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Dankzij de vele architecturale toepassingsmogelijkheden en de kwaliteit van 

geprefabriceerde betonelementen in architectonisch beton worden deze meer 

en meer toegepast. De balkons, luifels en gevelpanelen worden steeds groter, 

kleurrijker, grilliger van vorm en zwaarder, zodat ook hun plaatsing meer en 

meer precisiewerk wordt. Deze evolutie heeft zijn invloed op de ontwikkeling 

van de verankeringselementen die instaan voor de verbinding met de draag-

structuur van het bouwwerk.

VOORWOORD 

Ontwerpers, fabrikanten en uitvoerders moeten veel aandacht 

besteden aan de verankering van de betonnen elementen. Een 

verkeerde keuze of uitvoering kan desastreuze gevolgen hebben, 

met soms dodelijke afl oop. De voorschrijver heeft een grote keu-

ze aan systemen die telkens in een specifi eke situatie de juiste 

oplossing bieden.

Het is belangrijk om van bij het ontwerp rekening te houden met 

de verankering van de prefab betonnen elementen. Dit geeft de 

mogelijkheid om de meest geschikte (lees goedkope) oplossing 

te integreren. Dikwijls kan de verankering zonder grote meer-

kost gerealiseerd worden door bijvoorbeeld eenvoudigweg sok-

kels aan de gevelpanelen te storten. Voor ingewikkelde situaties 

staan hoogtechnologische roestvaste ankers die de regeling van 

de panelen in drie richtingen toelaten ter beschikking.

Om de voorschrijver te ondersteunen bij het maken van de juiste 

keuze van verankeringsysteem geeft deze brochure een over-

zicht van de meeste beschikbare technieken. Een eerste hoofd-

stuk behandelt de gevelelementen, een tweede de balkons en 

luifels. In geval van twijfel zijn de fabrikanten van prefab elemen-

ten in architectonisch beton, lid van de vereniging FEBELARCH, 

steeds bereid vanuit hun ervaring raad te geven.
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Samen met de ontwikkeling van de esthetische en technische mogelijkheden, groeit ook het verwachtingspatroon 

van de ontwerpers. Zij streven naar grote gevelvlakken met zo weinig mogelijk voegen. Hierdoor worden de pa-

nelen steeds groter en – omwille van de correlatie tussen de plaatdikte en de maximale afmetingen van een gevel-

plaat – dikker en dus ook zwaarder. De huidige verankeringssystemen bieden hiervoor een oplossing en houden 

tegelijkertijd rekening met andere aspecten zoals de uitzetting van de panelen en het overbrengen van de belas-

tingen op de achterliggende structuur. Omwille van de complexiteit is het uiterst belangrijk dat de verankering van 

de gevelpanelen van in het begin mee opgenomen wordt in het ontwerp. 

ZELFDRAGEND OF OPGEHANGEN

De belastingen van een gevelpaneel kunnen op twee principieel 

verschillende manieren op de achterliggende structuur overge-

bracht worden. Als zij voldoende stabiel zijn, kunnen de gevelpa-

nelen gestapeld worden en moeten enkel de horizontale krachten 

opgenomen worden. De elementen kunnen ook individueel aan de 

achterliggende structuur opgehangen worden. 

STAPELEN

Het eigengewicht van de bovenliggende gevelpanelen wordt bij het 

stapelen doorgegeven aan de onderliggende panelen en uiteindelijk 

overgedragen op de fundering. Zowel de panelen als de fundering 

moeten vanzelfsprekend aan deze overgedragen krachten kunnen 

weerstaan. Bovendien is elk paneel onderhevig aan windkrachten en 

aan krachten die kunnen ontstaan in het geval van een excentrische 

oplegging. Deze horizontale krachten kunnen afgeleid worden naar 

de achterliggende draagstructuur door middel van horizontale ver-

ankeringen, of gedeeltelijk naar het onderliggende paneel door mid-

del van een verstifting. In dit laatste geval zal niet enkel het eigenge-

wicht aan de onderliggende panelen worden doorgegeven maar ook 

een horizontale kracht. 

