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Voorwoord 
 
Deze STS werden opgesteld overeenkomstig de procedure BURTCB/CTC-2013-002 door 
de werkgroep, die door de gemandateerde instelling - het Technisch Controlebureau voor 
het Bouwwezen (SECO) - hiervoor werd opgericht.  
Ze werden op 19 februari 2021 door deze werkgroep goedgekeurd. Het ontwerp van de 
STS is door de Dienst Voorschriften in de Bouw, Afdeling Kwaliteit en Innovatie van de 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie be-
oordeeld. Deze evaluatie is aan de Technische Commissie voor de Bouw voorgelegd, die 
het voorstel gevalideerd heeft via schriftelijke procedure van 15/07/2021, conform artikel 
9 het koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor 
de vaststelling van de Technische Specificaties.   
De verantwoordelijkheid over de technische inhoud van de STS is ten laste van de organi-
satie die het mandaat heeft verkregen voor de opstelling van de STS. 
Vijf jaar na publicatiedatum wordt de noodzaak tot herziening van deze STS geëvalueerd. 
In voorkomend geval wordt, conform het voormelde koninklijk besluit, de tekst van deze 
STS aangepast. 
De typevoorschriften ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van hun aan-
sprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, noch van de opstellers van de 
STS en zij verlenen de verkrijger geen alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop. 
Deze gevalideerde STS zijn gepubliceerd op de website van de FOD Economie (meer be-
paald op de pagina:  
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-sectoren/kwaliteit-de-
bouw/technische-specificaties-sts. 
Deze STS vervangen de delen met betrekking tot de uitvoering van “ STS 22 – Metsel-
werk voor laagbouw: deel 3: uitvoering – uitgave 1987”. 
 
 
 
Brussel, 24/08/2021 
 
 
 
 
 
Chris Van der Cruyssen 
Directeur-generaal a.i. 
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1. Inleiding 
1.1. Algemeen 
De STS 22 bevatten 4 delen: 

• Deel 1: STS 22-1: Metselwerk voor laagbouw-Materialen 

• Deel 2: STS 22-2: Metselwerk voor laagbouw-Stabiliteit 

• Deel 3: STS 22-3: Metselwerk voor laagbouw-Thermische eigenschappen, 
Akoestische isolatie, Brandweerstand en Luchtdichtheid 

• Deel 4: STS 22-4: Metselwerk voor laagbouw-Ontwerp en uitvoeringsvoorschriften 
Onderhavige STS hebben betrekking op voorschriften voor metselwerk, uitgevoerd met:  

- metselstenen die behoren tot de geharmoniseerde productnormen NBN EN 
771-deel 1 tot en met deel 6;  

- mortels die behoren tot de geharmoniseerde productnorm NBN EN 998-2, en 
ter plaatse gemaakte mortels; 

- hulpstukken zoals beschreven in de geharmoniseerde productnormen NBN 
EN 845-deel 1 tot en met deel 3; 

en uitgevoerd volgens de voorschriften van Eurocode 6, Eurocode 8, de relevante koninklijke 
besluiten, ministeriële besluiten en Belgische normen. 
Deze voorschriften beschrijven de eisen die aan producten kunnen worden gesteld, evenals 
aan de uitvoerders en uitvoeringswijzen. Ze zijn aangevuld met verduidelijkingen, plaatselijke 
regels en gebruiken, en de regels van de kunst, ten behoeve van mechanische weerstand en 
stabiliteit, brandveiligheid en eisen i.v.m. energieprestatie en akoestiek van gebouwen. 
STS 22-4 bevatten de algemene voorschriften voor een goede uitvoering van het metselwerk. 
Bij grote hoogtes (> 20 m) kunnen omwille van de stabiliteit, specifieke voorschriften nodig zijn. 

1.2. Algemene bepalingen over de STS 
1.2.1. Betekenis, rol en statuut van de STS 
De STS zijn type voorschriften voor kenmerken van bouwproducten, bouwsystemen, 
bouwdelen of voor prestaties van integrale bouwwerken of gebouwen, welke ten dienste staan 
van de overheden en bouwactoren voor het realiseren van doelmatige, concrete voorschriften 
voor het bouwproces. 
STS kunnen worden aangewend als verwijzingsdocument, leidraad of model voor concrete 
voorschriften. STS hebben op zich geen juridisch afdwingbaar statuut, doch kunnen juridisch 
afdwingbaar worden door dat ze als verwijzingsdocument worden aangewend in contracten, 
bestekken en reglementen. 
STS kunnen in die zin worden beschouwd als een vorm van normalisatie van 
bouwvoorschriften. Ze zijn gebaseerd op ervaringskennis en studies. 
De bedoelde voorschriften kunnen slaan op de eigenschappen van producten, bouwsystemen 
en procedés, op het ontwerp of de uitvoering. 

1.2.2. Totstandkomingsproces 
Deze STS zijn opgesteld in overeenstemming met het ministerieel besluit van 6 september 
1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector, gewijzigd door het ministerieel 
besluit van 28 september 2009. 
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1.2.3. Samenstelling van de werkgroep 
Voor onderhavige STS is de werkgroep als volgt samengesteld: 

• Belgian Construction Certification Association (BCCA) 

• Belgische Baksteenfederatie (BBF) 

• Belgisch Centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek voor de 
cementindustrie (CRIC-OCCN) 

• BE-CERT 

• Controlebureau voor de veiligheid van het bouwwezen in België (SECO) 

• Federatie van Belgische Betonindustrie (FEBE) 

• Federatie Belgisch Cellenbeton (FEBECEL) 

• Federatie der Belgische producenten van industriële Cementgebonden Mortels 
(FEMO) 

• Federale Overheidsdienst Economie 

• Probeton – Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten 

• Université de Liège (Département d’Archtecture, Géologie, Environnement et 
Constructions) 

• Université de Mons (Département d’Architecture) 

• Belgische Spiegelcommissie NBN E 25006 

• Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) 

• Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 
In aanvulling van de leden van deze werkgroep of bij ontstentenis van verenigingen voor 
bepaalde categorieën belanghebbende partijen verleenden individuele representatieve 
bedrijven eveneens hun medewerking. 

1.2.4. Geldigheid en actualisatie 
De inhoud van de STS wordt regelmatig geactualiseerd naargelang van de regelgeving en de 
evolutie van de normen en regels der kunst. 

1.2.5. Verwijzing naar andere specificaties 
Telkens wanneer relevant, verwijzen de STS naar officiële normatieve specificaties, zoals ze 
van kracht zijn bij de publicatie van deze STS. Indien na publicatie van deze STS nieuwe 
uitgaven verschijnen, worden deze van kracht en vervangen, waar nodig en indien 
tegenstrijdig, de betreffende paragrafen van deze STS. 
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2. Ontwerp en uitvoeringsvoorschriften 
2.1. Aanvoer van bouwmaterialen 
2.1.1. Metselstenen 
Metselstenen mogen slechts aangevoerd worden op het ogenblik dat de verklaarde sterkte-
eigenschappen bereikt zijn en nadat er voldoende dimensionele stabiliteit is (d.w.z.: nadat de 
eventuele initiële krimp voldoende is uitgewerkt).  
 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de codes van goede praktijk 
aangaande : “Uitvoering van metselwerk” 

2.1.2. Algemene opmerking over de gebruikte materialen  
Indien de ontwerpspecificaties het vereisen, bv. in geval van berekend dragend metselwerk, 
moeten monsters genomen worden om de materialen te beproeven. Materialen van 
producenten die beschikken over een productcertificaat, uitgereikt door een onafhankelijk, 
erkend organisme, worden meestal van deze monsternames voor beproeving vrijgesteld. 
Voor alle bouwproducten, waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat of die in 
overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling, en waarvoor bijgevolg een 
prestatieverklaring werd opgesteld, moet de CE-markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar 
zijn aangebracht op het product, of op een etiket. Indien dit door de aard van het product niet 
mogelijk is of niet gerechtvaardigd is, moet deze zijn aangebracht op de verpakking of in de 
begeleidende documenten. De CE-markering vermeldt onder andere de unieke 
identificatiecode van het producttype en het referentienummer van de prestatieverklaring. 
Bij iedere levering en zeker voor de verwerking moet de aannemer, de architect, of een 
afgevaardigde de conformiteit van de levering met de bestelling nagaan.  

2.2. Voorschriften voor de mortel 
2.2.1. Mortelkeuze 
De mortel dient voorgeschreven te worden in functie van: 

• de aard van de materialen, dikte van de voeg, weersomstandigheden, …; 

• de aanhechting aan de metselsteen. Dit is des te belangrijker voor onder andere 
horizontaal belast metselwerk en gewapend metselwerk, ….. 

Een belangrijke factor hierbij is het luchtbelgehalte: 
o het luchtbelgehalte van een bastaardmortel moet beperkt blijven tot 5 % à 

10 %. Indien dit hoger is, wordt de verwerkbaarheid twijfelachting wegens te 
vloeibaar; 

o het luchtbelgehalte van een cementmortel moet beperkt blijven tot 15 % à 20 % 
voor buitenmetselwerk en voor binnenmetselwerk. Indien dit hoger is, 
vermindert de hechting fors en heeft men een hoger risico op uitbloeiingen. In 
bepaalde combinaties van metselstenen/mortel wordt dit zelfs beter beperkt tot 
12 %. 

 Noot: om voldoende hechting te bekomen bij het verwerken van bijvoorbeeld 
handvorm- of vormbak-gevelbakstenen - IW klasse: IW3 of IW4 -  blijkt het 
aangewezen om, na het ontdoen van de gevelbakstenen van loszittende 
bezanding op het legvlak, een metselmortel ≥M10 met een luchtbelgehalte 



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 
 

9 

≤12 % te gebruiken, tenzij de mortelproducent kan aantonen dat de mortel die 
niet aan voorgaande voldoet eveneens voldoende hechting geeft 

• de porositeit en de initiële wateropname van de metselsteen. Indien de stenen nat zijn 
vóór het verwerken, kan het zijn dat hiermee rekening moet gehouden worden 
aangezien de initiële wateropname kleiner is. Bij een hoge initiële wateropname van 
de metselsteen, moet de mortel voldoende aanmaakwater kunnen vasthouden; 

• de sterkte-eigenschappen die aan het metselwerk gesteld worden en door de 
blootstellingsklasse van het betreffende metselwerk; 

• van het soortelijk gewicht van de metselsteen. De mortel moet in staat zijn het gewicht 
van de metsellagen van dezelfde dag te kunnen dragen, zonder verzakkingen te 
vertonen.  

2.2.2. Voorschriften voor in situ gemaakte mortel 
Op de werf gemaakte mortel moet gedoseerd worden volgens de mengverhouding 
voorgeschreven om de gevraagde prestatiekarakteristieken op te leveren. Het betreft 
uitsluitend normale metselmortels en geen lijmmortels voor metselwerk met dunne of dikke 
lijmvoegen. 
Indien geen mengverhouding in de ontwerpdocumenten is opgegeven moet de juiste 
mengverhouding, samen met de specificatie van de te mengen producten en samen met de 
mengmethode bepaald worden op basis van proeven of erkende regels, zoals bijvoorbeeld 
vermeld in het hoofdstuk mortels. 
Indien geen specifieke gegevens beschikbaar zijn mag men zich baseren op onderstaande 
indicatieve tabel 2.2.1. Wij vermelden eerst nogmaals dat de aanduiding van de mortel gebeurt 
door de letter M gevolgd door de druksterkte in N/mm2. Bijvoorbeeld M1 duidt een mortel aan 
met een minimale druksterkte van 1N/mm2 (zie NBN EN 998-2 die NBN B 14-001 vervangt). 
Aanvullend worden mortels op samenstelling beschreven door de voorgeschreven 
bestanddelen en hun verhouding, bijvoorbeeld volumeverhouding 1:1:5 cement: kalk: zand. 
De aandacht wordt hierbij gevestigd op de invloed van talrijke parameters zoals het type 
cement, het type zand en de granulometrie, …. Onderstaande tabel 2.2.1 beperkt zich daarom 
tot het geven van oriënterende informatie aangaande de samenstelling van de mortel en de 
combinatie met de sterke van de metselstenen. Het toevoegen van hulpstoffen moet steeds 
gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant van de hulpstoffen. 
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Tabel 2.2.1. Indicatieve druksterkte in functie van de samenstelling  

Voorbeelden van mortelsamenstelling Europese benamingen 
In massa 
(kg) bind-
middel per 
m3 droog 
zand 

In volumedelen Mortel Metselstenen 

 
Ce-

ment 
(C). 

Kalk-
hydraat 

(CL) 

Hy-
draulische 

kalk 
(HL) 

Zand 

Druk-
sterkte 
van de 

mortel (*)  

Equiva-
lente 

klasse of 
waarde 

Genormali-
seerde gemid-

delde druk-
sterkte 

fb (N/mm2) 
C 400 1 - - 3 20 M20          20 <   fb 
C 300 1 - - 4 12 12 12 ≤ fb ≤ 48 
C 250 CL 
50 
C200 HL 
100 

2 
2 

1 
- 

- 
1 

9 
10 

8 
 8    8 ≤ fb ≤ 32 

C 200 CL 
100 
C 150 HL 
150 

1 
1 

1 
- 

- 
1 

6 
7 5 M5    5 ≤ fb ≤ 20 

C 150 CL 
150 
C 100 HL 
200 
HL 400 

1 
1 
- 

2.5 
- 
- 

- 
2.5 

2 

7 
11 

5 
2,5 M2,5 2,5 ≤ fb ≤ 10 

De hierboven vermelde druksterktes van 12N/mm² en 8N/mm² zijn mortels   die respectievelijk   tot 
de klasse M10 en M5 behoren. 
(*) volgens NBN EN 1015-11+A1 (2007) fm(N/mm2). 

Indien proeven noodzakelijk zijn, moeten ze gebeuren in overeenstemming met de 
specificaties van het ontwerp. Indien de proeven niet het gewenste resultaat opleveren, moet 
de mengverhoudingen aangepast worden. Indien de mengverhouding deel uitmaakt van de 
ontwerpvoorschriften, moet de aanpassing gebeuren in samenspraak met de ontwerper. 
Indien de morteleigenschappen getest worden moeten de voorbereiding en de proeven 
gebeuren volgens NBN EN 1015-11+A1(2007), waarbij de spreidmaat volgens NBN EN 1015-
3+A1+A2 (2007) gelijk is aan 175 mm ± 10 mm indien er geen specifieke spreidmaat is 
voorgeschreven. 

2.3. Verwerkingsvoorschriften 
2.3.1. Voegen 
De voorschrijver moet de voegdikte voorschrijven. Hij moet tevens het voegconcept specifiëren 
: 

o Een gelijkmatige spreiding van de mortel over het legoppervlak of shell bedded 
masonry: voor dit laatste type metselwerk wordt de mortel enkel aangebracht 
in twee parallel-stroken. Zonder verificatie van de stabiliteit door proeven op 
muurtjes volgens NBN EN 1052-1 is dit niet toegelaten voor berekend dragend 
metselwerk. 

o Open of gesloten verticale voegen. 
De einddikte van de mortelvoeg wordt bepaald naargelang de hoogte van de steen met zijn 
toleranties, de totale hoogte van de muur en in functie van het type mortel. 
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Bij traditioneel metselwerk worden alle horizontale en verticale voegen met mortel gevuld. 
Omwille van verscheidene redenen zoals: 

• stenen met koppen die voorzien zijn van tand en groef;  

• rendement;  

• esthetische redenen; 
worden verticale voegen echter niet altijd meer gevuld. Dit heeft naar sterkteberekening toe 
hoofdzakelijk invloed op de stabiliteit bij horizontaal belast metselwerk. 
Indien de stootvoegen niet gevuld zijn, moet de maximale effectieve opening beperkt blijven. 
In dit geval moet bijzondere aandacht uitgaan naar:  

• regendoorslag bij buitenmetselstenen;  

• thermische isolatie van het metselwerk – zie STS 22-3 + §2.2.6;  

• akoestische isolatie van het metselwerk – zie STS 22-3 + §3.7.3; 

• brandweerstand (vlamdichtheid, …) – zie STS 22-3 + §4.18; 

• winddichtheid; 

• stabiliteit van horizontaal belast metselwerk – zie STS 22-2 + §2.3. 
Indien niet anders bepaald mogen de lintvoegen openblijven tot een maximale diepte van 
5 mm vanaf het buitenvlak van het metselwerk voor muren ≤ 200 mm dikte. Bij gebruik van 
groep 2 stenen (geperforeerde stenen) mag de voeg niet dieper zijn dan 1/3 van de dikte van 
de buitenrand (shell), tenzij anders gespecifieerd. 
Bij zichtbaar blijvend metselwerk specifieert de voorschrijver of het opvoegen achteraf gebeurt 
of niet. Indien het voegen achteraf gebeurt, moeten de voegen tussen de stenen voor het 
harden van de mortel uitgekrabd worden zodat zuivere hechtingsvlakken beschikbaar worden 
met een diepte van minstens 10 mm, maar niet meer dan 15 % van de muurdikte begrensd op 
15 mm, gemeten vanaf het zichtvlak van de rand van het legvlak. Los materiaal is uit te 
borstelen. Het is niet toegelaten zonder verificatie bij dragend metselwerk voegen uit te 
krabben over een diepte die meer bedraagt dan 30 % van de absolute waarde van de 
gecombineerde dikte van de metselsteen. 
Tenzij anders bepaald, moeten voor berekend dragend metselwerk met normale metselmortel, 
de stenen met een frog zodanig geplaatst worden dat zij volledig kunnen gevuld worden met 
mortel, dit wil zeggen dat in de regel de frog naar boven moet gericht zijn. 

2.3.2. Toleranties 
2.32.1. Algemeen 
De te volgen afmetingen moeten door de ontwerper aangeduid worden op de ontwerpplannen 
of uitvoeringsplannen.  
De toelaatbare afwijkingen in uitgevoerd metselwerk ten opzichte van het geplande 
metselwerk moeten gespecifieerd worden. De toelaatbare afwijkingen moeten al bepaald 
worden in de ontwerpvoorwaarden. 
Eerbied voor de toleranties is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat, ondanks 
onvermijdelijke fouten in de uitvoering, de functionele eisen vervuld worden en de juiste 
assemblage van de bouwonderdelen gebeurt zonder dat achteraf aanpassing of 
aanpassingswerken noodzakelijk zijn. De toegelaten afwijkingen voor de afmetingen van de 
metselelementen zijn te vinden in STS 22-1 (hoofdstuk 2.2). 
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Tenzij anders gespecificeerd in het constructief ontwerp mogen de afwijkingen niet groter zijn 
dan deze die hieronder zijn aangegeven. Indien het ontwerp grotere afwijkingen vraagt dan de 
waarden die hierna zijn aangegeven, moet die grotere afwijking in de bijzondere specificaties 
aangeduid worden. 
De waarden van de tabel 2.3.1 zijn eveneens vermeld in NBN EN 1996-2 + ANB.  
Tabel 2.3.1. Toleranties van metselwerk (afwijking te combineren met de afwijkingen op de stenen 

Aard Maximumafwijking 
Verticaliteit (in elke verdieping*) 8 mm per verdieping 
Verticale superpositie +/- 20 mm 
Vlakheid per 2m +/-8 mm per 2 m 
Dikte van een enkel muurblad ** +/- 5 mm of +/- 5 % van de muurdikte 

 ( grootste van beide waarden) 
Dikte van de volledige spouwmuur +/- 10 mm 
Toelaatbare maximale afwijking “t” in cm op 
elke lengtemaat “d” in cm 

t = +/- ¼ (d)1/3 (in cm) (of zie  tabel 2.3.2) 

*: zie hoofdstuk 3: Stabiliteit: einit = hef/450 
 met einit = de initiële excentriciteit 
 en hef = de effectieve hoogte van de wand 
**: geldt niet bij volle muren waarbij de dikte bepaald wordt door de afmetingen van de stenen 
Noot: de totale afwijking van verticaliteit op het ganse gebouw moet beperkt blijven tot 50mm 

 
Tabel 2.3.2. Resultaat van toleranties van metselwerk in lengte en hoogte 

Lengte of hoogte 1m 2 m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 
Afwijking[mm] 12 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 

 
De afwijking van verticaliteit en superpositie wordt aangegeven in figuren 2.3.1 en 2.3.2. 
Figuur 2.3.1. Toleranties van verticaliteit 
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Figuur 2.3.2. Toleranties van superpositie 

 
De toleranties op de plaats van openingen in het metselwerk (ramen en deuren) zijn: 
 tolerantie t.o.v. de aangeduide plaats: t = +/- (1/8). (d)1/3 , (zie ook tabel 2.3.1) 
 tolerantie t.o.v. de afmeting:  

t = + (1/4). (d)1/3 
t = - (1/8). (d)1/3 

Het resultaat is weergegeven in tabel 2.3.3 
 
Tabel 2.3.3 : Resultaat van toleranties van de afmeting van openingen in het metselwerk 

Afmeting van de opening 1m 2 m 3m 4m 5m 
Afwijking in +  [mm] 12 15 17 18 20 
Afwijking in  -  [mm] 6 7 8 9 10 
Noot: Als strengere eisen gevraagd worden, moeten deze vermeld staan in het bestek 

 
De tolerantie op horizontaliteit “t” in cm in functie van de lengtemaat “d” in cm wordt 
weergegeven door de formule  

t = +/- (1/8). (d)1/3 
Het resultaat is weergegeven in tabel 2.3.4. 
Tabel 2.3.4. Tolerantie op horizontaliteit 

Lengtemaat 1m 2 m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 12m 15m 
Afwijking[mm] 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 
Noot: Als strengere eisen gevraagd worden, moeten deze vermeld staan in het bestek 

 
Het is aan te raden de afmetingen van de (steen met voeg) en de afmetingen van de muur in 
de mate van het mogelijke op elkaar af te stemmen. 

