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Dubbele wanden, ook gekend onder de naam premuren, zijn een snelle 
en economische oplossing voor zo goed als elk type muur. Door enkele 
eenvoudige uitvoeringsregels te respecteren, kunnen wanden van een 
uitstekende kwaliteit gerealiseerd worden, die op de werf slechts een 
minimale afwerking vragen. 

Dubbele wanden bestaan uit twee platen van industrieel glad gewapend 
beton die met tralieliggers aan elkaar verbonden zijn. De in fabriek ver-
vaardigde platen vormen de buitenzijde van de wand; door de manier 
van fabriceren zijn beide kanten bekistingzijdes. Op de werf worden de 
wandelementen volgens plan gemonteerd. Voor muren met normale 
hoogte volstaan enkele schoren om de dubbele wanden tijdens de mon-
tage op hun plaats te houden. De holle ruimte tussen de wanden wordt 
daarna met beton volgestort. Het resultaat is een solide constructie, een 
monoliete wand met gladde buitenzijde.

Multi-toepasbaar
Dubbele wanden zijn maatproducten die zich flexibel naar de nood-
wendigheid plooien. Voor diverse toepassingen zijn muurhoogten tot 8 
meter mogelijk. Bovendien kunnen alle nutsvoorzieningen gemakkelijk 
vooraf worden voorzien, waardoor de tijd van slijpen en inbouwen op 
de werf gewonnen wordt.

Dankzij de grote eenvoud van het vervaardigen en plaatsen van dubbele
wanden zijn ze overal en voor alle doeleinden toepasbaar. We vinden 
ze zowel als kelderwand, lift- en trappenhuizen, binnen- en buitenwan-
den, scheidingsmuren, bij grote projecten (appartementen, kantoren, 
industriële gebouwen,…) en in de woningbouw. Ook in kunstwerken 
worden dubbele wanden toegepast: tunnels, schotwanden, parkeer-
garages… Waterdichte constructies zoals waterzuiveringstations, 
keerwanden en zwembaden zijn gegarandeerd met dubbele wanden. 
Een aantal voorbeeldprojecten zijn terug te vinden op p. 19 t/m p.21. 
Neem gerust een kijkje!

Maatwerk
Omdat elk architectonisch ontwerp zijn specifieke eisen en noodwen-
digheden heeft, worden dubbele wanden steeds op maat gemaakt. Niet 
alleen heeft elke wand zijn eigen afmetingen en uitsparingen voor 
deuren en ramen, ook de inbouwdelen voor de afwerking kunnen van 
bij het ontwerp voorzien worden. 

Elk ontwerp wordt vooraf uitgetekend met behulp van de modernste 
CAD-technieken. In deze fase wordt elk onderdeel zorgvuldig bestudeerd 

en worden de elementen op elkaar afgestemd. Eventuele ontwerpfouten 
komen zo snel aan het licht, nog voor de productiefase. Dit is een bij-
komende garantie voor de snelle montage op de werf. 

Op basis van de computertekeningen wordt de bekisting door robots op-
gebouwd. Enkel de kleinere elementen, zoals elektradozen en leidingen, 
worden nog manueel toegevoegd. Door deze doorgedreven automati-
sering kunnen dubbele wanden voor de meest individuele ontwerpen 
prijsvriendelijk gerealiseerd worden.

Dubbele wanden worden onder optimale en nauwkeurig gecontroleerde 
omstandigheden in de fabriek vervaardigd. Door een geïntegreerd sys-
teem van kwaliteitszorg zijn productiefouten vrijwel uitgesloten. Door 
het continue beton in de kern weerstaan zij aan waterdruk, ook ter 
plaatste van de voegen van de buitenpanelen.

Technisch
De specifieke eisen waaraan dubbel wanden moeten voldoen, worden 
beschreven in de Europese norm NBN EN 14992: geprefabriceerde beton-
producten: wandelementen, en zijn Nationale aanvulling NBN B 21-612. 

De kwaliteitscontrole is eveneens gemakkelijker; eventuele moeilijk-
heden in dit opzicht zullen de werkzaamheden ook minder vertragen. 
Een dubbele wand kan immers als afgewerkt product gecontroleerd en 
beproefd worden nog voor het in het werk geplaatst wordt. In het bouw-
werk zullen geen minderwaardige elementen ingebouwd worden.

De schillen van dubbele wanden worden vervaardigd in een betonkwali-
teit C30/C37. Voor het vulbeton wordt minimaal een C25/30 voorgeschre-
ven met een minimale vloeibaarheidsgraad 3. Voor een goede vulling is 
het uiterst belangrijk om de eerste 60 cm op te vullen met fijn beton; 
daarna kan overgegaan worden tot beton met gewone granulaten 4/14 
of 7/20 bij grotere stortopeningen.

Om de waterdichtheid van de wanden te kunnen garanderen is een na-
behandeling van de dubbele wanden aanbevolen, zeker indien de totale 
dikte niet meer dan 30 cm bedraagt. De nabehandeling is vooral van 
belang ter hoogte van de voegen tussen de platen en de aansluiting 
met de vloerplaat of kelderfundering. Bij het plaatsen van platen moet 
ook gelet worden op de stijfheid van de hoeken: deze mogen niet open 
komen bij het storten van het vulbeton.

Dubbele wanden 
Snel en economisch
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De toepassing van dubbele wanden houdt heel wat voordelen in. 
We vatten ze hieronder samen.

• Sneller, voordeliger en bouwfysisch correct

• Meer rentabiliteit
Doordat er geen bekisting meer nodig is:
-  geen huur-, opslag-, investeringskosten / afschrijvingen 
 van bekistingspanelen
-  geen transport, dure plaatsing, verwijdering en reiniging 
 van de bekisting 
-  minder afhankelijk van vaklui
-  ideaal bij eenzijdige bekisting of gapingbouw: 
 een eventueel overnamebeding is niet noodzakelijk

-  grotere flexibiliteit

• Kostenbesparend
-  ongevoelig voor zetting
-  minder dichtingmateriaal vereist
-  minder transport- en kraankosten door kleiner gewicht
-  geen speciebed voor de montage vereist
-  geen voegproblemen door de homogene massa van 
 het ter plaatse gestorte beton
-  probleemloze verbindingen van grondplaat en plafond 
 door de verbindingswapening in het vulbeton
-  mits het in acht nemen van enkele aandachtspunten 
 zijn dubbele wanden waterdicht (voor kelders, zwembaden, 

waterwerende wanden,…) 

• Kortere bouwtijd
-  geringere financieringskosten
-  productie in fabriek onafhankelijk van 
 de weersomstandigheden
-  geen wachttijden voor het verwijderen van bekisting
-  geen randjuk vereist als steun voor de breedplaten
-  inbouwelementen zoals vensters, deuren, deurlijsten, 
 kabelbuizen en elektriciteitsdozen kunnen eventueel 
 al in de fabriek ingebouwd worden
-  bijzonder gladde oppervlakken aan binnen- en buitenkant: 
 geschikt om zichtbaar te laten, spuitpleister op aan te brengen 
 of behangklaar afgeleverd, klassiek pleisterwerk is niet nodig
-  just-in-time levering

Schilafmetingen: De afmetingen van buiten- en binnenschil kunnen 
gerust verschillend zijn. Dat maakt juist de flexibiliteit van het sys-
teem uit. Een hogere buitenschil bijvoorbeeld doet dienst als rand-
kist voor de verdiepingsplaat. Een bredere buitenschil komt voor bij 
hoekverbindingen.

Uitsparingen: Uitsparingen voor deuren, balken, ramen, leidingen, 
wapening, ... kunnen per schil anders zijn.

Doorvoeren: Doorvoeren doorheen de wanden voor ventilatie, gas, 
water, elektriciteit, en dergelijke, ...

Elektra: Doosjes voor stopcontacten, ... al dan niet voorzien van de 
nodige gaines, ...

Staboxen: Om de verbindingen tussen dubbele wanden en andere, al 
dan niet prefab onderdelen te realiseren, zijn er vaak stekkenbakken 
of “staboxen” nodig.

Brandwerendheid: Brandwerendheid volgens de norm naar keuze, 
berustend op de betondekking.

Spelden: De wanden kunnen als balk fungeren mits het inbrengen 
en/of bijleveren van de juiste wapening.

De voordelen De finesses

De doorgedreven automatisering 
maakt een prijsvriendelijke realisatie 
van dubbele wanden mogelijk.
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Bouwfysisch
Zoals alle betonproducten hebben ook de dubbele wanden uitstekende bouwfysische 
eigenschappen. 

Brandwerendheid
Dubbele wanden bieden een grote weerstand tegen brand en zijn dan ook uiterst ge-
schikt voor brandmuren en het realiseren van compartimenten. Zij scoren best op 
alle vlakken: behouden zeer lange tijd hun constructieve stabiliteit, bieden een zeer 
goede bescherming tegen branddoorslag en isoleren de brandwarmte voldoende om 
het ontbranden van brandbare stoffen aan de andere zijde van de muur tegen te gaan.

