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FEBEFLOOR is de vereniging van Belgische fabrikanten van holle vloerelementen. De vereniging volgt de technische 
ontwikkelingen op, waaronder de normalisatie, en voert promotie voor de kwalitatief hoogstaande producten die 
door de leden vervaardigd worden. 
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Normatieve verwijzingen

De uitgave van de normen en hun eventuele addenda of corrigenda, waarnaar in onderhavig document  
wordt verwezen, zijn deze die van toepassing zijn op de datum van publicatie van onderhavig document,  
tenzij anders vermeld.
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HOLLE VLOERELEMENTEN

Geprefabriceerde betonnen holle vloerelementen bevatten over de ganse lengte 
een aantal langse kanalen om het verbruik van grondstoffen en het eigen gewicht te 
beperken. Het percentage holle ruimte (volume kanalen) varieert tussen 30% en 50% 
van het totale volume. De langse voegen tussen naburige elementen moeten op de werf 
gevuld worden met beton. De zijkanten van de elementen zijn geprofileerd om  
de samenwerking, na uitharding van de voegvulling, te verbeteren. Eventueel kan  
een druklaag in beton aangebracht worden om de draagkracht te verhogen. 

Alle constructieve wapening is voorzien in de holle vloerelementen. Eventueel dient 
extra wapening bijgelegd te worden op de werf om verbindingen te realiseren met  
de dragende structuur of om krimpscheuren in de druklaag te beheersen. 

Het gamma van de holle vloerelementen is ruim. Er zijn gewapende en voorgespannen 
elementen beschikbaar. De diktes zijn standaard en werden bepaald in functie van de 
overspanning en de belasting. Zo bestaat er een oplossing voor elke situatie. Logisch 
dat ze courant worden toegepast in woningen, appartementen, kantoren, ziekenhuizen, 
scholen, winkelruimtes, industriële gebouwen en parkeergebouwen.

Vloerelementen in gewapend beton worden altijd geleverd in standaardlengtes uit 
voorraad. Voorgespannen holle vloerelementen daarentegen worden meestal op  
maat geproduceerd. 

Om ruimten met een niet-modulaire breedte dicht te leggen worden versmalde 
elementen gebruikt, ook wel paselementen genoemd. Verschillende breedtes zijn 
mogelijk. Voor het dichtleggen van niet-rechthoekige ruimten kunnen de vloerelementen 
voorzien worden van schuine uiteinden. Op vraag kunnen de vloerelementen uitgerust 
worden met centraaldozen om elektrische contactpunten te realiseren in de vloer.

Holle vloerelementen

    

  

Duurzaam  

              

Economisch

             

Snel    

           

Functioneel

Hol vloerelement met zijn typische langse kanalen Voorbeelden geprofileerde zijkanten

Alle belangrijke 
eisen waaraan holle 
vloerelementen moeten 
voldoen worden 
beschreven in de 
Europese norm NBN EN 
1168 en zijn nationale 
aanvulling NBN B 21-605. 
Deze normen vormen de 
basis voor de BENOR-
certificatie.
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CONSTRUCTIEVE ASPECTEN 

Doorbuiging en opbuiging

De doorbuiging van een vloer moet om verschillende redenen beperkt worden.  
Een met het blote oog zichtbare doorbuiging is om esthetische redenen niet 
aanvaardbaar. Evenmin mag scheurvorming optreden in de vloerafwerking en het 
pleisterwerk van het plafond. Maar ook scheidingswanden die op de vloer geplaatst 
worden en de aansluiting van deze wanden met het plafond zullen bij een te grote 
doorbuiging scheuren vertonen. 

We onderscheiden de totale doorbuiging en de actieve doorbuiging. De doorbuiging van 
een vloer onder invloed van alle belastingen, op het tijdstip dat overeenstemt met de 
referentietijd van het gebouw, rekening houdend met het tijdsafhankelijk gedrag van 
beton (krimp en kruip), noemen we de totale doorbuiging. De doorbuiging van de vloer 
die optreedt na het aanbrengen van de afwerking of de scheidingswanden noemen we 
de actieve doorbuiging. 

De doorbuiging van een vloer is naast de overspanning en de dikte van de vloer ook 
afhankelijk van de grootte en de tijdsduur van de belasting, het al dan niet voorspannen 
van het beton en de uitvoering op de werf. De berekening van de doorbuiging 
gebeurt volgens de voorschriften in NBN EN 1992-1-1 + ANB. De NBN B 21-605 geeft 
aanvullende informatie. De berekening is een theoretische benadering en het resultaat 
kan afwijken ten opzichte van de werkelijkheid. 

In de NBN EN 1992-1-1 + ANB wordt een algemene grenswaarde gegeven van L/250 
voor de totale doorbuiging onder de quasi-blijvende belastingscombinatie, met L de 
overspanning van de vloer. Voor de actieve doorbuiging geldt een algemene grenswaarde 
van L/500 in geval van vloeren en L/250 in geval van daken onder de quasi-blijvende 
belastingscombinatie. 

Voorgespannen welfsels hebben steeds een opwaartse kromming. Deze opbuiging heeft 
een positieve invloed op de totale doorbuiging. In geval van dunne welfsels en lage 
belastingen, bijvoorbeeld bij platte daken, kan de opbuiging groter worden na verloop 
van tijd. De fabrikanten van de welfsels houden hier rekening mee en stemmen de 
voorspanning van de elementen af op hun afmetingen. 

Bij elementen in gewapend beton kan de totale doorbuiging beperkt worden door een 
tegenpeil aan de vloerelementen te geven. Dit gebeurt door het aanbrengen van stutten 
in het midden van de overspanning, vóór het plaatsen van de elementen. 
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Maximale overspanningen

Om het draagvermogen van een vloerelement te bepalen worden naast de doorbuiging 
onder andere ook het buigmoment, de dwarskracht en de scheuropening gecontroleerd. 
De berekeningen gebeuren volgens de voorschriften in NBN EN 1992-1-1 + ANB, 
NBN EN 1992-1-2 + ANB, NBN EN 1168 en NBN B 21-605.

Type Maximale 
overspanning [m]

Dikte              
[mm]

Breedte1     
[mm]

Gewicht2        
[kN/m2]

Gewapend beton 7,5 130 - 210 600 2,0 – 3,2

Voorgespannen beton +/- 20,0 120 - 500 600 en 1200 2,2 – 6,3
1 Meest gebruikelijke breedte
2 Theoretisch gewicht inclusief voegvulling

Factoren die het draagvermogen van de vloerelementen beïnvloeden zijn onder meer 
de omgeving waaraan de vloerelementen worden blootgesteld, de permanente en 
veranderlijke belasting die aangrijpen, de aanwezigheid van openingen en uitsparingen 
en het gebruik van een constructieve druklaag. In veel gevallen is een druklaag echter 
niet noodzakelijk om tot een goede vloeroplossing te komen en volstaat het aanbrengen 
van een voegvulling.