Meten van de toleranties:  
• verticaliteit door meting op 50 cm van de bovenkant en 50 van de onderkant van de 

muur: 
o met blokje en schietlood en meetlat; 
o met laser en meetlat. 
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Figuur 2.3.3. Bepaling verticaliteit met schietlood en meetlat 

 
• vlakheid: 

o met blokje en draad en meetlat; 
o met laser en meetlat; 
o met rechte lat en meetlat. 

Figuur 2.3.4. Bepaling van vlakheid van de muren met blokje, draad en meetlat 

  
 

• lengte en hoogte: 
o meetlat; 
o laser. 
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2.3.2.2. Bijkomende eisen voor zichtbaar blijvend metselwerk 
Toleranties op de rechtheid van de lintvoegen en stootvoegen alsook de verschillen in 
voegbreedte kunnen te maken hebben met verscheidene factoren: 

• maattoleranties van de metselstenen; 

• zorg bij de uitvoering van het metselwerk. 
De toegelaten toleranties en spreidingen op de afmetingen van de metselstenen staan vermeld 
in STS 22-1. Bij bepaalde metselstenen kan de tolerantie zeer beperkt zijn (1 à 2 mm) maar bij 
andere metselstenen (bepaalde handvormstenen) kan dit oplopen tot 15 mm. De breedte en 
de rechtlijnigheid van de mortelvoegen worden dus duidelijk mede bepaald door het type 
metselsteen. Het is dus weinig zinvol criteria op te leggen voor metselwerk waarbij een rustiek 
uiterlijk wordt beoogd. 
Om rekening te houden, onder andere met de maatverschillen tussen de metselstenen en met 
de uitvoeringstoleranties kunnen volgende richtlijnen gehanteerd worden: 

• Het is aan te raden in de ontwerpfase rekening te houden met de afmetingen van de 
steen en de toleranties. Dit is des te belangrijker naarmate er kortere muren of smalle 
penanten voorzien zijn. 

• Bij metselwerk met gewone metselvoeg (type G) neemt men algemeen aan, indien er 
geen specifieke eisen zijn opgelegd, dat de dikte van de mortelvoeg 10 à 12 mm 
bedraagt. Voor het bekomen van een bijzonder uitzicht kan uiteraard hiervan worden 
afgeweken. De reële dikte van de voeg is dan gelijk aan de nominale dikte ± 2 mm + 
de maatafwijkingen van de steen. 

• Indien in metselwerk voorzien is met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm, komen 
enkel metselstenen in aanmerking die hiervoor aan de vereisten van toleranties, 
maatspreiding, rechtheid van de legvlakken en vlakevenwijdigheid van de legvlakken 
voldoen, zoals voorzien in de betreffende productnormen (zie STS 22-1). 

• Bij andere voegdiktes tussen bv. 3 mm en 6 mm, 4 mm en 8 mm, enz.…, maakt de 
compatibiliteit van de metselsteen en mortel voor het beoogde doel het voorwerp uit 
van een overeenkomst tussen metselsteenproducent, aannemer en opdrachtgever. 

• De horizontaliteit en de rechtlijnigheid van de lintvoegen worden gecontroleerd ter 
hoogte van het bovenvlak van de metselstenen. De afwijking op de horizontale stand 
mag niet meer bedragen dan [± 0,125 l(0,33) ]waarbij l de lengte in cm van de lintvoeg 
is. Daarbij lijkt het billijk de afwijking op de rechtlijnigheid van de lintvoegen te beperken 
tot ± 2 mm bij controle met een rechte lat van 2 m lengte, geplaatst op de bovenrand 
van de voeg. Bij het hanteren van bovenvermelde richtwaarden moet uiteraard 
bijkomend rekening worden gehouden met de onregelmatigheid van het bovenvlak van 
de metselsteen zelf. 

• De rechtlijnigheid van de stootvoegen is moeilijker beheersbaar aangezien bij het 
metselen geen gebruik wordt gemaakt van een verticaal richtkoord. Deze is meestal 
van esthetisch belang bij een vooropgesteld steenverband (behalve wildverband). Bij 
ontstentenis van overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever wordt volgende 
richtlijn aanbevolen: de afwijking op de loodrechte stand van de kopse voegen wordt 
beperkt tot [0,25dh(0,33)], waarbij dh de beschouwde hoogte weergeeft. Hieraan wordt 
de tolerantie of maatspreiding van de metselsteen toegevoegd. Indien echter 
buitengevelmetselwerk met open stootvoegen beoogd wordt, moet men er bovendien 
mee rekening houden dat, zonder bijkomende maatregelen (zie § 2.3.1), deze niet 
meer dan 5 mm mag bedragen. 
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2.3.3. Aandachtspunten voor de ontwerper tijdens de uitvoering 
Tijdens de duur van de werken moeten de in opbouw zijnde muren beschermd worden tegen 
weersinvloeden. In geval van regen moet het dagvers metselwerk ogenblikkelijk tegen 
waterinslag beschermd worden (zie ook uitbloeiingen). Bij metselen in de regen moeten de 
nodige maatregelen genomen worden om de stenen, de mortel en het verse metselwerk te 
beschermen tijdens en onmiddellijk na de uitvoering. 
Het bovenvlak en het blootgestelde vlak   van het dagverse metselwerk moeten aan het eind 
van de dag systematisch worden afgedekt, rekening houdend met invloed van de wind. Deze 
rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn, dat onder   invloed van regen 
sporen kan achterlaten op het metselwerk. 
Vrijstaande muren moeten degelijk geschoord worden. De muurdikte, het type mortel en het 
type stenen en de blootstelling aan wind bepalen de grenzen van wat zonder overdreven 
gevaar toelaatbaar is. 
Bij droog en warm weer kan het nodig zijn het metselwerk herhaaldelijk te bevochtigen zonder 
dat het metselwerk er door bevuild mag worden en dit tot de hydratatiegraad voldoende hoog 
is(tot de mortel geen plastische vervorming meer kan ondergaan). Dit heeft echter weinig zin 
voor mortels met een hoog kalkgehalte. 
Passende voorzorgen moeten genomen worden om beschadiging van vers metselwerk te 
vermijden. 
Om het afgewerkt metselwerk te beschermen moet men zo snel mogelijk de voorziene 
dekstenen, dakgoten en afvoerpijpen plaatsen. 
In geval van metselen bij koud weer (temperatuur < 5°C) of warm weer (temperatuur > 25°C à 
30°C) moeten specifieke aandachtspunten in aanmerking genomen worden. Wij verwijzen 
hiervoor naar de codes van goede praktijk aangaande uitvoering van metselwerk. 
 
In geval van decoratief en siermetselwerk moet bijkomend aandacht geschonken worden aan 
volgende punten: 

• Men gebruikt stenen van eenzelfde productie voor het hele project - of ten minste voor 
elk bouwdeel van het project indien dit niet in contact komt met een ander bouwdeel. 
Tevens mengt men steeds stenen van verscheidene paletten. De menging geschiedt 
over stenen van minstens 5 verschillende pakken in overhoekse richting. Men zorgt er 
voor dat na gebruik van ieder pak een nieuw pak wordt aangebroken.  

• Men moet zo veel mogelijk stenen op de bouwplaats stockeren om zo goed mogelijk 
te kunnen mengen. Indien niet alle stenen op de bouwplaats kunnen gestockeerd 
worden, moet men er voor zorgen dat de volgende levering tijdig gebeurt om geen 
bruuske overgangen te hebben, zodat eveneens stenen van verscheidene leveringen 
gemengd kunnen worden.  

• Indien gevaar voor bevuiling van andere oorzaken (pleisterwerken, zaagwerken, ….), 
moet het metselwerk degelijk beschermd worden. 

2.3.4. Primaire uitbloeiingen en uitslag 
Om het risico op “uitbloeiingen en uitslag” te beperken moet metselwerk, en zeker vers 
metselwerk, voldoende beschermd worden tegen indringend water, van welke oorsprong ook. 
Om een beter begrip te hebben voor deze maatregelen wordt hieronder een beperkte 
beschrijving gegeven van het ontstaan van “uitbloeiingen en uitslag”. 
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Uitbloeiing en uitslag 
Uitbloeiingen en uitslag zijn zoutachtige afzettingen op het oppervlak van baksteenmetselwerk of betonsteenmetsel-
werk en worden doorgaans aangeduid met de term“ “uitbloeiing’. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

- (kalk)uitslag: de kalkafscheiding die zich in bepaalde gevallen op betonoppervlakken en mortel manifes-
teert 

- uitbloeiing: de vorming van scheikundige verbindingen (sulfaten) door het samengaan van bepaalde be-
standdelen uit de bakstenen en de mortel 

Uitslag: Uit de reactie van portlandcement en water ontstaat behalve cementhydraat ook vrije kalk (calciumhy-
droxide) 
 2(3CaO.SiO2) + 6H2O → 3Ca0.2SiO2.3H20 + 3Ca(OH)2 
 2(2CaO.SiO2) + 4H2O → 3Ca0.2SiO2.3H20 +  Ca(OH)2 
Aangezien per kilo portlandcement 0,25 kg tot 0,30 kg calciumhydroxyde gevormd wordt betekent dit voor metsel-
werk in betonmetselstenen een hoeveelheid van minstens 3kg/m2 metselwerk in de buitenste 5 cm. Ook bij hoog-
ovencement (met bv. 30 % klinker) blijft er nog een voldoende hoeveelheid vrije kalk over aan het buitenvlak. 
Wanneer calciumhydroxyde reageert met de lucht, wordt calciumcarbonaat gevormd 
 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H20 
Het water verdampt en het calciumcarbonaat, dat niet oplosbaar is in water, blijft achter en vormt een witte uitslag. 
De omzetting gebeurt in het raakvlak tussen het poriënwater en lucht, en dus in eerste instantie aan de buitenkant. 
Omdat ook lucht binnendringt in het beton vindt deze reactie ook plaats onder het materiaaloppervlak. De poriën 
raken geleidelijk verstopt en de resterende vrije kalk blijft in het inwendige van het beton gevangen. Hoe compacter 
het beton, hoe sneller dit proces voltooid is. 
De oplosbaarheid van calciumhydroxide in water is echter niet zeer groot. Water moet op het juiste ogenblik in vol-
doende grote hoeveelheden aanwezig zijn. Dit kan het geval zijn bij  

- zeer jonge beton en mortel; 
- verhard beton en mortel met een open structuur; 
- inwendig "uitwassen" van betonmetselsteen en mortel, meestal door indringen van water in de slecht ge-

dichte (meestal verticale) voegen in het metselwerk. 

Uitbloeiing:   
• a) door zouten afkomstig uit de gebakken klei zelf: Hiermee worden zouten bedoeld die in de grondstof 

aanwezig zijn, of tijdens het bakken ontstaan. Zeer oplosbare zouten zijn slechts zeer uitzonderlijk aanwe-
zig aangezien ze bij de huidige minimale baktemperaturen > 950°C ontbinden. Een goed gebakken gevel-
steen bevat over het algemeen enkel nog CaSO4. Door zijn lage oplosbaarheid komt het niet tot uitbloei-
ing, hetgeen ook uit de proeven (zie hoofdstuk materialen) blijkt. 

• b) van buitenaf ingebrachte zouten: In aanwezigheid van ingebrachte alkalische hydraten (KOH en 
NaOH) kan het hierboven vermelde CaSO4 door dismutatie worden omgezet in kalium- en natriumsulfaat, 
die wel uiterst oplosbaar zijn in water. 

 CaSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Ca(OH)2  
 CaSO4 + 2KOH  → K2SO4 + Ca(OH)2  
Ze worden bijgevolg met het migrerend water naar de oppervlakte meegevoerd, waar ze vervolgens uitkristallise-
ren. Aangezien in elk cementtype K2O en Na2O aanwezig zijn, is het risico op uitbloeiingen steeds aanwezig. Echter 
een correct gedoseerde mortel heeft een fijnere capillaire structuur dan baksteen. Omdat water steeds van de gro-
tere naar de kleinere capillairen beweegt, komen in principe weinig bestanddelen van de mortel in de gebakken 
klei, tenzij in een vroeg stadium van verharding, aangezien het poriënstelsel van de cementpasta dan nog te weinig 
uitgebouwd is om te beletten dat bij een voldoende grote waterhoeveelheid een deel van dat water in de capillairen 
van de baksteen verdwijnt. De hoeveelheid water die bij het contact van de verse mortel door de droge baksteen 
wordt opgezogen is aanvaardbaar. Wanneer echter het metselwerk kort na het binden van de mortel een grote wa-
terhoeveelheid van buitenaf te verduren krijgt, (bv. door een regenbui) raken de communicerende capillaire netwer-
ken van baksteen en mortel verzadigd. De oplosbare bestanddelen verspreiden zich dan in alle richtingen. Bij het 
drogen worden deze stoffen, op dat ogenblik meestal omgezet in sulfaten, aan het baksteenoppervlak gedeponeerd.  
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Aangezien de voornaamste oorzaak van het transport van oplosbare bestanddelen van mortel 
naar metselsteen regenwater is, volgt daaruit dat het niet toegestaan is, zonder afdoende 
beschermingsmaatregelen tijdens de uitvoering,   zichtbaar blijvend metselwerk te realiseren 
bij regenweer, en dat men vers metselwerk moet afdekken tot de mortel een voldoende 
capillaire structuur heeft kunnen ontwikkelen. Dit duurt minder lang bij zacht weer of bij gebruik 
van een snelle mortel. De mortel moet zo compact mogelijk gemaakt worden. Het goed 
opvullen van kopse voegen, zeker bij groot formaat blokken, is noodzakelijk bij het vermetselen 
met mortel voor normaal gebruik. Het gebruik van alkali-arme cement bij zichtbaar metselwerk 
is aan te raden.  
Figuur 2.3.5. en figuur 2.3.6. geven voorbeelden van deze problemen. 
In ieder geval dient moet men vermijden dat water van eender welke bron afstroomt op het 
metselwerk wegens het gevaar voor uitlopers, uitbloeiingen. Tevens moet men metselwerk 
beschermen tegen opstijgend vocht vanwege de mogelijke zouten afkomstig uit de bodem. 
 
Figuur 2.3.5. Voorbeeld van te vermijden situaties (onbeschermd metselwerk) 

 
 
Figuur 2.3.6. Ontbreken van voorlopige waterafvoer (opstijgend vocht) 
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2.4. Verbanden 
2.4.1. Algemeen 
Bij het opmaken van de plannen moet de ontwerper zoveel als mogelijk rekening houden met 
de modulaire maatafstemming. Tevens is het raadzaam bij het bepalen van de afmetingen van 
de muren, plaats van ramen en deuren rekening te houden met de afmetingen van de stenen. 
Noot: indien gewerkt wordt met wildverband, moet rekening worden gehouden met de 
verklaarde afmetingen, toleranties en maatspreiding van de stenen. 
Voor zichtbaar metselwerk moeten de afmetingen van de stenen in het bestek worden 
voorgeschreven indien ze bepalend zijn voor de afmetingen van de muren en indien het 
verband hierop een invloed kan hebben. 
Bij dragend metselwerk gaat men er van uit dat de verticale lasten voldoende gelijkmatig 
verdeeld worden. Daarom moeten de verticale voegen van twee opeenvolgende lagen van 
ongewapend metselwerk verspringen ten minste: 

• 0,4 x (de hoogte van de steen) met een minimum van 40 mm voor stenen met een 
hoogte ≤ 250 mm; 

• 0,2 x (de hoogte van de steen) met een minimum van 100 mm voor stenen met een 
hoogte > 250 mm. 

Aan kruisingen en verbindingen moeten passende maatregelen genomen worden om de 
overdracht van krachten te verzekeren (zie §2.5). Indien de verbindingen tussen wanden op 
de hoeken of kruisingen verzekerd wordt door metselwerk in verband, mag de overlapping niet 
minder zijn dan de dikte van de steen indien dit minder is dan de hierboven vermelde vereisten. 
De afmetingen van de passtenen moet zodanig zijn dat in de rest van het metselwerk aan 
hierboven vermelde eisen is voldaan.  
Bij natuursteen voor dragend metselwerk moet er voor gezorgd worden dat de legvlakken 
ongeveer horizontaal zijn. De verticale voegen van twee opeenvolgende lagen van 
ongewapend metselwerk in natuursteen moeten verspringen met ten minste 0,25 x de lengte 
van de kleinste steen met een minimum van 40 mm. In wanden waarbij de metselstenen niet 
door de dikte van de wand doorlopen, behoren verbindingsstenen met een lengte gelijk aan 
0,6 tot 0,7 maal de dikte van de wand te zijn toegepast met een maximale onderlinge afstand 
van 1 m, in zowel de verticale als de horizontale richting. Dergelijke metselstenen behoren een 
hoogte van niet minder dan 0,3 maal hun lengte te hebben. 
Bij aanwending van stenen van verschillende soorten in eenzelfde muurvlak, moet extra 
aandacht geschonken worden aan de invloed van verschillende werkingen (hygrometrische 
krimp, …) en een verhoogd risico op scheurvorming. Extra bewegingsvoegen of 
muurwapening kunnen hierdoor noodzakelijk zijn. 
Indien aan de hierboven vermelde eisen van overlapping niet kan voldaan worden, mag het 
enkel bij dragend metselwerk worden toegepast in gewapend metselwerk mits onderzoek 
heeft aangetoond dat het metselwerk voldoet aan de eisen. 
Als niet dragende wanden grenzen aan dragende wanden, moet het verschil in vervorming in 
rekening worden genomen. Indien ze niet verbonden zijn met een steenverband, moeten ze 
verbonden zijn door ankers die rekening houden met het verschil in vervorming (zie §2.5.2). 
Men moet rekening houden met het verschil in vervormingsgedrag, indien verschillende 
materialen star met elkaar verbonden zijn. 
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2.4.2. Steenverbanden 
De meest gebruikte steenverbanden worden hierna geïllustreerd. 
Figuur 2.4.1. Halfsteensverband 

 
 
Figuur 2.4.2. 1/3e steenverband (a) 

 
Figuur 2.4.3. 1/3e verband (b) 

 
 
Figuur 2.4.4. 1/4e verband (a) 

 
Figuur 2.4.5. 1/4e verband (b) 
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Figuur 2.4.6. Kruisverband 

 

 
Figuur 2.4.7. Kettingverband 

 
  
Figuur 2.4.8. Vlaams verband 

 
Figuur 2.4.9. Staand verband 
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Figuur 2.4.10. Wildverband 

 
Opmerking: ook bij wildverband is niet alles geoorloofd: daarom geven we hier enkele aanwijzingen:  

- niet meer dan drie koppen of vijf strekken naast elkaar; 

- de hoeken beginnen met een kop, een driekwart (drieklezoor) of een strek; 

- niet meer dan 7 sprongetjes van een klezoor boven elkaar of schuin boven elkaar (zie zone 2); 

- het verband mag niet op een ander verband lijken (zie zone 1 & 3. 

Figuur 2.4.11. Enkele fouten in wildverband 

 
Figuur 2.4.12. Engels verband 

 
Hollands verband: een Hollands verband is een combinatie van bovenstaande verbanden.  
Figuur 2.4.13. Combinatie van een Vlaams verband en een koppenlaag 
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Figuur 2.4.14. Combinatie van een Engels verband met een koppenlaag 

 
 
Speciale verbanden 
Figuur 2.4.15. Claustraverband 

 
Bij claustra verband moeten extra maatregelen genomen worden tegen waterdoorslag en 
waterindringing en moet speciale aandacht geschonken worden aan de wind- en luchtdichtheid 
van het gebouw, alsook moet een adequate waterafvoer gegarandeerd worden. 
Figuur 2.4.16. Tegelverband 

 
Bij tegelverband moeten extra maatregelen genomen worden om de horizontale verbinding te 
realiseren (bv. lintvoegwapening). 
Bij het gebruik van speciale verbanden voor dragend metselwerk, moet de druksterkte, 
buigsterkte en afschuifsterkte van het metselwerk bepaald worden door proeven volgens 
respectievelijk NBN EN 1052-1, NBN EN 1052-2 en NBN EN 1052-3.  
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2.4.3.  Hoekverbanden 
Ter informatie worden hieronder enkele oplossingen gegeven van hoekverbanden om 
bovenstaande steenverbanden te realiseren: 
Figuur 2.4.17. Mogelijke hoeken bij halfsteensverband 

 

 

 
 
Figuur 2.4.18. Mogelijke hoeken bij 1/3e steenverband 

 

A 

B 

A B 

A 
B 
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Figuur 2.4.19. Mogelijke hoeken bij 1/4e steenverband 

 
2.4.4. Aanpassingen 
Indien de maatvoering van de muren en de afmetingen van de metselstenen niet op elkaar zijn 
afgestemd, en om te vermijden dat dit resulteert in kleine passtukken op het einde, is het bij 
zichtbaar metselwerk met groot formaat metselstenen aan te raden vanaf de randen naar het 
midden te werken en de passtukken in het midden te voorzien. Om het verband zo weinig 
mogelijk te storen, verdient het de aanbeveling om één klein passtuk en een volledige steen te 
vervangen door twee passtukken die elk groter zijn dan een halve metselsteen. 
Dit principe kan ook worden aangehouden bij de deur en raamopeningen. 
 