De brandwerendheid van de dubbele wanden kan bepaald worden door berekening of 
beproeving. Indien geen van beiden beschikbaar zijn, mag naar analogie uitgegaan 
worden van de waarden in onderstaande tabel. De brandweerstand is in functie van 
de totale dikte van de wand en de asafstand tot de hoofdwapening.

Standaard brandweerstand Minimale muurdikte

EI 30 60
EI 60 80
EI 90 100
EI 120 120
EI 180 150
EI 240 175

   Minimale dimensies (mm): Muur dikte/asafstand voor deze dikte

    fl = 0,35    fl = 0,7

 Standaard Muur blootgesteld Muur blootgesteld Muur blootgesteld Muur blootgesteld
 brandwerendheid aan 1 zijde aan 2 zijdes aan 1 zijde aan 2 zijdes

 REI 30 100/10* 120/10* 120/10* 120/10*
 REI 60 110/10* 120/10* 130/10* 140/10*
 REI 90 120/20* 140/10* 140/25 170/25
 REI 120 150/25 160/25 160/35 220/35
 REI 180 180/40 200/45 210/50 270/55
 REI 240 230/55 250/55 270/60 350/60

Tabel: Minimale muurdikte en asafstand voor dragende muren (volgens NBN EN 1992-1-2)

* Normaal gezien zal de betondekking uit NBN EN 1992-1-2 + ANB bepalend zijn 
Noot: fl = berekende axiale last in brandsituatie / berekende weerstand van de wand bij normale temperaturen

Tabel: Minimale dikte voor niet-dragende muren (volgens NBN EN 1992-1-2)
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Akoestische isolatie
Geluidsoverlast en lawaai worden in onze hedendaagse maatschappij steeds vaker als belangrijke hinder 
ervaren. De akoestische isolatie bepaalt, zonder enige twijfel, in grote mate het comfort van een gebouw. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vernieuwde norm NBN S 01-400-1:2008 – Akoestische criteria 
voor woongebouwen - aangepaste eisen oplegt wat betreft geluidsisolatie. Deze eisen zijn de techni-
sche verwoording van de akoestische verwachtingen die de bewoners aan een nieuwe woning stellen. 

Dit uit zich op 2 akoestische comfortniveaus:
- Een normaal akoestisch comfort dat 70 % van de gebruikers moet tevreden stellen,
- Een verhoogd comfort. Wanneer aan deze eisen voldaan is, wordt het percentage tevreden 

bewoners op 90 % geraamd.

Er zijn verschillende soorten geluid(overlast) waar men zich tegen moet wapenen, en de bestrij-
ding ervan vergt telkens een zeer verschillende aanpak. Zo zal in de eerste plaats het luchtgeluid 
(van buitenaf en ook binnen het gebouw) en het contactgeluid worden aangepakt, telkens met de 
geëigende technieken. Een totale aanpak zal ook rekening houden met installatielawaai (ventilatie, 
leidingen, sanitair, …) en nagalm.

Bij luchtgeluidsisolatie komt het erop aan het geluidsniveau, geproduceerd in een bepaalde ruimte, zo 
veel mogelijk te verzwakken via de isolerende capaciteit van de ganse scheidingsconstructie (dus niet 
alleen de scheidende wand maar ook de daarop aansluitende bouwdelen).

Luchtgeluid kan geminimaliseerd worden door, onder meer, massa en luchtdichtheid. Hoe dikker 
en/of zwaarder de bouwmaterialen, hoe minder de materialen zullen ‘trillen’, hoe beter de luchtge-
luidsisolatie. Dit noemt men de “massawet”. En uiteraard kan waar lucht door kan, ook geluid door.

ZENDRUIMTE ONTVANGSTRUIMTE Normaal Verhoogd
buiten de woning binnen de ruimte akoestisch comfort akoestisch comfort
   
Elke ruimte Elke ruimte uitgezonderd 	
 een technische ruimte  D

nT,W
 ≥	54	dB	 D

nT,W
 ≥	58	dB 

 of inkomhal

Elke ruimte van een Elke ruimte van een nieuw-
nieuwbouw rijwoning  bouw rijwoning uitgezonderd D

nT,W
 ≥	58	dB	 D

nT,W
 ≥	62	dB

 een technische ruimte

ZENDRUIMTE ONTVANGSTRUIMTE Normaal Verhoogd
binnen de woning binnen de ruimte akoestisch comfort akoestisch comfort

Slaapkamer, keuken,  Slaapkamer, studeerruimte
woonkamer en badkamer   D

nT,W
 ≥	35	dB	 D

nT,W
 ≥	43	dB

(die niet alleen toebehoort aan 
de slaapkamer/ontvangstruimte)

Volgende tabel, uit de norm NBN S01-400-1, geeft de relatieve eisen mbt. de luchtgeluidsisolatie tussen verschillende ruimtes:

Ter info: De Belgische norm NBN S 01-400:1977 bepaalt de criteria voor de akoestische isolatie van gebouwen. De Belgische 
norm NBN S 01-401:1987 bepaalt de grenswaarden voor geluidniveaus in gebouwen en dit in functie van hun bestemming. Beide 
normen zijn momenteel nog van toepassing op schoolgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, toneel en verga-
derzalen, restaurants,… . Voor woongebouwen werden beide normen in 2008 echter vervangen door de Belgische norm NBN S 
01-400-1:2008. Voor de andere gebouwtypes zullen geleidelijk aan eveneens aangepaste normen verschijnen.

Akoestiek is een zeer complexe materie en bij de berekening van de geluidverzwakkings-
indexen horen ingewikkelde formules. Daarom deed FEBREDAL beroep op de experts van 
de akoestische dienst van het WTCB. Hun simulaties geven weer aan welke luchtgeluid-
verzwakkingsindexen we ons mogen verwachten voor de meest courante diktes van dub-
bele wanden:

De berekeningen werden uitgevoerd volgens NBN EN 12354-1 - Bouwakoestiek - Schat-
ting van de geluidsgedraging van gebouwen vanuit de bouwdeelgedraging.

Configuratie van de wand
- Dubbele wand volledig gevuld met vulbeton (variabele dikte)
- Densiteit beton en vulbeton: 2500 kg/m3

Veronderstellingen
Labowaarden, dus geen flankerende transmissie: de getalwaarden (R

w
) zijn een maat 

voor de reductie van het geluid dat rechtstreeks door de scheidingswand gaat. Bij de 
schatting van de in-situ prestatie (D

nT,w
) dient ook de onrechtstreekse geluidstransmissie 

in rekening gebracht te worden, waarbij de koppelingswijze en de aard (massa) van de 
aaneengesloten bouwdelen eveneens een rol spelen.

Resultaten

totale 
dikte

d [cm]

20
25
30
35

totale 
oppervlakte-massa

m” [kg/m2]

500
625
750
875

luchtgeluid-
verzwakkingsindex

R
w
(C;C

tr
) [dB]

59(-1;-7)
63(-2;-7)
66(-2;-7)
68(-2;-7)

De behaalde resultaten bevestigen de theorie van de massawet. Dubbele wanden hebben 
een grote oppervlaktemassa en vormen dus een uitstekend antwoord op de vraag naar een 
betere geluidsisolatie tussen verschillende ruimtes.

Architect Jurgen Baetens 
Foto Wolfenvis
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Dubbele wanden, een duurzame oplossing
Dubbele wanden worden grotendeels gemaakt uit primaire materialen, ontgonnen uit natuurlijke reserves. Bovendien zijn 
de grondstoffen lokaal en overvloedig aanwezig en worden de eindproducten in de buurt van de fabriek geleverd. De CO

2
-

emissie door transport blijft hierdoor beperkt.

Samenstelling *(in massaprocenten)
Zand en granulaten (79%)* 
Dubbel wanden bestaan grotendeels uit zand en grind, van rotsmassieven of uit rivierbeddingen. Voor dubbele wanden 
worden granulaten uit de directe omgeving van de fabriek gebruikt. Door hun ligging aan kanalen worden veel bedrijven 
per vrachtschip bevoorraad. Hierdoor blijft de ecologische voetafdruk uiterst beperkt.

Water (7 %)*
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 her-
gebruiken in het productieproces en drukken zo het verbruik van steeds schaarser wordend drinkbaar water.

Cement (14 %)* 
Het klopt dat de cementovens heel wat energie consumeren. De cementindustrie is zich hiervan bewust en neemt haar 
verantwoordelijkheid door de CO

2
-emissie te reduceren en zo veel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare brandstof-

fen. Veel belangrijker is dat het cement gemengd wordt met een veel grotere verhouding primaire materialen, waardoor 
de ecologische voetafdruk tot zevenmaal verdund wordt. Er is dus een groot verschil tussen de ecologische impact van 
een betonproduct en die van het cement. Doordat de ecologische voetafdruk van het beton dikwijls verward wordt met die 
van cement leidt dit tot heel wat misverstanden.

