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Je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat er grondige 
veranderingen op til zijn in onze samenleving. Verandering boezemt 
sommigen angst in, anderen kijken er reikhalzend naar uit. Als 
onderzoekscentrum voor de bouw hebben we altijd geanticipeerd 
op mogelijke veranderingen en zijn we er steeds enthousiast en 
pragmatisch mee aan de slag gegaan. Deze aanpak valt het best 
te rijmen met onze missie: innovatie stimuleren door toegepast 
onderzoek en de implementatie ervan ondersteunen, zodat 
aannemers de kans krijgen om de kwaliteit en de efficiëntie van 
hun werk te verhogen.

We worden geconfronteerd met een nooit eerder geziene  
mobilisatie van burgers voor het klimaat. Prijzen staan onder 
sterke druk door buitenlandse concurrentie. Huisvesting blijft 
een hele uitdaging voor jonge gezinnen. Dankzij onderzoek en 
innovatie kunnen we deze maatschappelijke uitdagingen aangaan. 
De bouwsector is nog altijd de grootste grondstoffenverbruiker en 
afvalproducent. Hoewel dit aandeel dankzij bepaalde maat regelen 
al teruggebracht kon worden, blijft de sector verantwoordelijk voor 
30 % van de CO2-uitstoot. Door de sterke versnippering van het 
bouwproces hinken we ook achterop wat productiviteit betreft 
(gemiddeld 30 % lager dan in andere sectoren). Nu krijgen we 

Veranderen, met ambitie

Olivier Vandooren
Directeur-generaal



3

Johan Willemen
Voorzitter

echter de kans om het verschil te maken. In 2016 werd tijdens 
het Wereld Economisch Forum over de 4de industriële revolutie  
duidelijk dat de stortvloed van technologische vooruitgang 
bijzonder geschikt is voor de bouwsector, waardoor we perfect 
gewapend zijn om de uitdaging tot transformeren aan te gaan. 
Zal deze transformatie gekenmerkt worden door een massale 
robotisering en digitalisering? Verre van! Het menselijke aspect 
en de knowhow van de ‘vakman 4.0’ blijven de hoekstenen van 
de bouw en vormen de echte rijkdom van de sector, een bron 
van inspiratie voor gepassioneerde bouwprofessionals zoals wij.

Ook dit jaarverslag met een overzicht van de activiteiten van 
2018 heeft een metamorfose ondergaan. Het is misschien minder 
uitvoerig dan gewoonlijk, maar het belicht een aantal projecten 
die nauw aansluiten bij de huidige uitdagingen: duurzame en 
slimme gebouwen, moderne technische installaties, bouw 4.0, 
nieuwe informatie- en organisatietechnieken, bouw materialen 
en -systemen, veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en  
circulair bouwen. Ook hebben we meer ruimte voorzien voor 
het menselijke aspect. De meerwaarde van het WTCB is immers 
vooral te danken aan de talenten en het enthousiasme van onze 
257 medewerkers!

en pragmatisme!
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Niets houdt de digitale revolutie in de bouwsector nog tegen. Gebouwen worden omge-
vormd tot slimme en geconnecteerde bouwwerken die interageren met hun gebruikers en 
gaandeweg ook onderling via het energienetwerk en andere serviceproviders. De drang 
naar dienstverlening van bewoners en gebouweigenaars zal de sector compleet veranderen.

Diverse apparaten en huiselijke elementen kunnen overal via wifi, 4G en straks ook 5G bediend 
worden. Het gaat om huishoudapparaten, verlichtingsarmaturen, verwarmingsinstallaties, 
airconditioningssystemen, televisies, computers, poorten, ramen, deuren, toegangssystemen, 
camera’s ... Informatie-uitwisseling tussen deze verschillende toestellen laat toe dat gebouwen 
zich aanpassen aan de wensen en het gedrag van de bewoners. 

Alle bouwberoepen zijn bij de smart-trend betrokken. Er bieden zich heel wat opportuniteiten 
aan voor onze bedrijven door partnerships tussen bouwberoepen, maar ook bij het aanreiken 
van oplossingen en nieuwe diensten.

Gebouwen gradueel smart maken (d.w.z. gadget per gadget), mag bij deze revival van de 
domotica geen doel op zich worden. Daarom ondersteunt het WTCB aannemers bij de uit-
voering van slimme gebouwen ten voordele van de gebruikers, maar ook om te streven naar 
meer duurzaamheid. De smart-evolutie moet immers ook bijdragen aan een duurzamere 
samenleving.

Het internet of things (IoT) vindt ook zijn weg naar de werf. Deze technologie laat bijvoorbeeld 
toe om de evolutie van het drogen van dekvloeren of het uitharden van beton op afstand te 
volgen. Het Centrum zal alle mogelijkheden van het IoT in overweging nemen.

We zijn gestart met het Technische Comité 
Smart & Sustainable Constructions

Johan Vyncke
Algemene raadgever en directeur Onderzoek en Innovatie‘‘

ALGEMEEN NIEUWS4
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Normen bevorderen de kwaliteit, veiligheid 
en duurzaamheid van bouwwerken

Peter Wouters, directeur Ontwikkeling en Valorisatie
Georges Klepfisch, directeur Externe Relaties voor Normalisatie en Certificatie‘‘
Normen weerspiegelen goed vakmanschap en houden rekening met milieu, duurzaamheid, 
consumenten veiligheid en andere eisen. Ze helpen bouwbedrijven bij hun streven naar meer 
kwaliteit in een competitieve omgeving.

De toepassing van normen biedt tal van voordelen, zoals:
• kostenbesparing door efficiëntere en kwaliteitsvollere bouwprocessen
• bevordering van export omdat producten en diensten makkelijker aanvaard worden in andere 

landen
• bevordering van innovatie
• meer kwaliteit en klanttevredenheid
• milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten.

Redenen genoeg dus voor het WTCB om als kenniscentrum voor de bouw aandacht te besteden 
aan normalisatie. Dit doen we in de eerste plaats aan de hand van prenormatieve studies om 
een wetenschappelijke en technische basis uit te werken voor de opstelling van relevante normen. 
Jaarlijks voeren we zo een tiental prenormatieve studies uit in opdracht van het Bureau voor 
Normalisatie (NBN) en de FOD Economie. Bovendien zetelen we in een 20-tal normcommissies, 
waar we het NBN onze expertise aanbieden bij de ontwikkeling van normen ten voordele van de 
bouwprofessionals.

Een andere belangrijke activiteit zijn onze Normen-Antennes, die opgericht werden met de steun 
van de FOD Economie om bedrijven (vooral kmo’s) te informeren over de interpretatie van normen 
en hun toepassing in de praktijk. Momenteel beheren we 12 Normen-Antennes over verschillende 
bouwthema’s.

Onze leden kunnen 
zo’n 1.200 bouwnormen 
downloaden via wtcb.be



Jörg Wijnants
Directeur Informatie en Bedrijfsondersteuning

Al meer dan 10 jaar vormt de WTCB-website de hoeksteen van onze digitale communicatie-
strategie. Dankzij deze website kunnen we onze kennis efficiënt ter beschikking stellen 
van aannemers en andere professionals uit de sector. In dit digitale tijdperk is wtcb.be 
dan ook uitgegroeid tot een belangrijke dienstverlening.

Onze website wordt regelmatig aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
verwachtingen van ons doelpubliek. Begin 2018 werd de site onderworpen aan een 
grondige herziening, zodat we konden inspelen op enkele fundamentele wijzigingen 
in het zoekgedrag van de gebruikers. Zo belanden de meesten onder hen op wtcb.be  
na een specifieke zoekopdracht in Google en zoeken ze nauwelijks nog vanop de  
homepage van de website. Om bovenaan de resultaten van de zoekmachines te staan, 
was het dus noodzakelijk om onze website te optimaliseren.

Een andere belangrijke evolutie is dat steeds meer bezoekers mobiel surfen. De nieuwe 
website werd dan ook mobile friendly ontwikkeld om een even goede ervaring te 
garanderen op mobiele toestellen. Ook de loginprocedure werd sterk vereenvoudigd.

De resultaten lieten niet lang op zich wachten. We merken een toename van bijna 
15 % in het aantal sessies, terwijl de bounce rate (bezoekers die de website weer 
verlaten zonder enige actie) daalde met 5 %. Tegelijkertijd is het aantal gedownloade 
documenten met 35 % toegenomen, wat aangeeft dat gebruikers hun informatie sneller 
en efficiënter terugvinden.

Een nieuwe website die meegroeit met 
de gebruikers‘‘

6 ALGEMEEN NIEUWS

Surf naar wtcb.be!

http://wtcb.be
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www.wtcb.be
SEO Ready

+ 35 %

downloads

Ve re e n vo u d i g d e 
loginprocedure
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Technische installaties
TECHNISCHE INSTALLATIES

Technische installaties: de uitdagingen voor de aannemers

Deze tendens naar integratie uit zich op de volgende manieren: 
• door de uitvoering van hybride systemen (bv. een gasketel in combinatie 

met een warmtepomp)
• door een sterke interactie tussen de technische installatie enerzijds en 

de gebouw- en omgevingsparameters anderzijds (bv. detectie van de 
behoefte aan verwarming en ventilatie)

• door de verbinding met externe netten (steeds sterkere interactie tussen 
de technische installaties en het elektriciteits- of warmtenet).