2.4.5. Gebogen metselwerk 
Gebogen metselwerk komt meestal voor in de vorm van een cirkelsegment, bv. een kwart 
cirkel.  
Bij gebogen metselwerk moet voornamelijk aandacht besteed worden aan de kopse voegen:  

• bij gebogen metselwerk waarvan enkel de holle kant zichtbaar blijft, kan de breedte 
van de kopse voeg zonder problemen worden aangehouden; 

• bij gebogen metselwerk waarvan enkel de bolle kant zichtbaar blijft moet men nagaan 
welke voegbreedte men bekomt indien aan de binnenkant de kopse randen van de 
stenen tegen elkaar staan. Indien men een kleinere straal wil realiseren, kan men 
bijgevolg: 

o ofwel de stenen in trapeziumvorm zagen; 
o ofwel met een kleinere strekmaat werken, bv. halve stenen. 

• het kan aangeraden zijn, bij gebruik van kleinere strekken (bv. koppen) in de bogen 
van het metselwerk, de kopse voegen iets kleiner te maken aangezien de invloed van 
de kleur van de voeg een grotere invloed heeft op het uitzicht van het metselwerk. Dit 
is des te belangrijker naarmate het contrast tussen de kleur van de steen en de voeg 
groter is. 

A B 
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Figuur 2.4.20. Invloed van kleur van de voeg bij gebogen metselwerk 

 
2.4.6. Openingen in gevelmetselwerk 
2.4.6.1. Algemeen 
Boven openingen in het buitengevelmetselwerk kunnen maatregelen voorgeschreven worden 
om het bovenliggend metselwerk op te vangen. Deze maatregelen zijn bij voorkeur zodanig 
dat de buitengevel geen stijve verbinding maakt met het binnenspouwblad wegens: 

• warmteverliezen door het creëren van thermische bruggen (zie §2.6 en hoofdstuk 
‘Thermische Isolatie’ van STS 22-3); 

• het optreden van extra spanningen in het buitenspouwblad, welke een invloed hebben 
op het bepalen van eventuele extra bewegingsvoegen (zie §2.8). 

Daarom gaat de voorkeur naar het voorschrijven van: 

• l-profielen of andere stalen lateien; 

• betonbalken of lateien; 

• lintvoegwapening met speciale haken; 

• een combinatie van vorige; 

• onafhankelijke rollagen, in het geval van beperkte overspanning; 

• strekken; 

• bogen. 
2.4.6.2. Lateien zoals L-profielen, betonlateien, lintvoegwapening of combinatie 
De lateien voldoen aan de vereisten van STS 22-1(§ 2.4.2). Ze moeten voldoen aan de eisen 
van blootstellingsklasse MX3 (zie tabel 2.14.5). Bij voorkeur beschikt de leverancier over een 
productcertificaat. Indien men wegens redenen van stabiliteit overgaat tot het gebruik van 
geveldragers, maakt men gebruik van geveldragers met thermische onderbrekingen om de 
invloed van de thermische bruggen zoveel als mogelijk te beperken (zie ook § 2.10.7)  
De afmetingen van de lateien worden bepaald door de belasting en de overspanning. De 
technische gegevens van de leverancier van de lateien moeten gevolgd worden. Er moet 
voorzien worden in een voldoende opleg naargelang de overspanning (≥ 10 cm en ≥ 20 cm in 
aardbevingsgevoelige streken); dit beperkt de doorbuiging en vermindert het risico op 
scheurvorming links en rechts van de latei. 
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Figuur 2.4.21. Voorbeeldschetsen van lateien 

 
Een andere oplossing is het voorschrijven van een lintvoegwapening en lateihaakjes uit 
roestvrij staal die in de kopse voegen van de rollaag of van de eerste streklaag worden 
aangebracht. De lintvoegwapening wordt onder de ophanghaken van de lateihaakjes 
geschoven. Voor grotere overspanningen moeten ook de volgende lagen voorzien worden van 
een lintvoegwapening. Men moet zich hiervoor richten naar de technische richtlijnen van de 
producent van deze wapeningen. Belangrijk hierbij is de keuze van een geschikte mortel met 
voldoende aanhechting aan de metselsteen. 
Figuur 2.4.22. Lateihaakjes en lintvoegwapening 

 
2.4.6.3. Rollagen 
Onafhankelijke rollagen zijn slechts geschikt voor het opnemen van geringe druk. Zij kunnen 
dus enkel voorgeschreven worden bij kleine overspanningen, bv. ≤ 900 mm.  
Figuur 2.4.23. Rollaag 

 
Indien de rollaag toch enige druk moet opnemen, kunnen de buitenste stenen van de rollaag 
een beetje schuin worden gemetst. 
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Figuur 2.4.24. Rollaag met buitenste stenen schuin 

 
Indien grotere drukken moeten opgenomen worden of indien de overspanningen groter zijn 
kunnen een van hoger vermelde toepassingen voorgeschreven worden. 
2.4.6.4. Strekken 
Een andere mogelijkheid om grotere overspanningen of drukken op te vangen, is het 
voorschrijven van strekken. Strekken werken door hun vorm als een wig. De druk die er op 
komt moet ontbonden worden in krachten, loodrecht op de zijkanten. Om de optredende 
zijdelingse druk op te kunnen vangen moet het metselwerk naast de strek voldoende breed 
zijn. 
De benodigde breedte wordt bepaald, rekening houdend met de maximaal toelaatbare 
schuifspanning, zoals aangegeven in STS 22-2:Stabiliteit, §2.3.6.4, waarbij de horizontale 
component van de zijdelingse druk < fvk/γm. (bv. bij een hoogte van 1 m metselwerk boven de 
opening, een overspanning van 2 m en een punt P, bepaald op 1,5 maal de overspanning, 
heeft men een minimumbreedte van het metselwerk naast de strek van 600 mm nodig bij 
traditioneel metselwerk met gesloten stootvoegen). 
Figuur 2.4.25. Krachtenontbinding bij strekken 

 
In figuur 2.4.26 is  

• AB de overspanning; 

• CB de aanzet; 

• P het middelpunt (ook porringpunt genoemd) van omschreven cirkel om de schuinte 
van de steen te kunnen bepalen.  
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Figuur 2.4.26. Benamingen bij strekken 

 
Algemeen wordt P genomen op 1,25 à 1,5 maal de overspanning AB, gemeten vanaf het 
midden van de onderkant van de strek. 
Het verdient de aanbeveling de verdeling van de strek goed te bepalen, zodat kan nagegaan 
worden of de strekstenen eventueel moeten gezaagd worden om het verschil in voegdikte 
tussen bovenkant strek en onderkant strek te beperken. 
Strekken worden ingedeeld in: 

• gewone strek (zie fig. 2.4.27); 

• hanekam (zie fig. 2.4.28); 

• gebogen strek (zie fig. 2.4.29); 

• getoogde strek (zie fig. 2.4.30). 
Figuur 2.4.27. Gewone strek 

 
Figuur 2.4.28. Hanenkam 
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Figuur 2.4.29. Gebogen strek 

 

 
Figuur 2.4.30. Getoogde strek 

 

 
2.4.6.5. Bogen 
2.4.6.5.1. Algemeen 
Zoals bij strekken moet men bij het gebruik van bogen rekening houden met de optredende 
spatkrachten. Hoe ronder de boog, des te kleiner zijn de optredende zijdelingse drukkrachten. 
In figuur 2.4.31 worden de meest voorkomende benamingen van een boog vermeld. 
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Figuur 2.4.31. Benamingen bij bogen 

 
Wij onderscheiden: 

• segmentbogen; 

• ovaalbogen; 

• korfbogen; 

• ellipsbogen; 

• spitsbogen; 

• Florentijnse boog. 
2.4.6.5.2. Segmentbogen 
Een segmentboog is een gedeelte van een cirkel. Figuur 2.4.32 toont nogmaals aan dat de 
zijdelingse krachten in punt A groter zijn dan in punt S en punt E. Indien de pijl van de boog is 
bepaald, wordt de straal van de cirkel berekend door de formule a x a = b x c, waarbij:  

• a = de halve overspanning en  

• b = de pijl 
De straal = (b + c)/2 
Figuur 2.4.32. Bepaling van de straal van een segmentboog 

 
Om moeilijk zagen te vermijden is het aan te raden: 

• punt M van figuur 2.4.33 laten samenvallen met een lintvoeg om de situatie aan de 
rechterzijde van figuur 2.4.34 te vermijden. De geboorte van de segmentboog hoeft 
niet samen te vallen met een lintvoeg. 

• de kruin zodanig te kiezen dat men met een halve tot een 3/4e laag er over heen kan 
metselen en zo de situatie van figuur 2.4.35 met lange scherpe punten van de stenen 
te vermijden. 
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Figuur 2.4.33. Tips voor het vermijden van moeilijk zaagwerk 

 
Figuur 2.4.34. Voorbeeld van een segmentboog 

 
Figuur 2.4.35. Tips voor het vermijden van moeilijk zaagwerk 

 

 
Om lange scherpe punten te vermijden kan met ook gebruik maken van enkele verticaal 
geplaatste stenen boven de boog, zoals getoond in figuur 2.4.36. 
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Figuur 2.4.36. Verticaal geplaatste stenen boven de boog tot aan de lintvoeg 

 
Figuur 2.4.37. Ontlastingsboog 

 
2.4.6.5.3. Halfrondbogen 
Zoals figuur 2.4.38 aantoont brengt een halfrondboog de druk van het bovenliggende 
metselwerk nagenoeg verticaal over op het metselwerk naast de opening. De straal van de 
opening ligt vast en is gelijk aan de helft van de muuropening. Indien daardoor de hoogte slecht 
uitkomt, kan men een sluitsteen gebruiken. 
Figuur 2.4.38. Halfrondbogen met sluitsteen 

 
 

2.4.6.5.4. Ovaalbogen 
Een ovaalboog wordt gevormd zoals aangegeven in figuur 2.4.39: de punten A en B zijn de 
middelpunten van de cirkels die een straal hebben, gelijk aan ¼ van de overspanning. De 
cirkels A en B snijden elkaar in de punten C. De rechten door de punten A en C geven: 

• het middelpunt van het middelste gedeelte van de boog; 

• het overgangspunt van de middelste boog naar de buitenste boog. 
Aangezien de buitenste boogstenen in een kleinere straal moeten passen, kan het nodig zijn 
deze te slijpen in een trapeziumvorm, die bepaald wordt door de straal van de buitenste boog.  
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Figuur 2.4.39. Bepaling middelpunten van een ovaalboog 

 
De hoogte van de boog ligt dus vast en is in functie van de overspanning, waardoor vermeden 
wordt dat de boog te plat wordt. 
Figuur 2.4.40. Voorbeeld van een ovaalboog 

 
2.4.6.5.5. Korfbogen 
Een korfboog wordt eveneens gevormd door drie cirkels, maar de hoogte van de boog is niet 
gebonden aan de overspanning. Er moet dus opgelet worden de boog niet te plat te maken. 
Het voordeel is dat, indien er verscheidene openingen in het metselwerk zijn, de hoogte van 

de bogen overal kan gelijk gekozen worden. 
Figuur 2.4.41. Principe van een korfboog 

 
Een korfboog wordt gevormd, zoals aangegeven in figuur 2.4.41. Hierin is AB de overspanning 
en C het midden van de overspanning. Het punt D is de gekozen hoogte. Vanuit punt C wordt 
een cirkel getrokken met straal AC. Dit geeft punt E. Vanuit D wordt een cirkel getrokken met 
als straal DE. Deze cirkel snijdt de rechten DA en DB in respectievelijk F en G. Men trekt nu 
de middelloodlijn van de rechten AF en BG. Deze rechten snijden elkaar in P en snijden de 
overspanning AB in de punten H en K. Punt P is het middelpunt van het middelste 
booggedeelte. De punten H en K zijn de middelpunten van de buitenste booggedeelten. 
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Figuur 2.4.42. Voorbeeld van korfbogen 

 
2.4.6.5.6. Ellipsbogen 
 Een sterke overgang van een grote middelste boog naar een kleine buitenste boog, kan in 
praktijk moeilijkheden geven en is architecturaal niet altijd even fraai. Een ellipsboog heeft deze 
sterke overgang niet. 
Een ellips wordt bepaald door twee factoren: 

• de overspanning;  

• de gekozen hoogte. 
De brandpuntsafstand wordt bepaald door de formule:  

𝑋𝑋𝑋𝑋 = �𝑎𝑎2 − 4𝑏𝑏2 
Met:  

• a = overspanning; 

• b = de gekozen hoogte; 

• XY de brandpuntsafstand. 
De ellips kan worden getrokken met een koord te spannen rond de brandpunten en de vooraf 
bepaalde hoogte zoals aangegeven op figuur 2.4.43. 
Figuur 2.4.43. Principe van een ellips 

 
Een andere manier is weergegeven in figuur 2.4.44. 
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Figuur 2.4.44. Variante van bepaling ellips 

 
 
Figuur 2.4.45. Bepaling van de zwaarte van de ellipsboog en de richting van de voegen 

 
 

  
• men zet op een lat de afstand b = h uit (= hoogte van de boog); 

• men zet op deze lat tevens de afstand van de halve overspanning uit = 1/2a. 
Door deze lat te laten glijden zoals aangegeven op de figuur 2.2.45 bekomt men de 
vooropgezette ellips. Door deze lat te verlengen met de lengte van de stenen (= zwaarte van 
de boog) bekomt men de buitenste lijn van de ellips. Om de richting van de voegen te bepalen, 
bepaalt me de punten X en Y door vanuit de top van de boog de afstand = ½ L uit te zetten op 
de basislijn. Vanuit willekeuring gekozen punten I, II, III, IV, V, trekt men de lijnen naar de 
punten X en Y. In de hoeken, gevormd door de lijnen X-I-Y, X-II-Y, X-III-Y, X-IV-Y, X-V-Y, trekt 
men de bissectrice. Deze bissectrice is de loodlijn op de raaklijn van de ellips en is dus de 
richting van de voegen. 
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Figuur 2.4.46. Voorbeeld van een ellipsboog 

 
2.4.6.5.7. Spitsbogen 
Spitsbogen, ook wel gotische bogen genoemd worden ingedeeld in drie soorten: 

• de gelijkzijdige spitsboog, 

• de verlaagde of gedrukte spitsboog, 

• de verhoogde spitsboog. 
Bij een gelijkzijdige spitsboog liggen de middelpunten van de bogen in de tegenoverliggende 
aanzet van de overspanning van de boog (punt A op figuur 2.4.47). 
Figuur 2.4.47. Principes spitsboog 

 
Bij een verlaagde of gedrukte spitsboog liggen de middelpunten van de cirkelboog binnen de 
overspanning van de boog (punt B van figuur 2.4.47). 
Bij een verhoogde spitsboog liggen de middelpunten van de cirkelbogen buiten de 
overspanning van de boog (punt C van figuur 2.4.47). 
Indien de stralen van de bogen klein zijn (< 1 m) moeten de stenen gezaagd worden in 
trapeziumvorm. 
Voor de afwerking aan de top heeft men verscheidene mogelijkheden:  

• de stenen zagen (zie figuur 2.4.48); 

• de stenen in elkaar vlechten (zie figuur 2.4.49); 

• het voorzien van een sluitstuk (zie figuur 2.4.50). 
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Figuur 2.4.48. Sluiting met verticale voeg 

 
Figuur 2.4.49. Sluiting met vlechtwerk 

 
Figuur 2.4.50. Sluiting met sluitsteen 
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2.4.6.5.8. Florentijnse bogen 
Figuur 2.4.51. Principe Florentijnse boog 

 
De Florentijnse boog is een boog, samengesteld uit twee verschillende bogen: 

• aan de binnenzijde een halfronde boog; 

• aan de buitenzijde een spitsboog.  
Aangezien binnenbooglijn en buitenbooglijn niet gelijk zijn, moet gezocht worden naar de 
richting van de voegen. 
Figuur 2.4.52. Voorbeeld van een Florentijnse boog 

 
 
2.4.6.6. Muurafdekkingen 
De ontwerper kan het afdekken van metselwerk op verschilende wijzen voorschrijven.  
2.4.6.6.1. Afdekking met metselstenen 
Het gebruik van metselstenen als afdekking vraagt extra aandacht omdat 

• deze niet waterdicht zijn; 

• deze aan een zeer hoge vocht- en vorstbelasting blootgesteld staan. 
Indien met toch kiest voor een afdekking van het metselwerk met metselstenen, moet men de 
materialen kiezen die deze extra vocht- en vorstbelasting kunnen weerstaan (zie verder §2.12) 
en rekening houden met onderstaande. 
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Figuur 2.4.53. Platte laag in helling gelegd 

 
Het verdient sterk de aanbeveling om de afdekkingen iets hellend te leggen om het water zo 
snel mogelijk af te voeren. 
Men kan werken met een platte laag maar meestal maakt men gebruik van een rollaag (zie 
figuur 2.4.54). De rollaag is minstens even dik als de muur die afgedekt wordt maar het verdient 
de aanbeveling ze groter te maken om bevuiling zoveel mogelijk te vermijden. Men moet in 
ieder geval holtes vermijden die water kunnen vasthouden en daardoor vorstschade kunnen 
veroorzaken. 
Figuur 2.4.54. Voorbeelden van soorten rollagen 

 

 
Op het muureinde worden de stenen plat gelegd omdat dit sterker is. Bij een topgevelafdekking 
wordt onderaan een “aanzetstuk” voorzien dat goed moet verkankerd worden vanwege de 
belasting van het opgaande metselwerk (zie figuur 2.4.55). Er zullen eveneens bijkomende 
maatregelen moeten genomen worden om het indringende water oordeelkundig af te voeren. 
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Figuur 2.4.55. Topgevelafdekking met verankering van het aanzetstuk 

 
2.4.6.6.2. Ezelsruggen 
Een bijzonder soort muurafdekking, in metselwerk uitgevoerd, zijn de ezelsruggen, die meestal 
worden toegepast als afdekking voor lage tuinmuurtjes. Deze worden in de regel op twee 
manieren uitgevoerd:  

• in massief verband (zie fig. 2.4.56-a & b); 

• over een beertje (zie fig. 2.4.56-c). 
Figuur 2.4.56. Soorten ezelsruggen 

 
Vuil en stof dat op het muurtje ligt, loopt bij regen langs de muur naar beneden en resulteert in 
vuilstrepen. Daarom is de oplossing van figuur 2.4.56-a en figuur 2.4.56-b beter gezien de 
onderste rand van de deksteen dienst doet als druiplijst. Tijdens het metselen moet men de 
stenen ondersteunen. 
  

Beton of mortel 

DETAIL 
VERANKERING 
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Het beëindigen van ezelsruggen kan gebeuren op verscheidene manieren: 

• recht (figuur 2.4.56 a & b); 

• met een eindstuk in bv. natuursteen of beton (figuur 2.4.57 a); 

• schuin (zie figuur 2.4.57 b). 
Figuur 2.4.57. Beëindigen van ezelsruggen 

 
2.4.6.6.3. Afdekkingen van andere materialen 
Muurafdekkingen van metselwerk zijn niet waterdicht. Daarom worden regelmatig waterdichte 
afdekstukken gebruikt. Deze zijn in de regel 

• pannen, 

• beton, 

• natuursteen, 

• aluminium profielen, 

• zink. 
De afdekstenen zijn voorzien van een druiprand en de onderlinge aansluiting kan gebeuren op 
verschillende manieren: bv. groef en wel (zoals bij dakpannen), met opstaande kanten en T-
vormige passtukken die de groef afsluiten, afdichten met een elastisch materiaal, het gebruik 
van geschikte afdichtingsmaterialen die het water evacueren en hygrothermische bewegingen 
toelaten. Voorbeelden zijn in figuur 2.4.58 weergegeven. 
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Figuur 2.4.58. Voorbeelden van afdekkingen 

   
2.4.6.6.4. Topgevelafdekkingen 
Topgevelafdekkingen met een rollaag zijn niet aan te raden, gezien ze niet waterdicht zijn. 
Meestal worden ze uitgevoerd met gevelpannen maar soms wordt ook gebruikgemaakt van 
natuursteen of beton. Het is ook hier raadzaam deze afdekstenen te laten oversteken en een 
druiplijst te voorzien. Om onderling verschuiven te voorkomen, worden in aansluitingen een 
visbek of een “hol en dol”-verbinding voorzien. Deze verbindingen worden naar boven gericht 
om inwatering te voorkomen. Het voetstuk moet voor een gedeelte met de schuinte meelopen 
om geen horizontale voeg te krijgen en zo waterindringingskansen te minimaliseren. Om 
afschuiving van het voetstuk te voorkomen moet dit in het metselwerk worden verankerd (zie 
figuur 2.4.59). 
  