De thermische inertie van dubbele wanden
Dubbele wanden hebben een groot soortelijk gewicht, waardoor ze een 
goede warmtebuffer vormen, ook wel thermische inertie genoemd. De 
thermische inertie van een dubbele wand kan worden gedefinieerd als 
het vermogen om warmte op te slaan en vervolgens weer af te geven. 
Dankzij de inertie worden temperatuurpieken zowel overdag als ‘s 
nachts afgevlakt.

Om tijdens de zomer het thermisch comfort te garanderen, moeten ver-
schillende parameters in acht worden genomen:

-  zorgen voor een goede bescherming tegen de zon,
-  beperken van de warmteproductie in het gebouw 
 (kunstmatige verlichting, kantoorautomatisering, enz.),
-  zorgen voor een intensieve luchtverversing ‘s nachts voor 
 het afkoelen van de ruimtes, 
-  en ten slotte zorgen voor een goede thermische inertie.

Maar een goede thermische inertie is niet alleen interessant tijdens 
de zomerperiode. Tijdens de winter en in het tussenseizoen biedt ther-
mische inertie de mogelijkheid om een deel van de warmte, verkregen 
door de zonnestralen die het gebouw binnendringen via ramen, op te 
slaan. Zo kan de behoefte aan verwarming ‘s avonds worden beperkt.

Bron: Architecture & Climat

Minimaliseren

Beschermen

Verdrijven

Het is dus noodzakelijk om van bij de ontwerpfase de juiste materiaalkeuzes te maken. Met een 
doordacht ontwerp kan airconditioning bovendien totaal overbodig worden gemaakt. Kiezen voor 
dubbele wanden waarborgt energiebesparingen op lange termijn, met als belangrijkste doel het 
behoud van het comfort van gebruikers en bewoners.

Opvangen

Stockeren

Verspreiden

Bewaren

Productie
Dubbele wanden worden in de fabriek vervaardigd, 
onder strenge controle en in ideale omstandigheden. 
Dankzij de hogere kwaliteit van fabrieksmatig bereid be-
ton en een optimale trilling, heeft prefab beton betere 
fysische kwaliteiten en is het minder onderhevig aan 
agressieve invloeden van de omgeving. 

Gebruik & comfort
Om het milieu te sparen moet men in eerste instantie 
duurzaam bouwen. Hierin speelt de levensduur van een 
gebouw een hoofdrol! Dubbele wanden gaan gemak-
kelijk 100 jaar mee zonder enig onderhoud. Toxische 
onderhouds- en beschermingsproducten komen er dus 
niet aan te pas. Hierna kunnen ze voor nagenoeg 100% 
gerecycleerd worden, bijv. voor toepassing in onder-
fundering of zelfs als granulaat voor het aanmaken van 
nieuwe betonproducten. 

Ook gebruikscomfort speelt een belangrijke rol; dub-
bele wanden hebben goede thermische, akoestische en 
brandwerende eigenschappen. Dit alles maakt van dub-
bele wanden een duurzame oplossing voor het realise-
ren van scheidingswanden in al zijn toepassingen.

Architect  Vanderperren 
Foto A. Nullens
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van de elementen
Afmetingen en gewicht

Maximale lengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 m
Maximale hoogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 m
Maximale dikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm
Minimale dikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 cm
Maximale schildikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 cm
Minimale schildikte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 cm
Betongewicht per m2 (bij schildikte 5 cm) . . . . . 250 kg
Betongewicht per m2 en per cm meerdikte  . . . 50 kg

De materialen
Beton v/d schil: 

-  volgens NBN EN 13369 + NBN B 21-600 met kwaliteit  
 naar keuze en als minimum C30/37
-  omgevingsomstandigheden volgens behoefte
-  speciale cementsoorten (bijv. HSR-LA) zijn mogelijk

Wapening:
-  volgens studiebureau met een staalkwaliteit BE500
-  samengesteld uit netten op maat van eigen fabricaat

Hefhaken:
-  diameter en lengte volgens afmeting en gewichten 
 van het element

De plannen
De tekeningen worden uitgewerkt op basis van de plannen 
van het studiebureau, eventueel aangevuld met architec-
tuurplannen.

Toleranties op de afmetingen 
(volgens de Europese norm NBN EN 14992: geprefabriceerde betonproducten: wandelementen 
en zijn Nationale aanvulling NBN B 21-612):

Klasse Toegestane afwijkingen

 0 – 0,5 m 0,5 m – 3 m > 3 m – 6 m > 6 m – 10 m > 10 m

B ± 8 mm  ± 14 mm ± 16 mm ± 18 mm ± 20 mm

Goed om weten
Door de langste richting in de hoogte te gebruiken, verkrijgt 
men wanden die meer dan één bouwlaag bestrijken.

Klasse  Toegestane afwijkingen

 Rechtheid randen 1,2 Scheefheid randen 3 Rechtheid element 1,4

B ± (5 mm ≤ 0,005L ≤ 15 mm) 10 mm ± (4 mm ≤ 0,002L ≤ 15 mm)

1 L is de afmeting van het wandelement of van de rand in de beschouwde richting, uitgedrukt in mm 
  De afwijkingen uitgedrukt als een functie van L worden afgerond op 1 mm nauwkeurig
2 betreft de afwijking van de rechtheid van de randen in het vlak van het wandelelement
3 betreft de afwijking van de haaksheid van de randen in het vlak van het wandelement
4 betreft de afwijking van de rechtheid van het niet op buiging belast wandelement in een vlak loodrecht op het wandelement

Tabel - vormtoleranties

Tabel – toleranties enkelvoudige voorzieningen

Klasse Toegestane afwijkingen

B ± 15 mm Andere waardes voor de toleranties van voorzieningen 
kunnen worden vereist in de bestekteksten.

Tabel - toleranties mbt. lengte, hoogte, dikte en diagonalen

Strictere toleranties kunnen 
worden vereist in bestektekten.

Het BENOR-keurmerk garandeert 
de kwaliteit van de dubbele wanden.

Bronks Jeugdtheater
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4.9 Bij het aftekenen van de leverbon moet gelet worden 
op de overlosuren en het montage- en hijsmateriaal dat 
gebruikt werd.

De leverancier aanvaardt enkel klachten 
die vermeld worden op de leveringsbon.

Uitvoering van dubbele wanden

Code van 
goede praktijk
1. Offerte en opdracht
Alle nodige gegevens, zoals betonkwaliteit, milieuklasse, brand-
weerstand, plannen, gegevens mbt bekisting en wapening, plan-
ning… moeten ter beschikking van de fabrikant gesteld worden.

2. Montageplan
2.1 Indienen van de juiste documenten voor het opstellen van het 
montageplan, dit houdt o.a. in: laatste versie van de bekistings- 
en wapeningsplannen (liefst elektronisch maar ook een controle-
versie op papier); sparingstekeningen van sanitair, elektra...

2.2 Opgeven van de juiste uitvoeringsbeperkingen voor het op-
stellen van het montageplan met vermelding van de capaciteit van 
de kraan waarmee de dubbele wanden gemonteerd zullen worden.

2.3 Indien, ten behoeve van de waterdichtheid, een waterkeer-
plaat voorzien wordt, dient dit duidelijk aangegeven te worden 
opdat deze de positie van de tralieliggers beïnvloedt.

2.4 De zijde langs waar geschoord dient te worden dient op-
gegeven te worden. De leverancier bepaalt in functie van de 
afmetingen van het element het aantal schoorpunten.

2.5 Het aangeven van de eisen met betrekking tot de afstand 
tussen de schoren. 

2.6 Het aangeven van de eisen gesteld aan de voegen, in het 
bijzonder de grootte van de horizontale voeg tussen wand en 
vloerplaat. 

2.7 Verplichtingen tijdens de controleronde:
• de aannemer controleert de maatvoering (dubbele wan-

den, sparingen en opstortdelen) 
• het studiebureau controleert de wapening en geeft zijn even-

tuele opmerkingen/aanpassingen door aan de aannemer.
• eventuele betrokkenheid van een controlebureau 

(Seco,...).

2.8 Volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de start van de 
productie: 

• goedkeuring van het montageplan door de aannemer;
• plaatsingsvolgorde bij de montage; 
• toegankelijkheid van de werf.

3. Levering
3.1 Het juiste werfadres met eventuele wegbeschrijving door-
geven aan de fabrikant.
3.2 De aannemer controleert de hoeveelheid en kwaliteit bij 
de levering.

4. Lossen
4.1 Het lossen gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid 
van de aannemer en op een aangewezen, geschikte en veilige 
plaats.

4.2 Algemene veiligheidsinstructies dienen in acht genomen 
te worden. 

4.3 De veiligheidsinstructies van de leverancier moeten wor-
den opgevraagd en nageleefd.

4.4 Een hijskraan voorzien met aangepast hijsvermogen (vol-
gens het gewicht per element, aangegeven op montageplan).

4.5 Het hijsmateriaal moet aangepast en gekeurd zijn, de 
kettingen moeten voldoende lang zijn om een hijshoek van 
min. 60° te bekomen. Alle hijshaken, aangeduid op het plan, 
moeten gelijkmatig worden belast. De voorschriften van de 
leverancier moeten worden opgevolgd.