Dankzij de aanwezigheid van technische installaties kan een gebouw 
beantwoorden aan de noden van de gebruikers. Zo wordt verwarming 
ingezet voor het thermische comfort. Kunstverlichting als aanvulling op 
daglicht zorgt voor visueel comfort. Ventilatiesystemen verzekeren de 
goede luchtkwaliteit, terwijl sanitaire installaties waken over de goede 
hygiëne. En in de zomer zorgen actieve en passieve koelsystemen (samen 
met zonneweringen) voor comfortabele binnentemperaturen.

Bij belangrijke aspecten zoals de keuze en het ontwerp van technische 
installaties moet er rekening gehouden worden met de comfortdoelstel-
lingen van het gebouw. Zo kan het energieverbruik en dus de CO2-uitstoot 
van de installaties beperkt worden dankzij een goede dimensionering en 
een correcte uitvoering.

Er worden voortdurend nieuwe systemen en types technische installaties 
ontwikkeld en geïnstalleerd in onze gebouwen. Steeds op de hoogte blijven 
van deze ontwikkelingen is een hele uitdaging, maar ook een noodzaak 
voor installateurs. Enkele voorbeelden:
• combilussystemen (steeds vaker gebruikt in collectieve installaties in 

appartementsgebouwen)
• ledverlichtingsinstallaties met gelijkstroomtoevoer via netwerkkabels 

(power over ethernet)
• energieopslag: thermische opslag in de gebouwstructuur, warm-

watertanks, uitvoering van faseovergangsmateriaal, ‘sorptie’ of elek-
trische batterijen

• hybride ventilatiesystemen: gemengd (ter verbetering van de natuur-
lijke ventilatie) of seizoensgebonden (combinatie van basisventilatie 
en zomerkoeling).

Daar waar technische installaties in het verleden eerder los van elkaar 
stonden en door verschillende specialisten gerealiseerd werden, merken we 
tegenwoordig een sterke tendens naar integratie op. Zo zijn de installaties 
voor verwarming, warm water, ventilatie en elektriciteit alsmaar meer met 
elkaar verbonden en worden ze enerzijds gekoppeld aan de gebouw- en 
omgevingsparameters en anderzijds aan externe netten.
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Voor deze uitdaging is er nood aan een globale aanpak, waarbij de focus 
op het volledige gebouw, de wijk of zelfs de stad ligt. Een dergelijke globale 
aanpak vereist meer samenwerking tussen de verschillende partijen en andere 
samenwerkingsverbanden.

De digitalisering van onze samenleving is volop aan de gang: smartphones, 
smart cars, smart watches ... Ook onze gebouwen en hun installaties maken 
deel uit van deze evolutie. Technische installaties zijn steeds meer met 
elkaar verbonden, met name dankzij de mogelijkheden die het internet of 
things te bieden heeft. Sensoren en schakelaars zijn steeds vaker aanwezig 
in nieuwe, maar ook in bestaande installaties. We beschikken over alsmaar 
meer informatie in verband met de status en de werking van het systeem. 
Hierdoor ontwikkelen steeds meer ondernemingen IT-oplossingen om 
deze gegevens te verwerken en zo bijvoorbeeld voorspellend onderhoud 
mogelijk te maken.

Voor aannemers vormt het gebruik en de verwerking van de gegevens om de 
installaties beter te kunnen beheren één van de vele uitdagingen. ‘Smart’ zijn 
zonder meer heeft geen enkele zin. Slimme systemen moeten op de juiste 
manier gebruikt worden om het comfort te verzekeren en tegelijkertijd reële 
besparingen op te leveren en de klant nieuwe diensten aan te bieden. Het is ook 
noodzakelijk om in te spelen op de energieflexibiliteit van het gebouw en zijn 
installaties om energie te gebruiken of op te slaan wanneer deze beschikbaar is.

De uitdaging die ‘smart’ met zich meebrengt, zorgt ervoor dat de bouw-
beroepen evolueren. De loutere uitvoering van een installatie volstaat niet 
meer, ook dienstverlening tijdens de volledige gebruiksduur van een gebouw 
is noodzakelijk. Installaties moeten steeds vaker voldoen aan prestatie-
verplichtingen, zoals een bepaald comfortniveau of maximaal energieverbruik. 
Daarom is het belangrijk dat installateurs zich, met de steun van het WTCB, 
goed voorbereiden op deze evolutie.
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Instal2020: Integraal ontwerp van installaties voor sanitair en 
verwarming

Samen met de installatiesector zochten we naar antwoorden  
voor belangrijke uitdagingen op korte en middellange 
termijn. Een eerste uitdaging is de verstrenging van de 
eisen voor de energieprestaties van nieuwe en bestaande 
gebouwen en hun installaties. Een tweede uitdaging is de 
complexiteit van het technologische aanbod (productie, 
opslag, distributie, emissie, regeling) en de veelheid aan 
(vaak kleine) betrokken bedrijven. Daarom was er nood 
aan een integrale aanpak.

Er werd een reeks technische fiches over diverse instal-
latiecomponenten (condensatieketels, vloerverwarming, 
warmtepompen …) opgesteld, waarin telkens het werkings-
principe, de toepassingsmogelijkheden, de ontwerp criteria 
en de rekenregels gegeven worden. Voor installaties met 
combilus die voorzien zijn van warmtewisselaars werd er 
een specifieke fiche opgesteld.

Daarnaast ontwikkelden we in 2018 ook een aantal 
rekentools. Deze tools zijn bedoeld om de installateurs te 
helpen bij de keuze, het ontwerp en de dimensionering 
van installaties, zodat dit efficiënt en tegelijk ook volgens 
de geldende normen en voorschriften kan gebeuren.

Alle projectresultaten zijn terug te vinden op de website 
van het project. De belangrijkste resultaten kwamen 
reeds aan bod in verschillende artikels in ons tijdschrift 
WTCB-Contact.

Installateurs van centrale verwarming en sanitair moeten met steeds strengere energie-eisen 
rekening houden. Met het VIS-traject ‘Instal2020’ wilden we hen ondersteunen bij het ontwer-
pen van efficiëntere sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties voor zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten. Andere belangrijke criteria, zoals het gewenste comfort, de veiligheid en de 
gezondheid van de gebruikers, werden daarbij niet over het hoofd gezien. Het heeft namelijk 
geen zin om energie-efficiënte installaties te ontwerpen die niet voldoen aan de verwachtingen 
van de klant.

In het kader van dit project vergeleken en beoordeelden we diverse installatieconcepten voor 
verschillende types woongebouwen. Kies je beter voor een centraal combilussysteem of toch 
liever voor individuele installaties? Welke dimensionerings methode moet je in welk geval toe-
passen? En wat met het risico op legionellaontwikkeling? Het zijn maar enkele van de vragen 
die tijdens dit project onder de loep genomen werden.

Alle projectresultaten zijn 
beschikbaar op de website van 
het project: www.instal2020.be
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De sanitaire toren: innovatie op hoog niveau

Al 60 jaar lang heeft het WTCB drie hoofdopdrachten: onderzoeken, ontwik-
kelen en informeren. Om de sector verder de laten evolueren, investeren we 
volop in verregaand onderzoek en geavanceerde laboratoria. Eén daarvan, de 
sanitaire toren, werd recent volledig gerenoveerd en is klaar voor de toekomst.

Sanitaire proefopstellingen op maat

Met een hoogte van 22,5 m is de sanitaire toren één van de weinige installaties 
in zijn soort in Europa. Er worden de meest uiteenlopende hydraulische proe-
ven uitgevoerd op alle types van sanitaire installaties in en rond gebouwen. 
Drinkwaterverdeling, gebruik van hemelwater, afval- en hemelwaterafvoer …: 
de onderzoeken die in deze toren uitgevoerd worden, betreffen zowel  
toevoer- als afvoerinstallaties. 

De toren werkt volgens het watertorenprincipe. Water uit een reservoir van 
10 m3 wordt overgepompt naar een kleiner reservoir van 1 m3, dat zich boven-
aan in de toren bevindt en waar een constante waterhoogte aangehouden 
wordt. Vanuit dit reservoir wordt water verdeeld naar proefopstellingen op 
de verschillende verdiepingen. Deze manier van werken laat toe proeven te 

doen bij constante druk. Bovendien is de toren modulair opgebouwd. De 
vloeren tussen de verdiepingen kunnen openen om bijvoorbeeld opstellingen 
met standleidingen tot wel 14 m lang te realiseren. Dankzij de aanpasbare 
opbouw is dus nagenoeg elke sanitaire proefopstelling op maat mogelijk.

