal bewegingen te beperken, gebruik te maken van ergono-
misch materiaal, te besparen op hoeveelheid mortel… wordt 
de fysieke arbeid van de metser verlicht. Hierdoor kunnen 
metsers langer aan het werk blijven en kunnen ook fysiek 
minder sterke personen toegang krijgen tot het beroep. 

BELBLOCK betonmetselstenen hebben een uitstekende prijs/
kwaliteit/prestatie verhouding en bieden een aangepaste oplossing 
voor elk project, onafhankelijk van de mogelijkheden, het budget 
of de moeilijkheidsgraad. Innoverende producten versterken deze 
positieve karakteristieken in belangrijke mate.

Meer informatie op onze website www.belblock.be
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VOORBEELD BESTEKTEKST

Dit memento geeft de ontwerper, voorschrijver en gebruiker 
van betonmetselstenen een gedetailleerd overzicht van 
de talrijke mogelijkheden en toepassingen van BELBLOCK 
betonmetselstenen.
Samen met de voorbeeld bestektekst beschikt u over de 
nuttige en nodige informatie om BENOR-gekeurde BELBLOCK 
betonmetselstenen op hun best voor te schrijven.

De voorbeeld bestektekst kan u eenvoudig terugvinden (en 
downloaden) op onze website www. belblock.be.



Dikte 
cm 

Kwaliteitsklasse 
fbm / Mvs 

(15 / 2,2) 
(N/mm2 / T/m3) 

Volumieke 
massa van 
de beton-

metselsteen 
(kg/m3) 

Brand-
werend-

 heid 
R 

Geluidverzwakking- 
index

 Rw 
( a )  

Thermische 
conductiviteit 
van de beton-
metselsteen 

U 
(W/mK) 

 ( a ) 

Dikte isolatie cm

Geschat 
algemeen 

niveau 
thermische 

inertie

Snel 
bereikt 

thermisch 
comfort

Cellulair glas (CG) 
 = 0,038 (W/mK)  

Minerale wol (MW)
  = 0,031 (W/mK)

Geëxtrudeerd polystyreen 
(XPS)  

 = 0,028 (W/mK) 

Bekleed polyurethaan 
(PUR/PIR) 

 = 0,023 (W/mK) 

Uren dB 
Klasse 

wand int.
Ui U=0,45 U=0,30 U=0,15 U=0,45 U=0,30 U=0,15 U=0,45 U=0,30 U=0,15 U=0,45 U=0,30 U=0,15 

Zware 
Blok 

Hol

9 
14 
19 
29 
14 
19 
29 

12/1,9 
8/1,6 

8/1,4 - 8/1,6 
7/1,4 - 8/1,4 

12/1,6 - 15/1,6 - 15/1,9 
12/1,6 - 15/1,4 - 15/1,9 

12/1,4 - 15/1,4 
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1380 - 1400 
1240 - 1267 
1230 - 1267 
1380 - 1478 
1420 - 1478 
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-
1 
2 
6 
1 
2
6 

47 ( ** ) 
51 ( ** ) 
58 ( ** ) 

IIIa (**) 
IIb (**) 
Ib (**) 

0,74 
0,63 
0,63 
0,81 
0,81 
0,63 

7 
7 
6 
7 
7 
6 

12 
11 
11 
12 
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11 

25
 25 
24 
25
25 
24 

6 
6 
5
6 
6 
5 

10 
9 
9 

10 
10 
9 

21 
21 
20 
21 
21 
20 

6 
5 
5 
6 
5 
5 

9 
9 
8 
9 
9 
8 

19 
19 
18 
19 
19 
18 

5  
5 
4 
5 
5 
4 

8 
7 
7 
8 
7 
7 

16 
16 
15 
16 
16 
15 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

Vol 
9 

14 
19 

12/2,2 - 15/2,2 
12/2,2 
12/2,2 

2000 - 2120 
1950 - 2010 
2000 - 2050 

1 
2 
4 

45 ( ** ) 
50 ( ** ) 
58 ( ** ) 