Gevelpanelen in architectonisch beton worden omwille van hun vele moge-

lijkheden en kwaliteit meer en meer toegepast. Hierbij worden de architec-

turele en technische grenzen van het materiaal telkens weer opgezocht en 

verlegd. De technologische evolutie van de verankeringsystemen moest 

deze tendens volgen. 
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VERANKERING AAN DE ACHTERLIGGENDE 
DRAAGSTRUCTUUR 

Indien de doorgegeven krachten te groot worden en de draagstruc-

tuur het toelaat, kan men elk paneel afzonderlijk of eventueel een 

veld van panelen tegelijk verankeren aan de achterliggende draag-

structuur. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van conso-

les aan de gevelpanelen of de draagstructuur of door het toepas-

sen van speciaal uitgewerkte verankeringsystemen. Als men aan 

de draagstructuur consoles voorziet, geldt hetzelfde principe dan 

wanneer men de panelen op een fundering zet. De verticale krach-

ten worden opgenomen door de console, de horizontale krachten 

door een horizontale verankering of een verstifting. 

SYSTEMEN VOOR OPHANGING

Bij het toepassen van speciale verankeringsystemen zijn er verschil-

lende mogelijkheden. De keuze voor een bepaald soort anker hangt 

hierbij vooral af van de eigenschappen van het gevelpaneel:

 ‘gewone’ gevelpanelen, waarbij de achterzijde langs bovenaf 

 bereikbaar is.

 panelen met een geïntegreerde dorpel, waarbij de dorpel de 

 toegang langs bovenaf verhindert. Dit soort panelen wordt 

 weinig toegepast en komt in deze brochure niet aan bod. 

 borstwerings- en dakrandpanelen. Deze worden gekenmerkt 

 door het ontbreken van een uitgebreide achterliggende 

 draagstructuur. Meestal kunnen ze enkel worden bevestigd 

 aan een vloerplaat. 

GEVELPLAATANKERS

Gevelpanelen worden aan de draagstructuur opgehangen door 

middel van gevelplaatankers die de verticale lasten opnemen en 

die bovenaan in de rug van de panelen worden bevestigd. Dit kan 

omdat de ankers op die manier tijdens de montage langs bovenaf 

toegankelijk zijn voor regeling. 

Deze verankeringen bestaan uit 3 delen: 

Fig. 1: plaatsing van een gevelpaneel met console 

op een vloerplaat.  

Fig. 2: gevelpanelen met consoles 

Doordat het gevelpaneel door middel van een schuin verbin-

dingsstuk wordt opgehangen aan de draagstructuur, wordt het 

verticale eigengewicht ontbonden in een schuine en een hori-

zontale component. Deze horizontale component dient natuur-

lijk ook opgenomen te worden, wat gebeurt door middel van 

een horizontale verankering. Ook onderaan het paneel is er 

sprake van horizontale lasten veroorzaakt door de wind. Afhan-

kelijk van de afmetingen van de panelen kunnen dit druk- of 

zuigkrachten zijn. Ze kunnen worden opgevangen door horizon-

tale verankeringen of verstiftingen. 

Gevelplaatankers: Maximum 2 ankers per paneel. Voor heel smalle panelen, soms één anker, hoewel dit 

niet ideaal is. NOOIT meer dan 2 ankers.

Borstweringankers: Hier zijn meerdere ankers mogelijk maar dan moeten ze in 2 groepen geplaatst 

worden, waarbij de ankers per groep dicht bij elkaar staan en in principe samenwerken als een anker. 

In dit geval moeten de ankers ook ingestort zijn, anders worden de krachten niet goed verdeeld.

Plaatsing ankers: Optimaal is L/5 tot L/4 van de rand, symmetrisch t.o.v. de zwaartelijn. Dit volgt uit het 

momentenverloop in een gevelplaat.