Proeven in reële omstandigheden

Het afgelopen jaar werd er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de 
legionellabacterie in sanitaire installaties. Er werd op reële grootte nagegaan 
of het mogelijk is om de SWW-productietemperatuur te laten zakken van 60 °C 
naar 45 °C, zonder het risico op legionellaontwikkeling te verhogen. Er werd 
onderzocht welke thermische schokken (temperatuur, duur en frequentie) 
nodig zijn om de legionellaontwikkeling onder controle te houden. Schokken 
van 60 °C bleken onvoldoende. Een wekelijkse schok van 65 °C gedurende 
24 uur volstond wel, bij een normaal gebruik van de installatie. Er is nu nog 
verder onderzoek nodig om deze resultaten te kunnen extrapoleren naar 
grotere en complexere installaties, zoals bijvoorbeeld in woonzorgcentra en 
ziekenhuizen. 

De proeven die momenteel uitgevoerd worden, ondersteunen vooral ons 
eigen onderzoek. Getuige hiervan is een tijdelijke proefopstelling om de 
afvoercapaciteit van hanggoten te bepalen. Toch zit het aantal ontwikkelings-
proeven die uitgevoerd worden voor producenten in de lift. De proeven om 
de efficiëntie van waterverzachtingstoestellen na te gaan en om de capaciteit 
van afvoerkolken van waterafvoerinstallaties onder druk te bepalen, zijn daar 
mooie voorbeelden van. De sanitaire toren, die onlangs een volledig nieuw 
leidingwerk kreeg, werd uitgerust met de modernste apparatuur op het vlak 
van debietmeting en sturing, wat ons in staat stelt om heel wat ontwikkelings-
proeven uit te voeren. Het WTCB beschikt dus over een hoogtechnologisch 
labo, klaar voor de toekomst.

TECHNISCHE INSTALLATIES

De sanitaire toren is een hoog-
technologisch labo, klaar voor de 
toekomst‘‘



De EPB-wetgeving, die uitgegroeid is tot een begrip in de bouwwereld 
en onder consumenten, heeft sterk bijgedragen aan de realisatie van 
energiezuinigere gebouwen.

Net zoals de ontwikkelingen in de bouwsector razendsnel vooruitgaan, 
is ook het onderzoek naar de berekening van het energieverbruik nooit 
voltooid. Het onderzoek ‘NEPBC’ (Next generation building assessment 
methods towards a carbon neutral building stock) volgt de ontwik kelingen 
op en wil een kader scheppen voor de energieprestatieregelgeving van 
de toekomst. De onderzoeksgroep bestaat uit verschillende onderzoeks-
partners, waar onder UGent, KU Leuven, Pixii en natuurlijk het WTCB. 
We voegen hieraan onze ervaringen uit het verleden en onze kennis 
vanuit de bouwsector toe.

Het is belangrijk dat het WTCB betrokken is bij de ontwikkeling van 
deze nieuwe rekenmethoden. Tijdens de ontwikkeling van de huidige 
EPB-methode werd er gestreefd naar maximale uniformiteit tussen de 
regelgeving in de verschillende gewesten. We wilden immers vermijden  
dat bouwbedrijven over de gewestgrenzen heen met een andere 
regelgeving te maken zouden krijgen.

In het kader van ‘NEPBC’ nemen we daarnaast ook de mogelijkheden 
onder de loep om BIM (Building Information Modelling) te implemen-
teren in de energieprestatieregelgeving.

Het onderzoek begon in 2017 en loopt nog tot 2021. Afgelopen jaar 
werd er onder meer een studie naar de impact van warmtepompen 
en PV-panelen uitgevoerd. Al het onderzoek dat nu verricht wordt, 
kan uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van een regelgeving die 
rekening houdt met de technologische veranderingen op de markt.

De EPB moet evolueren op het ritme 
van de technologische innovaties

Peter D’Herdt
Labohoofd en coördinator EPB‘‘
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Xavier Kuborn
Projectleider

Op deze vraag tracht het onderzoeksproject 
‘In-Vent-Out’ een antwoord te formuleren. 
Een belangrijke kwestie, want iedereen 
houdt van propere lucht, vooral binnenshuis.

Dit op het eerste zicht eenvoudige vraag-
stuk sleept al enkele jaren aan. En hoewel 
er enkele basisregels zijn voor de plaatsing 
van de luchtafvoer (zo hoog mogelijk in 
het dak, zo ver mogelijk verwijderd van de 
luchttoevoer), hebben nog maar weinig 
mensen geprobeerd om dit probleem op een 
wetenschappelijke manier te benaderen. Het 
WTCB is klaar om de uitdaging aan te gaan.

Om de ideale uitvoeringsmethode te ontwik-
kelen, voeren we zowel numerieke simulaties 
als metingen in verschillende gebouwen 
uit. Voor de metingen in situ gebruiken we 
CO2-sensoren die speciaal hiervoor ontwik-
keld werden. We zijn nu volop bezig met het 
verzamelen van de gegevens.

Als we in ons opzet slagen, kunnen we 
binnenkort een aantal nuttige aanbeve-
lingen uitschrijven voor installateurs van 
verwarmings- en ventilatiesystemen. Er 
moet ook rekening gehouden worden met 
de mogelijke gevolgen van deze aanbevelin-
gen voor de uitvoering en de kostprijs van 
deze installaties.

Welke plaats is het meest geschikt voor de afvoer van 
vervuilde lucht en rookgassen in een woning, rekening 
houdend met de positie van de luchttoevoer en de 
ramen?

Een ambitieus project over een onderwerp 
dat veel complexer is dan het lijkt‘‘
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Zijn batterijen in slimme systemen  
straks niet meer nodig?

Christophe Delmotte
Labohoofd

Moderne verwarmings- of warmwaterinstallaties zijn meestal 
uitgerust met sensoren en verbonden met onze smartphone. 
De noodzakelijke voeding voor deze ‘slimme’ systemen wordt 
vaak geleverd door batterijen.

Het vervangen van lege batterijen vormt een behoorlijke 
beperking, maar behoort straks mogelijk tot het verleden. 
Het onderzoeksproject ‘Delta-T’ heeft als doel een apparaat 
te ontwikkelen dat zelf elektriciteit opwekt. Zo kunnen de 
systemen zichzelf van stroom voorzien en worden batterijen 
overbodig.

Het gaat in feite om de ontwikkeling van kleine modulen die 
elektriciteit produceren volgens het thermo-elektrische effect. 
Wanneer ze op een warmtebron (zoals de toevoerleiding van 
een radiator) geplaatst worden, produceren ze elektriciteit 
uit de opgewekte hitte. Dergelijke modulen zijn al op de 
markt verkrijgbaar, maar kunnen momenteel niet op grote 
schaal ingezet worden vanwege de hoge kostprijs van de 
gebruikte materialen (bv. bismut-telluur). De uit daging van 
het ‘Delta-T’-project is dan ook om deze modulen betaal-
baar te maken door ze te produceren uit een legering van 
ijzer, aluminium en vanadium. In 2018 produceerden we 
zo samen met onze projectpartners een eerste thermo- 
elektrische module.

Tegelijkertijd werd er ook gewerkt aan het valoriseren van 
de thermo-elektrische modulen. We zijn begonnen aan de 
ontwikkeling van een gietijzeren element dat geïnstalleerd 
kan worden op een module met een middelgroot vermogen. 
Dit element kan aangewend worden om het regelsysteem 
van de ketel of de circulatiepomp van energie te voorzien.

‘‘
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De nieuwe Normen-Antenne ‘Verlichting’

De normalisatie binnen het domein verlichting is complex en overvloedig. Ver-
schillende instellingen werken aan de opstelling van normen omtrent natuur-
lijke verlichting, visueel comfort aangepast aan verschillende toepassingen, 
meetmethoden, producteigenschappen en de energetische prestaties van de 
installaties. De Normen-Antenne (NA) ‘Verlichting’, een verwezenlijking van het 
WTCB in samenwerking met Volta, wil de actoren uit de sector (kmo’s in het 
bijzonder) begeleiden.

Een van de doelstellingen van de NA is om regelmatig updates van de geldende 
normen en reglementeringen te geven. De informatie wordt verspreid via  
verschillende kanalen: publicaties, seminaries en vooral de website. De wijze waarop  
deze informatieverspreiding plaatsvindt, moet ervoor zorgen dat de normen  
voor een breed publiek begrijpelijker en gemakkelijker toepasbaar worden.

Daarnaast hebben bedrijven soms nood aan individuele, technische onder steuning, 
bijvoorbeeld wanneer er problemen opduiken in verband met de interpretatie 
of de toepassing van de criteria van een bepaalde norm. In de nieuwe Europese 
norm omtrent daglicht in gebouwen (EN 17037), die eind 2018 gepubliceerd 
werd, worden bijvoorbeeld de verschillende factoren gedefinieerd, die een rol 
spelen bij de kwalificatie van daglicht in een ruimte. De norm bevat bovendien 
enkele aanbevolen streefwaarden. Het is onze bedoeling om het begrip over 
deze criteria te verbeteren en bedrijven oplossingen te helpen vinden om eraan 
te voldoen (bv. automatische zonneweringen om verblinding tegen te gaan).