Open stootvoeg 
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Figuur 2.4.59. Topgevelafdichtingen 

 
 
2.4.6.6.5. Vlechtingen 
Om loskomen van de bovenste lagen te vermijden, kan men ook gebruik maken van 
vlechtingen. Op fig. 2.4.60 en 2.4.61 zijn enkele vlechtingen weergegeven. Hoe steiler de 
helling, des te minder lagen in één moot van de vlechting worden voorzien, om een diepe 
indringing in het metselwerk te vermijden.  
Het aantal lagen in één moot moet steeds even zijn. Elke moot moet beginnen met een stuk 
dat ten minste een kop en ten hoogste een drieklezoor lang is. Alle snijpunten met het 
horizontale metselwerk moeten op één lijn liggen, evenwijdig aan de helling (zie stippellijn op 
de figuur).  
Indien de topgevel op een punt eindigt, kan met de moten in elkaar vlechten. Men laat de moten 
om de twee lagen verspringen omdat zo de tand in het midden blijft.  
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Figuur 2.4.60. Vlechtingen 

 
 
Figuur 2.4.61. Beëindigen vlechtingen in een punt 
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2.5. Concept van verbindingen 
De ontwerper kan zich baseren op volgende informatie voor het voorschrijven van 
verbindingen. 

2.5.1. Verbindingen tussen dragende wanden 
Verbindingen tussen dragende wanden moeten zo uitgevoerd worden dat zij de verticale en 
horizontale belastingen onderling kunnen overdragen. 
De verbinding tussen de dragende wanden kan gerealiseerd worden door: 

• steenverbanden; 

• verbindingsmiddelen of wapeningen die in iedere wand worden verdergezet. 
 
Figuur 2.5.1. Voorbeeld van verbinding met koppelstrips 

 
2.5.2. Dragende metselwerkwanden aan niet-dragende metselwerkwanden 
Niet-dragende metselwerkwanden moeten ontkoppeld van de dragende constructie worden 
opgebouwd (zie ook code van goede praktijk). Daarom is het aan te raden de verbindingen 
met de dragende muren te ontwerpen aan de hand van bijvoorbeeld: 

• hulpstukken van het type glijanker dat voldoet aan NBN EN 845-1 (zie 2.4.1) en dat de 
te verwachten bewegingen kan opvangen, zowel in horizontale als eventuele verticale 
richting; 

• veerankers : Figuur 2.5.2 geeft een voorbeeld van verankering met een veeranker; 
 
Figuur 2.5.2. Voorbeeld van verankering met een veeranker 

 
• uitsparingen in het dragende metselwerk. 
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Bij het gebruik van verschillende soorten metselstenen, moeten de aansluitingen zodanig zijn 
dat ze tevens de hygrothermische bewegingsverschillen kunnen opvangen. 
 

2.5.3.  Aansluitingen van muren aan kolommen 
Kolommen in beton of in staal kunnen een ander bewegingsgedrag vertonen vanwege: 

• verschillende materiaaleigenschappen; 

• verschillende belastingen; 

• mogelijke zettingsverschillen; 

• verschillende krimp of uitzetting door vochtschommelingen; 

• verschillende krimp of uitzetting door temperatuurschommelingen. 
Daarom moet er een bewegingsvoeg voorzien worden tussen de muur en de kolom. 
Hierna volgen enkele voorbeelden: 
 
Figuur 2.5.3. Aansluitingen aan betonnen kolommen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kolom 
muur 

Vervormbare brandwerende 
voeg 
 

kolom 
muur 

Vervormbare brandwerende voeg 
 

Glijanker  
 

elastische voeg 
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Figuur 2.5.4. Aansluitingen aan metalen profielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.4. Niet-dragende wanden op vloeren 
Niet-dragende wanden moeten onafhankelijk staan van de dragende structuur. Om tevens het 
gevaar op scheuren zoveel mogelijk te vermijden mag men slechts aanvangen met het 
metselen van niet dragende wanden op vloeren nadat alle steunen zijn weggehaald en de 
vloer volledig zelfdragend is. Soms is dit slechts mogelijk nadat de volledige dragende structuur 
van het gebouw is gerealiseerd. Om geen nadelige doorbuiging te hebben door het gewicht 
van de muur is het tevens aangeraden de stenen al op de vloer te plaatsen, zo dicht mogelijk 
bij de plaats waar de muur wordt gemetst. 
Tevens mogen de vloeren niet dragen op niet dragende wanden en mogen deze wanden niet 
dienen als bekisting voor dragende delen. De niet dragende metselwerkwanden moeten vrij 
kunnen bewegen in de langsrichting, zonder dat een beweging, loodrecht op het muurvlak kan 
plaatsvinden en zonder dat de andere beoogde prestaties aangeroerd worden (bv. thermische 
of akoestische isolatie, brandweerstand). 
 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de codes van goede praktijk aangaande 
‘Uitvoering van metselwerk’. 
 
 
 
 
 

Vervormbare brandwerende 
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elastische voeg 
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I profiel muur 
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Figuur 2.5.5. Niet-dragende wand op vloer 

 
 

1. Eerst moet men een glijlaag aanbrengen om de wand onafhankelijk van de 
vloer te maken. Ingeval tevens aan akoestische eisen moet voldaan worden, is 
het gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde elastische muurstrook aan 
te raden. 

2. Om de wand gedeeltelijk zelfdragend te maken is het aanbevolen een 
lintvoegwapening te voorzien in de onderste lagen. Dit is des te belangijker 
naarmate de vloer meer vervormbaar is. Ingeval van doorbuiging vormt er zich 
immers een inwendige boog in de wand. Om deze scheurvrij te houden moet 
men in de onderste lagen in een trekwapening voorzien. Indien H/L > 0,5 werkt 
de wand als een hoge wandligger. 

3. Op de koppen van de muur kan men verankeringen voorzien in de 
aangrenzende wanden of kolommen zoals aangegeven in §2.5.2 en §2.5.3. 
Men kan tevens een lintvoegwapening over de volledige hoogte voorzien (alle 
40 à 60 cm) om voldoende horizontale buigweerstand of impactweerstand te 
bekomen. 

4. Bovenaan vult men de ruimte tussen muur en bovenliggende vloer of balk op 
met een elastisch en brandwerend voegmateriaal (bv. minerale wol, materiaal 
klasse A1 (onbrandbaar, smeltpunt ≥ 1000°C). 

5. Indien punt 3 niet kon verwezenlijkt worden is een verankering aan de 
bovenliggende vloer met bijvoorbeeld hoekijzers noodzakelijk. De hoekijzers 
mogen enkel in de vloer aangebracht worden. Ingeval akoestische eisen 
gesteld worden, kan het hoekprofiel bestaan uit een akoestisch absorberend 
materiaal of kan de opening tussen het hoekprofiel en de muur opgevuld 
worden met een akoestisch absorberend en voldoende stevig materiaal. 

2.5.5. Opleg vloeren op dragende wanden 
2.5.5.1. Algemeen 
De opleg van vloeren op dragende wanden moet zodanig zijn dat zij de oplegreacties 
gelijkmatig verdeelt over de opgelegde plaatrand. 
Indien een exacte berekening noodzakelijk is, kan men zich baseren op STS 22-2 :Stabiliteit. 
Om een gelijkmatige belasting van de vloerplaat op de dragende muur te realiseren, verdient 
het de aanbeveling om de vloeren op een mortelbed te plaatsen (zie ook §2.5.5.5.1), tenzij het 
opstortbeton voor deze gelijkmatig verdeelde belasting kan zorgen. Een droge oplegging 
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resulteert in een verminderd draagvermogen van de bovenste laag van het metselwerk (zie 
ook STS 22-2 Stabiliteit §2.2.7). 
2.5.5.2. Holle vloerelementen  
De holle vloerelementen moeten voldoen aan NBN EN 1168: 2005+A3:2011 en de nationale 
bijlage NBN B21-605. 
Indien de nominale opleglengte a niet berekend wordt, mag in het geval van samenwerkende 
vloerplaten, ook gebruikgemaakt worden van de opleglengten vermeld in tabel 2.5.1. 
 
Tabel 2.5.1. Opleg holle vloerelementen op metselwerk 

Nominale dikte   vloerplaat         h [ mm ]1 Nominale opleglengte a [mm]2 

h < 220 ≥ 703 

220 ≤ h ≤ 270 ≥ 100 
h > 2704 ≥ 150 

1 in het geval van composiet vloerplaten worden de vermelde grenswaarden van de nominale 
dikte h verminderd met de nominale dikte van de toplaag. 

2 in het geval van niet-samenwerkende vloerplaten worden de aangegeven opleglengten ver
 meerderd met 20 mm. 
3 De nominale opleglengte a mag beperkt worden tot 60 mm voor zover: 
 - de nominale dikte h niet groter is dan 200 mm, desgevallend verminderd zoals bepaald 
  in 1; 
 - de rekenwaarde van de oplegsterkte fRd ≥ 4 MPa; 
 - de lengte van de vloerplaten niet groter is dan 7200 mm.  
Noot: Deze voorwaarden zijn in de regel vervuld in de gewone woningbouw 
4 op metselwerk enkel mits tussenplaatsing van een betonnen verdeelbalk. 

Voor zover de vloerplaten voorzien zijn van berekende uitstekende wapeningen en de 
vloerplaten geschoord worden op een afstand van de zichtrand van de ondersteuning die niet 
groter is dan de plaatdikte met een maximum van 500 mm, mag de nominale opleglengte 
verminderd worden tot 20 mm. 
Ingeval de oplegging in een balk gebeurt, kan deze verzekerd worden door het gebruik van 
een uitstekende wapening. In dit geval is het schoren op de werf doorgaans noodzakelijk. 
Als alternatief voor de uitstekende wapening kan de fabrikant een bijkomende wapening in de 
kanalen en/of voegen aanbrengen. 
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Figuur 2.5.6. Opleg in een verholen balk zonder (a) of met beperkte (b) aanzet 

 
 
De dragende balk is vervaardigd uit gewapend of voorgespannen beton waarbij de schikking 
van de beugels zodanig is dat de hart op hart afstand van de beugels niet groter is dan 150 
mm. De hoofdwapening van de balk bestaat in de onderste laag ten minste uit 1 diam. 12 aan 
de zijde van de uitstekende wapening (figuur2.5.7) die zich onder de uitstekende wapening 
bevindt. 
De afstand van de onderzijde van de dragende balk tot het hart van de uitstekende wapening 
bedraagt ten minste 50 mm (figuur 2.5.7.), tenzij de wapeningen (draden/staven) door de 
fabrikant werden opgebogen (figuur 2.5.6.a2 en a3).  
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Figuur 2.5.7. Algemene bepalingen voor dragende balk 

  
De lengte van de uitstekende wapening en/of bijlegwapening wordt bepaald door de fabrikant 
van de holle vloerelementen. De uitstekende wapeningen mogen op de werf niet ingekort 
worden.  
2.5.5.3. Breedplaatvloeren 
De breedplaatvloeren moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 13474 +A2: 2010 en de 
nationale aanvulling NBN B 21-606: 2012. 
Indien de opleglengte niet berekend wordt moet de minimale opleglengte de volgende zijn 

• 50 mm in het geval geen tussenschoren gebruikt worden bij de montage en indien er 
geen uitstekende hoofdwapening is voorzien; 

• 40 mm in het geval tussenschoren gebruikt worden bij de montage en als de 
hoofdwapening uitsteekt. 

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn moet bij de opbouw een extra schoor tegen de muur 
worden voorzien. 
Er worden in de norm NBN EN 13474 drie types van opleggingen en verbindingen met de 
steun voorzien: 

1) De opleglengte van de vloerplaat op het metselwerk is voldoende om de verankering 
van de onderste hoofdwapening in de breedplaat te verzekeren met een minimum 
opleglengte van 60 mm. 
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Figuur 2.5.8. Verankering in de breedplaat over de opleglengte 

 
a. eindsteunmuur     b. tussensteunmuur 

 
1= eventuele bijkomende wapening 

2) De opleglengte is onvoldoende om de verankering van de onderste hoofdwapening in 
de breedplaat te verzekeren. In dit geval moet de verankering verzekerd worden door 
te voorzien in een uitstekende hoofdwapening of een bijkomende wapening. Behalve 
in het geval van verantwoording door berekening of proeven, moet de 
verankeringslengte la op de steun groter zijn dan 100 mm. 

Figuur 2.5.9. Verankering met. uitstekende wapening over de opleglengte 

 
a. eindsteunmuur     b. tussensteunmuur 

 
c. opgebogen wapening  
1 = eventuele bijkomende wapening 
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Noot: Ingeval van opgebogen wapening volgens fig. 2.5.10.c is 

 de opbuighoek niet kleiner dan 30° en niet groter dan 45°; 

 de kortste afstand tussen de plaats waar de as van de opgebogen wapening het bovenvlak van de breed       
plaat snijdt en het uiteinde van de breedplaat gemiddeld niet groter is dan 50 mm. 

3) De opleglengte is onvoldoende om de verankering van de onderste hoofdwapening in 
de breedplaat te verzekeren. In dit geval moet de verankering verzekerd worden door 
te voorzien in een bijkomende wapening die op de breedplaat gelegd wordt. Indien bij 
de montage van de breedplaten wordt vastgesteld dat de opleglengte onvoldoende is 
of zelfs helemaal onbestaande is, moet een extra schoor worden geplaatst en een plaat 
die de opening tussen de breedplaat en de ondersteunende muur sluit. Een 
bijkomende ophangwapening is noodzakelijk. Het gebruik van een schuim om het gat 
te dichten is verboden. 

Figuur 2.5.10. Voorbeeld van verankering met bijkomende wapening bovenop de breedplaat 

 
l0: ontwerp overlappingslengte volgens NBN EN 1992-1-1 §8.7.3 

Noot: Als de nodige verankeringslengte la groter is dan de opleglengte, moet de wapening worden opgebogen. 

Figuur 2.5.11. Voorbeeld van breedplaat die de oplegsteunmuur niet bereikt 
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Figuur 2.5.12. Voorbeeld van ingewerkte ringbalk 

 
2.5.5.4. Balken en vulpotten 
De balken moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 15037-1: 2008 en de nationale 
aanvulling NBN B 21-616: 2012. De vulpotten moeten voldoen aan NBN EN 15037-2: 2009, 
NBN EN 15037-3: 2009 of NBN EN 15037-4: 2009. 
2.5.5.4.1 Directe opleg 
De balkjes worden op de ondersteuningen gelegd.  
Indien de balkjes een uitstekende wapening hebben met lengte a, moet de opleglengte b van 
de balkjes, gedurende de montagefase  

• ≥ 50 mm bedragen ingeval van opleg op metselwerk; 

• ≥ 20 mm bij klasse A, en ≥ 40 mm bij klasse B zijn ingeval van opleg in betonbalk of 
staal. 

Behalve in het geval van verantwoording door berekening of proeven, moet de 
verankeringslengte op de steun (a+b) ≥ 100 mm zijn. 
Indien de balkjes geen uitstekende wapening hebben, moet de minimale ondersteuningslengte 
van de balkjes bepaald worden door berekening van de verankeringslengte in vaste en 
mobiele belastingsituaties met een minimum van 60 mm (zie fig. 2.5.13 b). 
In het geval van balkjes met tralieliggers, moet de uiteindeknoop tussen onderligger en 
diagonaal op de ondersteuning liggen of ten minste op een afstand van de rand van de 
ondersteuning ≤ 100 mm (zie fig. 2.5.13 c). 
Figuur 2.5.13. Directe opleg 

 
a: met uitstekende wapening   b: zonder uitstekende wapening 

 
c: balkje met tralieligger 
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2.5.5.4.2. Indirecte opleg 
Indien bij de uitvoering niet kan voldaan worden aan voormelde voorwaarden, moet men 
volgende maatregelen nemen: 

• het plaatsen van een schoor op een afstand van de ondersteuningsrand ≤ 650 mm (zie 
figuur 2.5.14); 

• het voorzien van ophangsystemen, extra tralieliggers en/of bijkomende 
ankeringswapeningen (zie figuur 2.5.15 & 2.5.16). 

Figuur 2.5.14. Lineaire eindschoor 

 
Figuur 2.5.15. Indirecte steun - principe van uitstekende wapening 

 
1: ophanganker 

2: ruw uiteinde  

Figuur 2.5.16. Indirecte steun - principe van extra tralieligger of bijlegwapening 

 
1: bijkomende tralieligger op het balkje 

2: bijlegwapening op het balkje  
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Figuur 2.5.17. Indirecte steun – principe zonder uitstekende wapening 

 
Ls: ontwerpoverlappingslengte volgens NBN EN 1992-1-1 §8.7.3 
Bovenstaande is enkel te gebruiken indien voldaan is aan NBN EN 15037-1 –bijlage D §D.2.2 
2.5.5.5. Oplegvoorwaarden in zones van aardbevingsactiviteit 
Voor zones van lage tot matige aardbevingsactiviteit (zie STS 22- 2: Stabiliteit) is het in de 
regel nodig om voldoende stevige verbindingen te maken tussen de muren (langse en dwarse 
verstijvingsmuren: zie§ 2. 5.1) en tussen de dragende muren en de vloeren. De vloeren moeten 
immers als diafragma om horizontale lasten overbrengen naar de dwarse verstijvingsmuren. 
Wij verwijzen voor de voorwaarden die moeten vervuld worden aangaande:  

• het te voorziene percentage dwarse muren naargelang de 
o risicozone van aardbevingsgevoeligheid;  
o de bodemklasse (samenstelling van de bodem); 
o de eigenschappen van de gebruikte materialen. 

• de belangrijkheid van het gebouw; 

• de hoogte van het gebouw. 
naar het betreffende STS 22- 2 “Stabiliteit”  
Wij brengen met. tabel 2.5.2 in herinnering wanneer er al dan niet maatregelen moeten worden 
genomen om de verbindingen tussen muren en vloeren te voorzien in toepassingen die geen 
berekening vereisen. Indien men de verbindingen wil bepalen door berekening, moet men zich 
richten naar:  

• NBN EN 1998-1-1: Algemene regels –Aardschokken en algemene voorschriften voor 
structuren + ANB NBN EN 1998-1-1: Algemene regels – Algemene regels voor 
gebouwen; 

• NBN EN 1998-1-1: Algemene regels – Specifieke regels voor verschillende materialen 
en elementen, §5: Specifieke regels voor gebouwen in metselwerk. 
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Tabel 2.5.2. Overzicht aardbevingsrisico 
Niveau van aardbev-

ingsactiviteit 
Aantal 
verdi-

epingen* 

Minimum te respecteren constructieve schikkingen 

𝛾𝛾𝐼𝐼𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆 ≤ 0,6 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 
(zeer lage 

seismische activiteit) 

Geen specifieke maatregelen 

0,6 < 𝛾𝛾𝐼𝐼𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆 
≤ 1,0 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 

(lage seismische ac-
tiviteit) 

1 of 2 Geen specifieke maatregelen 
meer dan 2 Constructieve schikkingen nemen over verbindingen 

of alternatief 
Dwarse verstijvingsmuren voorzien met een dikte van 

min. 188 mm 

𝛾𝛾𝐼𝐼𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆 > 1,0 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 
(matige seismische 
activiteit) 

1 of 2 Constructieve schikkingen nemen over verbindingen 
meer dan 2 Constructieve schikkingen nemen over verbindingen 

en dwarse verstijvingsmuren voorzien met een dikte 
van min. 188 mm  

* De ruimte onder het schuine dak, boven de volledige verdiepingen, wordt niet mee in rekening 
gebracht voor de bepaling van het aantal verdiepingen. 

In het geval de welfsels als diafragma moeten kunnen werken, mogen deze niet droog of op 
een glijlaag worden opgelegd. De verbinding kan worden gerealiseerd door: 

• het creëren van voldoende wrijving door opleg in een mortelbed; 

• het voorzien van voldoende verbinding (wapening) bij de verbinding tussen wand en 
vloer. 

Voor holle vloerplaten staan de voorwaarden vermeld, waaraan moet voldaan worden om de 
diafragmawerking te verzekeren, in NBN EN 1168 Annex D. 
2.5.5.5.1 Het creëren van voldoende wrijving 
De wrijving wordt gerealiseerd door de vloeren op te leggen in een mortelbed. Indien de vrees 
bestaat dat de belasting te excentrisch is of de verse mortel te veel wordt weggedrukt onder 
het gewicht van het welfsel, verdient het de aanbeveling op een profiel of staaf te voorzien in 
het mortelbed die bij voorkeur een elasticiteitsmodulus heeft, kleiner dan deze van de mortel. 
Op die manier wordt de belasting van het eigengewicht zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld 
over de muur. In de eventuele druklaag van de holle vloerplaten wordt telkens een 
wapeningsnet voorzien van 100 mm2/m in beide richtingen. 
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Figuur 2.5.18. Principeschetsen van opleg welfsels op muren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maximale spanningen die kunnen worden opgenomen door wrijving staan vermeld in STS 
22-2: Stabiliteit tabel 2.14 en worden nogmaals weergegeven in onderstaande tabel 2.5.3.  
  