Het hijsen kan gebeuren met:
• een tweesprongketting voor dubbele wanden voorzien 

van 2 hijshaken. 
• een ketting aangepast aan het aantal hijshaken, zodat 

deze gelijkmatig worden belast.

4.6 Het hijsen gebeurt met het aanpikken in de knooppunten 
van de hijshaken.

4.7 Hulpstukken:
Bij dubbele wanden van 6 à 8 m hoog gebeurt het kantelen 
aan de hand van een kantelblok.

4.8 Tussenstockeren: 
Het plaatsen gebeurt op een stabiele en vlakke ondergrond 
en moet oordeelkundig en zorgvuldig gebeuren (volgens de 
veiligheidsinstructies van toepassing).

4.5 4.6

4.7
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5. Monteren
5.1 De dubbele wanden moeten geplaatst worden volgens de 
instructies van het montageplan (aftekenen op draagvlak). De 
algemene veiligheidsinstructies van de fabrikant moeten in 
acht genomen worden.

5.2 Het aflijnen van de dubbele wanden gebeurt bij voorkeur 
door het vooraf plaatsen van een geleidingsbalk, dit aan die 
zijde die perfect dient uitgelijnd te worden.

5.3 De aannemer neemt de nodige voorzorgen om het openspat-
ten van de schillen tijdens het storten te vermijden. Hiervoor 
kan hij onderaan de wand langs beide zijden een geleidingsbalk 
plaatsen die stevig wordt vastgemaakt in de vloerplaat. Ook de 
verticale voegen op de buitenhoeken dienen extra verstevigd te 
worden voor het betonneren.

6.5 Voegen tussen dubbele wanden moeten met de nodige zorg 
worden gedicht. Dit kan onder meer door:
• het plaatsen van een T-profiel aan de binnenkant van de schil,
• gebruik te maken van een krimpvrije mortel,
• het afdichten van de voegen met stalen ronde buizen,
• gebruik te maken van waterdichte “duurzame” elastische 

voegkitten.

7. Storten
7.1 De binnenoppervlakken van de dubbele wand moeten 
vochtig gemaakt worden.
 
7.2 Het storten moet gelijkmatig gebeuren. De maximaal toe-
laatbare betondruk, opgegeven door de leverancier, mag niet 
overschreden worden.

7.3 De betonkwaliteit moet voldoen aan het bestek en het mon-
tageplan.

7.4 Het beton wordt tijdens het storten verdicht.

7.5 De watercement-factor van het vulbeton i.v.m. de te ver-
wachten krimp moet worden beperkt tot maximaal 0,5. Om een 
goede verwerkbaarheid te verkrijgen is de toevoeging van een 
plastificeerder wenselijk.

7.6 De bovenzijde van de dubbele wanden moet dermate toegan-
kelijk zijn dat het storten op een veilige manier kan gebeuren. 

5.4 De ondergrond moet voldoende ruw en stabiel zijn.
• Het aantal schoren wordt opgegeven door de leverancier.
• De rechtheid moet verzekerd zijn door het plaatsen van 

vooraf geplaatste geleidingsbalken.

• De trek- en drukschoren worden stevig verankerd. 
• De hellingshoek tussen schoor en premuur bedraagt min. 30°. 

5.5 Voor wanden die gekanteld moeten worden moeten de 
hijshaken aan de zijkant worden weggeslepen voor het plaat-
sen van het element. Als alternatief kan eventueel ook de 
voegwapening vooraf in het element worden aangebracht.

5.6 De dubbel wanden worden gesteld op 2 afstandhouders 
aan de schoorzijde. 

6. Voorbereiding storten
6.1 Bij het bepalen van de positie van de vooraf aangebrachte 
wachtwapening moet er rekening gehouden worden met de 
schildiktes en de toleranties.

6.2 De wapening dient aangebracht te worden volgens het:
montageplan (hoek- en voegwapening), 
en volgens een ingenieursplan (versterkingsstaven).

6.3 Holtes tussen de schillen moeten vrij zijn van onzuiverheden.

6.4 Bij waterdichte constructies is het aangeraden om een 
waterkeerplaat, zwelband of gelijkwaardig ter hoogte van de 
aansluiting van de vloer en de wand te voorzien.

De dubbele wand vormt de constructieve 
buitenzijde van de betonwand. De juiste 
verwerking van de binnenzijde is even 
belangrijk als het geleverde product.

8. Verder
8.1 Een te grote, vroegtijdige belasting van de dubbele wand 
dient vermeden te worden (bv. aanvullen naast kelderwand), 
dit geldt trouwens voor elk type wand.

8.2 Tijdelijke schoren wegnemen op het geschikte tijdstip. 

8.3 Na het storten moet de restspecie worden verwijderd.

8.4 Dubbele wanden zijn uiterst geschikt voor een afwerking 
met spuitplamuur.

8.5 Voor waterdichte constructies bedraagt de aanbevolen 
minimale dikte van de dubbele wand 30 cm. 

8.6 Door het gebruik van dubbel wanden wordt de uitdrogings-
krimp van het ter plaatse gestorte beton vermeden, dit omdat 
het verlies van water tussen de beide schillen is uitgesloten. 
De geprefabriceerde betonnen schillen hebben het droog-
proces (in gecontroleerde omstandigheden) al ondergaan voor 
de montage. Uitdrogingskrimp kan dus niet meer optreden.

Eventuele krimp ten gevolge van temperatuurschommelingen, 
zettingen en dergelijke ontstaan bij dubbele wanden aan de 
voegen en kunnen onder controle worden gehouden of zelfs 
vermeden worden door het plaatsen van de gepaste wapening.

Dubbele wanden zijn 
uitermate geschikt voor 
het realiseren van 
waterdichte constructies.
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Geïsoleerde dubbele wand
Energiezuinig bouwen wordt steeds meer een must en is een belangrijk 
criterium bij de keuze van bouwmaterialen. Met de geïsoleerde dubbele 
wand, de recentste productinnovatie, wordt met één prefab element een 
normaal of hoog thermisch en akoestisch comfort bereikt. Daardoor wint 
men nog meer aan snelheid en efficiëntie op de bouwwerf.

Aan de binnenzijde van de dubbele wand wordt tegen één van de schil-
len de isolatielaag vooraf aangebracht in de fabriek. Afhankelijke van de 
toepassing wordt de ruimte tussen de wanden al dan niet volledig met 
isolatie gevuld. De eventueel overgebleven vrije ruimte wordt op de werf 
volgestort met beton. Toepassingen voor het nieuwe systeem zijn overal 
te vinden: kelders, gevelelementen, geïsoleerde binnenwanden… Door te 
spelen met de dikte van de isolatielaag (minstens 3 cm) kan elke gewenste 
en vereiste U-waarde worden behaald.

De innovatiestudie en testfase van de geïsoleerde dubbele wand werd in 
samenwerking met het WTCB uitgevoerd.

Innovaties

Met de innovatieve geïsoleerde dubbele wand kan 
elke gewenste U-waarde gerealiseerd worden.

Woning van Architect Jurgen Baetens
Locatie: Gijmelsesteenweg te Aarschot

Door de aanwezigheid van de spoorweglijn Leuven–
Hasselt aan de achterkant van het perceel en de 
mindere gunstige Noordelijke oriëntatie, besloot de 
architect om de achtergevel volledig te sluiten en in 
te graven. De volledige noord- en oostgevel van de 
woning zijn dan ook uitgevoerd in dubbele wanden. 
Naast de akoestische eigenschappen van dubbele 
wanden en breedplaten speelden ook de thermische 
eigenschappen ervan een grote rol. Prefab beton ge-
niet namelijk van een zeer grote thermische inertie 
en is dus in staat om  warme (en koude) lucht te buf-
feren. Warmte (of frisheid) wordt dan geleidelijk aan 
de binnenomgeving afgegeven.

Om de semi-industriële en strakke ‘look’ te verkrij-
gen, koos de architect ervoor om de dubbele wanden 
zichtbaar te laten: “Ik wou het zicht van grijs beton 
in grote vlakken zonder belijningen, maar had het 
budget niet om dit in architectonisch beton te laten 
uitvoeren. De dubbele wanden hebben een mooi en 
zeer proper uitzicht, net zoals ik het voor ogen had.”

In plaats van een traditionele azuurblauwe kuip te 
gebruiken verkoos de architect om ook de wanden 
van het zwembad in dubbele wanden te laten uitvoe-
ren. De waterdichte grijze betonwanden en -vloer 
geven aan het water een mooie natuurlijke blauw-
groene schijn. 