Nog een voorbeeld zijn de speciale toepassingen in zwembaden, waar vooral  
het risico op verblinding bijzonder moeilijk onder controle te houden is 
(weerkaatsing van het licht op het wateroppervlak). Voor een goede diagnose 
waren metingen ter plaatse onder reële blootstellingsomstandigheden nodig. 
Hiervoor heeft de NA een beroep gedaan op het labo Licht van het Centrum, dat 
beschikt over een volledige uitrusting om het binnenklimaat te karakteriseren. 
Het labo stelde de beste technische oplossingen voor en hielp bij de keuze van 
het type zonneweringen.

17TECHNISCHE INSTALLATIESTECHNISCHE INSTALLATIES



Technisch advies

lekdetectiekabels aangewezen zijn. Deze worden 
geplaatst onder en rond technische vloeren, 
waterverbruikende installaties of waterleidingen. 
Men kan hiermee ook heel precies de locatie van 
het lek identificeren. Voor woonhuizen bestaan 
er eenvoudigere systemen. Door een speciale 
meter te plaatsen is het bijvoorbeeld mogelijk 
om het waterverbruik op te volgen. Bij onregel-
matigheden wordt de klant dan automatisch op 
de hoogte gesteld. 

Andere systemen maken gebruik van kleine, 
draadloze sensoren die op risicovolle plaatsen 
in een gebouw (bv. naast de wasmachine) 
geplaatst worden. Deze sensoren detecteren 
water in geval van overstroming, maar kun-
nen ook andere parameters, zoals water- en 
omgevings temperatuur en vochtigheid opvolgen. 
In bepaalde gevallen kan de hoofdkraan auto-
matisch afgesloten worden door de centrale 
of dankzij de verbinding met andere domotica.

Vanaf nu is het mogelijk om schade door 
waterlekken te voorkomen‘‘

Als ingenieurs van de afdeling Technisch Advies 
buigen we ons soms over dossiers omtrent 
waterschade, op verzoek van de betrokken 
bedrijven. De daaruit voortvloeiende kosten 
zijn vaak erg hoog en we krijgen dan ook bijna 
systematisch de vraag welke preventieve maat-
regelen er getroffen kunnen worden. In sommige 
gevallen raden we speciale modulen aan om 
waterlekken snel en efficiënt op te sporen en 
op die manier aanzienlijke schade en kosten te 
vermijden. Deze aan het gebouwbeheersysteem 
gekoppelde, elektronische modulen volgen het 
waterverbruik continu op. De data die door een 
centrale server verzameld wordt, kan vanop 
afstand geraadpleegd worden. Bij lekproblemen 
slaat de module alarm via sms en onderneemt 
de nodige acties (vb. de watertoevoer automa-
tisch afsluiten).

In datacentra, laboratoria, technische ruimten 
van ziekenhuizen … kan het gebruik van speciale 

Vincent Jadinon
Senior hoofdadviseur
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Bouw 4.0

Digitale ontwikkelingen bieden enorme kansen voor aannemers, alleen is het soms moeilijk 
om door de bomen het bos nog te zien. Er zijn zoveel toepassingen en mogelijk heden, 
maar welke zijn nu de juiste voor welk bedrijf en welk project? Om aannemers te infor-
meren over al die digitale ontwikkelingen, organiseerde het WTCB in samenwerking met 
Confederatie Bouw op 24 en 25 oktober 2018 in Tour & Taxis (Brussel) voor de tweede 
keer Digital Construction Brussels.

BIM (Building Information Modelling of Building Information Management), 3D-scans en 
drones zijn maar een paar voorbeelden van nieuwe digitale toepassingen die nu al in de 
sector gebruikt worden. Momenteel zijn het nog vooral grote en middelgrote bedrijven 
die deze technieken inzetten, terwijl ook kleine ondernemingen er efficiënter door zouden 
kunnen werken. Zij konden zich laten informeren op Digital Construction Brussels, een 
beurs met infosessies, lezingen en demonstraties. Tijdens deze twee dagen bezochten 
zo’n 3.000 geïnteresseerden de 80 stands. Ongeveer de helft van hen nam deel aan één 
van de 30 lezingen die georganiseerd werden.

En daar blijft het niet bij want ook de derde editie ligt al vast: Digital Construction  
Brussels 2019 vindt plaats op 23 en 24 oktober op dezelfde locatie. Bij het WTCB vinden 
we dit zeer belangrijk, de digitalisering brengt immers kansen mee voor al onze leden. 
Het laat namelijk iedereen toe om sneller te werken en de foutenmarge te verkleinen. 

Bart Ingelaere
Adjunct-directeur-generaal

Digital Construction Brussels: het ideale 
moment om onze leden te sensibiliseren 
over de kansen van de digitalisering‘‘

BOUW 4.0
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Het WTCB werkt momenteel aan het project ‘BIM4SUB’, samen met een 
partner uit de privésector die gespecialiseerd is in sleutel-op-de-deur-
woningen. De bedoeling hiervan is om de samenwerking tussen de aan-
nemer en zijn verschillende onderaannemers tijdens het hele bouwproces 
te verbeteren. In die context wordt BIM beschouwd als ideale ‘tool’. 
Building Information Management laat bedrijven toe om 3D-modellen op 
te maken, en informatie zoals de geometrische, technische en fysische 
eigenschappen van de verschillende onderdelen op te slaan en te delen.

Vandaag de dag gebeurt het nog vaak dat deelnemers aan een project 
dezelfde informatie meermaals tijdens het bouwproces in verschillende 
software invoeren. Dat is niet efficiënt en het verhoogt de kans op fouten. 
Er bestaat nog geen kant-en-klaar platform om op een betrouwbare 
manier informatie afkomstig van verschillende software te delen en te 
controleren. Daarom ontwikkelen we een experimentele digitale omgeving 
waarin delen tussen de algemene aannemer en zijn onderaannemers 
wél mogelijk is.

In 2018 toonden we onze partner een eerste versie van een automatische 
controlemodule van het BIM-model. We kregen heel tevreden reacties 
over de expertise die we aan de dag legden. En wat is er beter dan een 
tevreden klant?

De ontwikkeling van specifieke digitale tools voor de bouwsector zal het 
bouwproces vereenvoudigen en doeltreffender maken. We zijn ervan 
overtuigd dat hierdoor niet alleen grote bedrijven, maar ook kmo’s 
makkelijker de stap naar BIM zullen zetten, waardoor ook zij efficiënter 
zullen kunnen werken.

Maria Huerdo Fernandez
Senior hoofdadviseur

Ons werk helpt grote en kleine 
bouwbedrijven om makkelijker stappen  
richting digitalisering te zetten‘‘

BOUW 4.0
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Aannemers hebben inmiddels de vele voordelen van BIM ontdekt 
en gaan er stilaan mee aan de slag. Samenwerking met andere 
projectpartners is daarbij essentieel en begint bij het maken 
van onderlinge afspraken. Wie is verantwoordelijk voor welke 
informatie? Hoe wordt de informatie uitgewisseld? Wie zorgt er 
voor de planning?

Het Belgische BIM-protocol helpt bouwprofessionals bij het 
opstellen van goede afspraken en zorgt voor uniformiteit bij de 
uitvoering van projecten. Dit document werd in februari 2018 
gelanceerd op www.bimportal.be en kwam tot stand dankzij 
intensief teamwork tussen bouwprofessionals uit verschillende 
domeinen. Via allerlei artikels en lezingen gaven we ruchtbaarheid 
aan dit nationale BIM-protocol. Ondertussen is het Belgische 
BIM-protocol dan ook gekend bij veel bouwprofessionals en 
wordt het al effectief toegepast bij diverse BIM-projecten. Dit is 
een belangrijke eerste stap om de opmars van BIM in België te 
ondersteunen.

Het document werd dus zeer positief onthaald, maar het werk rond 
BIM-afspraken is hiermee nog niet voltooid. Er is nood aan een 
aanvulling op het BIM-protocol, waarin omschreven wordt hoe de 
afspraken in de praktijk uitgevoerd kunnen worden. Daarom werd 
er hard gewerkt aan de opstelling van het BIM-uitvoeringsplan, 
een extra hulpmiddel voor kleine en grote bedrijven om BIM 
stapsgewijs toe te passen.

Het BIM-protocol helpt bouwprofessionals aan de 
slag te gaan met BIM

Download het BIM-protocol 
op www.bimportal.be

BOUW 4.0BOUW 4.0
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De drone als ideaal vervoermiddel van meetapparatuur

door het WTCB, in het kader van het project ‘Icarus’. Dat 
project zal ons toelaten eigen drones in te zetten op wer-
ven, om onderzoek te verrichten en technisch advies te 
verstrekken.

Ook helpen we aannemers om beelden te verwerken en 
om te zetten in 3D-modellen of om ze te analyseren. Het 
afgelopen jaar hebben we in Brussel een workshop fotogram-
metrie georganiseerd en verschillende artikels gepubliceerd 
waarin we de mogelijkheden van 3D-scanning toelichten en 
uitleggen hoe 3D-scanning in een BIM-model geïntegreerd 
kan worden. Binnenkort verschijnt hierover een volledige 
monografie op de WTCB-website.