Gebruiksklassen volgens NBN EN 1991-1-1 + ANB

Gebruiksklasse Specifiek gebruik Veranderlijke belasting 
[kN/m2]

A Ruimten voor wonen en huishoudelijk gebruik 2,0

B Kantoorruimten 3,0

C Ruimten waar mensen kunnen samenkomen 3,0 – 5,0 1

D Winkelruimten 5,0

E E1  Ruimten voor opslag 7,5 2

E2  Industrieel gebruik 5,0 3

F Parkeerruimten voor lichte voertuigen 2,5

G Parkeerruimten voor middelzware voertuigen 5,0

H Daken enkel toegankelijk voor onderhoud en herstelling 0,2 – 0,8 4

1 In functie van subklasse C1 t/m C6
2  Minimumwaarde; de belasting houdt rekening met de aard van de opgeslagen goederen, de opslagwijze  

en de opslaghoogte
3  Minimumwaarde; de belasting houdt rekening met de meest ongunstigste bestemming 
4 Afhankelijk van de dakoppervlakte
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Omgevingsklassen en milieuklassen volgens NBN B 15-001

Toepassingsdomein Omschrijving Omgevings-
klasse

Bijhorende 
milieuklasse(n)

Binnen gebouwen met lage 
luchtvochtigheid

Droge binnenomgeving EI XC1

Binnen gebouwen 
met matige of hoge 
luchtvochtigheid

Vochtige binnenomgeving / XC3 2

Boven kruipkelders Buitenomgeving met vorst, geen 
contact met regen of opspattend 
water

EE2 XC3, XF1 

In open parkeergarages Buitenomgeving met vorst, geen 
contact met regen of opspattend 
water

EE2 1 XC3, XF1

1  Voor de tussenverdiepingen gelden milieuklasses XC4, XD3 en XF2 voor het beton van de druklaag. Voor 
parkeerdaken moet rekening gehouden worden met omgevingsklasse EE2 voor het beton van de druklaag 
en omgevingsklasse EE4 voor het beton van de rijlaag. Voor parkeergarages aan de kust moet men 
bijkomend rekening houden met milieuklasse XS1. Meer informatie is terug te vinden in het artikel uit 
BETON 233, ‘Holle vloerelementen in parkeergarages’, beschikbaar op www.febefloor.be.

2 Ook geldig voor geïsoleerde holle vloerelementen boven kruipkelders

Holle vloerelementen in voorgespannen beton hebben een grotere stijfheid dan 
elementen in gewapend beton. Hierdoor kunnen grotere overspanningen en slankere 
constructies gerealiseerd worden. Het voordeel hiervan is dat de beschikbare ruimte in 
het gebouw maximaal benut kan worden en het gebouw gemakkelijker aanpasbaar is.  
De toepassing ervan richt zich eerder naar kantoren, ziekenhuizen, scholen, 
winkelruimtes, industriële gebouwen en parkeergebouwen. Holle vloerelementen in 
gewapend beton daarentegen worden eerder toegepast in woningen en appartementen. 

Draagvermogen elementen in gewapend beton

Nuttige belasting 1 
[kN/m2]

Dikte element + 
druklaag [mm]

Maximale 
lengte [m]

3,5 13 + 0 4,1

13 + 5 5,3

16 + 0 5,1

16 + 5 6,5
5,0 13 + 0 3,7

13 + 5 4,7

16 + 0 4,4

16 + 5 5,8
1 Veranderlijke belasting 2,0 kN/m² + permanente belasting

Het draagvermogen van holle vloerelementen in gewapend beton is afgestemd op 
het gebruik in woongebouwen. Een element van 130 mm dik zonder druklaag kan tot 
en met een lengte van 4,1 m een nuttige belasting dragen van 3,5 kN/m². Voor een 
element van 160 mm dik bedraagt deze lengte 5,1 m. Het draagvermogen kan verhoogd 
worden door het toepassen van een druklaag. Voorgespannen elementen worden, in 
tegenstelling tot elementen in gewapend beton, niet geleverd in standaardlengtes uit 
voorraad. De hoeveelheid voorspanstaal wordt afgestemd op de gevraagde lengte en 
nuttige belasting. In bijlage zijn overspanningsgrafieken van voorgespannen elementen 
terug te vinden. 
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Uitsparingen

In een vloer moeten dikwijls openingen voorzien worden om bijvoorbeeld leidingen 
door te voeren. Zowel kleine als grote uitsparingen kunnen in de fabriek aangebracht 
worden aan de uiteinden, de zijkanten of in het midden van de vloerelementen. Voor 
zeer grote uitsparingen, bijvoorbeeld voor trapgaten, dient men een raveelconstructie 
toe te passen uit staal of beton.

Het is mogelijk om na de montage van de vloerelementen kleine openingen te boren in 
de kanalen. Grote openingen aanbrengen na de montage is moeilijk en vraagt meestal 
bijkomende constructieve maatregelen. 

Tijdens de bouw kan regenwater of bouwvocht zich ophopen in de kanalen van de 
vloerelementen en aanleiding geven tot vorstschade tijdens de bouw of waterschade na 
ingebruikname van het gebouw. Om die schade te voorkomen kunnen aan de onderzijde 
van de vloerelementen kleine ontwateringsgaatjes voorzien worden in de kanalen, 
waarlangs het water kan wegsijpelen tijdens de bouw. Voor dunne vloerelementen 
worden deze ontwateringsgaatjes enkel voorzien op aanvraag of moeten ze voorzien 
worden door de klant. In dikke elementen worden ze door de meeste fabrikanten 
standaard voorzien. Teneinde het dichtslibben te vermijden moeten de gaatjes doorprikt 
worden voor het aanbrengen van de voegvulling en eventuele druklaag. Tijdens de bouw 
moet het doorprikken op regelmatige tijdstippen herhaald worden.

Uitsparingen aangebracht in de fabriek

Stalen raveelconstructie
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Opleg en verankering

Een goede detaillering van de opleg is belangrijk voor holle vloerelementen.  
Afhankelijk van de vlakheid van de oplegconstructie (wand of balk), de over te dragen 
belastingen en de hoekverdraaiing van het vloerelement ter plaatse van de oplegging, 
wordt gekozen voor een droge oplegging, een oplegging op een mortellaag of een 
speciaal oplegmateriaal. Bij een droge oplegging worden de elementen rechtstreeks op 
de oplegconstructie gelegd. Indien een oplegging op een mortellaag voorzien wordt, 
moet een wapeningsstaaf Ø 10 mm in de verse mortellaag geplaatst worden om de 
dikte ervan te waarborgen. Speciale oplegmaterialen zijn bijvoorbeeld SBR-rubber, 
EPDM-rubber en neopreen. 

Droge oplegging Oplegging op 
mortellaag

Speciaal 
oplegmateriaal

Vlakheid oplegconstructie Effen Oneffen Effen/Oneffen

Over te dragen belasting Klein Klein/Groot Groot

Hoekverdraaiing t.p.v. de oplegging Klein Klein Groot

De opleglengte is o.a. afhankelijk van de over te dragen belastingen en het materiaal 
van de oplegconstructie. De nominale opleglengte kan berekend worden in 
overeenstemming met NBN EN 1992-1-1 + ANB. Bij afwezigheid van een berekening 
mag gebruik gemaakt worden van de tabelwaarden in NBN B 21-605.
 