Fig. 3: ingebouwd gevelplaatanker

Fig. 4: gevelpaneel met gevelplaatanker en 

horizontale verankering (afstoter) 

- een inbouwdeel dat tijdens de productie wordt ingestort

- een montagedeel dat ingebouwd wordt of tegen de draagstructuur wordt bevestigd met een boutverbinding

- tussen inbouw- en montagedeel een schuin verbindingsstuk

DRAAGSTRUCTUUR

CONSOLE

VERSTIFTING

GEVELPANEEL
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Fig. 5: borstweringsanker ingebouwd 

VERANKERINGEN VOOR DAKRANDPANELEN

Ook voor borstwerings- en dakrandpanelen, waarbij de ruimte 

ontbreekt om gevelplaatankers toe te passen, bestaan er aan-

gepaste verankeringsystemen. Deze zijn opgebouwd uit een 

omegaprofi el, waarop aan de voorzijde wapeningsstaven gelast 

worden. Het omegaprofi el wordt bovenop de achterliggende 

vloerplaat bevestigd met een boutverbinding en eventueel ach-

teraf ingestort in de vloerafwerking. 

De wapeningsstaven worden ingestort in het gevelpaneel. Hun 

positie ten opzichte van het omegaprofi el kan aangepast worden 

aan de positie van de panelen. Deze ankers zorgen voor de op-

name van het resulterende moment uit eigengewicht, windlast, 

excentrische plaatsing en borstweringsdruk. 

Een belangrijke vereiste bij het gebruik van dit type ankers is 

een beperkte hoogte van de panelen. Indien dit niet het geval 

is, kan het paneel onder invloed van windlasten zichtbaar be-

ginnen te trillen. 

HORIZONTALE VERANKERINGEN

De horizontale krachten ten gevolge van windbelasting en ex-

centrische plaatsing worden door de horizontale verankeringen 

overgebracht naar de achterliggende draagstructuur. 

Een L-profi el is de eenvoudigste en meest gebruikte manier om 

een horizontale verankering te realiseren. Dit wordt bovenop 

het gevelpaneel vastgemaakt aan een rail die in het gevelpaneel 

voorzien is en met een chemische of mechanische verbinding 

aan de achterliggende structuur. Door in het L-profi el gerasterde 

sleufgaten te voorzien en door de rail in het gevelpaneel krijgt 

men een regeling in 3 richtingen. Meestal wordt in het gevelpa-

neel een plaatselijke uitsparing voorzien om voldoende ruimte te 

creëren voor het L-profi el en de bout. 

Hiernaast zijn er verschillende andere mogelijkheden om een 

horizontale verankering te realiseren. De belangrijkste vraag die 

men zich hierbij moet stellen is of de verankering enkel onderhe-

vig is aan druk- of ook aan trekkrachten. 

Voor het opnemen van enkel drukkrachten volstaat een afsto-

ter, een combinatie van een draadstang met speciale kop en een 

instorthuls. De draadstang met speciale kop — dit kan een zes-

kantbout zijn met vergrote kop of een draadstang met opgelast 

verdeelplaatje — steunt tegen de draagstructuur en verdeelt de 

Fig. 6: horizontale verankering door middel van 

een L-profi el 

GEVELPANEEL

DRAAGSTRUCTUUR

L-PROFIEL

RAIL MET BIJHORENDE 
BEVESTIGINGSBOUT

BEVESTIGING
AAN RUWBOUW

UITSPARING 
IN PANEEL

CHR Namen - Arch. Hoet+Minne, Brussel
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drukkrachten. Daarom is het essentieel deze nooit te vervangen 

door bijvoorbeeld een gewone zeskantbout. De kop van een der-

gelijke bout is immers te klein om deze drukverdeling te garan-

deren. De huls wordt in het gevelpaneel ingestort en zorgt hier 

voor de drukverdeling, de draadstang met speciale kop wordt er 

tijdens de montage ingeschroefd. 

Als er echter ook trekkrachten optreden in de horizontale ver-

ankering volstaat een afstoter niet meer. In dit geval wordt een 

systeem dat niet kan loskomen van de draagstructuur en de 

optredende trekkrachten kan opnemen, toegepast. Hiervoor 

worden windankers gebruikt. De meest gebruikte types zijn 

windankers tussen 2 parallelle vlakken en windankers tussen 2 

loodrechte vlakken. 