Aannemers met concretere vragen omtrent innovatie kun-
nen hiervoor terecht bij het WTCB. De bedoeling van het 
Centrum is om ondernemingen te ondersteunen bij hun 
innovatieprojecten en zo de rest van de sector mee te laten 
genieten van de resultaten. Dankzij Innoviris kunnen de 
Brusselse bouwbedrijven en andere bouwprofessionals die 
in Brussel actief zijn, bovendien rekenen op de innovatie-
ondersteunende dienst van het WTCB (C-Tech).

Paradoxaal genoeg worden bij renovaties vaak de meest 
innovatieve technologieën ingezet. Het afgelopen jaar 
kregen verschillende oude gebouwen bezoek van laser-
scanners en drones om 3D-opmetingen te maken. Bij 
het WTCB houden we ons bezig met deze moderne tools 
om het leven van aannemers die verantwoordelijk zijn 
voor een renovatie te vergemakkelijken. In 2018 werd 
in samenwerking met de Vlaamse dronefederatie EUKA 
het project ‘Drones als hulpinstrument op de werf’ 
opgestart, waarin de mogelijkheden van drones op de 
werf onderzocht worden.

Drones worden voornamelijk gebruikt als transport-
middel, al zijn ze (nog) niet in staat om bouwmaterialen of 
gereedschap te vervoeren. Dat is voorlopig nog toekomst-
muziek, al onderzoeken we de mogelijkheden wel. De 
belangrijkste toepassing is momenteel het transporteren 
van meetapparatuur om foto’s of scans te nemen op 
plaatsen waar we zelf moeilijk bij kunnen, zoals instabiele 
daken, hoge gevels en andere ontoegankelijke locaties. 

De eerste toepassingen worden op dit moment getest 

BOUW 4.0
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In 2018 zetten we lean op de kaart

We merken dat bouwbedrijven de lean 
principes gaandeweg oppikken. Deze 
aanpak vergt betrokkenheid op alle 
niveaus: het management moet de filoso-
fie ondersteunen, maar het zijn de mensen 
op de werkvloer die de inefficiënties moe-
ten identificeren en aanpakken. En dat is 
meteen ook de sterkte van lean: alle lagen 
van het bedrijf worden betrokken zodat 
er een breed draagvlak is voor mogelijke 
verbeteringen. 

In 2018 bereikten we heel wat bouw-
bedrijven via allerhande infosessies en 
opleidingen. Zo waren er infosessies voor 
beginners, omdat veel bouwprofessionals 
de term ‘lean’ al wel eens hadden horen 
vallen, maar nog niet goed wisten wat de 
filosofie precies inhoudt. In samenwerking 
met de beroeps organisaties gaven we 
ook workshops van een halve dag bij de 
bouwbedrijven zelf over lean plannen. De 
meest uitgebreide opleiding is een vijfdelig 
begeleidingstraject waarbij we enkele 
technieken en methodieken toelichten.

Met lean bouwen bedoelen we simpelweg efficiënter bouwen. De hype is misschien nieuw, maar de principes 
zeker niet. De afdeling Beheer en Kwaliteit van het WTCB heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in lean, 
zodat onze experts zowel grote als kleine aannemers op weg kunnen helpen. Door te experimenteren met 
manieren om taken eenvoudiger en vlotter uit te voeren, kunnen we efficiëntere werkmethoden voorstellen.

BOUW 4.0
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Materialen en  
bouwsystemen



We willen een proef op punt stellen 
die uitgevoerd kan worden tussen het 
aanbrengen van de PUR en de dekvloer

Loredana Moro
Projectleider

Gespoten PUR is tegenwoordig één van de meest gebruikte 
isolatiematerialen onder zwevende dekvloeren, vooral omwille 
van het gebruiksgemak en de snelheid van deze oplossing. Soms 
worden er echter verzakkingen van de PUR vastgesteld, waarvan 
de precieze oorzaak op dit moment nog niet altijd duidelijk is. En 
hoewel er wel keuringsproeven bestaan, is geen enkele daarvan 
snel of geschikt om tussen het spuiten van de PUR en de uitvoering 
van de dekvloer uit te voeren.

De voorbije twee jaar hebben we getracht om de oorzaken van 
verzakkingen bij gespoten PUR te identificeren door informatie 
op een aantal werven te verzamelen. We voerden ook analysen 
uit in ons labo op verschillende soorten PUR. In samenwerking 
met vier aannemers experimenteerden we met de invloed van de 
verhoudingen van de mengsels, van de verwerkings temperatuur, 
van het aantal lagen en de dikte ervan, van de wachttijden tussen 
de verschillende lagen … Zodra we alle parameters in kaart hebben 
gebracht, kunnen we suggesties doen om de gangbare proef-
methoden aan te passen. Meer nog: we willen zelf een betrouw-
bare keuringsproef op punt stellen die meteen na het aanbrengen 
uitgevoerd kan worden.

De huidige resultaten leverden nog geen unanieme conclusies op, 
maar stellen ons wel in staat om andere denk- en analysepisten in 
overweging te nemen. Om het onderzoek verder te zetten en uit te 
breiden, werd er dan ook een verlenging van twee jaar aangevraagd.

‘‘
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Modul’Air: 
geprefabriceerde gevelmodulen voor versnelde renovatie

Appartementen die gebouwd zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw 
vertonen gebreken op het vlak van de energieprestaties, het comfort en de 
impact op de gezondheid van hun bewoners. Mogelijke oorzaken daarvan 
zijn een slechte thermische isolatie, een gebrekkige luchtdichtheid van de 
gebouwschil, de aanwezigheid van koudebruggen … Het ‘Modul’Air’-project 
zoekt naar innovatieve manieren om de gebouwschil te renoveren met 
behulp van geprefabriceerde gevels en geïntegreerde ventilatiesystemen die 
langs de buitenkant geïnstalleerd worden. Deze oplossing biedt een betere 
uitvoeringskwaliteit, is sneller dan een klassieke renovatie en zorgt voor 
minder overlast voor de bewoners.

Om deze renovatiemissie tot een goed einde te brengen, werd er 

een ‘innovatie partnerschap’ opgericht. Dit omvat een in België nieuwe  
procedure voor innovatieve overheidsopdrachten, met zowel een onderzoeks- 
en ontwikkelingsfase als een commerciële fase.

Om de technische haalbaarheid van het project te valideren en problemen 
met de uitvoering te voorkomen, werd de expertise van het WTCB ingescha-
keld. Een grondig onderzoek op een bewoond sociaal woongebouw bracht de 
technische vereisten voor de innovatieve renovatie in kaart. Concreet werd 
het gebouw volledig in 3D gescand om over gedetailleerde geometrische 
informatie te beschikken. Tegelijkertijd werden enkele belangrijke parameters 
met betrekking tot comfort, energieprestaties en veiligheid gemonitord. Dit 
heeft bijgedragen aan de opstelling van de aanbestedingsdocumenten.

MATERIALEN EN BOUWSYSTEMEN
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Labo Geotechniek: onze expertise gaat ter plaatse

Voor onderzoek omtrent funderingen maakt het laboratorium Geotechniek gebruik 
van de meest recente en innovatieve meettechnieken. Het labo is gespecialiseerd 
in reële schaalproeven ter plaatse en monitoringcampagnes op lange termijn. 
Ze bezorgen bouwprojecten dus op meer dan één manier een stevige basis.

Een stevige basis voor elk bouwproject

Diepfunderingen zoals paalfunderingen, diepwanden, ankers en soilmix 
zijn onderworpen aan zeer hoge belastingen. Ze worden gebruikt bij grote  
infrastructuurwerken of in grond met een slechte draagkracht. Vaak worden 
ze dus op grote diepte aangebracht, van 10 à 15 m tot soms zelfs dieper dan 
40 m. We zijn gespecialiseerd in geavanceerde instrumentatie technieken die 
in dit type funderingen geïntegreerd worden, zoals optischevezel technologie. 
Het labo beschikt ook over hydraulische apparatuur om dergelijke elementen 
te onder werpen aan belastingen tot wel 2.000 ton. Daarnaast worden in het 
labo zelf ook mechanische proeven uitgevoerd op boorkernen die in situ 
genomen werden.

De uitvoering van diepfunderingen is een vrij complexe taak, vooral omwille 
van de diepte en het unieke karakter van elk project. Het is dus niet evident om 
geavanceerde monitoringtoestellen te integreren en ervoor te zorgen dat ze goed 
functioneren op grote diepte. We hebben hierin een pak ervaring opgebouwd en 
slagen erin om dit – ondanks de moeilijkheden – tot een goed einde te brengen.