  

mortel 

beton 

Wapeningsnet 100 mm²/m 
in beide richtingen 
 

mortel 

beton 

Wapeningsnet 100 mm²/m 
in beide richtingen 
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Tabel 2.5.3. Opneembare wrijvingsspanningen naargelang belasting en opleglengte:[kN/m] 

Muurdikte 140 mm 

 

 

 
Tabel 2.5.4. Opneembare wrijvingsspanningen naargelang. belasting en opleglengte: [kN/m] 

Muurdikte 190 mm 
 

 

 

 
 
 
 
 

fvk0 = 0.1 MPa opleglengte (cm)
NEd,gem (kN/m) 7 8 9 10 11 12 13 14

0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3
50 11,3 13,0 14,6 16,2 17,8 19,4 21,0 22,7

100 18,0 20,6 23,1 25,7 28,3 30,9 33,4 36,0
150 24,7 28,2 31,7 35,2 38,8 42,3 45,8 49,3
200 31,3 35,8 40,3 44,8 49,2 53,7 58,2 62,7
250 38,0 43,4 48,9 54,3 59,7 65,1 70,6 76,0

fvk0 = 0.2 MPa opleglengte (cm)
NEd,gem (kN/m) 7 8 9 10 11 12 13 14

0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,7 16,0 17,3 18,7
50 16,0 18,3 20,6 22,9 25,1 27,4 29,7 32,0

100 22,7 25,9 29,1 32,4 35,6 38,9 42,1 45,3
150 29,3 33,5 37,7 41,9 46,1 50,3 54,5 58,7
200 36,0 41,1 46,3 51,4 56,6 61,7 66,9 72,0
250 42,7 48,8 54,9 61,0 67,0 73,1 79,2 85,3

fvk0 = 0.3 MPa opleglengte (cm)
NEd,gem (kN/m) 7 8 9 10 11 12 13 14

0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0
50 20,7 23,6 26,6 29,5 32,5 35,4 38,4 41,3

100 27,3 31,2 35,1 39,0 43,0 46,9 50,8 54,7
150 34,0 38,9 43,7 48,6 53,4 58,3 63,1 68,0
200 40,7 46,5 52,3 58,1 63,9 69,7 75,5 81,3
250 47,3 54,1 60,9 67,6 74,4 81,1 87,9 94,7

fvk0 = 0.1 MPa opleglengte (cm)
NEd,gem (kN/m) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,7
50 9,6 10,9 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 20,5 21,9 23,3 24,6 26,0

100 14,5 16,6 18,6 20,7 22,8 24,8 26,9 29,0 31,1 33,1 35,2 37,3 39,3
150 19,4 22,2 24,9 27,7 30,5 33,3 36,0 38,8 41,6 44,4 47,1 49,9 52,7
200 24,3 27,8 31,3 34,7 38,2 41,7 45,2 48,6 52,1 55,6 59,1 62,5 66,0
250 29,2 33,4 37,6 41,8 45,9 50,1 54,3 58,5 62,6 66,8 71,0 75,2 79,3

fvk0 = 0.2 MPa opleglengte (cm)
NEd,gem (kN/m) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,7 16,0 17,3 18,7 20,0 21,3 22,7 24,0 25,3
50 14,2 16,3 18,3 20,4 22,4 24,4 26,5 28,5 30,5 32,6 34,6 36,6 38,7

100 19,2 21,9 24,6 27,4 30,1 32,8 35,6 38,3 41,1 43,8 46,5 49,3 52,0
150 24,1 27,5 30,9 34,4 37,8 41,3 44,7 48,1 51,6 55,0 58,5 61,9 65,3
200 29,0 33,1 37,3 41,4 45,5 49,7 53,8 58,0 62,1 66,2 70,4 74,5 78,7
250 33,9 38,7 43,6 48,4 53,3 58,1 62,9 67,8 72,6 77,5 82,3 87,2 92,0

fvk0 = 0.3 MPa opleglengte (cm)
NEd,gem (kN/m) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0
50 18,9 21,6 24,3 27,0 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 45,9 48,6 51,3

100 23,8 27,2 30,6 34,0 37,4 40,8 44,2 47,6 51,1 54,5 57,9 61,3 64,7
150 28,7 32,8 36,9 41,1 45,2 49,3 53,4 57,5 61,6 65,7 69,8 73,9 78,0
200 33,6 38,5 43,3 48,1 52,9 57,7 62,5 67,3 72,1 76,9 81,7 86,5 91,3
250 38,6 44,1 49,6 55,1 60,6 66,1 71,6 77,1 82,6 88,1 93,6 99,2 104,7
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2.5.5.6.  Het voorzien van verbindingswapeningen tussen wand en vloer 
Indien de weerstand door wrijving niet volstaat, moet men bijkomende mechanische 
verbindingen toepassen. In dit geval moeten deze in staat zijn om de volledige totale vereiste 
weerstand op te nemen. De benodigde staalsecties zijn weergegeven in onderstaande tabel 
2.5.5. Eveneens worden hierna voorbeelden van praktische uitvoering gegeven. 
Tabel 2.5.5. Bijkomende wapening naargelang van de over te brengen krachten 

Overdracht per toegevoegde mechanische verbinding in staal  
Benodigde sectie (per meter)  

Over te brengen kracht 
(kN/m) Betonstaal staven (S500) Gewoon staal (S355) 

8 16 mm² 25 mm² 
16 32 mm² 50 mm² 
32 65 mm² 100 mm² 
40 80 mm² 125 mm² 
80 160 mm² 250 mm² 

Eveneens moet de snijlijn van de verbinding muur/vloer bestaan uit een horizontale koppeling 
(bv. een ringbalk) die in staat is om te weerstaan aan een trekkracht van 70 kN. Deze 
weerstand kan bereikt worden met behulp van de hierna voorgestelde configuraties en de 
staalsecties, zoals hierna aangegeven: 

o wapening (BE500S): 1Ø14, 2Ø10, 3 of 4Ø8; 
o lintvoegwapening in de lintvoegen van het metselwerk; 
o samenwerking van de wapeningen van de vloeren over een breedte van min. 

60 cm en deze van de muur/ringbalk. In dit geval zijn bijkomende dwarse 
versterkingen noodzakelijk. 

In onderstaande voorbeelden wordt aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldaan. 
2.5.5.6.1. Voorbeelden van constructieve schikkingen in de draagrichting van het welfsel 
Voorbeeld 1: Verbinding tussen een vloer in ter plaatse gestort beton en een steunmuur.  
Geval van een spouwmuur 
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Voorbeeld 2: Verbinding tussen een vloer in ter plaatse gestort beton en een steunmuur.  
Geval van een massieve muur. 
 

  
 
Voorbeeld 3: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur.  
Directe opleg van de vloerelementen. Geval met een gewapende druklaag. 
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Voorbeeld 4: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur. Directe opleg van de 
vloerelementen.  
Geval met een gewapende druklaag. Variante van ringbalk. 
 

  
Voorbeeld 5: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur. Directe opleg van de 
vloerelementen.  
Geval met een gewapende druklaag. Variante van ringbalk. 
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Voorbeeld 6: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur. Directe opleg van de 
vloerelementen. Geen gewapende druklaag.  
Variante van ringbalk. 

  
 

  
 
Voorbeeld 7: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur. Directe opleg van de 
vloerelementen. Geen gewapende druklaag.  
Ringbalk met lintvoegwapening. 
 

  
  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 
 

65 

2.5.5.6.2. Voorbeelden van constructieve schikkingen in de dwarsrichting van het welfsel.  
Deze schikkingen zijn noodzakelijk om de diafragmawerking van het welfsel te verzekeren. 
Voorbeeld 8: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur. Directe opleg van de 
vloerelementen.   
Geval van een gewapende druklaag. 

  
 
Voorbeeld 9: Verbinding tussen kanaalvloerplaten en een muur. Directe opleg van de 
vloerelementen. Geval met een gewapende druklaag. Variante van ringbalk. 
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Voorbeeld 10: Verbinding tussen holle vloerplaten en een muur. Indirecte (of directe) opleg 
van de vloerelementen.  
Geen gewapende druklaag, Hamerkop. 
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2.5.6.3.  Bijkomende constructieve schikkingen 
Voorbeeld 11: Hoekwapening van een ringbalk.  
Verbinding tussen buitenmuur en buitenmuur 
 

   

  
Uitleg bij voorbeeld 11 
De continuïteit van de wapeningen in de ringbalk aan de verbindingen muur/muur is 
fundamenteel voor de weerstand van de gehele structuur. Daarom worden zulke lengtes van 
de wapeningen voorzien. Voorbeeld 11 geeft het geval weer waar de langswapening van de 
ringbalk bestaat uit een enkele staaf  14.  
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Voorbeeld 12: verbinding vloer-binnenmuur 
 

  
 
                         snede B-B cf. voorbeeld 7 
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Constructieve schikkingen in de dwarsrichting van het welfsel. Deze schikkingen zijn 
noodzakelijk om de diafragmawerking van het welfsel te verzekeren 

2.5.6. Opleg van balken, lateien en stalen profielen op dragende muren  
De opleg van balken, lateien en stalen profielen volgt uit de stabiliteitsberekeningen volgens 
NBN EN 1996-1-1 . Men moet tevens rekeninghouden met de voorschriften van NBN EN 1992-
1-1 . Er wordt hiervoor verwezen naar STS 22-2:Stabiliteit §2.2.7. 
Noot: Bij ontstentenis van exacte gegevens kan men een eerste indicatie van de opleglengte 
bekomen door uit te gaan van een toelaatbare druk = (1/10) x verklaarde genormaliseerde 
druksterkte metselsteen. 

Geprefabriceerde balken moeten in een mortellaag worden gelegd, zodat:  

• de verticale belasting gelijkmatig op het metselwerk wordt overgedragen; 

• de horizontale belastingen van de balken en lateien in het muurvlak kunnen worden 
overgedragen op het metselwerk door voldoende wrijving.  

Indien de vrees bestaat dat de belasting te excentrisch is of de verse mortel te veel wordt 
weggedrukt onder het gewicht van de betonbalk of stalen balk, verdient het aanbeveling om in 
een profiel (bijvoorbeeld neopreen) of staaf te voorzien in het mortelbed die bij voorkeur een 
elasticiteitsmodulus heeft die kleiner is dan deze van de mortel. Op die manier wordt de 
belasting van het eigengewicht zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de muur. 
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Figuur 2.5.19. Opleg van balken op metselwerk 

 
Indien de balk loodrecht op het muurvlak loopt en de nodige oplegoppervlakte niet kan 
gerealiseerd worden door de breedte van de balk en muur, moet een verdeelbalk gebruikt 
worden om de nodige oplegoppervlakte te realiseren. Dit kan gebeuren door een verdeelbalk 
onder de balk en in het muurvlak of door een ingewerkte verdeelbalk (zie fig. 2.5.19). 
Bij wanden, gemaakt met groep 1 metselstenen wordt de weerstand van de wand bepaald 
volgens STS 22-2:Stabiliteit(§2.2.8:Puntlasten). 
Bij wanden vervaardigd met metselstenen van groep 2, 3, en 4, mag de geconcentreerde 
belasting niet groter zijn dan de rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk (zie STS 
22-2:Stabiliteit §2.2.8).  
De geconcentreerde last behoort te zijn opgelegd op groep 1-stenen of een ander massief 
materiaal (bv. een betonverdeelbalk) met een lengte gelijk aan de vereiste opleglengte 
vermeerderd met een lengte aan iedere zijde die is gebaseerd op een spreiding van 60° tot de 
onderzijde van het materiaal. Bij een oplegging aan de rand van de wand is de extra lengte 
slechts aan een zijde vereist. 
 
Figuur 2.5.20. Minimale afmeting van groep 1 steen of verdeelbalk onder de geconcentreerde last 

  
Als de geconcentreerde last is uitgeoefend door een verdeelbalk met een geschikte stijfheid 
en een breedte gelijk aan de dikte van de wand, een hoogte groter dan 200 mm en een lengte 
groter dan driemaal de opleglengte van de belasting, behoort de rekenwaarde van de 
drukspanning onder geconcentreerde last niet groter te zijn dan 1,5 fd. 
Zoals al vermeld in §2.5.5 is het voor gebouwen van meer dan 2 verdiepingen in zones van 
lage aardbevingsactiviteit en voor gebouwen in zones van matige aardbevingsactiviteit (zie 
STS 22-2:Stabiliteit) nodig om voldoende stevige verbindingen te maken tussen de muren 
(langse en dwarse verstijvingsmuren: zie § 2.5.1) en tussen de dragende muren en de balken. 
Ter plaatse van de opleggingen hebben we een discontinuïteit in het metselwerk en is het 
metselwerk kwetsbaar.  
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Daarom is het nodig om in voormelde zones een minimale opleg van de balken van 30 cm te 
voorzien in alle zones waarvoor geldt: 

0,6 < 𝛾𝛾𝐼𝐼𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆  (zie tabel 2.5.2) 

Het plaatsen van extra verticale en/of horizontale wapening rond de openingen in het 
metselwerk versterkt eveneens de weerstand van het metselwerk tegen horizontale 
belastingen 
Figuur 2.5.21. Wapening rond openingen in het metselwerk 

 

 
 

2.6. Spouwbladen 
Een spouwmuur bestaat uit: 

• een binnenspouwblad, dat een al dan niet dragende functie uitoefent en waaraan 
tevens eisen kunnen gesteld worden van thermische isolatie, akoestische isolatie, 
brandweerstand, enz.; 

• een luchtspouw (zeer weinig verlucht, matig verlucht, of sterk verlucht) die geheel of 
gedeeltelijk kan worden opgevuld met een thermisch isolerend materiaal en eventueel 
een dampscherm; 

• een buitenspouwblad, al dan niet afgewerkt met buitenpleister of verflagen, dat 
bescherming biedt aan de thermische isolatie en het binnenspouwblad en dat tevens 
een esthetische functie kan vervullen, maar in de regel geen dragende functie vervult. 
Om de stabiliteit van het buitenspouwblad te verzekeren, wordt deze aan het 
binnenspouwblad verbonden met spouwankers.  

 
De spouwankers of muurankers moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het STS 22-
1(materialen/hulpstukken)en hebben CE AVCP 3 en worde geschikt verklaard voor gebruik in 
blootstellingsklasse MX3. Zij beschikken bij voorkeur over een productcertificaat (zie STS 22-
1,§2.1.4).  
Het aantal spouwankers per m2 metselwerk wordt bepaald door berekening of proeven op 
basis van: 

• de buigsterkte, afschuifsterkte van het metselwerk, evenals de stijfheid (E-modulus en 
traagheidsmoment); 

• de eigenschappen van het spouwanker (zie STS 22-1,§2.4.1). 
Bij ontstentenis van bovenstaande gegevens kan men zich richten naar de indicatieve tabel 
2.6.1. 
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Indien men het buitenspouwblad niet meerekent in de stabiliteit van het gebouw en enkel laat 
dienst doen als regenscherm of beschermende functie van bv.: de isolatie, of ten gevolge van 
andere weersinvloeden, dient te worden voorzien in een hoeveelheid spouwhaken van 
minimum 5 stuks/m², gelijkmatig verdeeld (zie fig.2.6.1 en §2.9:”Bewegingsvoegen”).  
 
Figuur 2.6.1. Gelijkmatige verdeling spouwhaken 

 

 
 

 
 
Indien hiervan wordt afgeweken, en indien het aantal niet bepaald is door berekening of 
beproeving, mag men zich baseren op indicatieve tabel 2.6.1. 
  
Tabel 2.6.1. Indicatie aantal spouwhaken/m² 

Binnenspouwblad Buitenspouwblad Spouwbreedte Ø anker nmin 
140 90 ≤ 140 mm ≥ 4,0 mm 6 
140 90 ≤ 140 mm ≥ 5,0 mm 5 
140 70/65 ≤ 140 mm ≥ 4,0 mm 6,5 
140 70/65 ≤ 140 mm ≥ 5,0 mm 6,0 

Bij nog grotere afwijkingen in spouwbreedte en/of buitenspouwblad, gaat men de 
gelijkwaardigheid na met de traditionele situatie (zie STS 22-2:Stabiliteit).  
Noot:  

1. spouwhaken zijn een koudebrug die des te belangrijker is naarmate het 
binnenspouwblad een betere thermische geleider is. 

2. De eigenschappen van de spouwhaken in de spouw worden bepaald door de 
materiaaleigenschappen de vormkenmerken(i.v.m. knik) en de uittrekwaarden uit het 
metselwerk. 

3. Spouwhaken moeten voldoende stevig zijn om enerzijds horizontale krachten van het 
buitenspouwblad naar het binnenspouwblad over te dragen, de stabiliteit van het 
buitenspouwblad te verzekeren en anderzijds toch voldoende de onafhankelijke 
beweging van het buitenspouwblad tegenover het binnenspouwblad toe te laten. 

4. Indien de spouwhaken tot op de hoek aangebracht worden, moet de hoek gezien 
worden als een starre verbinding en moet hiermee rekening gehouden worden in de 
bepaling van de bewegingsvoegen. (zie §2.10 “Bewegingsvoegen”). 

Indien nodig gebruikt men bewegingsvrije ankers. De producent verklaart in dat geval de 
maximaal toelaatbare beweging van het spouwanker. 
Spouwankers en “head restraint” glijankers voor buitenspouwbladen zijn zodanig ontworpen 
dat zij doorstroming van het water van het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad 
verhinderen. Dit kan worden bekomen via een waterdrup in het spouwanker, het aanbrengen 
van een hiervoor geëigende clip, of een hellingsanker dat van het binnenspouwblad afhelt naar 
het buitenspouwblad. De fabrikant van de spouwankers verklaart het bereik van 
hellingsverschil van de hellingsankers, waarbinnen deze kunnen gebruikt worden. 
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Het materiaal en de bescherming van de spouwankers wordt bepaald door de 
omgevingsklasse (zie §2.14.3.2.3). 
De koudebrugwerking moet zo klein mogelijk gehouden worden(zie STS 22-3:-Thermische 
Isolatie). 
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de codes van goede praktijk aangaande 
‘Uitvoering van metselwerk’ en ‘Referentiedetails voor spouwmuren’. 

2.7. Dakaansluitingen tegen doorgaande gevels 
Wanneer een dakvlak aan de zijkant of bovenkant tegen een doorgaande gevel aankomt, 
moeten de nodige voorzieningen getroffen worden om een goede waterafvoer te verzekeren.  
Daarom worden zogenaamde loketten (verspringende stroken lood of zink), ingewerkt met een 
dikte die in de regel 1,5 mm à 2 mm bedraagt. Deze moeten tegen het binnenspouwblad 
omhoog worden gezet om indringend water degelijk af te voeren. De loketten verspringen om 
de twee, drie of meer lagen naargelang de helling van het dak en de breedte van het loket die 
maximaal 400 mm bedraagt(zie fig. 2.7.2) (Voor de duidelijkheid van de figuur is niet overal de 
isolatie en dakafwerking getekend). De loketten die dus trapsgewijs in het metselwerk worden 
opgenomen, zijn in de spouw en het buitenspouwblad aan beide zijden voorzien van een 
opgezette rand. Uiteraard bevindt de hoogste opgezette rand zich aan de bovenzijde, zodat 
het water aan de benedenzijde overloopt en altijd op een lager liggend loket terecht komt. Het 
water dat op het loket terecht komt moet via een open stootvoeg in het metselwerk worden 
afgevoerd. Per loket moet daarom minimaal een open stootvoeg zijn aangebracht. 
Figuur 2.7.1. Principeschets loket en nokloket 

 
De overlapping bedraagt in de regel 50 à 100 mm 
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Figuur 2.7.2. Principeschets plaatsing loketten.  

  
Noot: Deze detaillering omvat een bouwknoop die bij de EPB berekening in rekening moet gebracht worden (contact 
tussen buitengevel en binnenmuur doorheen de isolatie) 

 
Figuur 2.7.3. Breedte loketten bij verspringen in functie van aantal lagen 

   
Bij de aansluiting van een hellend dak met opgaand metselwerk, wordt met een opstaande 
loodstrook een eerste aansluiting gerealiseerd. Deze loodstrook wordt over de dakpannen 
aangebracht en met een opstand van minimum 100 mm vastgezet in het metselwerk. Hier 
overheen worden de loketten aangebracht. 
Indien het dagvlak aan de bovenkant tegen de muur komt, wordt de aansluiting eveneens met 
loodstroken afgedicht. Deze hebben een maximale lengte van 1000 mm, wegens de hoge 
krimp en uitzetting. De overlapping bedraagt minstens 50 à 100 mm. 
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Figuur 2.7.4. Aansluiting van bovenkant dagvlak tegen muur 

  
Er wordt voor meer details verwezen naar de “Codes van goede praktijk” over 
‘Dakaansluitingen tegen doorgaande gevels’. 
  