Het windanker tussen 2 parallelle vlakken bestaat uit een afsto-

ter, die door middel van een speciaal plaatje aan de draagstruc-

tuur bevestigd wordt. Bij een afstoter tussen 2 loodrechte vlak-

ken wordt er zowel in het gevelpaneel als in de draagstructuur 

een rail ingestort (de rail in de draagstructuur kan eventueel 

vervangen worden door een mechanische of chemische veran-

kering). Tussen de 2 rails wordt vervolgens een verbinding ge-

realiseerd door middel van een hamerkopplaat. De kop van een 

dergelijke plaat past perfect in de opening van de rail. 

VERSTIFTINGEN

In vele gevallen is het niet mogelijk om onderaan de panelen hori-

zontale verankeringen te voorzien. Bij de montage van gevel-

panelen werkt men immers van onder naar boven en vervolgens 

per verdieping van links naar rechts of omgekeerd. Zodra men 

een paneel moet monteren naast een al geplaatst paneel, is de 

plaats waar het windanker zich zou moeten bevinden dus niet 

meer bereikbaar. In dit geval kan men een windanker gebruiken 

dat doorheen het paneel bevestigd wordt, maar dit is een weinig 

esthetische oplossing. Een andere mogelijkheid is echter het toe-

passen van een verstifting. Hierbij worden de horizontale lasten 

niet overgedragen naar de achterliggende structuur maar naar 

het onderliggende paneel. Dit paneel moet hier vanzelfsprekend 

aan aangepast zijn.

Een verstifting is opgebouwd uit een ronde en een ovale huls in 

PVC en een roestvast stalen, gladde stift. Dit kan een volle stift 

zijn of een roestvast stalen omhulsel dat opgevuld wordt met een 

kunsthars. De ovale huls wordt voorzien in de bovenzijde van de 

onderliggende plaat, de ronde huls in de onderzijde van de bo-

Fig. 7: zeskantbout met vergrote kop

Fig. 8: windanker tussen 2 parallelle vlakken

Fig. 10: verstiftingen (hier kan ook verwezen 

worden naar fi g. 1)

Fig. 9: windanker tussen 2 loodrechte vlakken

venliggende plaat. De stift wordt voor de montage in de ronde 

huls aangebracht en tijdens de montage in de ovale huls gescho-

ven. Het gedeelte van deze huls dat zich onder de stift bevindt 

dient opgevuld te worden met een elastische vulling, het overige 

deel met een krimpvrije mortel. Op deze manier wordt de verti-

cale uitzetting van de panelen niet verhinderd. 

Vaak is er sprake van een verspringing van de gevelpanelen ten 

opzichte van de fundering. In dit geval kan men een geknikte stift 

gebruiken of in het geval van zwaardere belastingen, een console 

aan het gevelpaneel storten, die op de fundering geplaatst wordt. 

DE DRAAGSTRUCTUUR

Een belangrijk aspect bij de studie van een gevelplaatveran-

kering is de achterliggende structuur. Zowel met consoles als 

met gevelplaat- en borstweringsankers kunnen zeer zware pa-

nelen aan de draagstructuur bevestigd worden en het spreekt 

voor zich dat deze draagstructuur moet aangepast zijn om deze 

krachten op te nemen. 

Een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van speciale an-

kers is de betondikte. Voor de bevestiging van deze ankers aan 

de draagstructuur kunnen rails, chemische ankers of mechani-

sche verankeringen gebruikt worden. Elk van deze systemen ver-

eist een bepaalde minimale betondikte. 