Hypergespecialiseerde proeven

Ook afgelopen jaar mocht het labo een aantal opmerkelijke proefcampagnes 
uitvoeren. In opdracht van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) 
werd, in samenwerking met verschillende partners, een groots opgezette proef-
belastingscampagne op diepwanden (40 m diep) uitgevoerd. Het opzet hiervan 
was om hun draagkracht in de Boomse klei te bestuderen. De resultaten zullen 
gebruikt worden bij het funderingsontwerp van de gestapelde tunnelconstructie 
ter hoogte van de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

De bedoeling van andere proeven, in samen werking met een uitvoerder 
van soilmix-elementen en het Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, was om na te gaan of de soilmix-techniek toegepast kan worden 
om de dijken langs de Schelde te stabiliseren. Dat onderzoek gebeurde 
zowel ter plaatse (via een proef op ware grootte) als in het labo om de 
eigenschappen van soilmix-wanden te bepalen. Uit de in-situ-campagne 
bleek alvast dat deze innovatieve techniek een zeer economische oplos-
sing zou kunnen bieden.

De hypergespecialiseerde proeven die we uitvoeren, vormen niet alleen 
een belangrijke dienstverlening. Het WTCB kan op die manier ook in reële 
omstandigheden veel kennis vergaren, die ter beschikking gesteld wordt 
van de volledige bouwsector. 

MATERIALEN EN BOUWSYSTEMEN
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In 2018 kregen we verschillende meldingen van de aantasting van 
zinken dakbedekkingen. Het ging telkens over niet-geventileerde 
dakopbouwen in zink met een coating aan de onderzijde. Ondanks 
de aanwezig heid van deze coating, trad er soms toch corrosie 
op vanaf de onderzijde van het zink, wat in de meeste gevallen 
resulteerde in geperforeerde zinkstroken. De schade was ernstig, 
maar de oorzaak onbekend.

In dergelijke situaties gaan de ingenieurs van de afdeling Technisch 
Advies steeds ter plaatse de nodige vaststellingen en metingen 
doen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om de oorzaken 
van de schade te achterhalen. Dit laatste was hier echter niet 
altijd mogelijk en om de aannemers in kwestie te ondersteunen, 
drongen verdere stappen zich dan ook op.

Het is één van de taken van de adviseurs van de afdeling Technisch 
Advies om nieuwe problemen te bespreken in de werkgroepen 
of Technische Comités. Het schadefenomeen waarvan sprake 
werd dan ook uitvoerig behandeld door het Technisch Comité 
Dakbedekkingen en de werkgroep die op dat moment bezig was 
met het opstellen van de nieuwe Technische Voorlichting 266 over 
metalen dakbedekkingen en gevelbekledingen. In dit document 
wordt aangegeven dat gecoat zink zeer gevoelig is voor vocht in 
het dakcomplex en dat met de huidige kennis alleen de beproefde 
systemen en materialen gebruikt mogen worden.

Technisch advies

Nieuwe problemen die opduiken op 
de werf worden besproken door 
de Technische Comités‘‘

Levi Geerts
Hoofdadviseur
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Dankzij een onderzoeksproject weten 
we meer over de corrosie van zink

Emmanuel Cailleux
Adjunct-labohoofd‘‘
Op vraag van het Technische Comité Dakbedek-
kingen zijn we momenteel bezig met een project 
over corrosie op zinkbekledingen voorzien van een 
beschermende coating voor warme daken.

Zink wordt al meer dan een eeuw gebruikt als 
dak bedekking, net omdat het van nature zo goed 
bestand is tegen corrosie door de atmosfeer. Toch 
kan corrosie in de vorm van witte roest ontstaan 
onder invloed van onder meer aanhoudende 
vochtigheid en de zuurtegraad (pH). 

Wij streven ernaar om de processen en de belang-
rijkste parameters van de corrosie beter te begrij-
pen. Zo identificeren we de mogelijke oorzaken van 
de vochtig heid, schatten we in hoe verschillende 
materialen de zuurtegraad in het dak beïnvloeden 
en evalueren we de bescherming die de coating 
biedt. Hiertoe inspecteren we de getroffen sites en 
voeren we testen in ons labo uit. In 2018 hebben 
we ons vooral beziggehouden met versnelde-
corrosietesten. Aan de hand van de resultaten 
zijn we nu al in staat om aannemers die met zulke 
corrosie problemen te maken krijgen, bij te staan 
bij eventuele geschillen. Op termijn willen we een 
aantal aanbevelingen uitschrijven voor aannemers 
en fabrikanten om schade te voorkomen.

3131



Comfort, gezondheid 
en veiligheid



Na groene daken maken ook groene wanden hun opmars in het straatbeeld. 
Verticaal groen zorgt niet alleen voor een mooiere omgeving, het kan ook een 
positieve invloed hebben op het milieu en het welzijn van de mens. Het is dan 
ook logisch dat de bouwsector vragende partij is voor meer wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over het ontwerp en de uitvoering ervan.

Om hierop in te spelen werd het onderzoeksproject ‘Groen Bouwen’ op-
gestart. Multidisciplinaire teams van wetenschappers, bouwprofessionals, 
groen aannemers en fabrikanten onderzoeken verschillende parameters voor 
het ontwerp en de uitvoering van groene wanden, zoals akoestiek, stabiliteit, 
brandreactie, luchtzuivering …

De collega’s van het labo Watertechnieken buigen zich over het volume en de 
kwaliteit van het water dat over de wanden stroomt. Hoeveel voedingswater 
verbruiken de verschillende groenewandsystemen? Is het mogelijk om het water 
op te vangen en op te slaan? En in hoeverre kan het water dan hergebruikt 
worden? Op deze en nog veel meer vragen trachten wij een antwoord te vinden.

Daarom hebben we in 2018 heel wat metingen gedaan op een proefopstelling 
met verschillende groene wanden, uitgerust met een irrigatie- en bemestings-
systeem dat we zelf ontworpen hebben. Het is de bedoeling om aanbevelingen 
te publiceren voor het ontwerp en de uitvoering van dit type wanden, en zo 
hun opmars te stimuleren.

Joris Van Herreweghe
Projectleider

Verticaal groen zit in de lift en wij 
zorgen voor het nodige onderzoek
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De brandveiligheid hoeft het gebruik van 
biomateriaal niet meer af te remmen

Yves Martin
Adjunct-departementshoofd

Het gebruik van biogerelateerde materialen in de bouw 
is trendy en duurzaam, maar de brandbaarheid van die 
materialen blijft een belangrijk aandachtspunt.

In het kader van het project ‘Fire safe use of bio-based 
building products’ hebben verschillende universiteiten 
en onderzoeksinstituten van over heel Europa de resul-
taten van hun onderzoek omtrent de brandveiligheid van 
deze materialen gebundeld. De bedoeling van dit project 
was om duidelijke richtlijnen, veiligheidsvoorschriften 
en aanbevelingen op te stellen voor een brandveilig 
gebruik van biomaterialen in de bouwsector.

Eind 2018 werden alle onderzoeksresultaten verspreid 
naar de deelnemende organisaties.

De interessantste aanbevelingen omtrent deze materie 
zijn gericht op houten materialen. Houtconstructies 
(houtskeletbouw, massieve houten constructies zoals 
CLT, houten gevelbekledingen …) zijn erg in zwang 
omdat ze duurzaam zijn, maar ook omdat de mate-
rialen lokaal geproduceerd worden. Als bovendien de 
brandveiligheid van houtconstructies gegarandeerd 
kan worden, kan dat bouwbedrijven en ontwerpers 
alleen maar aanmoedigen om dit materiaal nog vaker 
te gebruiken. Een toename in het gebruik van bio-
gerelateerde materialen is niet alleen gunstig voor de 
lokale economie, maar ook voor een meer circulaire 
benadering van de bouw.

‘‘
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IDEA: innovatieve details in de binnenafwerking

Dankzij het project ‘IDEA’ konden heel 
wat innovatieve details voor de brede 
afwerkings sector versneld ontwikkeld 
worden. Zo konden de producenten 
diverse innovatieve producten en nieuwe 
technieken leren kennen – vaak tijdens 
vorige projecten die mee door het WTCB 
uitgewerkt werden – waardoor ze hun 
productengamma konden verbeteren.

Om de installateurs en vakmannen te 
bereiken, organiseerden we hands-on 
demosessies zodat ze konden kennis-
maken met nieuwe producten en 
plaatsings technieken. Ook ontwerpers 
kregen via diverse publicaties en info-
sessies een inzicht in de nieuwe mogelijk-

heden die deze innovatieve systemen te 
bieden hebben.

Ons team van multidisciplinaire onder-
zoekers zorgde voor een geïntegreerde 
benadering. We zochten naar producten 
met meerdere technische eigenschap-
pen en ontwikkelden details die voldoen 
aan diverse technische vereisten: zowel  
thermisch, akoestisch als op vlak van 
brandveiligheid en luchtdichtheid.

De resultaten van dit project werden 
ge  publiceerd in een rapport van meer 
dan 300 pagina’s, dat ingedeeld werd 
per product groep: scheidingswanden, 
verlaagde plafonds en verhoogde vloeren, 

Raadpleeg de WTCB-Dossiers, een schat 
aan praktische informatie om de gewenste  
prestaties te verkrijgen

technische installaties, trappen … De 
belang rijkste informatie werd bovendien 
verwerkt in verschillende WTCB-publi-
caties, met in het bijzonder artikels over 
de akoestische prestaties van scheidings-
wanden en isolatie langs de binnenzijde.