Nominale opleglengte volgens NBN B 21-605

Materiaal oplegconstructie Nominale dikte vloer h1                
[mm]

Nominale opleglente              
[mm]

Staal
Beton  C30/37

h < 270 ≥ 70 2

270 ≤ h ≤ 320 ≥ 100

h > 320 ≥ 130
Metselwerk
Beton < C30/37

h < 220 ≥ 70 2

220 ≤ h ≤ 270 ≥ 100

h > 270 ≥ 150
1 Dikte vloerelement + druklaag
2 In de woningbouw mag de nominale opleglengte beperkt worden tot 60 mm

In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om de vloerelementen te voorzien van 
uitstekende wapening, bijvoorbeeld wanneer de vloerelementen in een betonnen balk 
moeten verankerd worden. 

Uitstekende wapening
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Om een verbinding met structuurelementen of andere vloerelementen te realiseren 
kunnen sleuven voorzien worden in de vloerelementen, waarin op de werf wapening 
moet aangebracht worden. Als deze sleuven zich bevinden aan het uiteinde spreekt men 
van langssleuven. Sleuven aan de zijrand hebben de vorm van een hamerkop en noemt 
men daarom hamerkopsleuven. 

 

Holle vloerelementen worden vaak in een stalen I-ligger of op een stalen L-ligger 
geplaatst. Voor de afwerking van vloerelementen in de woningbouw kan het wenselijk 
zijn om de dikte van de uiteinden te verminderen aan de onderzijde. Voor de montage 
van voorgespannen elementen kan het noodzakelijk zijn om de dikte te verminderen 
aan de bovenzijde. 

 

Langssleuven

Verminderde dikte bovenaan

Hamerkopsleuf

Verminderde dikte onderaan
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Schijfwerking

Naast het dragen van verticale belastingen kunnen holle vloerelementen ook toegepast 
worden om horizontale krachten naar de stijve elementen van de draagstructuur over 
te brengen. Van de afzonderlijke vloerelementen moet een constructief geheel gemaakt 
worden om als horizontale schijf te werken. 

De ruwheid van de voegen is voldoende om in normale gevallen deze schijfwerking te 
garanderen, op voorwaarde dat de structurele integriteit verzekerd wordt door wapening 
in langs- en hamerkopsleuven ter plaatse van de vloeropleggingen en randbalken. Naast 
deze verbindingswapening speelt de kettingwapening een belangrijke rol. Deze moet 
niet alleen de trekkrachten van de schijfwerking opnemen, maar eveneens de zijdelingse 
verplaatsing van de vloerelementen verhinderen. Een alternatief is het aanbrengen van 
een gewapende druklaag die in staat voor de horizontale krachtsoverdracht. 

Verbindings- en kettingwapening  
t.p.v. vloeropleggingen

Verbindings- en kettingwapening 
t.p.v. randbalk
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BOUWFYSISCHE ASPECTEN

Thermische isolatie 

De fabricage van de bouwmaterialen voor een gebouw, de constructie, het onderhoud en 
de afbraak van het gebouw plus de recyclage van de bouwmaterialen vertegenwoordigen 
minder dan 5 % van het energieverbruik tijdens het gebruik van het gebouw gedurende 
de hele levensduur. Meer dan 95 % van het energieverbruik gaat naar verwarming en 
koeling van het gebouw.

Vloerelementen zijn gebouwelementen die veelal de binnenomgeving scheiden  
van de buitenomgeving, denk maar aan vloeren boven kruipkelders of platte daken.  
Om het energieverbruik van een gebouw te beperken legt de energieprestatieregelgeving 
in Vlaanderen en Wallonië aan deze scheidingsconstructies een maximale 
warmtedoorgangscoëfficiënt U op van 0,24 W/m²K. Maar ook vloeren die twee 
appartementen scheiden moeten voldoen aan een maximale U-waarde, meer bepaald 
1,0 W/m²K. De U-waarde is het omgekeerde van de R-waarde, de warmteweerstand.  
Om de U-waarde van de volledige vloerconstructie te bepalen moet de R-waarde van  
de holle vloerelementen gekend zijn.

De R-waarde van de vloerelementen wordt onder andere bepaald door de dikte 
van het element, het aantal holle ruimten en de grootte ervan. De NBN EN 1168 + 
NBN B 21-605 geeft een methode om de warmteweerstand van elementen dikker dan 
20 cm in te schatten. De NBN B 62-002 geeft R-waarden voor holle vloerelementen 

tot en met 20 cm dik. Deze waarden zijn ook opgenomen in het 
Transmissiereferentiedocument (Bijlage 3 van het Ministerieel 
Besluit van 1 december 2010) en mogen dus gehanteerd worden 
in de EPB-berekeningen. Een meer nauwkeurige methode om de 
R-waarde te bepalen, die gebruikt kan worden voor alle diktes, wordt 
omschreven in de NBN EN ISO 6946. Dit is trouwens een aanvaarde 
methode in kader van de verklaring van de R-waarde in  
de EPB-productgegevensdatabank van de Gewesten.

Om te voldoen aan de maximale U-waarden moet, hoe dan ook, isolatie voorzien 
worden in de vloerconstructie. De meeste fabrikanten kunnen in de fabriek een 
isolatiemateriaal aanbrengen tegen de onderzijde van de vloerelementen. Verschillende 
isolatiematerialen en dikten zijn mogelijk. Dit wordt voornamelijk toegepast bij 
vloeren boven kruipkelders. Meestal wordt gebruik gemaakt van isolatiepanelen uit 
brandvertragend gemodificeerd geëxpandeerd polystyreen. In vloerconstructies tussen 
twee aparte wooneenheden kan relatief eenvoudig aan de maximale U-waarde voldaan 
worden door het toepassen van een thermisch isolerende uitvullaag.

Maximaal toelaatbare U-waarden vanaf 2018 [W/m2K]

SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN

Vloeren in contact met de buitenomgeving 0,24

Vloeren boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het beschermd volume 0,24

SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN

Tussen aparte wooneenheden 1,00

Tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten 1,00

Tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming 1,00

Tussen ruimten met een industriële bestemming en ruimten met een niet-industriële bestemming 1,00

R-waarden Transmissiereferentiedocument

Dikte vloerelement 
[cm]

12 0,11

16 0,13

20 0,15

RUi [m2K/W]
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Het extra warmteverlies ter plaatse van bouwknopen moet verplicht  
ingerekend worden volgens de EPB-regelgeving. Voor vloeren vormt de 
aansluiting van de begane grondvloer met de gevels de meest kritische zone. 
Maar ook de aansluiting van het plat dak met de gevels moet voldoen aan de 
EPB-regelgeving. Sommige fabrikanten kunnen geïsoleerde vloerelementen 
met een nokkenopleg leveren. Via uitsparingen in de welfselopleg loopt de 
isolatie over de opleg door tot aan de uiteinden. Indien de welfsels volledig  
op de muur gelegd worden zijn de koudebruggen tot een minimum herleid.  
In België wordt echter meestal gekozen voor Basisregel 2 van de methode van 
de EPB-aanvaarde bouwknopen. 