Een paneel van 2 ton, bijvoorbeeld, wordt opgehangen met 2 ge-

velplaatankers van 11,5 kN. Deze ankers vereisen een chemisch 

anker M16, om de optredende lasten te kunnen overdragen naar 

de achterliggende draagstructuur. Voor deze chemische ankers 

is echter een minimale betondikte van 17 cm noodzakelijk. Een 

“traditionele” wand van 14 cm volstaat hier dus niet.
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De tijd dat een balkon een smal strookje beton langs de gevel was, is lang voor-

bij. Balkons zijn uitgegroeid tot echte buitenleefruimten, die een verlengstuk van 

de binnenruimte vormen. Technisch gezien worden ze dus steeds groter. Deze 

evolutie gaat samen met de eis om gebouwen beter te isoleren en de noodzaak 

om koudebruggen te vermijden. 

Het ophangen van balkons aan de draagstructuur vraagt daarom 

heel wat vakkennis en aandacht. Hierbij is er geen onderscheid 

tussen balkons en luifels, het principe van de verankering is iden-

tiek. Enkel de grootte van de krachten op deze elementen is ver-

schillend. Zo zal bijvoorbeeld de gebruikslast groter zijn op een 

balkon dan op een luifel. 
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KOUDEBRUGGEN

Een balkon dat opgehangen wordt door middel van een doorlo-

pende ruwbouwwapening, zonder isolatie tussen balkon en ruw-

bouw, vormt een enorme koudebrug over de volledige lengte van 

de aansluiting. 

Koudebruggen zijn oorzaak van een aantal zeer onaangename 

fenomenen, zoals warmteverliezen en schimmelvorming binnen-

in het gebouw. Bovendien kunnen in een doorlopende vloerplaat 

ter plaatse van de aansluiting tussen de buiten- en binnenkant 

scheuren optreden ten gevolge van het temperatuurverschil 

tussen beide zones. Deze problemen kunnen vermeden worden 

door het balkon te scheiden van de ruwbouw en tussen de twee 

een thermische isolatie aan te brengen. Deze isolatie dient door-

boord te worden door een aantal wapeningsstaven, die de krach-

ten, veroorzaakt door het balkon, opnemen. Afhankelijk van het 

type balkon zijn dit verschillende soorten krachten. De genoem-

de krachten worden weergegeven in fi guur 1.

De meest voorkomende situaties zijn:

 vrij uitkragend balkon: moment en dwarskracht

 opgelegd balkon: geen moment, enkel dwarskracht. 

 Afhankelijk van de plaats van de oplegging kan dit een op- 

 of neerwaartse kracht zijn of een combinatie van de twee

 ingewerkt balkon: hierbij zijn combinaties van op- en 

 neerwaartse momenten en dwarskrachten mogelijk 

WAPENING 

Het moment wordt opgenomen door de combinatie van een 

trekstaaf en een drukelement. Dit drukelement is meestal geen 

gewone wapeningsstaaf maar een kort staafje met speciale kop-

pen die zorgen voor een betere drukverdeling in het beton. De 

dwarskracht wordt opgenomen door een onder 45° geplooide 

dwarskrachtstaaf, waarvan het onderste been zich aan de kant 

van de neerwaartse kracht bevindt. Het aantal staven hangt af 

van de grootte van de krachten, hun positie is afhankelijk van de 

richting waarin de betreffende krachten optreden. 

Het deel van de staven dat de isolatie doorboort bestaat altijd uit 

roestvast staal. Het materiaalgebruik voor de rest van de staven 

is minder kritisch en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Naast 
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Fig. 1a:
 
Vrij uitkragend balkon: neerwaarts 

moment, neerwaartse dwarskracht 

Fig. 1b:  Vooraan opgelegd balkon: 

neerwaartse dwarskracht

Fig. 1c: Opgelegd balkon met overstekend ge-

deelte: op- en neerwaartse dwarskracht mogelijk

de staven voor de opname van het moment en de dwarskracht, 

dienen enkele bijkomende wapeningen voorzien te worden, vol-

gens de richtlijnen van de fabrikant. Deze staven zorgen onder 

andere voor de eindverankering van de overige wapeningssta-

ven en voor de opname van de splijtkrachten die veroorzaakt 

worden door de koppen van de drukelementen. 