 

2.8. Aansluitingen aan schouwen 
Bij aansluitingen aan schouwen worden dezelfde principes toegepast als bij aansluitingen 
tegen doorgaande gevels.  
Aan de voet van de schoorsteen wordt een voetlood aangebracht dat omhoog wordt gezet 
tegen het binnenspouwblad zoals bij dakaansluitingen tegen doorgaande gevels indien het 
dagvlak aan de bovenkant tegen de muur komt. Deze hebben een maximale lengte van 1000 
mm, wegens de hoge krimp en uitzetting. De overlapping bedraagt minstens 50 mm. 
Aan de zijkanten worden loketten ingewerkt zoals bij de dakaansluiting tegen doorgaande 
gevels. Deze moeten tegen het binnenspouwblad omhoog worden gezet om indringend water 
degelijk af te voeren. De loketten verspringen om de twee, drie of meer lagen naargelang de 
helling van het dak en de breedte van het loket. Voor het uitzicht neemt men loketten van 
dezelfde breedte. De overlapping bedraagt 50 à 100 mm. Bij de buitenste loketten moet er 
rekening mee gehouden worden dat zij 100 mm om de hoek kunnen geplooid worden (zie 
Figuur 2.8.1 et Figuur 2.8.2). Over de pannen en onder de loketten wordt een strook lood 
(zijlood) aangebracht.  
Bij een doorgang van de schouw in het schuine dagvlak wordt aan de hoogste kant een gootje 
gemaakt om het regenwater naar de zijkant af te voeren. Ook hier wordt de loodstrook (of 
zinkstrook) in de spouw opgeplooid tegen het binnenspouwblad. De hoogte tegen het 
metselwerk en onder de dakpannen moet voldoende zijn om waterindringing te vermijden. 
Boven het voetlood en de loketten worden stootvoegen open gelaten om het eventueel 
ingedrongen water oordeelkundig af te voeren. 
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Figuur 2.8.1. Zijaanzicht aansluiting aan schouwen 

  
Figuur 2.8.2. Principeschets van aansluiting dak aan schouw 

   

2.9. Regenwering 
Metselwerk dat sterk is blootgesteld aan zware slagregens en vorst/dooi cycli zoals in:  

• tuinmuren met een afdekking zonder oversteek; 

• vrijstaande muurtjes met een afdekking zonder oversteek; 

• grondkerende muren; 

• muren onder water; 
moeten uitgevoerd worden in materialen die hiervoor geschikt zijn (zie § 2.14.3.2.1). Deze 
muren hebben wegens een hoge vochtbelasting een verhoogd risico op: 

• bevuiling; 

• uitbloeiingen; 

• vergrauwing; 

• mosgroei. 
Dit risico kan beperkt worden door een juiste detaillering. Het beperken van de regenbelasting 
begint bij de dakrand. Daarom verdient het de voorkeur deze uit te kragen ten opzichte van het 
onderliggend gevelvlak. (bv. zie figuur 2.9.1) 
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Figuur 2.9.1. Principeschets gevelbescherming door overkraging 

  
Om een voldoende bescherming te bieden aan het onderliggende gevelmetselwerk bedraagt 
de oversteek (L) minstens ¼ van de te beschermen gevelhoogte (H) (zie figuur 2.9.2). 
Figuur 2.9.2. Principe van oversteek 
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Figuur 2.9.3. Gevolgen van verscheidene soorten bescherming 

  
Van belang zijn verder de dorpels onder de ramen. Dorpels worden hygrisch zwaar belast door 
van het glas aflopend water. Zeker bij grote glasvlakken in deze belasting zeer hoog. Ze 
moeten dan ook uitkragen ten opzichte van het onderliggend gevelvlak, terwijl aan de zijkanten 
de dorpelrand moet verhinderen dat het water daar in de spouw lekt. Het dorpelvlak zelf moet 
van het raam weg afhellen en onderaan moet een druipneus worden voorzien. 
Zoals vermeld in §2.6, moeten correcte waterkeringen te worden toegepast. Dit is niet alleen 
nodig boven alle openingen maar ook overal waar de spouw gesloten wordt of waar de isolatie 
stopt. De waterafvoer boven openingen moet correct gebeuren, en best door gebruik te maken 
van bijvoorbeeld afvoerpijpjes die het water volledig opvangen en ver genoeg van het gevelvlak 
laten aflopen, dit om het risico op plaatselijke uitbloeiingen te verminderen of aflopen op de 
ramen en aantasting van de glasoppervlakken te vermijden (zie §2.11). De lintvoeg moet ter 
plaatse van de open stootvoegen onderbroken worden. 
Figuur 2.9.4. Voorbeeld van een gebrekkige waterafvoer 
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2.10.  Bewegingsvoegen 
2.10.1. Algemeen 
Verticale en horizontale bewegingsvoegen moeten voorzien worden om de gevolgen van 
thermische uitzetting of vochtexpansie en –krimp alsook kruip, afbuiging en andere mogelijke 
effecten van inwendige spanningen veroorzaakt door verticale of horizontale belasting op te 
vangen zonder dat het metselwerk schade oploopt. 
De plaatsing van bewegingsvoegen mag de structurele werking van het metselwerk niet in het 
gedrang brengen. 
Bij het ontwerpen van bewegingsvoegen moet men rekening houden met: 

• de aard van de metselelementen, mortel en hun karakteristieken op het vlak van 
hygrometrische krimp en zwel; 

• de geometrie van de constructie en in het bijzonder de openingen en de verhoudingen 
tussen de panelen, evenals de plaats van vaste punten van de muurconstructie; 

• de inklemmingen; 

• de reactie van het metselwerk op langetijd- en kortetijdbelasting; 

• de reactie van het metselwerk op thermische en weersinvloeden; 

• de brandweerstand; 

• eisen voortkomend uit de noodzaak van akoestische en thermische isolatie; 

• het al dan niet aanwezig zijn van wapeningen. 
Bewegingsvoegen moeten zo ontworpen en geplaatst worden dat voorzienbare bewegingen, 
zowel reversibele als irreversibele, kunnen plaats vinden zonder dat het metselwerk schade 
lijdt.  
Alle bewegingsvoegen moeten doorheen de volledige dikte van de muur gaan, of door het 
buitenblad van spouwmuren en elke bekleding die onvoldoende soepel is om de beweging op 
te vangen. 
Glijvlakken moeten worden voorzien om het onderling verschuiven van onderdelen toe te laten 
en om trek- en schuifspanningen in de elementen te verminderen. 
In buitenmuren moeten de bewegingsvoegen zo uitgevoerd worden dat water kan 
geëvacueerd worden zonder schade voor het metselwerk en zonder penetratie naar de 
binnenkant van het gebouw. 

2.10.2.  Onderscheid tussen zetvoegen en bewegingsvoegen 
Zetvoegen zijn voegen die verscheidene bouwdelen volledig van elkaar scheiden (bv. om 
zettingsverschillen op te vangen). 
Bewegingsvoegen of uitzettingsvoegen zijn voegen in het metselwerk die bedoeld zijn om 
hygrometrische en thermische schommelingen op te vangen. Onder invloed van een 
verhoging van de vochtigheidsgraad en/of temperatuur zet het metselwerk uit en staat het 
onder drukspanning. Metselwerk weerstaat goed aan druk en ondervindt hier dus geen 
nadelige gevolgen van. Onder invloed van een verlaging van de vochtigheidsgraad en/of 
temperatuur krimpt het metselwerk en ontstaan er trekspanningen. Metselwerk weerstaat 
slecht aan trek en daarom moeten de ontoelaatbare trekspanningen opgevangen worden door: 

• het plaatsen van bewegingsvoegen; 

• het plaatsen van lintvoegwapeningen, die deze trekspanningen wel kunnen opvangen. 
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2.10.3. Plaats van de bewegingsvoegen 
De plaats van de bewegingsvoegen wordt onder meer bepaald door de geometrie van het 
gebouw en is afhankelijk van het muurtype en specifieke bouwdetails (bv. achter regenafvoer). 
In voorkomend geval worden zij geplaatst: 

• bij voorkeur bij discontinuïteiten in de geometrie van het metselwerk; 

• bij voorkeur bij discontinuïteiten in de belasting van het metselwerk. 
Figuur 2.10.1. Voorkeurplaatsen van bewegingsvoegen 

 
2.10.4. Afstand tussen de verticale bewegingsvoegen 
De afstand tussen bewegingsvoegen wordt onder meer bepaald door: 

• de geometrie en het concept van het gebouw; 

• de hygrometrische krimp en zwel van de metselstenen; 

• de thermische krimp en zwelling van de metselstenen. 
NBN EN 1996-2 ANB vermeldt de maximale afstand tussen de bewegingsvoegen van 
ongewapende niet dragende buitenwanden in functie van het type metselsteen, zoals in de 
tweede kolom van onderstaande tabel 2.10.1.  
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Tabel 2.10.1. Afstanden tussen bewegingsvoegen 
Metselwerk 
opgetrokken met: 

Afstand tussen de verticale 
voegen volgens ANB van 

Eurocode 6-2 

Afstand tussen verticale 
voegen indien onder-
staande voorwaarden 

vervuld zijn 
Metselbaksteen 12 m 18 m 
Metselsteen van kalkzandsteen 6 m 8 m 
Betonmetselsteen 6 m 8 m 
Geautoclaveerde cellenbet-
onsteen 6 m 6 m 

Metselsteen van natuursteen 12 m 18 m 
Noot: 
De afstand van de eerste verticale voeg tot een ingeklemde verticale voeg mag niet groter zijn 
dan de helft van boven vermelde afstanden 
 

De noot in bovenstaande tabel is algemeen geldig: vanaf een vast punt in het buitengevelmetselwerk 
mag de afstand tot de eerste verticale bewegingsvoeg niet groter zijn dan de helft van de vermelde 
waarden. Indien er geen vaste constructieve punten zijn wordt het midden tussen twee 
bewegingsvoegen beschouwd als een vast punt en is de maximale totale afstand tussen twee 
bewegingsvoegen gelijk aan de vermelde waarden 

De tabel van Eurocode 6-2-ANB houdt geen rekening met de uitvoeringswijze van de 
buitenwand. Mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, mogen deze afstanden verhoogd 
worden. Deze voorwaarden worden onder meer bepaald door: 

• de keuze van het materiaal (steen en mortel)en de combinatie ervan - zie §2.10.4.1; 

• de graad van bewegingsvrijheid van het buitenspouwblad – zie §2.10.4.2; 

• de aanwezigheid van verzwakkingen (bv. openingen) in het metselwerk, de plaats, de 
grootte en de onderlinge afstand ervan – zie §2.10.4.3; 

• de blootstelling aan hygrometrische en thermische schommelingen, de kleur, …- zie 
§2.10.4.4; 

• het gebruik van lintvoegwapening. 
In de paragrafen 2.10.4.1 tot 2.10.4.4 worden deze invloedparameters verder besproken. 
Indien aan al deze vermelde voorwaarden voldaan wordt, mag men de afstand tussen de 
verticale bewegingsvoegen vergroten tot de waarden in de derde kolom van tabel 2.10.1. 
2.10.4.1. Invloed van de gebruikte metselmaterialen 
De afstand tussen de bewegingsvoegen is onder meer afhankelijk van thermische en de 
hygrometrische de krimp en zwel van de metselsteen. Voor betonmetselstenen en voor 
kalkzandsteen voor buitenzichtmetselwerk wordt de eis opgelegd, dat de hygrometrische krimp 
en zwel maximaal 0,45 mm/m mag bedragen. Voor bakstenen mag men aannemen dat deze 
steeds < 0,1 mm/m (zie tabel 2.10.2). 
Tabel 2.10.2. Hygrometrische krimp en zwel van metselstenen voor buitenmetselwerk 

Metselwerk dat opgetrokken is met Hygrometrische krimp en zwel 
Metselbaksteen ≤ 0,1 mm/m 
Metselsteen van kalkzandsteen ≤ 0,45 mm/m 
Betonmetselsteen ≤ 0,45 mm/m 
Geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen ≤ 0,6 mm/m 
Metselsteen van natuursteen ≤ 0,1 mm/m 
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Ter informatie en bij ontstentenis van specifieke gegevens van de producent van de 
metselstenen mogen de waarden van thermische uitzettingscoëfficiënt van onderstaande tabel 
2.10.3 aangenomen worden. 
Tabel 2.10.3. Thermische eigenschappen van metselwerk 

Metselwerk dat opgetrokken is met Thermische uitzettingscoëfficiënt 
αt, 10-6/K 

Metselbaksteen 4 tot 8 
Metselsteen van kalkzandsteen 7 tot 11 
Betonmetselsteen 6 tot 12 
Geautoclaveerde cellenbetonmetselsteen 7 tot 9 

Metselsteen van natuursteen 
magmatisch 5 tot 9 
sedimentair 2 tot 7 
metamorf 1 tot 18 

De mortel moet zo gekozen worden dat hij een goede aanhechting geeft aan de metselsteen 
(naargelang de initiële wateropzuiging) en voldoende soepel is om eventuele bewegingen op 
te kunnen vangen. Hij staat tevens mee in voor een voldoende buigstijfheid van het 
buitenspouwblad om de overdracht van de horizontale belasting (wind) naar het 
binnenspouwblad via de spouwhaken over te dragen. Hoe beter de hechting tussen mortel en 
steen, hoe kleiner het risico op scheurvorming. 
Het is dus belangrijk om de mortel te kiezen volgens:  

• de initiële wateropslorping ingeval van gebruik van bakstenen (IW-klasse: zie STS 22-
1:Materialen,§ 2.2.1 “Metselbakstenen”); 

• door de fabrikant verklaarde karakteristieken van de metselstenen van kalkzandsteen; 

• de wateropslorping door capillariteit bij gebruik van betonmetselstenen (zie STS 22-
1:Materialen,§2.2.3 “Betonmetselstenen”); 

• de door de fabrikant verklaarde karakteristieken van de geautoclaveerde 
cellenbetonmetselstenen. 

2.10.4.2. De graad van bewegingsvrijheid van het buitenspouwblad. 
Zoals beschreven in §2.6, wordt de spouw zo voorzien dat het binnendringend water terug 
naar de buitenzijde van het gebouw geleid wordt. Dit gebeurt door een waterkeringslaag over 
de hele breedte van het buitenspouwblad door te laten lopen. Deze laag laat tevens een 
voldoende onafhankelijke glijbeweging toe van het buitenspouwblad tegenover het 
binnenspouwblad. 
De verbindingen tussen het buitenspouwblad en het binnenspouwblad moeten zo opgevat zijn 
dat ze elkaars bewegingen niet hinderen. Het aantal spouwhaken blijft daarom beperkt tot 5 
spouwhaken / m² in het geval van een traditionele spouwbreedte tot 100 mm en een 
buitenspouwblad van 90 mm. De spouwhaken worden gelijkmatig verdeeld over het oppervlak. 
De aandacht wordt nogmaals gevestigd op de bewegingsvrijheid van het buitenspouwblad 
tegenover het binnenspouwblad die de spouwankers moeten toelaten. Indien bepaalde ankers 
gebruikt worden die deze beweging niet toelaten, houdt men zich aan de waarden en de 
richtlijnen van NBN EN 1996-2 + ANB.  
Indien de spouwhaken tot op de hoek aangebracht worden moet dit gezien worden als een 
starre verbinding. In dit geval voorziet  men in:  

• ofwel een bewegingsvoeg op een afstand van de hoek die kleiner is dan de halve 
afstand tussen twee bewegingsvoegen; 

• ofwel een bewegingsvoeg op de hoek. 
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Figuur 2.10.2. Spouwhaken tot aan de hoek en de bewegingsvoeg op de hoek 

  
Indien de spouwhaken aangebracht worden vanaf 0,8 m van de hoek, kan de hoek beschouwd 
worden als een bewegingsvoeg, aangezien men dan voldoende bewegingsvrijheid toelaat en 
de hoek niet meer als een starre verbinding beschouwt. De weerstand tegen windbelasting 
moet in ieder geval gegarandeerd zijn. 
Figuur 2.10.3. Spouwhaken op 0,8 m van de hoek 

  
2.10.4.3. De aanwezigheid van verzwakkingen (bv. openingen) in het metselwerk, de 
plaats, de grootte en de onderlinge afstand ervan. 
Raam- en deuromlijstingen en profielen moeten zo opgevat en gemonteerd worden dat zij de 
onafhankelijke beweging van het buitenspouwblad tegenover het binnenspouwblad niet 
hinderen. Indien de deur en raamomlijstingen een vaste verbinding maken tussen 
buitenspouwblad en binnenspouwblad moet dit gezien worden als een starre verbinding en is 
het aan te raden links en rechts van deze openingen een bewegingsvoeg te voorzien of 
voldoende muurwapening boven en onder de openingen. Dit geldt evenzeer voor andere 
verstijvers (balken, kolommen, balkons …) die uit constructieve overwegingen geplaatst 
worden. Indien de voormelde bewegingsvoegen hier niet kunnen geplaatst worden, moet de 
eerstvolgende voeg geplaatst worden op maximaal de halve afstand van de normale afstand 
tussen bewegingsvoegen. 
Openingen in het metselwerk, zoals ramen en deuren, zijn verzwakkingen in het metselwerk. 
Aan de hoeken veroorzaken deze discontinuïteiten extra spanningen, die moeten worden 
opgevangen. 
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Figuur 2.10.4. Scheurbeeld bij openingen in het metselwerk 

  
Dit kan men opvangen door het nemen van extra maatregelen zoals: 

• extra voegen te voorzien links en rechts van de openingen in het metselwerk; 

• het plaatsen van een muurwapening in de voegen onder en boven de openingen.  
De hoeveelheid muurwapening is afhankelijk van:  

o het gebruikte materiaal; 
o de afstand tussen de bewegingsvoegen; 
o het concept; … 

Het nemen van extra maatregelen moet in elk geval gebeuren bij het overschrijden van de 
afstand tussen de bewegingsvoegen van de tweede kolom van tabel 2.10.1:  
2.10.4.4. Blootstelling aan hygrometrische en thermische schommelingen 
Het is aanbevolen het gebouw zo te ontwerpen dat de regenbelasting op het buitenspouwblad 
beperkt wordt. Indien hiervan afgeweken wordt (bv. om architecturale redenen), moet men 
rekening houden met: 

• een verhoogde hygrometrische krimp- en zwelwerking; 

• een verhoogd risico op bevuiling, mosgroei, … 
Dit is des te meer het geval indien de muur gericht is naar de Z tot NW-kant. 
Muren die gericht staan naar ZO-Z-ZW-kant kunnen op warme zomerdagen opgewarmd 
worden tot ongeveer 70°C in de namiddag. Tegen de volgende dag “s morgens koelen ze dan 
weer af tot ongeveer18°C. Dit zijn thermische schokken van meer dan 50°C op een korte 
tijdspanne van ±12u. Op koude winternachten kunnen muren afkoelen tot -20°C wat tegenover 
de zomer een temperatuurverschil inhoudt van 95°C. 
Muren die dus sterk blootgesteld staan aan hygrometrische en thermische schommelingen 
moeten extra aandacht krijgen bij hun opvatting en uitvoering, aangezien voormelde 
temperatuurverschillen bijkomende spanningen in het gevelmetselwerk kunnen veroorzaken. 

2.10.5. Richtlijnen voor verticale bewegingsvoegen bij gewapend metselwerk 
Bij het gebruik van lintvoegwapeningen kan de afstand tussen de bewegingsvoegen vergroot 
worden. De lintvoegwapening kan immers de trekspanningen, die optreden bij krimp van het 
metselwerk, opvangen. 
Zoals al eerder vermeld is het aan te raden boven en onder de openingen in de muur een 
lintvoegwapening te voorzien om de extra spanningen die optreden bij deze discontinuïteiten 
in het metselwerk op te nemen. 
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Figuur 2.10.5. Lintvoegwapening bij discontinuïteiten in het metselwerk 

   
Gebruik bij buitengevelmetselwerk steeds lintvoegwapening die 

• corrosiebestand is in functie van de blootstellingsklasse (zie §2.14.3.2.3); 

• aangepast aan de voegdikte; 

• aangepast is aan de breedte van de mortellaag om nog voldoende dekking te 
garanderen. 

Door een oordeelkundig gebruik van lintvoegwapening kan de afstand tussen de 
bewegingsvoegen verhoogd worden tot 40 % à 50 %. De exacte plaatsing van de 
lintvoegwapening en bewegingsvoegen moet bepaald worden door bevoegde personen. Men 
kan zich hiervoor wenden tot de leverancier van de metselstenen om per gebouw een 
individueel advies te verkrijgen. 