EPB-aanvaarde bouwknopen

BASISREGEL 1

Continuïteit van de 
isolatielagen door een minimale 
contactlengte

BASISREGEL 2

Continuïteit van de isolatielagen 
door tussenvoeging van 
isolerende delen

BASISREGEL 3

Lengte van de weg van de 
minste weerstand ≥ 1 m

(1)

Geïsoleerde elementen zonder en met nokkenopleg

EPB-aanvaarde bouwknoop - voorbeeld 
Basisregel 2 - (1) = isolerende blok
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Thermische inertie

Beton is een materiaal dat een optimaal warmtecomfort verzekert in een gebouw, 
in ieder seizoen. Thermische inertie is een eigenschap van beton waardoor tijdens 
de winter of tussenseizoenen de thermische energie van de laagstaande zon wordt 
opgeslagen en ’s avonds wordt vrijgegeven. Hierdoor kan de verwarmingsduur ingekort 
worden. In de zomer zorgt beton dat het gebouw niet oververhit geraakt. De opgeslagen 
warmte kan ’s nachts door ventilatie worden afgevoerd waardoor er in het gebouw 
langer een aangenaam koel klimaat heerst. Het gebruik van de thermische massa van 
beton kan tot 35% besparen op de energie die nodig is om gebouwen te verwarmen  
of af te koelen. 

Onafhankelijk van de seizoenen heerst er in België op 18 m diepte een temperatuur 
van 10 à 12°C. Dit is voldoende om op een duurzame manier warmte uit de ondergrond 
te halen. Dit kan met een geothermische installatie. Een onderdeel hiervan is de 
warmtepomp. Zij onttrekt warmte aan de bodem op een bepaalde temperatuur en geeft 
die warmte op een hogere temperatuur af aan het verwarmingssysteem. De hoeveelheid 
elektrische energie die hiervoor nodig is, is afhankelijk van het temperatuurverschil dat 
ze moet overbruggen. Klassieke radiatoren en convectoren die functioneren op een hoge 
temperatuur zijn daarom minder interessant dan lage temperatuurafgiftesystemen 
zoals vloerverwarming en betonkernactivering. 

Principe geothermische installatie

Principe thermische inertie
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Bij betonkernactivering zijn de watervoerende leidingen niet in de toplaag van  
de vloerconstructie opgenomen maar in de dragende vloerelementen. Tijdens het 
stookseizoen warmt water van 25 à 30°C de vloerconstructie langzaam op. In de 
zomer koelt water van 16 à 18°C de vloerconstructie af. De vloer geeft zijn warmte 
of koude af wanneer er een temperatuurverschil ontstaat tussen de ruimte en het 
betonoppervlak van de vloerelementen. De oppervlaktetemperaturen liggen kort bij de 
comforttemperaturen, hierdoor wordt betonkernactivering als zeer comfortabel ervaren. 

Voorgespannen holle vloerelementen kunnen tijdens de productie voorzien worden 
van leidingen voor betonkernactivering. De leidingen worden bij voorkeur aangebracht 
in de onderzijde van de elementen om het afgiftevermogen aan de onderzijde 
(plafondzijde) van de vloer zo hoog mogelijk te houden. Na de ruwbouwfase sluit 
een erkend installateur de leidingen aan op het koel- en verwarmingssysteem. 
Om de leidingmodules van de verschillende vloerelementen te verbinden worden 
aansluitpunten voorzien aan onder- of bovenzijde, aan het uiteinde of in de 
overspanning van het element. De gehele oppervlak te van het plafond werkt op die 
manier klimaatregulerend. Het voordeel van een uitwisseling via de plafondzijde is 
dat men tijdens de stookmaanden geen hinder heeft van vervelende luchtcirculatie 
omdat de ruimte vanaf boven verwarmd wordt. In een goed ontworpen gebouw kan 
het thermisch activeren van de vloerelementen voldoende zijn voor de totale behoefte 
aan verwarming of koeling. Betonkernactivering in holle vloerelementen wordt vooral 
toegepast in kantoorgebouwen en andere gebouwen met grote plafondoppervlaktes. 

Simulaties in kader van het project Smart Geotherm (WTCB, KU Leuven + VITO, 
https://www.smartgeotherm.be) tonen aan dat een zware constructie, bestaande uit 
metselwerk- of betonwanden en betonvloeren, in combinatie met geothermie en 
een snel afgiftesysteem (bijv. stralingspanelen) plus nachtventilatie, een vergelijkbaar, 
zeer laag energieverbruik heeft als een zware constructie waarin geothermie en 
betonkernactivering wordt toegepast plus nachtventilatie. Een alternatief voor beide 
systemen is een zware constructie met een geothermische installatie in combinatie met 
vloerverwarming (en koeling) plus nachtventilatie. Qua energieverbruik komt dit in de 
buurt van beide systemen. 

© Fingo
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Akoestiek

De norm NBN S 01-400-1 ‘Akoestische criteria voor woongebouwen’ bepaalt de 
prestatie-eisen voor afgewerkte woongebouwen. Voor scholen geldt de norm 
NBN S 01-400-2. Kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen, rust- en verzorgingshuizen 
moeten voldoen aan de oude normen NBN S 01-400 en NBN S 01-401. De nieuwe 
criteria voor deze gebouwen worden opgenomen in de nog te publiceren norm 
NBN S 01-400-3. Voor de eenvoud beperkt deze brochure zich tot de lucht- en 
contactgeluidisolatie van woongebouwen.

De akoestische eisen dienen in rekening gebracht te worden vanaf de ontwerpfase, 
aangezien ze een invloed hebben op het ontwerp, de detaillering en de uitvoeringswijze. 
De ontwerpversie van 2017 van de norm NBN S 01-400-1 maakt een onderscheid tussen 
twee akoestische comfortniveaus. De Minimale Akoestische Bescherming (MAB) is een 
minimaal kwaliteitsniveau waarmee ongeveer 70% van de bewoners tevreden zal zijn. 
Met het Verhoogd Akoestisch Comfort (VAC) wordt het percentage tevreden bewoners  
op 90% geraamd.

Prestatie-eisen NBN S 01-400-1* tussen twee ruimten van aangrenzende woningen

Soort akoestische isolatie MAB VAC

Luchtgeluidisolatie Appartementen: DA ≥ 53 dB Appartementen: DA ≥ 57 dB

Rijwoningen: DA ≥ 57 dB Rijwoningen: DA ≥ 61 dB
Contactgeluidisolatie L’I ≤ 54 dB L’I ≤ 50 dB
* Normontwerp 2017

De lucht- en contactgeluidisolatie tussen twee ruimten van aangrenzende woningen 
in één gebouw worden niet enkel bepaald door de directe geluidsoverdracht van de 
woningscheidende wand of vloer, ook de flankerende geluidstransmissie is belangrijk.  
Het akoestisch ontwerpen en dimensioneren van een constructie is complex en vergt 
een doorgedreven akoestische kennis. Als alternatief op ingewikkelde berekeningen 
heeft het WTCB een aanpak uitgewerkt onder de vorm van bouwconcepten. Van de 
meest voorkomende bouwconcepten werden de akoestische prestaties berekend.  
Per bouwconcept werd op basis van de berekeningen het kwaliteitsniveau MAB of VAC 
toegekend in functie van de oppervlaktemasse van de draagvloer (inclusief de uitvullaag) 
en de dragende wanden. De meest toegepaste bouwconcepten zijn:

•  deze waarbij de vloerplaten onderbroken worden ter plaatse van de ontdubbelde
gemene muren en dragen op de deelwanden van de ontdubbelde muren;

•  deze waarbij de vloerplaten doorlopen over de dragende ontdubbelde gemene muren.