AFMETINGEN

Thermische onderbrekingen zijn modulair opgebouwd zodat 

men ze kan plaatsen zonder snijverliezen. De standaard me-

terelementen worden aangevuld met elementen van 20, 30, 40 

en 50 cm, afhankelijk van het type. De thermische onderbrekin-

gen worden meestal niet over de volledige lengte van het balkon 

geplaatst omdat dit vaak duurder uitkomt. Bovendien moeten de 

nodige hijsvoorzieningen in het balkon geplaatst kunnen worden. 

Het is aanbevolen om minstens 60% van de lengte van een vrij 

uitkragend balkon van thermische onderbrekingen te voorzien. 

Deze worden best symmetrisch geplaatst om overdreven excen-

trische krachten te vermijden. 

De ruimtes tussen deze thermische onderbrekingen dienen op-

gevuld te worden met een isolatiemateriaal dat gelijkaardig is 

aan dat van de thermische onderbrekingen. De lastverdeling in 

hoekbalkons of ingewerkte balkons is veel ingewikkelder en de 

plaatsing van de thermische onderbrekingen moet bij dit soort 

balkons geval per geval bekeken worden. Natuurlijk moet ook 

altijd de ruwbouw worden nagekeken, want deze moet de over-

gedragen lasten kunnen opnemen. 

Op de markt zijn thermische onderbrekingen beschikbaar 

met hoogtes van 14 tot 25 cm. Zo kan men voor de meeste 

balkons een oplossing vinden. Het produceren van elemen-

ten met een kleinere dikte heeft meestal weinig zin, omwille 

van drie redenen:

 De inwendige hefboomsarm in het element: dit is de afstand 

tussen trekstaaf en drukelement, die bepaalt welk moment een 

thermische onderbreking kan opnemen. Twee identieke staven 

op een verschillende afstand van elkaar kunnen immers een ver-

schillend moment opnemen. Als de hefboomsarm te klein wordt, 

is de momentopname van de thermische onderbreking meestal 

niet meer voldoende. 

6 M

Op te vullen met gelijkaardig 
isolatiemateriaal

THERMISCHE 
ONDERBREKING: 2 X 1M

THERMISCHE 
ONDERBREKING: 2 X 1M

BALKON

Fig. 2: balkon van 6 m met 4 thermische 

onderbrekingen van 1 m, waartussen bijkomende 

isolatie aangebracht is.

Verankering balkon met thermische 

onderbreking

TREKSTAAF DWARSKRACHTSTAAFDRUKELEMENT
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 De doorbuiging moet beperkt worden. De totale doorbuiging 

is de som van de doorbuiging van de balkonplaat zelf en de rota-

tie van het balkon in zijn geheel rondom de ophanging. De stalen 

staven van de thermische onderbreking zullen onder belasting 

immers verlengen of verkorten. Beide fenomenen moeten be-

perkt worden. De doorbuiging wordt beperkt door de verhouding 

dikte/uitkraging te optimaliseren. Om de rotatie van het balkon 

rond de ophanging zo klein mogelijk te houden, kan men bij de 

plaatsing van de balkons een tegenpeil geven, zodat het balkon 

onder zijn eigengewicht een horizontale positie aanneemt. 

 Trillingen moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Onder 

variabele belastingen zoals gebruiksbelasting gaan de staven im-

mers vibreren. Dit fenomeen kan beperkt worden door de uitkra-

ging te beperken en/of de dikte van het balkon te verhogen. 

Niet alleen voor de dikte en de uitkraging van een balkon gel-

den er beperkingen, ook de lengte van een balkon mag bepaalde 

maximale waarden niet overschrijden. Door temperatuurver-

schillen zal het balkon immers ook zijdelings dilateren en de sta-

ven van de thermische onderbrekingen moeten deze uitzetting 

kunnen volgen. De maximale lengte voor een vrij uitkragend bal-

kon bedraagt bijvoorbeeld ongeveer 11,00 m. Langere balkons 

dienen in 2 delen opgesplitst te worden. 