2.10.6. Ontwerp van verticale bewegingsvoegen 
2.10.6.1. Niet-dragende buitengevels 
Tijdens het metselen moet de voeg open gehouden worden. Deze wordt nadien opgevuld met 
een onrotbaar en samendrukbaar materiaal. 
Nadien wordt aan de zichtzijde de voeg opgespoten met een elastisch blijvend materiaal. 
De breedte van de voeg bedraagt 10 mm à 15 mm. 
De spouwhaken worden voorzien op een afstand < 50 cm van de voeg. 
Figuur 2.10.6. Voorbeeld van verticale bewegingsvoeg in niet dragende buitengevels 

  

  
2.10.6.2. Dragende muren 
Tijdens het metselen moet de voeg open gehouden worden om nadien opgevuld te worden 
met een samendrukbaar en onrotbaar materiaal.  
Om bewegingen in de langsrichting toe te laten en in de dwarsrichting tegen te gaan moet alle 
max. 60 cm een glijanker voorzien worden dat voldoet aan NBN EN 845-1 (zie ook figuur 2.10.7 
als voorbeeld). 
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De breedte van de voeg bedraagt 10 mm à 15 mm. 
Figuur 2.10.7. Uitvoering bewegingsvoeg die geen onderlinge beweging in de dwarse richting 
toelaat 

  
In het geval van brandwerend metselwerk moeten de voorschriften gevolgd worden zoals 
vermeld in het STS 22-3:“Brandweerstand”. De brandisolerende lagen in de bewegingsvoegen 
moeten bestaan uit minerale materialen met een smeltpunt hoger dan 1.000°C. Iedere 
verbinding moet strak zijn afgedicht, zodat beweging van de wand de brandwerendheid niet 
nadelig beïnvloedt. Indien andere materialen zijn gebruikt, moet door beproeving zijn 
aangetoond dat zij voldoen aan de criteria E en I (zie deel 4 van EN1366). Bij voorkeur heeft 
de voeg een vorm zoals afgebeeld in figuur 2.10.8. 
Figuur 2.10.8. Voorbeelden van bewegingsvoegen bij brandwerende wanden 

  
2.10.7. Horizontale bewegingsvoegen 
Voorgaande geldt eveneens in verticale richting, waardoor het eveneens nodig kan zijn om 
horizontale bewegingsvoegen te voorzien. Indien horizontale voegen noodzakelijk zijn om 
verticale beweging van een buitenspouwblad van een spouwmuur toe te laten, moet men bij 
het bepalen van de plaats rekening houden met  

• de geometrie van het gebouw, het muurtype en specifieke bouwdetails (zie ook 
§2.10.3). In voorkomend geval worden zij geplaatst: 

o bij voorkeur bij discontinuïteiten in de geometrie van het metselwerk; 
o bij voorkeur bij discontinuïteiten in de belasting van het metselwerk. 

• de keuze van het materiaal (steen en mortel)en de combinatie ervan(zie ook 
§2.10.4.1); 

• de te verwachten verplaatsingen (krimp, kruip, …); 

• de graad van bewegingsvrijheid van het buitenspouwblad (zie ook §2.10.4.2); 

• de aanwezigheid van verzwakkingen (bv. openingen) in het metselwerk, de plaats, de 
grootte en de onderlinge afstand ervan ( zie ook §2.10.4.3); 

• de blootstelling aan hygrometrische en thermische schommelingen, de kleur, … ( zie 
ook §2.10.4.4); 

• de toelaatbare belasting van de geveldrager in functie van de:  
o ondergrond, waarop de geveldrager bevestigd is; 
o de karakteristieken van de geveldrager zelf. 
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Algemeen wordt aangenomen een horizontale bewegingsvoeg te voorzien op een onderlinge 
afstand, niet groter dan 9 m. De dikte van de voeg wordt bepaald door bovenstaande en 
bedraagt in de regel minimaal 10 à 15 mm. 
Figuur 2.10.9. Horizontale bewegingsvoeg door plaatsing drager metselwerk 

 
De horizontale bewegingsvoeg 2, wordt opgevuld zoals bij de verticale bewegingsvoegen  
Figuur 2.10.10. Uitvoering horizontale bewegingsvoeg 

  
Belangrijke opmerkingen: 

• Naargelang de blootstellingsklassen moeten de materialen, waarvan de geveldrager 
gemaakt is en zijn eventuele oppervlakte behandeling voldoen aan de eisen van 
§2.14.3.2.3. 

• Bij voorkeur worden geveldragers gebruikt die in de hoogte en eventueel in de breedte- 
verstelbaar zijn zodat een goede uitlijning in het metselwerk mogelijk is. 

• Om de thermische werking van de geveldrager zoveel mogelijk te beperken moet men: 
o de thermische isolatie rond de contactzone met het binnenspouwblad met zorg 

aanbrengen of herstellen; 
o bij voorkeur werken met een thermische onderbreking tussen de contactplaat 

en het binnenspouwblad (meer informatie kan ingewonnen worden bij de 
producent van de geveldragers).  
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Figuur 2.10.11. Geveldrager met thermische onderbreking 

 

 
 

  

2.11. Vermijden van glasschade door regenwater langs de 
gevels 

Glasschade door gevelwater kan onder allerlei omstandigheden optreden.  
Na het plaatsen van het glas blijven zowel de bouw- en afwerkingsactiviteiten, als de rondom 
het glas liggende gevelmaterialen en elementen een mogelijke bron van schade. 
De meest belangrijke schade-oorzaken zijn: 

• lopers van vrije kalk uit beton, cementmortel, bepleistering op basis van cement en 
sommige steenachtige materialen; 

• lopers van atmosferisch vuil in combinatie met regenwater; 

• spatten van allerhande species die alkalisch zijn. 
  
  

Thermische 
onderbreking 
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Figuur 2.11.1. Lopers van kalk op glas 

  
Aangezien regenwater zelf al bevuild is met stoffen, is contact tussen regenwater en ruit al 
voldoende om de ruit na opdrogen van het regenwater te bevuilen.  
Een goede detaillering kan al veel oplossen.  
Bovenaan de gevelopening is een druiplijst aangewezen, zodat het water dat via de 
waterkering naar buiten is geleid niet over glasoppervlak loopt. De druiplijst moet ook 
voldoende ver van het glasoppervlak zijn aangebracht zodat het afdruipende water niet door 
de wind tot tegen de ruit wordt geblazen. 
Figuur 2.11.2. Vermijden van aflopend water over de glasoppervlakken 

 
Onderaan moet de dorpel voldoende hellend naar buiten worden voorzien om te verhinderen 
dat het neervallende water van de druiplijst niet terugspat tegen het glas. 
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2.12. Sleuven en sparingen in wanden 
2.12.1. Algemeen 
Sleuven en sparingen mogen de stabiliteit van de wand niet benadelen. 
Sleuven en sparingen behoren niet door lateien en andere constructieve elementen, die in de 
wand zijn opgenomen, te gaan. Zij mogen tevens niet worden toegelaten in gewapende 
metselwerkwanden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de ontwerper. 
In spouwmuren moeten de voorzieningen voor sleuven en sparingen apart te worden 
beschouwd voor ieder wandblad. 

2.12.2. Verticale sleuven en sparingen 
De vermindering in weerstand bij verticale belasting, afschuiving en buiging die het gevolg is 
van verticale sleuven en sparingen mag zijn verwaarloosd als dergelijke verticale sleuven en 
sparingen niet dieper zijn dan de waarden van onderstaande tabel 2.12. De diepte van de 
sparing of de sleuf behoort inclusief de diepte van een holte te zijn die is bereikt bij het maken 
van de sparing of de sleuf. Als een grenswaarde is overschreden, behoort de weerstand bij 
verticale belasting, afschuiving en buiging te zijn getoetst door een berekening met de door de 
sleuf of sparing gereduceerde metselwerkdoorsnede.  
Tabel 2.12. Verticale sleuven in het metselwerk 

 Sleuven en sparingen, vervaardigd na 
het uitvoeren van het metselwerk 

Sleuven en sparingen, vervaardigd tij-
dens het uitvoeren van het metselwerk 

Dikte van de wand 
[in mm] 

Max. diepte 
[mm] 

Max. breedte 
[mm] 

Min. resterende 
wanddikte 

[mm] 

Max. breedte 
mm] 

85 – 115 30 100 70 300 
116 – 175 30 125 90 300 
176 – 225 30 150 140 300 
226 – 300 30 175 175 300 
>300 30 200 215 300 
Opmerking 1: De maximale diepte van de sparing of de sleuf behoort inclusief de diepte van een holte te 
zijn die is bereikt bij het vervaardigen van de sparing of de sleuf. 
Opmerking 2: Verticale sleuven die niet verder doorlopen dan een derde van de bouwlaaghoogte boven 
het vloerniveau mogen, als de dikte van de wand 225 mm of meer is, een diepte tot 80 mm en een breedte 
van 120 mm hebben. 
Opmerking 3: De horizontale afstand tussen aangrenzende sleuven of tussen een sleuf en een sparing of 
een opening behoort niet minder dan 225 mm te zijn. 
Opmerking 4: De horizontale afstand tussen twee aangrenzende sparingen, zowel als deze aanwezig zijn 
aan dezelfde zijde als aan tegenover elkaar liggende zijden, of aanwezig zijn tussen een sparing en een 
opening, behoort niet minder dan tweemaal de breedte van de breedste van de twee sparingen te zijn. 
Opmerking 5: De gesommeerde breedte van verticale sleuven en sparingen behoort niet meer te zijn dan 
0,13 maal de lengte van de wand. 

 

2.12.3. Horizontale en schuine sleuven 
Horizontale en schuine sleuven worden niet toegelaten zonder berekening. In dit geval wordt 
de weerstand bij verticale belasting, afschuiving en buiging bepaald door een berekening 
waarbij de gereduceerde dwarsdoorsnede in rekening is gebracht. 
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Figuur 2.12. Horizontale en schuine sleuven zijn enkel toegelaten mits nazichtberekening 

  
 

2.13. Opvoegen van metselwerk 
2.13.1. Algemeen 
Opvoegen van metselwerk gebeurt meestal met hydraulische mortels (met cement of 
hydraulische kalk). Soms worden ook mortels gebruikt die verharden door reactie met CO2 uit 
de lucht (kalkhydtraat) of een combinatie van beide (bastaardmortels).Bij gelijmd metselwerk 
wordt niet overgegaan tot opvoegen en daarom komt dit soort metselwerk hier niet aan bod. 
Het opvoegen kan gebeuren: 

• “achter de hand”, waarbij de metser tijdens het metselen de voegen doorstrijkt vóór 
verharding van de metselmortel. Daarbij wordt zo nodig metselmortel bijgevuld om de 
continuïteit van de voeg te verzekeren 

• na uitvoering en verharding van het metselwerk. Dit metselwerk wordt doorgaans 
uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer van voegwerken.  

Aangezien het “achter de hand” opvoegen wordt uitgevoerd door de metser zonder speciale 
voorbereiding (zelfs niet uitkrabben) en met de metselmortel, wordt dit in deze paragraaf niet 
behandeld. 
In het geval van decoratief metselwerk wordt het uitzicht van het metselwerk sterk beïnvloed 
door de voeg, met name: 

• de kleur van de voeg; 

• de dikte van de voeg; 

• het voegtype; 

• de structuur van de voeg (glad, grof, geborsteld, …). 
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Figuur 2.13. Invloed van de voeg op het uitzicht van decoratief metselwerk 

  
Daarom moet de voeg mede het voorwerp uitmaken van overeenkomst tussen aannemer en 
opdrachtgever. Dit kan gebeuren aan de hand van stalen op het uitgevoerde metselwerk. In 
het algemeen worden drie stalen gezet met elk een oppervlakte van minimum 0,25 m². 

2.13.2. Bestanddelen 
De verscheidene bestanddelen en hun opslag staan beschreven in: 

• STS 22-1:materialen- §2.3 “mortels voor metselwerk” en §2.3.8.2 “Bijkomende eisen 
voor voegmortels” 

• STS 22-1:materialen - §2.5 “materialen voor op de werf gemaakte mortels” 
Aanvullend op het voorgaande geldt: 

• materialen en grondstoffen die, inclusief de verpakking, geen vocht mogen opnemen, 
moeten: 

o vrij van de grond worden opgeslagen; 
o tegen beregening worden beschermd; 
o tegen condensvorming worden beschermd; 

• materialen en grondstoffen die niet mogen bevriezen, moeten zodanig worden 
opgeslagen dat ze niet aan temperaturen < 0°C worden blootgesteld; 

• materialen en grondstoffen die zich met deeltjes uit de ondergrond kunnen vermengen, 
moeten op een geschikte tussenlaag worden gestort; 

• materialen en grondstoffen die niet aan hoge temperaturen mogen worden 
blootgesteld, moeten tegen bezonning worden beschermd. 

2.13.3. Voegtypes 
De ontwerper schrijft het voegtype voor. 
De voegtypes worden ingedeeld volgens: 

• de ligging van het voegvlak ten opzichte van het steenvlak 
o vol (gelijkliggend); 
o verdiept; 
o uitspringend. 

• de oriëntatie van het voegvlak: 
o parallel met het metselvlak; 
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o achteroverhellend (schaduwvoeg); 
o vooroverhellend. 

• de vorm van de voeg: 
o plat; 
o geprofileerd (hol, bol, geknipt, …). 

• de structuur van het voegvlak: 
o glad gestreken met het voegijzer; 
o gekamd; 
o getamponeerd met een harde borstel na enig aantrekken; 
o diagonaal geborsteld met een ruwe borstel. 

Er kunnen uiteraard combinaties gemaakt worden zoals bv. holle voeg, gladgestreken. In tabel 
2.13 worden enkele voorbeelden gegeven en de daarbij horende maximale voeghardheid. 
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Tabel 2.13. Voegtypes 

Type Kenmerken Maximaal te bereiken 
voeghardheidsklasse Beschrijving Schematische 

doorsnede 
platvol glad zichtvlak voeg gelijk met 

zichtvlak steen 
 VH35 - VH45 

glad licht verdiept zichtvlak voeg maximaal 
2 mm achter zichtvlak 
steen 

 VH35 - VH45 

glad verdiept zichtvlak voeg 2 tot 5 mm 
achter zichtvlak steen 

 VH35 - VH45 

platvol geborsteld zichtvlak voeg gelijk met 
zichtvlak steen, ruw gebor-
steld, streken duidelijk 
zichtbaar 

 VH25 

platvol gekamd zichtvlak voeg gelijk met 
zichtvlak steen, licht ruw, 
streken meer of minder 
zichtbaar 

 VH25 – VH35 – VH45 

hol hol, aangrijpend op de 
steenribben of licht ver-
diept 

 VH35 

bol bol, aangrijpend op de 
steenribben 

 VH35 

scherp driehoekig naar binnen, 
aangrijpend op de steen-
ribben of licht verdiept 

 VH35 

achteroverliggend lintvoeg schuin naar boven 
weglopend vanaf voorkant 
onderliggende steen, 
waarbij stootvoeg meestal 
platvol 

 VH35 

gesneden zichtvlak voeg gelijk met 
zichtvlak steen; gladde 
voeg en tweezijdig van een 
facetkantje voorzien 

 VH45 

geknipt zichtvlak voeg vóór het 
zichtvlak steen; gladde 
voeg en tweezijdig van een 
facetkantje voorzien 

 VH45 

Opmerkingen: 
- bij geborstelde of gekamde voegen bestaat een grotere kans op oppervlakkig verbranden; 
- VH35 kan bekomen worden door handmatige verdichting; 
- VH45 wordt enkel bekomen door mechanische verdichting. Handmatig verdichten is ook moge-

lijk, maar voor het verkrijgen van een constante hoge kwaliteit verdient mechanisch verdichten de 
voorkeur. 

2.13.4. Eigenschappen van de voegspecie en de voegen 
De voegmortel moet compatibel zijn met de metselmortel. De eigenschappen van de voegen 
moeten afgestemd worden op de functie dat het voegwerk te vervullen heeft. Ze moeten een 
zodanige mechanische sterkte, fysische en chemische bestandheid hebben dat een 
voldoende duurzaam oppervlak bekomen wordt. De eigenschappen van de voegmortel 
moeten dus afgestemd worden in functie van de blootstellingsklasse (zie §2.14). Mechanische 
werkingen zijn bijvoorbeeld: zettingen, schokken, krassen, … 
In principe kan met geschikte mortelsamenstelling onder normale voorwaarden van uitvoering 
en verharding aan de gestelde criteria worden voldaan. 
Voor meer praktische informatie wordt verwezen naar de ‘Codes van goede praktijk’ met 
betrekking tot ‘Het opvoegen van metselwerk’. 
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2.14. Voorschriften van de materialen in functie van de 
duurzaamheid 

2.14.1. Algemeen 
Metselwerk moet zo ontworpen worden, dat het gepland gebruik mogelijk gemaakt wordt. De 
keuze van de materialen hangt dus onder andere af van de omgevingsgegevens, zijnde: 

• de gegevens van micro blootstelling; 

• de gegevens van macro blootstelling. 
Met microcondities (zie ook 1996-2, bijlage A)wordt bedoeld: het lokale weer en 
omgevingsfactoren afhankelijk van de plaats van een metselwerkwand in de algemene 
structuur, rekening houdend met de bescherming of de afwezigheid van bescherming door 
constructieve details of bekledingen. 
Met macrocondities wordt bedoeld: de weersfactoren, afhankelijk van het algemene weer in 
de streek waar gebouwd wordt, eventueel gecorrigeerd om rekening te houden met het effect 
van topografie van de plaats waar het gebouw wordt opgetrokken en/of andere aspecten die 
van de plaats afhangen. 

2.14.2. Factoren die de duurzaamheid van het metselwerk beïnvloeden 
2.14.2.1. Gegevens van microblootstelling 
De micro-omgevingsfactoren waaraan het metselwerk blootgesteld wordt, moeten bij het 
ontwerp de nodige aandacht krijgen. 
Bij het vaststellen van de microblootstelling van het metselwerk moet rekening gehouden 
worden met de eventuele bepleistering of bekleding en met de constructieve details.  
Micro blootstellingvormen van afgewerkt metselwerk kunnen ingedeeld worden in volgende 
klassen:  

• MX1 – in een droog milieu; 

• MX2 – blootgesteld aan vocht en bevochtiging; 

• MX3 – blootgesteld aan vocht of bevochtiging in combinatie met 
vorst/dooiwissels; 

• MX4 - blootgesteld aan met zout verzadigde lucht of zeewater;  

• MX5 - in een chemisch agressief milieu. 
In tabel 2.14.1 worden de verschillende blootstellingsklassen omschreven. 
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Tabel 2.14.1. Blootstellingsklassen 

Klasse Microblootstelling van metselwerk Voorbeelden 
MX1 In een droge omgeving Interieur van gebouwen voor normale bewo-

ning of kantoorgebouwen evenals het bin-
nenblad van een spouwmuur waar vochtin-
dringing onwaarschijnlijk is. 
Bepleisterd metselwerk in buitenmuren niet 
blootgesteld aan matige of hevige slagregen 
en afgescheiden van vocht uit naburig met-
selwerk of materialen 

MX2 
MX2.1 
 
 
 
 
 
MX2.2 
 
 
 

Blootgesteld aan vocht of regen 
Blootgesteld aan vocht maar niet aan 
vorst/dooi cycli of aan externe bronnen 
van sulfaten of agressieve chemicaliën 
 
 
 
Blootgesteld aan slagregen maar niet 
aan vorst/dooi cycli of aan externe bron-
nen van sulfaten of agressieve chemica-
liën 

Binnenmetselwerk blootgesteld aan veel wa-
terdamp, bijvoorbeeld in een wasserij. Bui-
tenmuren beschermd tegen regen door over-
hangende daken of muurplaten. Metselwerk 
in zones zonder vorst, in goed gedraineerde, 
niet-agressieve grond. 

Metselwerk dat niet is blootgesteld aan vorst 
of agressieve chemicaliën, in buitenmuren 
met afdekking zonder oversteek, in tuinmu-
ren of vrijstaande muurtjes, in de grond, on-
der water 

MX3 
MX3.1 
 
 
 
 
MX3.2 

Blootgesteld aan vocht plus 
vorst/dooi 
Blootgesteld aan vocht of regen en 
vorst/dooi maar niet aan externe bron-
nen met belangrijke inbreng van sulfaten 
of agressieve chemicaliën. 

Blootgesteld aan zware slagregens en 
vorst/dooi cycli maar niet aan externe 
bronnen van sulfaten of agressieve che-
micaliën 

 
Metselwerk zoals in klasse MX2.1 blootge-
steld aan vorst/dooi cycli. 

 

Metselwerk zoals in klasse MX2.2 blootge-
steld aan vorst/dooi cycli. 

MX4 Blootgesteld aan met zout gesatu-
reerde lucht, zeewater of dooizouten 

Metselwerk in kustgebieden. Metselwerk 
naast wegen waarop ‘s winters gestrooid 
wordt. 

MX5 In agressieve omgeving Metselwerk in contact met natuurlijke of op-
gevulde grond of grondwater waar signifi-
cante hoeveelheden sulfaten in voorkomen.  
Metselwerk in contact met zeer zure gron-
den, zwaar vervuilde bodems of grondwater. 
Metselwerk in de buurt van industriële zones 
waar agressieve chemicaliën in de lucht 
voorkomen. 

Noot: Bij de bepaling van de blootstellinggraad moet het effect van oppervlaktebehandelingen en/of 
beschermende bekledingen in rekening gebracht worden. 

Bij het realiseren van metselwerk dat aan de gespecificeerde criteria voldoet en weerstaat aan 
de omgevingsfactoren waaraan het is onderworpen, moet de vaststelling van de klasse van 
blootstelling gebeuren rekening houdend met:  

• weersfactoren; 

• graad van blootstelling aan vocht of bevochtiging; 

• blootstelling aan vorst/dooi cycli; 

• aanwezigheid van chemische producten die tot verstorende reacties zouden kunnen 
leiden.  



“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en 
dienstenmarkt in België.” 