(1)
(2)

(1)
(2)

Bouwconcept met onderbroken vloerplaten 
 (1) = trillingsdempende laag  
(2) = elastische voeg 

Bouwconcept met doorlopende vloerplaten 
(1) = trillingsdempende laag  
(2) = elastische voeg
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In beide concepten bestaan de woningscheidende wanden uit twee eenzijdig 
bepleisterde deelwanden met een spouw van minstens 4 cm, die volledig mag  
opgevuld worden met een soepele, poreuze thermische isolatie. Stijve thermische 
isolatie mag ook, op voorwaarde dat er minstens een luchtlaag van 2 cm 
behouden blijft. Tussen de deelwanden mag geen enkel hard contact bestaan. Voor 
appartementen en kolomwoningen is de toepassing van een zwevende dekvloer op 
een trillingsdempende laag noodzakelijk. Het WTCB geeft hiervoor een minimale 
contactgeluidniveaureductie ΔLw in functie van de verschillende oppervlaktemassa’s. 

Holle vloerelementen kunnen in beide bouwconcepten toegepast worden.  
De oppervlaktemassa van de vloerelementen, de druklaag, de uitvullaag en de 
metselwerkstenen dienen op elkaar afgestemd te worden om het gewenste  
akoestisch comfort te bekomen.

Akoestische richtlijnen WTCB 1

‘Concept met onderbroken vloerplaten en dragende ontdubbelde gemene muren’

Dragende wanden (massa exclusief noodzakelijke 
pleisterlaag)

Minimale oppervlaktemassa draagvloer + uitvullaag
(minimale ‘ΔLw’ zwevende vloer)

Rijwoningen Appartementen en kolomwoningen

VAC MAB VAC

Volle kalkzandsteen (270 kg/m2) 300 kg/m2 (-) 450 kg/m2 (24 dB) 650 kg/m2 (26 dB)

Holle kalkzandsteen (200 kg/m2) 300 kg/m2 (-) 450 kg/m2 (24 dB) 700 kg/m2 (22 dB)

Lichte baksteen (115 kg/m2) 300 kg/m2 (-) 600 kg/m2 (20 dB) -

Zware baksteen (165 kg/m2) 300 kg/m2 (-) 450 kg/m2 (24 dB) 650 kg/m2 (24 dB)

Lichte baksteen (115 kg/m2) + akoestische 
muurstroken 2

300 kg/m2 (-) 350 kg/m2 (26 dB) 550 kg/m2 (24 dB)

Zware baksteen (165 kg/m2) + akoestische 
muurstroken 2

300 kg/m2 (-) 350 kg/m2 (26 dB) 500 kg/m2 (24 dB)

Holle betonblokken (195 kg/m2) 300 kg/m2 (-) 400 kg/m2 (24 dB) 550 kg/m2 (24 dB)

Volle betonblokken (295 kg/m2) 300 kg/m2 (-) 300 kg/m2 (26 dB) 500 kg/m2 (24 dB)
1  Op basis van ontwerpversie 2017 van NBN S 01-400-1
2 Alle dragende wanden moeten geplaatst worden op akoestische muurstroken

Akoestische richtlijnen WTCB 1

‘Concept met doorlopende vloerplaten en dragende ontdubbelde gemene muren’

Dragende wanden (oppervlaktemassa exclusief 
noodzakelijke pleisterlaag)

Minimale oppervlaktemassa draagvloer + uitvullaag
(minimale ‘ΔLw’ zwevende vloer)

Rijwoningen Appartementen en kolomwoningen

VAC MAB VAC

Volle kalkzandsteen (270 kg/m2) - 450 kg/m2 (24 dB) -

Holle kalkzandsteen (200 kg/m2) - 450 kg/m2 (28 dB) -

Zware baksteen (165 kg/m2) + akoestische 
muurstroken 2

300 kg/m2 (16 dB) 350 kg/m2 (24 dB) 400 kg/m2 (26 dB)

Holle betonblokken (195 kg/m2) - 350 kg/m2 (24 dB) 550 kg/m2 (24 dB) enkel 
kolomwoningen

1 Op basis van ontwerpversie 2017 van NBN S 01-400-1
2 Alle dragende wanden moeten onder- en bovenaan voorzien worden van akoestische muurstroken
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Richtwaarden minimale dikte holle vloerelementen in functie van de oppervlaktemassa

Oppervlaktemassa [kg/m2] Minimale dikte 

300 13 cm + 6 cm chape
13 cm + 4 cm druklaag

350 13 cm + 7 cm chape
13 cm + 6 cm druklaag

400 13 cm + 4 cm druklaag + 6 cm chape
15 cm + 8 cm chape

450 13 cm + 4 cm druklaag + 7 cm chape

500 13 cm + 6 cm druklaag + 7 cm chape
15 cm + 4 cm druklaag + 8 cm chape

550 15 cm + 6 cm druklaag + 8 cm chape

600 20 cm + 6 cm druklaag + 9 cm chape

650 26 cm + 6 cm druklaag + 8 cm chape

700 26 cm + 6 cm druklaag + 10 cm chape

Chape = een dekvloer of uitvullaag uit zand-cement (2000 kg/m³)
Druklaag = constructief beton, minimum C25/30 (2500 kg/m³)

© CRH Structural Concrete Belgium
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Brandweerstand

Beton wordt gekenmerkt door een zeer goede reactie 
bij brand. Het is onbrandbaar, niet ontvlambaar en 
het stoot geen rook en giftige gassen af. Door de lage 
thermische diffusiviteit – maat voor de snelheid waarmee 
de temperatuur in een materiaal stijgt – zal het trager 
opwarmen dan staal. Bovendien verliest het ook trager 
zijn sterkte. De wapening in betonconstructies wordt dus 
beschermd door het omringende beton waardoor zeer 
hoge brandweerstanden mogelijk zijn.

De beoordeling van de brandweerstand van een 
betonconstructie wordt, om praktische redenen, meestal 
beperkt tot de bepaling van de brandweerstand van de 
afzonderlijke bouwelementen. Het uitgangspunt van de 
regelgeving is dat de gehele constructie geacht wordt 
voldoende brandwerend te zijn als de afzonderlijke 
bouwelementen voldoen aan de vereiste brandweerstand. 

Een vloerconstructie moet bij brand twee functies vervullen: het vermijden van het 
vroegtijdig bezwijken (dragende functie) en het beperken van de uitbreiding van de 
brand (scheidende functie). Voor de dragende functie is het criterium brandstabiliteit (R) 
van belang. Voor de scheidende functie zijn de criteria vlamdichtheid (E) en thermische 
isolatie (I) te controleren. Voor vloerelementen wordt de brandweerstandsklasse 
uitgedrukt als REI t, met ‘t’ de periode uitgedrukt in minuten gedurende dewelke aan  
alle criteria wordt voldaan. 