“De duurzame materialen zullen ervoor zorgen dat 
dit huis mij overleeft. Je kan het nog het best ver-
gelijken met een intelligente ruïne: de prefab beton-
nen structuur, uit dubbele wanden en breedplaten, 
zal de tijd trotseren, maar de aankleding kan naar 
ieders wens worden aangepast”, aldus Architect 
Jurgen Baetens.

Referenties
Privéwoningen

Woning “Bunker C”
Architect: Architectenbureau Vanderperren te Zaventem
Locatie: Glabbeek

De architecten bestudeerden de verschillende opties om binnen- en 
buitenzijde in glad en grijs beton uit te voeren. Uiteindelijk werd Bun-
ker C opgebouwd uit maar liefst 328,5 m2 dubbele wanden – of pre-
muren - waarvan 254 m2, voorzien van de nodige thermische isolatie. 
Voor de buitenschil geeft dit een totale dikte van 35 cm. De binnen-
wanden behoeven geen isolatie en zijn slechts 20 cm dik.

Bunker C benadrukt dat dubbele wanden en breedplaten ook in hun 
‘blootje’” mogen worden gezien. 

Less is definitely more!

Architect Jurgen Baetens
Foto Wolfenvis

Arch. Vanderperren 
Foto A. Nullens
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Residentie Koning Albert Maaseik

Werf ‘Bronks Jeugdtheater’
Aannemer: Roegiers Pierre & Co NV
Locatie: Varkensmarkt 15 te Brussel
In dit project is duidelijk dat het gebruik van dubbele 
wanden onbeperkte mogelijkheden naar vormgeving 
biedt. Een kantelframe werd gebruikt om dubbele wan-
den van grote afmetingen (tot 9,30 m) op een eenvoudige 
en veilige manier verticaal te plaatsen.

Werf ‘Les Ballets – Grote Bijlokesite’
Aannemer: Juri Bouwonderneming NV
Locatie: Bijlokekaai te Gent
In totaal werden in dit project +/- 1.100 m2 dubbele wanden 
verwerkt. De hoge wanden van 9.50 m werden in één stuk 
gerealiseerd met verticaal geplaatste dubbele wanden.

Werf ‘IKEA Gent’
Aannemer: M&M Ilegems
Locatie: Maaltekouter te Gent
Voor de werf IKEA Gent werden 4.500 m2 dubbele wanden 
geleverd en geplaatst op +/- 25 werkdagen. Met de dub-
bele wanden werden waterdichte wanden gerealiseerd.

Werf ‘Residentie Koning Albert Maaseik’
Architect: Architectenbureau Herelixka te Hasselt
Locatie: Koning Albertlaan te Maaseik
Voor de realisatie van 35 appartementen en 11 koppel-
woningen werden dubbele wanden in combinatie met 
massieve wanden en voorgespannen breedplaatvloeren 
toegepast.

Werf ‘Waterfront Tholen’
Architect: Sterner groep te Rotterdam (NL)
Locatie: Rijnscheldeweg te Tholen (NL)
Dit project toont de veelzijdige toepassing van dubbele 
wanden als scheidingsmuur en als keerwand.

Werf ‘Armada Den Bosch’
Architect: Anthony McGuik te Londen (GB)
Locatie: Bordeslaan te Den Bosch (NL)
Dubbele wanden en massieve wanden, waarbij in dit pro-
ject geen enkele wand dezelfde is. 

Referenties
Werf ‘Sportcomplex Leuven’
Architect: De Gregorio en partners te Hasselt
Locatie: Sportplaza Philipssite 6 te Leuven
Dit project met zeer korte uitvoeringstermijn werd gere-
aliseerd met traditioneel gewapende breedplaatvloeren 
en talloze dubbele wanden. Bij uitzondering is gekozen 
voor dubbele wanden in zichtbeton.

Werf ‘Interbrew Leuven’
Locatie: Leuven
voorgespannen breedplaatvloeren in combinatie met 
dubbele wanden, waarbij de mogelijkheden van dit bouw-
systeem tot het uiterste toegepast werden.

Projecten

Interbrew Leuven
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De buitenzijden van dubbele wanden hebben, door hun prefabricage in metalen bekistingen, een gladde en 
egale zichtzijde. Ze zijn dus uiterst geschikt om, langs de binnenzijde van de ruimte, onafgewerkt te laten, of 
eenvoudigweg te schilderen. Door het maatwerk is het perfect mogelijk de voegen architecturaal uit te spelen.

Is een egale vlakke binnenwand gewenst, dan kan een bepleistering worden aangebracht, mits toepassing van 
een hechtprimer. De beste resultaten worden bekomen door de afwerking aan te brengen op een voldoende 
droge ondergrond.

Een nog betere afwerking is een niet-gipshoudend product in een later stadium, tijdens de uitvoering, aan te 
brengen: nl. spuitplamuur op basis van dolomiet. Door de grote gladde binnenoppervlakken van de dubbele 
wanden kan deze in een flinterdunne laag aangebracht worden en moeten weinig voegen bijgewerkt worden. 
Het aanbrengen van spuitplamuur gaat bovendien snel.

Ook vanuit economisch standpunt wordt meer en meer voor spuitplamuur gekozen. De werkwijze met spuit-
plamuur heeft dan ook een aantal heel specifieke troeven:
•  Hechtingsprimers zijn op de meeste ondergronden niet nodig. 
•  Er kan proper worden gewerkt, waardoor er – zeker als men de spuitplamuur met airlessapparatuur 
 aanbrengt – minder of helemaal niet moet afgedekt worden.
•  Stellingen plaatsen en afbreken is overbodig: nogmaals tijdswinst!

1. Spuitplamuur: types en samenstellingen

Onder “spuitplamuur” verstaan we de gebruiksklare, machinaal te verspuiten pasta die hoofdzakelijk gebruikt 
wordt voor het aanbrengen van een dunne afwerkingslaag op betonnen opppervlakken.

Alle spuitplamuren bevatten:
•  vulstoffen zoals calciummagnesiumcarbonaat (= gemalen dolomietmarmer) of calciumcarbonaat (= kalk), 
•  bindmiddelen (vb latex copolymeren),
•  water.

Afhankelijk van het type plamuur zijn er diverse toevoegingen mogelijk:
•  lichtgewicht vulstoffen (perliet, aluminiumsilicaten,..),
•  pigmenten,
•  diverse toeslagstoffen.

Glad of gestructureerd, wit of gekleurd
Betonnen oppervlakken, afgewerkt met spuitplamuur, worden in ons land hoofdzakelijk wit en glad opgele-
verd. Naast de gladde afwerking is ook een gekorrelde afwerking mogelijk. 
In de massa gekleurde plamuren moeten niet geschilderd worden. Bij een in de massa gekleurde spuitplamuur 
vallen eventuele latere beschadigingen veel minder op dan bij een geschilderde ondergrond.
In de massa gekleurde spuitplamuren worden meestal gekorreld aangebracht (1 laag spuiten en vlak afmessen 
+ 1 laag spuiten en laten staan = de gekorrelde structuurlaag). Deze hoeven niet meer worden bewerkt.
Indien een in de massa gekleurde spuitplamuur vlak wordt afgewerkt is het aangeraden om een extra verflaag 

Dubbele wanden 
en spuitplamuur
Samen sterk!

aan te brengen. Na het plamuren zijn er namelijk een aantal “messtrepen” zichtbaar. Deze worden er nadien 
eenvoudig uitgeschuurd. Bij een witte plamuur die nadien geschilderd wordt, valt dat niet op. Bij een ge-
kleurde plamuur die nadien niet meer zou geschilderd worden, zal er een verschil in glansgraad zijn. De extra 
verflaag verbetert bovendien ook de afwasbaarheid van de wand.

2. Het aanbrengen van spuitplamuur op dubbele wanden

De ondergrond
De ondergrond moet voldoende droog zijn, vrij van stof en onzuiverheden, en mag enkel aanvaardbare onef-
fenheden vertonen. Gezien het beperkte vulvermogen van spuitplamuur - enkele mm tot > 5mm voor enkele 
speciale types spuitplamuur - zorgen in de praktijk vooral onnauwkeurig geplaatste elementen voor prakti-
sche problemen.

Werfomstandigheden
Spuitplamuur kan net zoals een gipsbepleistering worden aangebracht vanaf een ondergrond– en omgevings-
temperatuur van 5° C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%. Een hoge vochtigheidsgraad zal de afbindtijd 
aanzienlijk verlengen. Ook de laagdikte, temperatuur, ventilatie en type ondergrond zullen de droogtijd be-
invloeden.
Aangezien een betonnen oppervlak meestal in 2 opeenvolgende dagen wordt afgewerkt (2 lagen spuitpla-
muur) is het van groot belang te zorgen voor een optimale droging en ventilatie, ook na het aanbrengen van 
de eerste laag.