PLOOIEN VAN STAVEN 

Vaak is er aan de ruwbouwzijde geen vloerplaat maar een balk of 

wand aanwezig of is er een hoogteverschil tussen de aanwezige 

vloerplaat en het balkon. De staven van de thermische onderbre-

king moeten dan gebogen worden om in de ruwbouw te passen. 

Opdat deze staven de krachten onverminderd zouden doorge-

ven, dient de plooidiameter volgens de Belgische norm minstens 

10 staafdiameters te bedragen. Bovendien mag een staaf recht-

streeks naar beneden geplooid worden maar nooit rechtstreeks 

naar boven, om het krachtenevenwicht te verzekeren. Het naar 

boven plooien van staven dient daarom te gebeuren door middel 

van een lus. Dit wordt weergegeven in fi guur 4.

Het plooien van de staven kan tijdens de productie van de thermi-

sche onderbrekingen gebeuren, waarbij rekening gehouden wordt 

met bovenstaande eisen. Het kan echter gevolgen hebben voor de 

ruwbouw. We beschouwen als voorbeeld een geplooide trekstaaf 

met een diameter van 8 mm die geplooid moet worden volgens 

Fig. 3a: Opname van een neerwaarts moment 

en een neerwaartse dwarskracht 

Fig. 3b: Opname van een neerwaartse 

dwarskracht

fi guur 4b. Maken we nu van links naar rechts een snede doorheen 

de lus, dan hebben we achtereenvolgens: 

In totaal is een wandbreedte van 15,1 cm nodig voor de ge-

plooide trekstaaf. Een ‘traditionele’ wand van 14 cm is hier dus 

niet voldoende. 

DE RUWBOUW 

Het moment en de dwarskracht die het balkon veroorzaakt, wor-

den opgenomen door de hierboven besproken staven. Ze worden 

aan de balkonzijde in de staven geleid en doorgegeven aan de ruw-

bouw. Hier moeten ze vanzelfsprekend verder verdeeld worden. 

De dwarskrachtstaven geven hun kracht door aan het beton en 

moeten dus verankerd worden, zodat ze niet uit het beton ge-

trokken worden. De trekstaven mogen echter niet gewoon ver-

ankerd worden, want het beton kan deze krachten niet opnemen. 

De krachten moeten dus worden doorgegeven aan de trekstaven 

in de ruwbouw. Dat kan alleen als de staven van de thermische 

onderbreking en de staven van de ruwbouw elkaar overlappen. 

Hiermee hangt een overlappingslengte samen, die volgens de 

Belgische norm (vereenvoudigd) 1,5 x de verankeringslengte be-

draagt. Een andere belangrijke voorwaarde om te kunnen spre-

ken van overlapping is een beperkte afstand tussen de staven, nl. 

maximum 4 maal de staafdiameter.

Dit heeft echter een aantal beperkingen tot gevolg: 

 Bij welfsels is er geen trekwapening aanwezig en overlapping 

is dus ook uitgesloten. Om dit op te lossen, kan men extra trek-

wapening voorzien in de welfsels, ter plaatse van de aansluiting. 

De stabiliteit van welfsels moet ook gecontroleerd worden. In be-

paalde gevallen zijn extra maatregelen nodig. Er bestaan speci-

ale verlaagde welfsels.

 Bij het plooien van staven, zoals hierboven werd besproken, 

dient men een onderscheid te maken tussen een balk en een 

Fig. 4b: plooien van staven naar boven 

(voor de duidelijkheid is de dwarskrachtstaaf 

hier weggelaten)

Detail thermische onderbreking

Fig. 4a: plooien van staven naar beneden

Betondekking binnen

Staafdiameter

Plooidiameter (10 x 8 mm) 

Staafdiameter

Betondekking buiten

TOTAAL

25 mm

8 mm

80 mm

8 mm

30 mm

151 mm

RUWBOUW

BALKON
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wand. In een wand loopt er van boven naar beneden trekwape-

ning en is overlapping dus mogelijk. Bij een balk is dit echter niet 

zo. De wapening in de dwarsdoorsnede van een balk ziet er im-

mers uit zoals in fi guur 5.