Ten slotte werden ook een 15-tal 
renovatie fiches uitgewerkt onder de 
vorm van robuuste 3D-details, die de 
belangrijkste ontwerpparameters om de 
beoogde prestatie niveaus voor zowel 
akoestische isolatie, thermische isolatie 
als brandveilig heid te behalen, in één 
oogopslag zichtbaar maken. Checklists 
voor de plaatsing helpen bovendien om 
deze correct uit te voeren.

‘‘
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Out2In: buitenluchtpolluenten filteren via de ventilatie

Buitenlucht wordt volgens ventilatieprincipes algemeen beschouwd als een bron van verse, 
‘propere’ lucht. In grootsteden zoals Brussel is het echter niet altijd zo goed gesteld met 
de kwaliteit van de buitenlucht. De concentraties van bepaalde polluenten, waaronder 
ozon en fijnstof, zijn er soms zelfs zorgwekkend. Ventilatiesystemen zijn ontworpen om 
een gebouw te voorzien van propere lucht, maar brengen deze buitenluchtpolluenten dus 
mogelijk mee naar binnen.

Klassieke filters van mechanische-ventilatiesystemen zijn er 
voornamelijk op gericht om de systemen zelf te bescher-
men. Het project ‘Out2In’ onderzoekt daarom in welke mate  
ventilatiesystemen buitenluchtpolluenten binnenbrengen en 
hoe filtratie- en zuiveringstechnieken het binnendringen ervan 
kunnen beperken. Op deze vragen formuleren we een antwoord 
via laboratoriummetingen op de filters, in-situ-metingen op 
ventilatiesystemen en hun eventuele filters, en digitale simu-
laties op gebouwniveau.

In 2018 voerden we metingen op de polluentenbelading van 
de Brusselse buitenlucht uit op een proefopstelling. De filtratie- 
efficiëntie voor fijnstof van verschillende filters (klassieke filters, 
doorgedreven filtratie en elektrostatische precipitatoren) werd 
gemeten binnen een meetbereik van 10 nm tot 10 µm en 
zal opgevolgd worden in de tijd. Er werd ook gekeken naar 
de afvang en het binnenbrengen van chemische polluenten,  
waaronder ozon, stikstofoxiden en verkeergerelateerde vluchtige 
organische stoffen.

De verworven kennis zal aangewend worden om:
• een beslissingsboom op te stellen om de geschikte techniek 

te selecteren in functie van de benodigde graad van filtratie/
zuivering

• een risicobeheersstrategie te definiëren op het vlak van  
ventilatie bij piekpolluties in de buitenlucht

• aanbevelingen te formuleren omtrent onder andere onder-
houd en slimme ventilatiestrategieën in een stedelijke 
omgeving.
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Uniek in Europa en daarbuiten, zo kan ons labo Akoestiek omschreven wor-
den. Weinig andere geluidslabo’s zijn zo groot als het onze of beschikken 
over even geavanceerde apparatuur. Zo hebben we een verplaatsbare cabine 
om verticale metingen uit te voeren van de luchtgeluidisolatie op vloer- en 
dakopbouwen, die met behulp van een rolbrug boven de vloer of het dak 
geplaatst kan worden.

Dit maakt van ons labo al enkele jaren de uitgelezen plek voor het meten 
van de akoestische eigenschappen van bouwelementen zoals deuren, ramen, 

Het labo Akoestiek is helemaal op kruissnelheid

gevelwanden, vloeren en daken. Die status werd in 2018 alleen maar beves-
tigd, met een vernieuwde accreditatie volgens de kwaliteitsnorm ISO 17025 
en met een verdere uitbreiding van onze meetapparatuur.

Onze belangrijkste bezigheid het voorbije jaar was nog steeds de uitgebreide 
begeleiding van talrijke projecten en de uitvoering van testen in deze context. 
We werken ook mee aan de ontwikkeling van een eengemaakt Europees 
kwaliteitslabel voor akoestische laboratoria. 

Daarnaast speelt ons labo ook een adviserende rol voor de WTCB-leden en 
fabrikanten. Aannemers kunnen bij ons terecht voor akoestische testen in het 
labo én in situ. Fabrikanten kunnen dan weer aankloppen om hun producten 
te laten testen. Jaarlijks komen er zo een aantal nieuwe bouwmaterialen op de 
markt die hier gevalideerd zijn. En omdat we zoveel onderzoek doen, kunnen 
we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, wat de hele sector ten goede 
komt. Onze klanten kunnen zeker zijn van een professionele begeleiding door 
een team van ervaren ingenieurs en technici.

COMFORT, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Met 300 akoestische testen per jaar 
kunnen we gerust stellen dat ons 
labo helemaal op kruissnelheid is‘‘
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Met het Label Circulair Gebouw  
inspireren we de sector om door-
dachte, duurzame keuzes te maken

projecten voldoen aan de vereisten 
van circulair bouwen. 

Het voorbije jaar hebben we de criteria 
van het label afgebakend. Wanneer 
verdient een gebouw dit label? Welke 
aspecten wegen het meest door in 
de score? We merken dat een aan-
tal aannemers en producenten veel  
interesse tonen in circulair bouwen, 
maar dat iedereen zijn eigen invul-
ling geeft aan dat begrip. Met ons 
referentie kader geven we een brede 
scope en bereiden we de sector voor op 
de opportuniteiten en de uitdagingen.

Met het label willen we tevens een 
aantal pioniers in de kijker zetten. Die 
voorbeelden kunnen op hun beurt 
andere bouwprofessionals inspireren 
om ook aan de slag te gaan met  
circulair bouwen.

Aline Vergauwen
Projectleider

Ook in de bouwsector leeft steeds 
meer het idee dat er rekening gehou-
den moet worden met de principes 
van een circulaire economie. Dit houdt 
in dat materialen zo lang mogelijk 
hun waarde moeten behouden en 
maximaal ingezet worden, en ver-
taalt zich voor de bouwsector in 
slimme materiaalkeuzes, ontwerpen 
die rekening houden met mogelijke 
bestemmingswijzigingen, hergebruik 
en recyclage, en zelfs nieuwe business-
modellen en realisatie processen … Het 
is de bedoeling om de milieu-impact 
van gebouwen te verlagen.

Met het Label Circulair Gebouw 
ontwikkelen we – onder leiding van 
de Vlaamse Confederatie Bouw en 
met de steun van Vlaanderen Circulair 
– een referentiekader waarmee bouw-
professionals kunnen aftoetsen of hun 

‘‘
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Het WTCB maakt innovatieve ideeën waar

C-Tech is de Technologische Dienstverlening die het WTCB met de steun van 
Innoviris biedt rond duurzaam bouwen, ‘bouw 4.0’ en innovatie. Met dit 
project wensen we een antwoord te bieden op de specifieke uitdagingen 
van de Brusselse bouwsector in het streven naar een duurzame stedelijke 
ontwikkeling.

Concreet betekent dit dat je bij het WTCB terechtkan voor kosteloos advies 
over innovatie. Zo willen we bouwbedrijven stimuleren om aan de slag te 
gaan met vernieuwende ideeën, technieken en/of producten.

Verder heeft de Technologische Dienstverlening als missie om de bouwsector 
te informeren rond duurzaam bouwen en bouw 4.0. Dit kan op bedrijfsniveau, 
maar zeker ook door collectieve acties zoals workshops en studiedagen.

Eén van de hoogtepunten van 2018 was de eerste Hackathon voor de Belgische 
bouwsector, die we samen met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad en 
andere spelers organiseerden rond actuele thema’s in de bouwsector. Tijdens 
dit event hebben de verschillende teams zich ingezet om productontwikkeling, 
ondernemerschap en innovatie te bevorderen. Gezien het grote succes wordt 
dit event in 2019 herhaald.

Enkele kerncijfers van de afgelopen biënnale: 
• 50 interactieve workshops rond innovatieve technieken voor de bouw zoals 

3D-fotogrammetrie, drones, milieubewust bouwen, circulaire economie in 
de bouw, droogijsstralen …

• meer dan 120 innovatie-adviezen
• bijna 10.000 contacten met Brusselse bouwprofessionals.

Op het vlak van innovatieondersteuning heeft het WTCB, via de Techno logische 
Dienstverlening, verschillende bedrijven geholpen om ideeën te concretiseren 
en zich naar een hoger niveau te tillen. Zo kon één van deze bedrijven een 
akoestisch geoptimaliseerd houten vloersysteem ontwikkelen, dat we mee 
hielpen perfectioneren aan de hand van laboratoriumtesten.

Andere bedrijven bezochten onze Greenbizz-kantoren in Brussel voor een 
interview, waarin de verschillende technische vereisten besproken worden 
waar aan een innovatief product moet voldoen. We helpen bedrijven ook bij 
de aanvraag van subsidies voor de ontwikkeling van hun product.