Voorbehandelingen door de aannemer
Vooraleer de eerste laag spuitplamuur op het beton kan worden gespoten, heeft de aannemer nog wat voor-
bereidingen te doen.
Hij zal indien nodig de ondergrond reinigen (stof, vet en vuil afwassen), uitstekende delen afsteken en met 
een schuurblok op steel de betonnen ondergrond afborstelen, eventuele reparaties uitvoeren en laten drogen, 
naden vullen met hechtgips en laten drogen, metalen elementen voorbehandelen met roestwerend product, 
indien nodig de oppervlakken afdekken die niet worden afgewerkt, wapeningsweefsel en dilatatievoegen 
voorzien waar nodig, enz.

Het spuiten van de plamuur
Het aantal spuitbeurten is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. Over het algemeen volstaan 2 
lagen. Om efficiënt te kunnen werken wordt de plamuur machinaal aangebracht met airlessapparatuur of met 
een wormpomp. Spuitplamuren op basis van dolomiet zijn verspuitbaar met zowel airless apparatuur als met 
een wormpomp. De spuitplamuren met kalk kunnen enkel met een wormpomp worden verspoten.
De vakman gebruikt brede, op verlengsteel gemonteerde plamuurmessen van ca 60cm om de machinaal op-
gebrachte massa vlak te plamuren.

Voorbehandelingen voor de schilder
Het volstaat om de ondergrond te schuren met korrel 120 of fijner, te ontstoffen en te primeren alvorens te 
schilderen. 
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VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN
De uitvoerder zal oordelen, overeenkomstig de aanbevelingen 
van de fabrikant en met het oog op het bekomen van goede re-
sultaten, welke voorbehandelingproducten aangewend zullen 
worden voor het beperken van het absorptievermogen van de 
ondergrond, het gelijkmatig maken, de verhoging van de hech-
ting en/of de onderlinge cohesie tussen verschillende lagen. De 
voorbehandelingmiddelen zijn deze aanbevolen door de fabri-
kant van de plamuur.

PLAATSINGSTOEBEHOREN
Weefselnetten: dit weefsel wordt ingebed in de plamuurspecie 
ter hoogte van de vooraf opgevulde aansluiting tussen meerdere 
oppervlakken (oa voegen tussen dubbele wanden) en waar hech-
tingsproblemen te verwachten zijn. Als wapening gebruikt men 
afhankelijk van de situatie een te kleven gaasvormig nylonnet of 
glasvezelweefsel. Ze zullen geen nadelig effect hebben op het aan 
te brengen plamuurwerk, noch op het visueel vlak. Ook glasve-
zelvrije wapeningsvliezen kunnen worden toegepast door ze in te 
bedden in de plamuur of in sommige gevallen zelfs te kleven. Deze 
wapeningsvliezen hebben voor de verwerker het voordeel dat ze 
minder aftekenen in de plamuur (geen rasterstructuur zoals bij de 
gaasnetten maar een vlakke oppervlakte structuur zodat er dik-
wijls minder plamuur nodig is om de rasterstructuur weg te wer-
ken. Bijkomend voordeel is dat deze rollen gemakkelijk op maat 
kunnen worden gesneden, afhankelijk van de benodigde breedte.

Uitvoering

AANNEMINGSMODALITEITEN
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de plamuur-
werken te gebeuren door een daartoe gespecialiseerde aan-
nemer. Voorafgaand aan de uitvoering zal hij zich vergewissen 
van de uitvoeringsomstandigheden. Indien bepaalde aspecten 
aanleiding zouden kunnen geven tot een nefaste uitvoerings-
kwaliteit, zal de architect hiervan onverwijld op de hoogte wor-
den gesteld.

COÖRDINATIE - TIMING
De plamuurwerken mogen pas worden aangevat na de voltooiing 
van alle ruwbouwelementen die in aanraking komen met het pla-
muur; d.w.z. na het plaatsen en dichten van de sleuven van inge-
werkte leidingen, kokers, doorgangsbuizen, raamprofielen, …

Omschrijving
De post “spuitplamuur op dubbele wanden” omvat alle nood-
zakelijke leveringen en werken voor het realiseren van de 
voorziene afwerking van de zichtzijde van de dubbele wanden 
(interieur) tot een afgewerkt geheel. In overeenstemming met 
de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder 
bestek, dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, 
hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, het-
zij in hun globaliteit, steeds te omvatten:
• het voorbereiden, ontstoffen en ontdoen van ongerechtig-

heden (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond;
• het voorafgaandelijk aanbrengen van de voorbehande-

lingsproducten, indien vereist voor de voorziene onder-
grond;

• indien nodig, de plaatsing van de nodige stellingen;
• het afdoende beschermen van de reeds uitgevoerde 
 werken;
• het leveren en plaatsen van de nodige weefselnetten;
• het uitvoeren van de voorgeschreven plamuurlagen, 
 alle leveringen inbegrepen;
• indien gekozen wordt voor een gladde afwerking, het 

volledig glad maken van het oppervlak, het bijwerken van 
alle opgemerkte onvolkomenheden, zoals oneffenheden of 
krassen, verschillen in de aflijning tussen de premuren…;

• het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescher-
ming van het aangebrachte plamuurwerk.

Meting
• meeteenheid: per m2

• meetcode: Het afwerken van “dagkanten“, randen ed. wordt 
per lm gegeven, in surplus op de prijs per m2 voor de wand-
oppervlakken, niet in te plamuren openingen (groter dan 0,5 
m2) worden evenwel afgetrokken (b.v. deuren die worden af-
gewerkt met een omlijsting).

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 
 De plamuurwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen.

Materialen
SAMENSTELLING VAN DE PLAMUUR 
Zie fiche fabrikant

VERWERKING VAN DE PLAMUUR 
Volgens voorschrift fabrikant

Voorbeeldbeschrijving lastenboek
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HOEKBESCHERMERS – STOPPROFIELEN (wanden)
Alle uitspringende hoeken en - randen, zowel horizontaal als 
verticaal, worden afgewerkt met in het plamuurwerk geplaatste 
en daartoe geschikte hoek- en randprofielen in geperforeerd 
verzinkt staal of aluminium. De profielen worden steeds aange-
bracht over hun volledige lengte en/of hoogte. Zij worden vol-
ledig in het lood en, afhankelijk van de situatie, horizontaal of 
evenwijdig gesteld met de aanpalende vlakken.

VERSTERKINGSBANDEN
• Ter hoogte van de overgangszone tussen twee verschillende 

materialen (beton / metselwerk / sleuven) en/of waar hech-
tingsproblemen te verwachten zijn, zullen daartoe geschikte 
versterkingsbanden worden aangebracht.

• Deze banden worden ingebed in de plamuurspecie en daarna 
vlak geplamuurd. De stroken overlappen elkaar minimum 10 
cm in beide richtingen.

• Ter plaatse van bewegingsvoegen in het draagvlak, wordt een 
aangepaste voeg in de plamuur voorzien.

VERWERKINGSMODALITEITEN
• De gerepareerde delen enkele dagen laten uitharden.
• Het plamuurwerk wordt met de spuitmachine regelmatig, in 

voldoende dikte en afhankelijk van de samenstelling in twee 
lagen opgebouwd. Alle verwerkingen worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bepalingen van de leverende fabri-
kant en met de werktuigen, die door hem worden voorge-
schreven.

• Aanbrengen van een eerste laag alkali vrije spuitplamuur en 
eventueel gladden.

 Verbruik: ca. 1 l/m2 per mm laagdikte
• Na droging nazien van de ondergrond en de nodige correcties 

uitvoeren t.z. bijwerken van de nog zichtbare en bestaande 
gebreken.

• Aanbrengen van een tweede laag alkali vrije spuitplamuur en 
gladden voor een gladde afwerking of aanbrengen van een 
tweede laag gekorrelde alkali vrije spuitplamuur voor een 
gekorrelde afwerking. Verbruik: ca. 1 kg/m2

• Eventueel aanbrengen, indien nodig, van een derde afwer-
kingslaag.

AFWERKING
• De afwerking moet volkomen glad zijn, men moet mits con-

trole van de ondergrond en een voorstrijk, rechtstreeks kun-
nen behangen met behangpapier, kunststoffen of andere ma-
terialen, zonder dat de gebruikte lijm de spuitplamuur doet 
loskomen of oplost.

• Mits het nodige nazicht van de ondergrond en het aanbren-
gen van een fixeerlaag, moet men rechtstreeks kunnen schil-
deren met verven op basis van kunstharsen, latex, acrylaat 
en of andere verven.

• Het eindaspect van de uitgevoerde spuitplamuur werken zal 
identiek zijn aan klassiek bezetwerk en dit in zijn gladheid 
zowel als in zijn strakheid. Opmerking: bij klassiek bezetwerk 
kan er “gepolierd” worden waardoor het kan blinken. Hiervan 
is na het schilderen echter niets meer te zien. Bij het plamu-
ren is dit glanseffect er niet.

• De muurvlakken worden schilderklaar opgeleverd, alle vlak-
ken, voegen en randen worden zorgvuldig afgewerkt. Het op-
pervlak staat volkomen vlak en gelijk en mag geen systemati-
sche oppervlaktegebreken vertonen, noch krimpscheuren te 
wijten aan een te snelle droging.