De brandstabiliteit (R) kan berekend worden volgens 
NBN EN 1992-1-2 + ANB. Voor holle vloerelementen zijn 
specifieke bepalingen opgenomen in de NBN EN 1168 + 
NBN B 21-605 voor het berekenen van het toelaatbaar 
buigmoment en de toelaatbare dwarskracht.

Aan het criterium thermische isolatie (I) is voldaan als 
de gemiddelde temperatuurstijging over het volledige 
niet-blootgestelde oppervlak maximaal 140 °C bedraagt 
en de maximale temperatuurstijging op dat oppervlak 
maximaal 180 °C bedraagt. Bij een vloerconstructie mag 
de onbrandbare uitvul- en afwerkingslaag meegeteld 
worden. Aangenomen wordt dat aan de eisen voor de 
scheidende functie (criteria E en I) is voldaan wanneer 
de dikte van de vloer in overeenstemming is met de 
NBN EN 1168 + NBN B 21-605. 

De mogelijke brandschade aan holle vloerelementen is goed gekend en 
gedocumenteerd. Sinds 1966 werden namelijk wereldwijd meer dan 160 brandproeven 
uitgevoerd. Dankzij de omringende structuur en de gewapende druklaag leidt deze 
schade in praktijk nooit tot het bezwijken van de vloer. Er zijn dan ook geen gevallen 
bekend waarbij holle vloerelementen structureel bezweken zijn binnen de vereiste 
brandweerstandsduur. Mede dankzij de grote structurele redundantie van de 
vloerelementen, vanwege hun robuustheid en hun vermogen om lasten te herverdelen. 
De rekenmodellen in de NBN EN 1168 + NBN B 21-605 resulteren in een veilige 
voorspelling van de brandweerstand. Maatregelen om de brandweerstand te verhogen 
zijn het verhogen van de betondekking op de wapening, het aanbrengen van een 
gewapende druklaag, het voorzien van horizontale wapening in langssleuven of in de 
voegen en de vloerelementen produceren met uitstekende wapening.

CRITERIA BRANDWEERSTAND

Brandstabiliteit ‘R’

Het vermogen van een element of een structuur om 
weerstand te bieden aan een brand zonder verlies van 
structurele stabiliteit (vaak draagvermogen genoemd)

Vlamdichtheid ‘E’

Het vermogen van een scheidingselement van een 
constructie om doorslag van vlammen en hete gassen 
te voorkomen

Thermische isolatie ‘I’

Het vermogen van een scheidingselement van een 
constructie om de temperatuurstijging aan de andere 
zijde te beperken

Tabelwaarden criterium 
scheidende functie 
NBN EN 1168 + NBN B 21-605

EI Minimum  
vloerdikte*  
[mm]

60 130

90 160

120 200

180 250
*  inclusief druklaag en 

onbrandbare uitvul- en 
afwerklagen
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De ontwateringsgaatjes in de holle vloerelementen beïnvloeden de brandweerstand van 
de vloerelementen niet. Door de kleine diameter van de gaten kunnen geen of slechts 
beperkte hoeveelheden hete gassen binnendringen in de kanalen, waardoor de lucht 
in kanalen met of zonder ontwateringsgaatjes ongeveer gelijk opwarmt. De gaatjes 
moeten dus niet brandwerend afgedicht worden. Maar openingen en uitsparingen in 
vloerelementen voor o.a. het doorvoeren van leidingen, kabels en luchtkanalen moeten 
wel brandwerend afgedicht worden om de brandweerstand van de vloer niet nadelig 
te beïnvloeden. Dergelijke doorvoeringen moeten meestal zowel voldoen aan de 
thermische isolatie-eis (I) als aan de vlamdichtheidseis (E). Op de markt zijn hiervoor tal 
van producten beschikbaar, zoals mortels, schuimblokken, mastieken en isolatieplaten.

De eis met betrekking tot brandstabiliteit (R) van de dragende vloer geldt ook voor de 
raveelconstructie. De brandweerstand van een stalen raveelconstructie is echter beperkt 
tot maximaal 30 minuten. Voor strengere eisen moeten de blootgestelde oppervlakken 
van de raveelconstructie na de montage behandeld worden met een brandwerende 
coating. Deze bescherming wordt meestal slechts 10 jaar gegarandeerd. Daarna moet de 
coating eventueel vernieuwd worden.

Bij brand houden holle 
vloerelementen zeer 
lang hun structurele 
stabiliteit, bieden een 
goede bescherming 
tegen vlamdoorslag 
en isoleren de hitte 
goed, waardoor de 
voortzetting van de 
brand naar andere 
verdiepingen vermeden 
wordt. Hierdoor zijn 
brandweerstanden van 
2 uur en meer zonder 
probleem haalbaar.

© CRH Structural Concrete Belgium
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MONTAGE 

Onderstempeling

Holle vloerelementen in voorgespannen beton behoeven geen onderstempeling bij 
de montage, ook niet tijdens het storten van een eventuele druklaag. Elementen 
in gewapend beton daarentegen worden best in het midden van de overspanning 
onderstempeld vanaf een bepaalde lengte. Voor een element van 130 mm dik bedraagt 
deze lengte 4 m.

De onderstempeling moet blijven staan totdat het beton van de voegvulling en 
eventueel de druklaag een voldoende sterkte heeft bereikt. In principe bedraagt 
deze termijn 28 dagen. Men kan de onderstempeling eventueel vroeger verwijderen, 
bijvoorbeeld na 14 of 21 dagen, omdat de optredende belasting op dat moment lager 
is dan de volledige gebruiksbelasting. In dat geval moet wel rekening gehouden worden 
met een grotere vervorming van de vloer. 

De onderstempeling wordt best weggenomen vóór de scheidingswanden geplaatst 
worden, om de scheurvorming in de wanden te vermijden. De vloer moet hoe dan ook 
onderstempeld blijven als hij de onderstempeling van de hoger gelegen verdiepingsvloer 
moet opvangen of indien er veel materiaal op gestockeerd wordt. 

Druklaag en voegvulling

De minimumdikte van de constructieve druklaag bedraagt 40 mm, gemeten op het 
hoogste punt van de vloerelementen. Bij voorgespannen elementen is dit in het 
midden van de overspanning, hetzelfde bij elementen in gewapend beton die tijdens 
de plaatsing voorzien worden van een tegenpeil. 

Vóór het storten van het beton moeten het bovenvlak en de zijranden van de 
vloerelementen gereinigd en bevochtigd worden om een goede hechting te bekomen. 
Onmiddellijk na het aanbrengen moet het beton goed verdicht worden. Dit gebeurt bij 
voorkeur door middel van een trilbalk.

Om uitdrogingskrimp te voorkomen dient het beton 
nabehandeld te worden. Dit kan door het verse beton 
te vernevelen met water of curing compound. Er mag 
nooit extra water toegevoegd worden aan het beton om 
de verwerkbaarheid te vergroten.

De dikte van de druklaag, de druksterkteklasse van het 
beton en de wapening in de druklaag worden bepaald 
door de studiedienst van de fabrikant.