IIIb (**) 
IIb (**) 
Ib (**) 

1,32 
1,26 
1,32 

8 
8 
7 

12 1
2 

12 

26 2
6 

25 

6 
6 
6 

10 
10 
10 

21 
21 
21 

6 
6 
6 

9 
9 
9 

19 
19 
19 

5 
5 
5 

8 
8 
8 

16 
16 
16 

****
**** 
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* 
* 
* 
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Argex 

 Hol 

9 
14 
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29 

5/1,2 
4/0,9 - 4/1,2 
3/0,9 - 4/1,0 

3/0,9 
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845 - 1050 
800 - 950 
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1 
1 
2 
6 

49 ( ** ) / 41 
52 ( ** ) / 45 

IIIa (**) 
IIb (**) 

0,39 
0,28 
0,27 
0,27 
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6 
4 
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11 
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9 

25 
24 
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22 

6 
5 
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4 
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9
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7 

21 
0 

20 
19 

6 
5 
4 
3 

9 
8
8 
7 

19 
18 
18 
17 

5 
4
4 
3 

8 
7 
7 
6 

16 
16 
15 
14 

** 
** 
** 
** 

*** 
*** 
*** 
*** 

Vol 
9 

14 
19 

5/1,2 
5/1,2 

5/1,2 - 6/1,2 

1091 - 1225 
1091 - 1150 
1091 - 1150 

2 
4 
6 

44 ( ** ) / 41 
51 ( ** ) / 47 
56 ( ** ) / 50 

IIIb (**) 
IIb (**) 
IIa (**) 

0,39 
0,39 
0,39 

7 
7 
6 

12 
11 
11 

25 
25 
24 

6 
6 
5 

10 
9 
9 

21 
21 
20 

6 
5 
5 

9 
9 
8 

19 
19 
18 

5 
4 
4 

8 
7 
7 

16 
16 
15 

** 
** 
** 

*** 
***
 *** 

Iso-
léger 
Blok 

Vol 9 6/1,6 1550 1 0,65 7 12 25 6 10 21 6 9 19 5 8 16 *** ** 

Hol 
14 
19 

4/1,2 
4/1,2 

1090 
975 

1 
2 

0,39 
0,34 

7 
6 

11 
11 

25 
24 

6 
5 

9 
9

21 
20 

5 
5 

9 
8 

19 
18 

4 
4 

7 
7 

16 
15 

*** 
*** 

** 
** 

 

overzicht betonmetselstenen - technische gegevens

(a) indicatieve waarden, zie fabrikanten 
voor de exacte waarden

(**) Bepleistering 10 mm, 2-zijdige
(*) Bepleistering 10 mm, 1-zijdig

thermische inertie  vm beton snel bereikt 
  (kg/m3) thermisch comfort

  2200 
  1800 
  1300 
  850 

memento

BENOR-gecertificeerde betonmetselstenen vindt u bij volgende BELBLOCK fabrikanten :

BétON dE La LOmmE S.a. - 5580 Rochefort - www.betondelalomme.be 
COECK N.V. - 2845 Niel - www.coeck.be 
CONfORBétON S.a. - 6061 Montignies - www.conforbeton.be
dOutERLOigNE N.V./S.a. - 8570 anzegem / 7536 Vaulx-lez-tournai - www.douterloigne.be 
ROOSENS BétONS S.a. - 7170 Bois d’Haine - www.roosens.com 
VaNdENBuLCKE & OLiViER N.V. - 8800 Roeselare - www.vor-beton.be

in samenwerking met :

i n f o b e t o n . b e
BelBlock p/a feBe / Vorstlaan 68 / 1170 Watermaal-Bosvoorde

t: 02 735 80 15 / f: 02 734 77 95 / mail@febe.be / www.belblock.be

V.u.: eddy dano / Vorstlaan 68 / 1170 Watermaal-Bosvoorde

d/2010/9748/01