• Alle naden tussen bouwelementen van verschillende aard en 
constructie waar zich zettingen kunnen voordoen worden 
daarom vóór de volledige verharding met een mes ingekerfd 
om een kleine schaduwlijn te bekomen die mogelijke barsten 
opvangt.

• Voor de voorlopige oplevering moeten alle opgemerkte on-
volkomenheden (oneffenheden, krassen, e.a., ...) zorgvuldig 
worden bijgewerkt.

Keuring
VLAKHEID
• maximum aantal golvingen: 2
• gemeten op lat van 2 m: 5 mm
• gemeten op lat van 20 cm: 2 mm

De hechting van de oppervlaktelaag is groter dan 0,2 N/mm2 
(cfr. TV 199 § 5.3.1). De aannemer is gehouden tot het herstellen 
van alle barsten die zich tijdens de waarborgtermijn zouden 
voordoen.

Download deze tekst op www.febredal.be

Belangrijk / opgelet:
Gezien spuitplamuur methylcellulose bevat, zal deze in een 
langdurige vochtige omgeving een geringe zwelling onder-
gaan, hetgeen met een verlies van cohesie/hechting kan ge-
paard gaan. 
Voldoende verluchting en ventilatie van de ruimte is dus nood-
zakelijk. Een hoge vochtigheid van de ruimte moet vermeden 
worden, zodat het uitdrogen van het plamuur in een normale 
tijdspanne kan plaatsvinden.

Schilderen / preventie:
Alvorens de schilderwerken aan te vatten is het noodzakelijk 
dat men zich vergewist van het vochtgehalte van de onder-
grond: deze dient immers in de massa droog te zijn.
De muuroppervlakken die met spuitplamuur worden afgewerkt 
moeten voor het schilderen en of behangen worden gefixeerd/
geïsoleerd.
De schilderwerken moeten overeenkomstig de richtlijnen van de 
technische voorlichtingsnota nr. 159 (WTCB) worden uitgevoerd.

OMGEVINGSINVLOEDEN EN TEMPERATUUR 
BIJ VERWERKING:
• De uitvoering van de plamuurwerken moet gebeuren in re-

gen- en winddichte ruimten. De temperatuur van de omge-
ving en van de ondergrond bedraagt minstens + 5°C en hoog-
stens 30°C.

• Materiaal bij de verwerking > + 5°C
• Plamuren op de dubbele wanden mag pas gebeuren nadat de 

krimp ten gevolge van opdrogen voltrokken is (de dubbele 
wanden moeten minstens 6 weken oud zijn).

• Te snel drogen moet worden voorkomen. Bij warm en droog 
weer treft de aannemer dienaangaande de nodige maatre-
gelen om scheurvorming te vermijden. Deze condities blij-
ven gehandhaafd tot minstens 3 dagen na het aanbrengen. 
Een versnelde opwarming of het gebruik van bouwdrogers 
mag geen nadelige invloed hebben op het resultaat van de 
werken. Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie.
Sterke tocht dient evenwel vermeden te worden.

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN
•  Alle delen welke niet geplamuurd worden (schrijnwerk, stalen 

kolommen & liggers, trapelementen, …) worden zorgvuldig en 
afdoende beschermd tegen vervuiling en beschadiging (d.m.v. 

afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/of papier).
• Eventuele stellingen moeten geplaatst worden zonder dat 

materialen uit de steunwand genomen worden. Geen enkele 
opening mag gemaakt worden zonder schriftelijke toelating 
van de architect.

•  Alle onbeschermde stalen onderdelen dienen vooraf met een 
aangepaste roestwerende verf te worden behandeld.

•  Alle materialen en bouwelementen bevuild door de aanne-
mer plamuurwerken zullen door hem met de geschikte mid-
delen worden gereinigd, zonder ze te beschadigen.

•  Beschadigingen aangebracht door de aannemer plamuurwer-
ken worden op zijn kosten hersteld. De herstellingen moeten 
volkomen onzichtbaar zijn.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Het draagvlak moet schoon, stabiel en gelijkmatig zijn. De voor-
bereiding van de ondergrond omvat daarbij, naargelang de om-
standigheden, volgens de aanbevelingen van de fabrikant en/of 
volgens de regels van goed vakmanschap, de volgende werk-
zaamheden:
• Het voorafgaandelijk verwijderen, met een steekmes, van alle 

onzuiverheden zodat geen enkel spoor van vet, roet, klei, ont-
kistingsproduct en zand- of mortelafval voorkomt.

• Het voorafgaandelijk uitkrabben van bevuilde of loszittende 
voegen, het afkappen van materialen die uitsteken buiten het 
muurvlak, het verwijderen van nagels, loszittende of vreemde 
constructie-elementen, ...

• Het voorafgaandelijk uitvullen of effenen met een grondlaag 
van gaten en spleten (meer dan 20 mm).

• Indien nodig, het voorafgaandelijk volstoppen van open bewe-
gingsvoegen met een elastische kit.

• In uitzonderlijke gevallen, het voorafgaandelijk aanbrengen 
van een aangepaste grondering of hechtingslaag die afhanke-
lijk van de uitvoering en de aard van het draagvlak en van het 
seizoen (weersomstandigheden) noodzakelijk kan zijn met het 
oog op een degelijke aanhechting en/of egaal aspect van het 
eindresultaat. Hiertoe consulteert de aannemer de fabrikant 
van het plamuur.

De eventuele grondering is in de prijs begrepen.
• Het vullen van de voegen tussen de dubbele wanden met een 

door de fabrikant van de plamuur aanbevolen vulmiddel (b.v. 
Knauf Rotband of FP200 van Strikolith).

• Het stofvrij maken met borstel of stofzuiger.

Voorbeeldbeschrijving lastenboek
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STERKTEKLASSE OMGEVINGSKLASSE  CONSISTENTIEKLASSE KORRELGROOTTE  AANVULLENDE
  GEWAPEND BETON        EISEN

minimum  minimum   keuze aannemer  keuze aannemer 

C25/30  EI voor binnentoepassing minimum S3  eerste laag van 60 cm Pompbaar
  Betontype T(0,65)     in fijn beton, 
        daarna 4/14 of 7/20 
        voor tussenafstand 
        ≤ 20 cm: 0/8

C25/30  EE2 buitentoepassing  minimum S3  eerste laag van 60 cm  Pompbaar
  Betontype T(0,55)     in fijn beton
  geen contact met regen    daarna 4/14 of 7/20  

C30/37  EE3 buitentoepassing minimum S3  eerste laag van 60 cm Pompbaar
  contact met regen      in fijn beton, 
  Betontype T(0,50)     daarna 4/14 of 7/20

• De voegwapening van het vulbeton is minimaal een gelast netwerk, staalsoort BE 500 S of BE 500 TS, afm. 150x150x8x8 / … mm.

Uitvoering
• De studie is, in overeenstemming met de algemene bepalin-

gen betreffende de stabiliteitsstudie, ten laste van de aan-
nemer / de bouwheer / studiebureau …

• Het montageplan moet goedgekeurd worden door aannemer 
of studiebureau.

• De schoren worden aangepast aan de grootte van de elemen-
ten en de instructies op het montageplan moeten nauwgezet 
gevolgd worden.

• De transport-, aflaad- en montage-instructies van de fabri-
kant moeten strikt opgevolgd worden.

• Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de 
bouwplaats draagt de aannemer er zorg voor dat er geen 
ontoelaatba¬re spanningen in het beton en het staal optre-
den. Daartoe worden, bij het stockeren, de steunen tussen 
de dubbele wanden voldoende dicht bij elkaar geplaatst. Bij 
horizontale levering van de dubbele wanden wordt tussen de 
hijsankers en de betonplaat een houten lat geplaatst, evenals 
waar de dubbele wanden bij het rechttrekken op de onderlig-
gende dubbele wand steunt. 

• De bovenzijde van de gerealiseerde wand vormt een perfecte 
horizontale lijn en moet in overeenstemming zijn met de pei-
len zoals aangegeven op de architectuurplans.

• De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen 
wordt bepaald door de stabiliteitsstudie. 

• De voegen worden ontdaan van eventuele onzuiverheden.
• Het vulbeton en de wapening (voeg-, hoek- en versterkings-

wapening) worden uitgevoerd en aangebracht volgens de 
aanduidingen in de betonstudie en op het montageplan.

• Bijzondere aandacht wordt besteed aan de dichtheid van de 
voegen om het uitlopen van het stortbeton te voorkomen.

• Het opentrekken van de hoeken wordt voorkomen door plaat-
sing van hoekijzers of schoorplanken.

• Het vulbeton wordt gestort in lagen van maximum 60 cm
• Het vulbeton moet vakkundig getrild worden.
• De maximaal toelaatbare betondruk van 30 kN/m2 mag niet 

overschreden worden.