Informatie over het 
veilig monteren van 
holle vloerelementen 
is terug te vinden in de 
artikels uit BETON 235 
en 236, ‘Veilig monteren 
van prefab vloeren’, 
beschikbaar op  
www.febefloor.be. 

Eisen voor het beton van de voegvulling en de druklaag:

•  Maximale korrelafmeting granulaten: 8 mm

•  Minimale druksterkteklasse: C25/30

•  Minimale consistentieklasse: S4 of F4

Minimale wapening in de druklaag: 150/150/5/5 mm  
(Re = 500 N/mm2 = fyk) of equivalent in vezels



HOLLE VLOERELEMENTEN  -   1ste uitgave – 202027

▶INHOUD

Afwerking onderzijde

Voorgespannen vloerelementen worden altijd geproduceerd met een glad bekiste 
onderzijde. Hierdoor kunnen ze snel en goedkoop afgewerkt worden met verf of 
spuitpleister. Bij vloerelementen in gewapend beton kan de onderzijde naast glad bekist 
ook ruw gestort, gehamerd, gewafeld of getraand zijn voor een betere hechting van 
een traditionele pleisterlaag. 

Voor toepassingen waar geen speciale eisen worden gesteld aan de afwerking, zoals 
industriële gebouwen, parkeergebouwen en kelders, kan de gladde onderzijde zichtbaar 
blijven. Men dient dan wel rekening te houden met mogelijke kleine concentraties 
luchtbellen en kleurverschillen.

Betonnen vloerelementen zijn onderhevig aan krimp en kruip. Hierdoor kunnen 
spanningen in de pleisterlaag en in het hechtvlak ontstaan die kunnen leiden tot 
scheurvorming in de pleisterlaag of het loskomen van de bepleistering. Om deze 
spanningen te beperken moeten de vloerelementen een voldoende ouderdom hebben 
alvorens bepleisterd te worden. Behoudens andere voorschriften van de fabrikant 
van de pleister mogen de vloerelementen ten vroegste 3 maanden na de montage 
bepleisterd worden. Indien deze wachttijd niet gerespecteerd kan worden, bijvoorbeeld 
omwille van opgelegde uitvoeringstermijnen, kunnen eventueel specifieke maatregelen 
genomen worden. 

De gladde onderzijde van de vloerelementen kan geverfd worden zonder de V-voegen 
tussen de onderzijden van naburige vloerelementen op te vullen. Wanneer een zeer 
glad oppervlak vereist is kan het voorafgaand plamuren van de luchtbellen noodzakelijk 
zijn. Om mooie V-voegen te bekomen dient bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de montage van de elementen. Ze moeten vlak en tegen elkaar geplaatst worden 
en eventuele cementmelk aan de onderzijde dient onmiddellijk na het storten van 
de voegvulling verwijderd te worden. Om de vloerelementen in het midden van de 
overspanning op gelijk niveau te brengen kan een onderstempeling voorzien worden. 
De V-voegen kunnen echter ook dicht gesmeerd worden met een vulpleister alvorens 
de onderzijden te verven. Om scheurvorming in de voegen te voorkomen kan gekozen 
worden voor een elastische voegpasta en een elastische verf. 

Voor het afwerken van de onderzijde wordt echter meestal gekozen voor een verflaag 
op een pleisterlaag. Traditioneel wordt gewerkt met een pleister op basis van gips en 
bedraagt de dikte van de laag ongeveer 10 mm dik. Meer en meer wordt echter een 
zeer dunne laag niet-gipshoudende pleister aangebracht met een spuitmachine. Men 
spreekt dan van een spuitpleister. Om scheurtjes in de voegen te voorkomen kunnen 
versterkingsbanden aangebracht worden vooraleer de pleisterlaag wordt aangebracht. 
Dikke pleisterlagen verhogen het risico op het loskomen ervan. Daarom is een vlakke 
plaatsing van de vloerelementen belangrijk.

Spuitpleister wordt enkel toegepast in geval van een gladde onderzijde. Voorbehandeling 
van het betonoppervlak met een hechtmiddel is overbodig. Vooraleer de spuitpleister 
wordt aangebracht, worden de V-voegen gevuld met een door de fabrikant van de 
pleister aanbevolen vulmiddel. Naast een gladde afwerking is een gekorrelde afwerking 
ook mogelijk. In de massa gekleurde spuitpleisters moeten niet geschilderd worden. 
Spuitpleisters kunnen in een later stadium tijdens de uitvoering aangebracht worden.



▶INHOUD

© CRH Structural Concrete Belgium



HOLLE VLOERELEMENTEN  -   1ste uitgave – 202029

▶INHOUD

MILIEU EN DUURZAAMHEID

Beton bestaat grotendeels uit primaire materialen, is een zeer duurzaam materiaal 
en het vereist geen giftige producten om aantasting te voorkomen. De natuurlijke 
granulaten worden ontgonnen uit bijna onuitputtelijke natuurlijke reserves die 
wereldwijd goed verspreid liggen. In België komen ze ook overvloedig voor waardoor ze 
niet over grote afstanden vervoerd moeten worden. Dikwijls worden de fabrieken per 
vrachtschip bevoorraad waardoor de ecologische voetafdruk beperkt blijft. 

Het basisbestanddeel van het beton voor holle vloerelementen is portlandcement.  
De productie ervan zorgt voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. De cementindustrie 
gebruikt echter al vele jaren vervangingsbrandstoffen, zoals bepaalde soorten afval, om 
de CO2-uitstoot terug te dringen. Secundaire bindingsmiddelen zorgen voor een extra 
vermindering. 

Ongeveer 12% van het beton bestaat uit cement. De rest zijn voornamelijk primaire 
materialen. De totale CO2-uitstoot wordt hierdoor gereduceerd. De holle ruimten in de 
vloerelementen zorgen voor een besparing van beton tot 50% in vergelijking met een 
ter plaatse gestorte massieve vloerplaat. Hierdoor wordt ook de hoeveelheid wapening 
(verantwoordelijk voor een hoge CO2-uitstoot) met ongeveer 30% verminderd. De totale 
CO2-uitstoot wordt hierdoor nog verder gereduceerd.

Holle vloerelementen worden in gecontroleerde klimatologische omstandigheden 
in gesloten fabrieken geproduceerd. Daardoor kunnen stof, afval, emissie en lawaai 
gemakkelijk onder controle gehouden worden.

Tijdens de productie van de vloerelementen worden zo veel mogelijk grondstoffen 
hergebruikt. Resten van vers beton, afkomstig van het reinigen van de menger, het 
maken van sparingen en opleg- en verankeringsvoorzieningen worden in de meeste 
fabrieken gerecycleerd. Maar meer en meer wordt ook verhard beton, afkomstig van de 
productie en de afkeur van de elementen, gerecycleerd tot herbruikbare granulaten. 

Een grote energieverbruiker bij de productie van voorgespannen holle vloerelementen 
is de verwarming van de productiebanen. Sommige fabrieken maken gebruik van 
een warmtekrachtkoppeling om de vrijgekomen warmte om te zetten in elektriciteit. 
De warmte die hierbij ontstaat wordt door een warmtewisselaar gerecupereerd en 
opnieuw gebruikt voor het opwarmen van de productiebanen. Dit resulteert in een lager 
brandstofverbruik en in een lagere CO2-uitstoot.