 De naar beneden geplooide trekstaven van de thermische on-

derbreking (zie fi guur 4a) zullen in dit geval dus ‘overlappen’ met 

een dwarskrachtbeugel, die de optredende trekkrachten niet kan 

opnemen. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden. Men kan de balk 

ontwerpen als torsiebalk. De beugel wordt dan zodanig gedi-

mensioneerd dat hij ook trekkrachten kan opnemen. Een andere 

mogelijkheid is de trekstaaf verder te plooien tot in de lagergele-

gen vloerplaat en ze daar te laten overlappen met de aanwezige 

trekwapening, volgens de schets in fi guur 6. 

BETONDEKKING

Zoals hierboven al werd aangehaald, bestaan er enerzijds ther-

mische onderbrekingen waarbij de staven volledig uit roestvast 

staal bestaan en anderzijds thermische onderbrekingen waarbij 

enkel het gedeelte dat de isolatie doorboort bestaat uit roestvast 

staal. Het overige deel van de staven bestaat hierbij uit wape-

ningsstaal. In dit laatste geval dient er vanzelfsprekend voldoen-

de betondekking voorzien te worden. Ook bij staven die volle-

dig bestaan uit roestvast staal, moet men zorgen dat de staven 

omhuld worden door voldoende beton en is dus een bepaalde 

betondekking vereist. 

BRANDWERENDHEID

De brandwerendheid van een standaard thermische onderbre-

king is zeer klein. Er bestaan echter speciale uitvoeringen waar-

bij de brandwerendheid kan oplopen tot 1,5 uur en mits speciale 

inbouw zelfs tot 2 uur. 

BEREKENINGSSOFTWARE

Bij de berekening van de krachten in de thermische onderbreking aan 

de hand van gespecialiseerde berekeningsprogramma’s is het be-

langrijk de thermische onderbreking niet als een starre oplegging te 

beschouwen. Doordat deze elementen zijn opgebouwd uit een reeks 

stalen staven moeten deze beschouwd worden als een verende op-

legging, met veerconstanten volgens de gegevens van de fabrikant. 

Fig. 6: plooien van de trekstaaf tot in de lager 

gelegen vloerplaat

Uitwassen van een balkon 

Fig. 5: de wapening in een balk (de staven van 

de thermische onderbreking zijn in deze fi guur 

niet getekend, voor de duidelijkheid) 

Voor de verankering van gevelpanelen, balkons en luifels aan de achterliggen-

de draagconstructie van een bouwwerk zijn er heel wat geïntegreerde oplos-

singen te bedenken. Op de markt bestaan er bovendien hoogtechnologische 

kant en klaar producten om een goede verankering te verwezenlijken.

Naast het verankeren van de elementen moet bij het ontwikke-

len van een oplossing ook rekening gehouden worden met bijko-

mende, maar niet minder belangrijke, aspecten zoals thermische 

uitzetting, thermische onderbreking, windlasten, opnemen van 

het eigen gewicht, torsies, doorbuiging, enz...

Het kan niet voldoende benadrukt worden dat vanaf het begin 

van het ontwerp rekening gehouden moet worden met de veran-

kering. Gevel, balkon en draagconstructie moeten samen met de 

verankering volledig op elkaar afgestemd worden zodat ze een 

logisch opgebouwd geheel vormen en indien mogelijk dure tech-

nische hoogstandjes vermeden kunnen worden.

Zowel de architectuur, de bouwfysische eisen als de technische 

oplossingen zijn in constante evolutie. De ontwerper verlangt 

steeds meer, verlegt telkens weer de grenzen. De Belgische 

fabrikanten van architectonisch beton, lid van de vereniging 

FEBELARCH, staan klaar om samen te zoeken naar haalbare 

oplossingen om ideeën van de ontwerpers te realiseren. 

CONCLUSIETREK-
WAPENING

BALK

BALKON

BALKON
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 VOORZIEN TE WORDEN 
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