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN 
VOOR WATERDICHTE DUBBELE WANDEN
• Binnenoppervlakken van de dubbele wand moet vochtig ge-

maakt worden.
• De dubbele wanden worden uitgevoerd met een minimale 

dikte van 30 cm of meer, aangepast aan de te verwachten 
waterdruk, volgens aanduiding op de architectuurplannen.

• Als vulbeton wordt waterwerend beton gebruikt met een lage 
W/C-factor van 0,5 of minder. Het gebruik van een superplast 
is aangeraden.

• De voegen worden aan de buitenkant afgedicht ofwel worden 
de dubbele wanden van een dichtingslaag voorzien.

• Ter hoogte van de aansluiting tussen de vloer en de wand 
wordt een krimpvoeg voorzien. Bij waterdichte constructies 
is het aangeraden om een waterkeerplaat, zwelband of ge-
lijkwaardig ter hoogte van de aansluiting van de vloer en de 
wand te voorzien.

Uitvoering Alle wanden.

Specificaties – dubbele wanden
Volgens ingenieur of:
• Dikte van de totale wand: 19 / 20 / 25 / 30 ... cm / (afmetin-

gen overeen te komen in samenspraak met de fabrikant) in 
overeenstemming met aanduidingen op het plan / volgens 
berekeningen ingenieur

• Dikte van de schillen van de dubbele wanden: 
• binnenschil: 5 / 6 / 7 / ... cm / volgens berekeningen inge-

nieur
• buitenschil: 5 / 6 / 7 / ... cm / volgens berekeningen inge-

nieur
• Afwerking:

• binnenschil: industrieel glad beton volgens NBN EN 13369 
en NBN B 21-600

• buitenschil: industrieel glad beton volgens NBN EN 13369 
en NBN B 21-600

• Omgevingsomstandigheden:
• binnenschil: A / B / C / D / E / F / G
• buitenschil: A / B / C / D / E / F / G

Opties
De dubbele wanden heeft een brandweerstand REI van 1 h / 2 h 
/ 4h / ... berekend volgens Eurocode 2 NBN EN 1992-1-2 en zijn 
nationale aanvulling NBN EN 1992-1-2 ANB.

Specificaties – vulbeton
Volgens ingenieur of:
• De betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 is 

aangepast aan de betonkwaliteit van de schillen van de dub-
bele wanden.

OMGEVINGS-  AANTASTING MILIEUKLASSEN 
OMSTANDIGHEDEN  VOLGENS
  EN 206 1:2000

A Geen X0
B Laag XC1
C Gematigd XC2-XC3
D Normaal XC4
E Hoog XD1-XS1
F Zeer hoog XD2-XS2
G Extreem XD3-XS3

Omvang van de werken
De werken omvatten:
• de stabiliteitsstudie (indien ten laste gelegd van de aannemer), 

met inbegrip van alle berekeningsnota’s, het opstellen van de 
nodige montageplans, ...;

• de controle op alle afmetingen en de aanpassing van de te 
prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen;

• de voorbereiding en reiniging van de vloeren waarop de dub-
bele wanden geplaatst worden;

• alle tijdelijke schoringswerken;
• alle nodige bekistingen, ontkistingsproducten, de eventuele 

voorgeschreven verloren bekistingselementen en/of in te stor-
ten elementen;

• alle ingebetonneerde en uitstekende wapeningen, alle hulps-
tukken voor hun plaatsing en bevestiging;

• de levering en montage van de dubbele wanden;
• de levering en realisatie van het opvulbeton;
• de nodige voorzieningen voor uitsparingen, doorvoeren, enz.;
• de bijkomende voeg-, versterkings- en hoekwapening volgens 

de aanduidingen op het montageplan en/of de betonstudie;
• alle nodige verbindingsmiddelen zowel tussen geprefabricee-

rde elementen onderling als met de randelementen, eventuele 
afstandhouders tussen vulblokken, ...;

• het bevochtigen van de dubbele wanden voor het aanbrengen 
van het opvulbeton;

• alle wapeningsnetten, bijlegwapeningen en bijkomende bekis-
tingen, het desgevallend opvullen van voegen en/of de holten 
tussen de muren;

• het wegnemen van alle hulpstukken, bekistingselementen, on-
dersteuningen en schoren;

• de afwerking van de randen, herstellingswerken bij gebeur-
lijke beschadigingen en/of onaanvaardbare grindresten, het 
opvullen van de (uitzettings-)voegen, volgens de richtlijnen 
van de leverende firma, het reinigen van de zichtzijden, .…

Materialen
De dubbele wanden dragen het BENOR-keurmerk, de Europese 
norm NBN EN 14992: geprefabriceerde betonproducten: wan-
delementen en zijn Nationale aanvulling NBN B 21-612. Bij de 
levering van de dubbele wanden dient steeds een attest van 
oorsprong en het BENOR-merk gevoegd.
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Beton
NBN EN 206-1/A2:2006 – Beton – Deel 1: Specificatie, 
eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NBN B 15-001 – 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 be-
tonproducten. De normen die specifiek per betonproduct opge-
maakt 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 betonpro-
ducten. Zij wijzigen of vullen de voorschriften van de algemene be-
tonnorm aan. 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 dubbele wanden 
NBN-EN 14992. Wandelementen
NBN-B 21-612. Nationale aanvulling bij NBN-EN 14992

Europese en Belgische normen mbt. het ontwerp 
van dubbele wanden
NBN-EN 1990 + ANB. Eurocode 
Grondslag van het constructief ontwerp
NBN-EN 1992 + ANB ’s. Eurocode 2: 
Ontwerp en berekening van betonconstructies
Deel 1-1 en 1-2: Algemene regels
Deel 2: Bruggen
Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen

BENOR-merk 
Door de toekenning van het BENOR-merk aan dubbele wanden 
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.

CE-markering
Onder de CE-markering, opgelegd in het kader van de Europese 
“Bouwproductenrichtlijn”, verklaart de fabrikant van dubbele 
wanden, in overeenstemming met het geharmoniseerde deel 
van de Europese norm, de prestaties die betrekking hebben op 
één van de zes basiseisen;
1. de mechanische weerstand en stabiliteit,
2. de veiligheid bij brand,
3. de hygiëne, de gezondheid en het milieu,
4. de gebruikveiligheid,
5. de bescherming tegen het lawaai,
6. de energiebesparing en isolatie.

De meest geüpdate lijsten van gelden normen zijn:
www.nbn.be
http://qc.aoso.vlaanderen.be
www.febe.be 

Op de website www.probeton.be staat alles over het BENOR-
keurmerk. 

Te raadplegen documenten

Europese en 
Belgische normen 
eigen aan beton

Architect Vanderperren 
Foto A. Nullens
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Fabrikanten
Alpha Beton s.p.r.l.
Rue John Cockerill 13 - 4780 St. Vith
tel: 080 28 12 12 - fax: 080 28 12 13
mail: info@alphabeton.eu - www.alphabeton.eu

Kerkstoel 2000+ nv
Industrieweg 11 - 2280 Grobbendonk
tel: 014 50 00 31 - fax: 014 50 22 48
mail: info@kerkstoel.be - www.kerkstoel.be

Oeterbeton nv
Hooggeisterveld 15 - 3680 Maaseik – Neeroeteren
tel: 089 86 01 00 - fax: 089 86 37 05
mail: jos.versleegers@oeterbeton.be - www.oeterbeton.be

Prefaco nv
Hoeksken 5A - 9280 Wieze
tel: 053 76 73 73 - fax: 053 79 00 12
mail: info@prefaco.be - www.prefaco.be

Prefaxis nv
Kasteelstraat 9 – 8980 Geluveld
tel: 057 40 14 14 - fax: 057 40 14 15
mail: info@prefaxis.com - www.prefaxis.com

Verhelst Bouwmaterialen nv
Stationsstraat 30 - 8460 Oudenburg
tel: 059 25 50 55 - fax: 059 25 50 59
mail: info@verhelst.be - www.verhelst.be

FEBREDAL p/a FEBE  /  Vorstlaan 68  /  1170 Brussel /  T: 02 735 80 15  /  F: 02 734 77 95  /  www.febredal.be  /  www.febe.be  /  mail@febe.be 

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten. De Belgische betonindustrie produ-
ceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals met-
selblokken en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers. De FEBE heeft als belangrijkste doelstelling de promotie 
van prefab betonproducten, maar zet zich ook in op technisch, sociaal, economisch en juridisch vlak. 

FEBREDAL groepeert binnen FEBE de fabrikanten van breedplaten en dubbele wanden. De leden van FEBREDAL werken samen aan 
het bestuderen en het op punt stellen van de technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie 
van de toepassingsmogelijkheden en -voorschriften van kwalitatief hoogstaande breedplaten en dubbele wanden.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker. FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen van 
de informatie in deze publicatie. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. De uitgever kan dan ook 
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Voor de correcte toepassing van een product zal rekening moeten gehouden worden 
met het wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften van de fabrikant, de locale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper.

Architect Jurgen Baetens
Foto Wolfenvis