Op basis van ervaring in verschillende landen weet men ondertussen dat gebouwen 
van prefab beton veel milieuvriendelijker kunnen worden gesloopt dan traditionele ter 
plaatse gestorte gebouwen. Er zal minder lawaai en stof geproduceerd worden,  
de afbraak zal veel sneller gebeuren en de hoeveelheid afval zal minder zijn. 

Door het toepassen van voorgespannen holle vloerelementen kunnen zeer grote 
overspanningen gerealiseerd worden met beperkte diktes. Gebouwen in prefabbeton 
kunnen zonder problemen ontworpen worden met een vloeroverspanning van 
20 m van gevel tot gevel. Dit beantwoordt aan de huidige vraag naar flexibiliteit en 
aanpasbaarheid, waardoor gebouwen minder snel worden afgebroken en meer  
worden gerenoveerd. 

Generieke EPD-fiches 
voor gewapende en 
voorgespannen holle 
vloerelementen kunnen 
gedownload worden op  
www.febe.be. 
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KWALITEIT, BENOR EN CE

De kwaliteit van holle vloerelementen vloeit rechtstreeks voort uit de fabrieksmatige 
productie. In een fabriek zijn een betere procesbeheersing en kwaliteitscontrole 
mogelijk, hetgeen zich niet alleen vertaalt in een grotere sterkte en stijfheid, maar 
ook in een hogere duurzaamheid en een betere esthetiek. Kwaliteit is essentieel 
voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van bouwwerken. Een BENOR-
gecertificeerd product geeft in dit opzicht alle gewenste waarborgen.

Door de toekenning van het BENOR-certificaat aan de fabrikanten van holle 
vloerelementen bevestigt de certificatie-instelling PROBETON dat er voldoende garantie 
is dat de elementen doorlopend in overeenstemming zijn met de voorschriften van de 
Europese norm NBN EN 1168 en zijn nationale aanvulling NBN B 21-605. De industriële 
zelfcontrole die de fabrikanten uitvoeren wordt intensief gecontroleerd door een 
onafhankelijke instelling, in opdracht van PROBETON. Het BENOR-merk behelst veel 
meer aspecten dan enkel de keuring van het afgewerkt product. Er gebeuren onder 
andere ook controles op de grondstoffen, de productiemiddelen en -uitrustingen en 
de verschillende procedures. Bovendien wordt ook gecontroleerd of de berekening 
van de vloerelementen gebeurt in overeenstemming met de NBN EN 1992-1-1+ANB, 
de NBN EN 1992-1-2+ANB, de NBN EN 1168 en de NBN B 21-605.

Het BENOR-merk is een vrijwillig Belgisch kwaliteitsmerk. De CE-markering voor 
holle vloerelementen daarentegen is verplicht. De CE-markering vloeit voort uit het 
beleid van de Europese Unie ter bevordering van het vrije verkeer van goederen en 
het realiseren van een eenheidsmarkt. De Bouwproductenverordening omschrijft 
7 fundamentele eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen, waaronder mechanische 
weerstand en brandveiligheid. De geschiktheid van een bouwproduct voor het gebruik 
in een bouwwerk wordt beoordeeld op basis van de essentiële kenmerken van dit 
bouwproduct. Volgens de Bouwproductenverordening moeten de producten op 
de markt worden gebracht met een zogenaamde prestatieverklaring (Declaration 
of Performance – DoP), waarin de prestaties van de essentiële kenmerken worden 
vermeld. Op de producten zelf dient bovendien de CE-markering aangebracht te 
worden. Door het opstellen van de DoP neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid 
voor de overeenstemming van het bouwproduct met de aangegeven prestaties op zich. 
De CE-markering op het bouwproduct geeft aan dat het in overeenstemming is met de 
door de fabrikant aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken.

De leden van 
FEBEFLOOR leveren 
BENOR-gecertificeerde 
holle vloerelementen 
... een belangrijke 
kwaliteitsgarantie!

De DoP’s van de 
fabrikanten zijn 
terug te vinden op 
de website van de 
fabrikanten.
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OVERSPANNINGSGRAFIEKEN

De overspanningsgrafieken in deze bijlage geven de maximale overspanning van 
voorgespannen holle vloerelementen in functie van de nuttige belasting. Bij het 
opstellen ervan werd rekening gehouden met onderstaande uitgangspunten:

•  de berekening is conform de NBN EN 1992-1-1 + ANB, NBN EN 1992-1-2 + ANB, 
NBN EN 1168 en NBN B 21-605;

•  de grenswaarde van de totale doorbuiging onder de quasi-blijvende 
belastingscombinatie is L/250;

•  de grenswaarde van de actieve doorbuiging onder de quasi-blijvende 
belastingscombinatie is L/500;

•  de overspanning is de effectieve overspanning, waarbij rekening wordt gehouden met 
de opleglengte van de elementen;

•  de nuttige belasting is gelijk aan een permanente belasting van 2 kN/m² (exclusief 
eigen gewicht) plus een veranderlijke belasting conform de gebruiksklassen van de 
NBN EN 1991-1-1 + ANB: 
- nuttige belasting 4 kN/m²: gebruiksklasse A (woonruimtes);
- nuttige belasting 5 kN/m²: gebruiksklasse B (kantoorruimtes);
-  nuttige belasting 6 & 7 kN/m²: gebruiksklassen C & D (bijeenkomstruimtes & 

winkelruimtes);
- nuttige belasting 8, 9 & 10 kN/m²: gebruiksklasse E (opslagruimtes); 

•  de omgevingsklasse conform de NBN B 15-001 is EI (droge binnenomgeving – 
Milieuklasse XC1);

•  de gevolgklasse conform de NBN EN 1990 + ANB is CC2 (middelmatige gevolgen);

•  enkel de overspanning voor de nuttige belastingen van 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 kN/m² 
werden berekend (weergegeven door ‘•’).

De overspanningsgrafieken zijn informatief en vervangen geenszins een volledige 
gedetailleerde berekening. FEBE en FEBEFLOOR zijn niet verantwoordelijk voor directe of 
indirecte schade t.g.v. onvolkomenheden in deze data of het oneigenlijk gebruik ervan.

BIJLAGE 
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FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van prefab betonproducten en voert promotie voor de producten van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan prefab elementen 
voor de bouw en infrastructuur, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals betonmetselstenen en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers.

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 in-
formatie 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 lokale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van prefab betonproducten en voert promotie voor de producten van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan prefab elementen 
voor de bouw en infrastructuur, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals betonmetselstenen en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers.

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 in-
formatie 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 lokale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper.

FEBEFLOOR p/a FEBE 

Vorstlaan 68 bus 5 - 1170 Brussel

www.febefloor.be - www.febe.be

mail@febe.be
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FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van prefab betonproducten en voert  
promotie voor de producten van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede 
waaier aan prefab elementen voor de bouw en infrastructuur, gaande van eenvoudige, 
ongewapende producten zoals betonmetselstenen en straatstenen tot grote 
structuurelementen zoals brugliggers.

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.
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