 
 

97 

Onderstaande voorbeelden geven een idee van de vochtbelasting op onbeschermde muren 
met de aanduiding van de relatieve blootstelling aan water (regen). 
Figuur 2.14.1. Blootstelling van water van metselwerk 

 
a) deksteen met uitkraging  b) afdekking zonder uitkraging (eenvoudige deksteen) 

     
c) vensterbank met uitkraging  d) niet uitkragende vensterbank 
 
Legende: relatieve blootstelling aan water 
Beschermd                           Streng 
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Figuur 2.14.2. Blootstelling aan water van onderdelen van een gebouw 

 

  
1) daknokken 

2) balkons 

3) muurdeksels 

4) bepleistering 

5) parapet 

6) dakoversteek 

7) controleput 

8) vrijstaande muur 

9) bestrating/bevloering 

10) grondkeermuur 

2.14.2.2. Gegevens van macro blootstelling (klimaatfactoren) 
Er moet rekening worden gehouden met het effect van het macroklimaat op de 
microblootstelling bij het bepalen van de bevochtiging van metselwerk en van zijn blootstelling 
aan vorst/dooiwissels. 
Voor de macroblootstelling moeten volgende factoren ingecalculeerd worden:  

• regen en sneeuw; 

• de combinatie van wind en regen; 

• temperatuurschommelingen; 

• variaties in relatieve vochtigheid. 
2.14.2.3. Chemische agressieve omgevingen 
In kustgebieden moet men rekening houden met blootstelling aan via door de lucht 
aangebrachte zouten. 
  

1)

2)3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Mogelijke bronnen voor de aanbreng van sulfaten zijn onder meer:  

• natuurlijke grond; 

• grondwater; 

• vuilnisbelten en opgehoogde gronden; 

• bouwmaterialen; 

• luchtvervuiling. 
Wanneer de aanwezigheid van agressieve chemische producten in het milieu (met 
uitzondering van chloorhoudende lucht of zeewater) het metselwerk bedreigt, moet uitgegaan 
worden van klasse MX5. Wanneer zouten door migratie van doorheen het metselwerk kunnen 
getransporteerd worden, moet men rekening houden met het verhoogde potentieel van 
concentraties en hoeveelheden van deze chemicaliën. 

2.14.3. Duurzaamheid metselwerk  
2.14.3.1. Algemeen 
Alle materialen die in een constructie zijn verwerkt moeten weerstand bieden aan de invloeden 
waaraan ze naar verwachting worden blootgesteld, inclusief de milieu-invloeden. Enkel 
materialen, producten en systemen met bekende geschiktheid mogen gebruikt worden. 
De materialen moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in STS 22-1: “Materialen”. 
De blootstellingscategorie (strenge, gematigde, en passieve weersomstandigheden)drukt het 
risico uit dat het metselwerk wordt blootgesteld aan een hoog vochtgehalte samenvallend met 
cycli van bevriezen en ontdooien, als een gevolg van lokale weersomstandigheden in 
combinatie met het ontwerp van de constructie. De factoren die onderdeel zijn van de 
beschouwing van de blootstelling zijn temperatuur en vochtigheidscondities, evenals de 
aanwezigheid van agressieve bestanddelen. Bij de beschouwing is het van belang rekening te 
houden met lokale of nationale ervaringen. 
De invloed van verschillende oppervlaktedeklagen (pleister, verf) behoort te worden 
beschouwd in het bijzonder met betrekking tot dunne deklagen. Een oppervlaktedeklaag kan 
in gebieden met een typisch gematigd zeeklimaat resulteren in aangescherpte eisen aan de 
constructie. 
De voorbeelden die hierna worden gegeven zijn slechts een indicatie om de gebruiker te 
helpen de juiste materialen te kiezen.(zie ook §2.14.2.1) 
2.14.3.1.1 Metselwerk onderworpen aan strenge weersomstandigheden (MX3) 
In het volgende worden voorbeelden gegeven van metselwerk of metselwerkbouwdelen die 
aan strenge weersomstandigheden worden onderworpen: 

• niet-beschermd metselwerk dichtbij het maaiveld (ongeveer twee lagen hierboven en 
hieronder) waar (vocht)verzadiging en bevriezing kan voorkomen (MX3.2); 

• niet-beschermde borstweringen waar (vocht)verzadiging en bevriezing kan 
voorkomen, bijvoorbeeld daar waar de borstwering niet is voorzien van een effectieve 
muurafdekker (MX3.2); 

• niet-beschermd buitenmetselwerk van een schoorsteen, waar (vocht)verzadiging en 
bevriezing kunnen voorkomen (MX3.2); 

• afdekkingen, muurafdekkers, en waterslagen en uitstekende delen in het metselwerk 
in gebieden waar bevriezing kan voorkomen (MX3.2); 
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• vrijstaande grensmuur en tuinmuren waar (vocht)verzadiging en bevriezing kan 
voorkomen, bijvoorbeeld indien de muur niet is voorzien van een effectieve 
muurafdekker. (MX3.2); 

• grondkerende muren waar (vocht)verzadiging en bevriezing kan voorkomen, 
bijvoorbeeld waar de muur niet is voorzien van een effectieve muurafdekker of een 
waterdichte behandeling op de kerende zijde. (MX3.2); 

• niet-beschermde muren (buitengevels) die niet voldoende beschermd zijn door 
muurafdekkers, dakoversteken of raamdorpels en onderhevig aan slagregens 
(MX3.2); 

• niet-beschermde muren (buitengevels) die niet voldoende beschermd zijn door 
muurafdekkers, dakoverstenen of raamdorpels en daardoor niet onderhevig aan 
slagregens (MX3.1). 

Noot: 

1. Indien de spouw volledig gevuld wordt met een isolatiemateriaal, waardoor waterafvoer langs de spouw 
verhinderd wordt (bv. ter plaatse gespoten PUR), is het buitenspouwblad onderhevig aan een verhoogde 
vochtbelasting. 

2. In kustgebieden of metselwerk naast wegen waarop “s winters gestrooid wordt is de blootstelling altijd MX4. 

2.14.3.1.2. Metselwerk blootgesteld aan gematigde weersomstandigheden (MX2) 
In het volgende worden passende maatregelen vermeld om (vocht)verzadiging van het 
metselwerk te voorkomen: 
Noot: dit is niet geldig in kustgebieden of bij onbeschermd metselwerk naast wegen waarop “s 
winters gestrooid wordt. 
Buitenmuren die voldoende bescherming hebben van de gevel door dakoversteken of 
muurafdekkers, of voldoende uitstekende raamdorpels, en daardoor niet onderhevig aan 
slagregen en niet aan vorst-dooi-cycli (MX2.1). 

2.14.3.1.3. Metselwerk onderworpen aan passieve weersomstandigheden (MX1) 
De volgende voorbeelden worden gegeven voor metselwerk of metselwerkbouwdelen 
onderworpen aan passieve weersomstandigheden: 

• metselwerk in buitenmuren voorzien van een passende bescherming waarvan de 
omvang afhankelijk is van weersomstandigheden. De ervaring leert dat een dikke laag 
passende pleister zorgt voor een dergelijke bescherming. In situaties waar het risico 
bestaat op nat worden in combinatie met bevriezen, moet een waterdichte bekleding 
als bescherming worden toegepast; 

• metselwerk in binnenmuren en binnenbladen van spouwmuren. 
2.14.3.2 Keuze van materialen naargelang duurzaamheid 
Volgens de blootstelling, zoals hierboven aangegeven moeten de metselstenen en de mortel 
voldoen aan de geëigende eisen. Voorgaande vertaalt zich naar de materialen in volgende 
indeling. Voor alle materialen zijn er nog geen Europese proefmethoden beschikbaar om een 
indeling te kunnen definiëren naargelang: 

• strenge weersomstandigheden; 

• gematigde weersomstandigheden; 

• passieve weersomstandigheden. 
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2.14.3.2.1. Metselstenen 
Voor alle materialen zijn er echter nog geen Europese proefmethoden beschikbaar, maar richt 
men zich naar de plaatselijke voorschriften. In de huidige omstandigheden, richt men zich 
daarom naar onderstaande minimumregels. 
 
Tabel 2.14.2. Minimum vereisten voor metselstenen 

Bloot-
stellings-

klasse 

Baksteen Kalkzandstee
n 

Betonmet-
selsteen 

Metselsteen 
van cellen-

beton 

Natuursteen 

vorstproef NBN B 27-009 + 
Add. 2 

NBN EN 772-
18,  

NBN B 15-231 NBN EN 
15304 

NBN EN 12 
371 

MX1 Alle Alle Alle Alle Alle 

MX2.1 
F0 

Niet vorstbe-
stand/S1, S2 

Alle Alle Alle Alle 

MX2.2 
F0 

Niet vorstbestand/ 
S1,S2 

Alle Alle Alle Alle 

MX3.1 

F1,F2 
Normaal vorstbe-

stand/ S2 
Zeer vorstbe-

stand/S2 

Vorst-dooi-
bestand (F1) Vorst-dooibestand Vorst-dooi-

bestand 

Vorst-dooi-
bestand (70 

cycli) 

MX3.2 
F2 

Zeer 
vorstbestand/S2 

Vorst-dooi-
bestand (F2) Vorst-dooibestand Vorst-dooi-

bestand 

Vorst-dooi-
bestand 

(84/140 cy-
cli) 

MX4 Bepaal de graad van blootstelling aan zout en de andere factoren en consulteer de fa-
brikant. 

MX5 Bepaal de specifieke blootstelling en het effect van de chemicaliën in functie van hun 
concentratie, hoeveelheid enzovoort en consulteer de fabrikant. 

Klasse MX1 is enkel geldig zolang het metselwerk tijdens de uitvoering niet geheel of gedeeltelijk over 
een langere periode blootgesteld is aan zwaardere belastingen. 

2.14.3.2.2. Mortels 
Bij mortels wordt dezelfde indeling als in §2.14.3.2.1 genomen met volgende codering:  

• strenge klimaatomstandigheden: klasse S;  

• gematigde klimaatomstandigheden: klasse M; 

• passieve klimaatomstandigheden: klasse P. 
Aangezien ook hier nog geen Europese vorstproef beschikbaar is vertaalt zich dat in België 
naar onderstaande tabel.  
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Tabel 2.14.3. Vereisten voor mortels 

Blootstelling-
klasse 

Mortel in combinatie met elke soort steen 

vorstproef NBN B 15-231, uitgevoerd op prisma’s 160/40/40 
MX1 (a),(b) Niet vorstbestand/ Bestand tegen vorst-dooi 

MX2.1 Niet vorstbestand/ Bestand tegen vorst-dooi 
MX2.2 Niet vorstbestand/ Bestand tegen vorst-dooi (c) 
MX3.1 Bestand tegen vorst-dooi (c) 
MX3.2 Bestand tegen vorst-dooi (c)  
MX4 Bepaal de graad van blootstelling aan zouten, slagregen, vochtpenetra-

tie en vorst/dooi wissels en consulteer de fabrikanten van de verschil-
lende producten waaruit de mortel bestaat. 

MX5 Bepaal de juiste aard van de blootstelling en het effect van de speci-
fieke chemicaliën (rekening houdend met de concentratie, en alles wat 
de reactie kan beïnvloeden) en consulteer de fabrikanten van de ver-
schillende producten waaruit de mortel bestaat. 

(a) Klasse MX1 is enkel van toepassing indien het metselwerk tijdens de uitvoering niet over 
langere tijd aan strengere belasting is blootgesteld.  
(b) Indien mortel van het type P is toegelaten, dan is het belangrijk er over te waken dat het 
metselwerk tijdens de uitvoering niet blootgesteld wordt aan verzadiging met vocht gevolgd 
door vorst. 
(c) Indien baksteen met gehalte aan oplosbare zouten categorie S1 gebruikt wordt in de bloot-
stellingklasse MX3.2, MX4of MX5 moet ook de mortel tegen sulfaten bestand zijn.  

2.14.3.2.3 Hulpstukken 
Het materiaal en de eventuele beschermde laag kunnen geselecteerd worden uit het 
desbetreffende deel van EN 845. 
De materialen voor de vervaardiging van hulpstukken en de procedés van roestbescherming 
zijn gespecificeerd in STS 22-1-§2.4 “Hulpstukken” en in NBN EN 845 deel 1 tot en met 3 met 
eenduidige referenties materiaal/bekleding. Deze referenties geven echter geen indicatie over 
de relatieve prestaties of de kwaliteit.  
De combinaties materiaal/oppervlaktebehandeling met summiere beschrijving van de 
materialen en de blootstellingklassen waarvoor ze geschikt zijn, staan in onderstaande tabellen 
2.14.4, 2.14.5 en 2.14.6. Deze aanbevelingen steunen op een lange ervaring met deze 
materialen in een hele reeks situaties van blootstelling. Op dit ogenblik is geen enkele 
algemeen aanvaarde testmethode via versnelde blootstelling bekend.  
Men gaat ervan uit dat de materialen die worden aanbevolen gedurende een economisch 
aanvaardbare periode kunnen weerstaan in de klasse waarin ze zijn opgevoerd, in sommige 
gevallen mits het volgen van bijkomend advies van specialisten, zoals aangeduid in de tabel. 
De keuze hangt af van de beoogde toepassing, de plaats en de beoogde levensduur. 
Bij hulpstukken die tijdens de bouw kunnen onderworpen zijn aan bewegingen moet nagegaan 
worden op de oppervlaktebehandeling de daarbij optredende wrijving en/of vervorming kan 
weerstaan.  
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Tabel 2.14.4. Bescherming tegen corrosie van spouwhaken in functie van de 
blootstellingsklassen. Andere hulpstukken volgens STS 22-1. 

Austenitisch roestvrij staal (molybdeen chroomnikkellegerin-
gen) 1 U U U U R 

Plastic voor spouwankers 2 U U U U R 
Austenitisch roestvrij staal (chroomnikkellegeringen) 3 U U U R R 
Ferritisch roestvrij staal 4 U X X X X 
Phosphorbrons 5 U U U X X 
Aluminiumbrons 6 U U U X X 
Koper 7 U U U X X 
Verzinkte staaldraad (940 g/m²) 8 U U U R X 
Verzinkte staaldraad (940 g/m²) 9 U U U R X 
Verzinkte staaldraad (710 g/m²) 10 U U U R X 
Verzinkt stalen hulpstuk (460 g/m²)  11 U R R R X 
Verzinkt stalen hulpstuk (395 g/m²) 11A U R R R X 
Verzinkte (300 g/m²) stalen strip of plaat met bekleding in 
kunststof over de andere onderdelen 12.1 U U U R X 

Verzinkte (300 g/m²) stalen strip of plaat met bekleding in 
kunststof over de buitenvlakken of over het volledige stuk 12.2 U U U R X 

Verzinkte staaldraad (265 g/m²) 13 U R R X X 
Verzinkte (300 g/m²) stalen strip of plaat met kunststofbekle-
ding over de gesneden randen 14 U R R X X 

Verzinkte (300 g/m²) stalen strip of plaat 15 U R R X X 
Verzinkte (137 g/m²) stalen strip of plaat met kunststofbekle-
ding van alle oppervlakken van het afgewerkte stuk 16.1 U U U R X 

Verzinkte (137 g/m²) stalen strip of plaat met kunststofbekle-
ding van alle oppervlakken van het afgewerkte stuk  16.2 U U U R X 

Verzinkte (137 g/m²) staalstrip met verzinkte randen 17 U R R X X 
Verzinkte (60 g/m²) staaldraad met kunststofbekleding over 
alle oppervlakken van het afgewerkte stuk 18 U R R R X 

Verzinkte staaldraad (105 g/m²) 19 U R R X X 
Verzinkte staaldraad (60 g/m²) 20 U X X X X 
Voorverzinkte staalplaat (137 g/m²) 21 U X X X X 
Verzinkte staaldraad met een epoxy coating over het gehele op-
pervlak van de afgewerkte component (60 g/m²) 22 U U U R X 

Austenitisch ferritisch roestvrij staal 23 U X X X X 
LEGENDE 
U: Geen beperkingen op gebruik in die klasse. 
R: beperkingen op het gebruik. Vraag advies aan de fabrikant of aan een specialist. 
X: gebruik van het materiaal niet aanbevolen in deze klasse. 
a De volledige specificatie van de materialen en van de betondekking beantwoordend aan het nummer 
of de letter wordt gegeven in EN 845-1. De gegevens voor het gewicht van de oppervlaktebekledings-
lagen zijn gemiddelden voor één oppervlak. 
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Tabel 2.14.5. Bescherming tegen roest voor lateien volgens NBN EN 845-2 in functie van de 
blootstellingsklassen 

Materiaal Ref n° Blootstellingsklasse 
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 

Austenitisch roestvrij staal (chroomnikkellegeringen) L1 U U U U R 
Austenitisch roestvrij staal (chroomnikkellegeringen) L3 U U U R R 
Austenitisch ferritisch roestvrij staal L4 U     
Componenten uit verzinkt staal (710 g/m²) L10 U U U R X 
Componenten uit verzinkt staal (460 g/m²) L11 U D D R X 
Componenten uit verzinkt staal (460 g/m²) met kunststof-
bekleding op bepaalde oppervlakken L11.1 U U U R X 

Componenten uit verzinkt staal (460 g/m²) met kunststof-
bekleding op bepaalde oppervlakken L11.2 U U U R X 

Componenten uit verzinkt  staal (395 g/m²) L11.A      
Componenten uit verzinkt staal (395 g/m²)  met een orga-
nische coating (type 1) over alle buitenoppervlakken van 
het afgewerkt product 

L11.1A U U U R X 

Componenten uit verzinkt staal met een organische coa-
ting (type 2) over alle buitenoppervlakken van het afge-
werkt product 

L11.2A U U U R X 

Strip of plaat uit verzinkt staal (300 g/m²) met kunststofbe-
kleding op alle oppervlakken van het hulpstuk L12.1 U U U R X 

Strip of plaat uit verzinkt staal (300 g/m²) met kunststofbe-
kleding op alle snijranden L12.2 U U U R X 

Strip of plaat uit verzinkt staal (300 g/m²) met kunststofbe-
kleding op alle snijranden L14 U D D R X 

Strip of plaat uit verzinkt staal (137 g/m²) met kunststofbe-
kleding op alle oppervlakken van het hulpstuk L16.1 U D D R X 

Strip of plaat uit verzinkt staal (137 g/m²) met kunststofbe-
kleding op alle oppervlakken van het eindproduct L16.2 U U U R X 

Austenitisch ferritisch roestvrij staal L23 U     
Betonb of beton en metselwerk A U U R R R 
Betonb of beton en metselwerk B U U R R X 
Betonb of beton en metselwerk C U U R X X 
Betonb of beton en metselwerk D U U X X X 
Betonb of beton en metselwerk E U X X X X 
Betonb of  met roestvrij staal gewapend metselwerk F U U R R R 
Cellenbeton met een door oppervlaktebehandeling be-
schermde wapening G U R R R R 

LEGENDE 
U: Geen beperkingen op het gebruik in die klasse. 
R: beperking op het gebruik; vraag advies aan de fabrikant of aan een specialist ter zake. 
D: geen beperking mits aanbrengen van een waterkerende laag boven de latei(U). Zonder waterkerende 
laag op de latei gelden beperkingen(R) 
X: gebruik van het materiaal in die klasse is niet aangewezen. 
a De volledige specificatie van het materiaal en de oppervlaktebehandeling of betondekking die overeen-
komt met een bepaalde letter is te vinden in EN 845-2. De gegevens voor het gewicht van de oppervlakte-
bekledingslagen zijn gemiddelden voor een vlak. 
b Eventueel kan een fabrikant of een deskundige de toelating geven voor een minder restrictief gebruik, 
gebaseerd lokale ervaring 
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Tabel 2.14.6. Roestbescherming voor wapening in de voegen volgens STS 22-1 en NBN EN 845-
3 en per blootstellingsklasse 

Materiaal Ref 
n° 

Blootstellingsklasse 
MX1 MX2 MX3 MX4 MX5 

Austenitisch roestvrij staal (molybdeen chroomnik-
kellegering) R1 U U U U R 

Austenitisch roestvrij staal (chroomnikkellegerin-
gen) R3 U U U R R 

Verzinkte staaldraad (265 g/m²) R13 U R R X X 
Verzinkte staaldraad (60 g/m²) met kunststofbekle-
ding op alle oppervlakken van het eindproduct R18 U U U R X 

Verzinkte staaldraad (105 g/m²) R19 U R R X X 
Verzinkte staaldraad (60 g/m²) R20 U X X X X 
Vooraf verzinkte staalplaat (137 g/m²) R21 U X X X X 
Verzinkte staaldraad met een epoxy coating over het 
gehele oppervlak van de afgewerkte component (60 
g/m²) 

R22 U U U R X 

Austenitisch ferritisch roestvrij staal R23 U X X X X 
LEGENDE: 
U: geen beperkingen op het gebruik in die klasse. 
R: beperking op het gebruik; vraag advies aan de fabrikant of aan een deskundige ter zake. 
X: gebruik van het materiaal in die klasse is niet aangewezen. 
a De volledige specificatie van het materiaal en de oppervlaktebehandeling overeenkomend met 
de referentienummers en letters is te vinden in EN 845-3. De cijfers voor het gewicht van de op-
pervlaktebehandelingslagen zijn approximatief. 
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