Download de publicaties die op-
gesteld werden met de steun van 
C-Tech op www.c-tech.brussels

MILIEU EN CIRCULAIR BOUWEN
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We vormen een brug tussen 
wetenschap en praktijk

Jeroen Vrijders
Labohoofd

Beton is en blijft het meest gebruikte bouwmateriaal voor 
wegen, huizen, kantoorgebouwen … Iedere aannemer is ver-
trouwd met de klassieke mix van zand, granulaten, cement en 
water. Het materiaal heeft echter een grote milieu-impact. Door 
grondstoffen te vervangen door milieuvriendelijkere alternatie-
ven, zetten we een grote stap richting een duurzamere wereld. 
Ook het verlengen van de levensduur van de gebouwen en het 
recycleren van beton zijn interessante pisten.

Toch botsen innovaties nog vaak op barrières. Daarom willen 
we bij het WTCB een brug vormen tussen de wetenschap en de 
praktijk. Welke technologie staat al op punt en welke nog niet? 
Wat zijn de eigenschappen van een nieuw en milieuvriendelijker 
beton? En waarmee moet rekening gehouden worden tijdens 
de uitvoering? ‘Circular.Concrete’ heeft al deze nieuwe aspecten 
in kaart gebracht en gebundeld in een state-of-the-artrapport.

Op basis daarvan testen we zelf een aantal nieuwe techno-
logieën in onze labo’s om na te gaan of wat beweerd wordt ook 
klopt. Bovendien zetten we in 2019 met dit project de stap van 
het labo naar de praktijk. In samenwerking met verschillende 
bedrijven zullen we immers een tiental werven uitvoeren met 
circulair beton. Het doel hiervan is om de technische en prak-
tische kennis verder uit te bouwen, en de vele mogelijkheden 
van dit materiaal in de praktijk te demonstreren. Op basis van 
deze ervaringen willen we een handleiding opstellen die een 
houvast biedt aan aannemers en andere bedrijven die nieuwe 
technologieën overwegen.

‘‘
MILIEU EN CIRCULAIR BOUWEN



43

Materiaalkeuzes objectiveren op 
basis van hun milieu-impact dankzij 
TOTEM

maakt de tool een analyse van de 
milieu-impact van het gebouw en 
kunnen de aannemers verschillende 
materialen en oplossingen overwegen 
en vergelijken. Hun keuzes voor het 
gebruik van een bepaald materiaal 
kunnen zo beter onderbouwd en 
geobjectiveerd worden.

De tool, die vrij beschikbaar is voor 
iedere aannemer, is een initiatief van 
de drie gewesten en kwam tot stand 
dankzij de samenwerking tussen ver-
schillende onderzoeksinstanties. Het 
WTCB werkte de methodiek mee uit 
en bouwde aan de databanken van 
materialen en bouwelementen. Voor-
dien bestonden er al wel gelijkaardige 
internationale tools, maar er was nood 
aan een tool specifiek voor de Belgische 
bouwsector, die rekening houdt met 
onze manier van bouwen en renoveren.

Lisa Wastiels
Adjunct-labohoofd

Een gebouw zo milieuvriendelijk moge-
lijk maken, gaat om meer dan een 
efficiënte isolatie, warmtepompen 
en zuinige apparaten. Ook de milieu- 
impact van dergelijke materialen 
voor en zelfs na hun dienst in nieuwe 
gebouwen moet nagegaan worden. 
Wat is immers het nut van een bouw-
materiaal dat tijdens de productie 
ervan meer CO2 verbruikt dan dat er 
bespaard kan worden door het in een 
gebouw te verwerken?

Daarom lanceerden de drie gewesten 
in 2018 tijdens Batibouw ‘TOTEM’ 
(Tool to Optimize the Total Environ-
mental impact of Materials), een tool 
om de volledige impact van gebouwen 
te berekenen. Aannemers kunnen zelf 
ingeven welke materialen ze willen 
gebruiken voor zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten. Op basis daarvan 

‘‘
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De werkelijke energieprestaties van 
gebouwen beter kunnen inschatten

het prototype van een zelf ontwikkeld 
meetinstrument. Onze inspanningen 
werden ook in het buitenland opgepikt, 
want we werden uitgenodigd op een 
workshop in Parijs.

Gezien de relevantie van de resultaten 
voor de sector hebben we een project-
verlenging van twee jaar ingediend om 
het onderwerp nog verder uit te spitten. 
Voor onze leden is het resultaat van dit 
project een goede indicator voor de 
kwaliteit van een nieuw bouwwerk of 
een renovatieproject. Onze methode 
kan ook beschouwd worden als een 
mooi alternatief voor of als aanvulling 
op de berekening voor de huidige 
energie prestatiecertificaten (EPC).

Jade Deltour
Projectleider

Vandaag merken we vaak een kloof 
tussen het theoretische en het werke-
lijke energieverbruik van een gebouw. 
Die prestatiekloof moet gedicht wor-
den. Daarom wil het project ‘CoDyNi’ 
geschikte methoden opstellen om de 
intrinsieke energieprestaties van een 
gebouw accurater te voorspellen. 
Hiervoor gebruiken we numerieke 
simulaties, wiskundige analysen, testen 
in situ en metingen op ware grootte 
met behulp van slimme sensoren die 
de gegevens via wifi doorsturen.

We hebben verschillende meet-
protocollen uitgedokterd en intern 
gesimuleerd. Momenteel wordt er 
een protocol uitgetest op de werf, met 

‘‘
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Thermische isolatie langs de binnenkant

De ambitieuze doelstellingen rond energetische renovatie kunnen niet verwezenlijkt 
worden zonder een grootschalige isolatie van gevelmuren. Thermische isolatie langs de 
binnenkant is hiervoor soms de enige haalbare oplossing en wint dus aan belang. De 
techniek is bovendien minder duur dan isoleren langs de buitenzijde. Aan de hand van 
een geïntegreerde aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende criteria, 
stelt het WTCB ontwerpregels op voor een betrouwbare en breedopgezette uitvoering 
van isolatie langs de binnenkant van bestaande muren, zonder risico op problemen van 
vocht of schimmels.

Om dit te verwezenlijken, nemen onze acties verschillende vormen aan. Wat onderzoeks-
activiteiten betreft, is in 2018 een internationaal project van start gegaan met gerenom-
meerde wetenschappelijke partners, zoals het Fraunhofer-instituut en de Universiteit 
van Dresden. Dankzij deze samenwerking kon het WTCB zijn expertise op het vlak van 
vochtmigratie in wanden consolideren.

Anderzijds is er ook een goede synergie met de professionals op het terrein. Zo werd er 
in 2018 een multidisciplinaire werkgroep opgericht die de opstelling van een Technische 
Voorlichting als doel heeft. De inhoud hiervan zal aangeleverd worden door verschillende 
onderzoeksprojecten, het project ‘RenoFase’ in het bijzonder.

Het WTCB is ook actief in het erkennen van de vaardigheden van aannemers met betrekking 
tot de uitvoering van isolatie langs de binnenkant. Het was onze taak om de inhoud van 
de cursus zo samen te stellen dat de aannemers het examen van het Vlaamse Gewest met 
succes konden afleggen. Deze erkenning is immers noodzakelijk om de Vlaamse premies 
voor isolatie langs de binnenkant te verkrijgen. 

De begeleiding van aannemers bij renovatieprojecten, met name voorgesteld door de 
Brusselse Technologische Dienstverlening van het WTCB (C-Tech), laat ons toe om de 
theorie te toetsen aan de praktijk.

De begeleiding van aannemers bij 
renovatie projecten laat ons toe om de 
theorie te toetsen aan de praktijk‘‘



Ondiepe geothermie is helemaal geen 
rocketscience en is een duurzame bron 
van thermische energie

Hoofdstedelijk Gewest gedetailleerd in 
kaart brengen. Alle resultaten worden 
samengebracht in de ‘BruGeo’-tool, een 
online platform waar professionals info 
over de ondergrond, de wetgeving en 
de haalbaarheid van een geothermisch 
project kunnen raadplegen.

Het WTCB speelt hierin een cruciale rol. 
We helpen om de thermische karak-
teristieken van de grondlagen te bepalen. 
Dit is van fundamenteel belang voor een 
geothermisch systeem. Dat we daarbij 
ook het potentieel van dieper gelegen, 
tot nu toe nagenoeg onbekende rotslagen 
onderzoeken, is ronduit baanbrekend. 
Daarnaast stellen we ook de kennis van 
onze Geothermische Screeningstool ter 
beschikking. Deze tool bundelt gelijk-
aardige informatie over de Vlaamse onder-
grond. Het Brusselse en het Vlaamse 
platform worden aan elkaar gekoppeld 
om elkaar te versterken.

Gust Van Lysebetten
Projectleider

Hernieuwbare energie is vandaag een hot 
topic. Binnen dit kader kan geothermie 
als duurzame bron van energie voor de 
verwarming en koeling van gebouwen een 
belangrijke rol spelen. Geothermie houdt 
concreet in dat bodemenergie gewonnen 
wordt door middel van een warmtepomp-
installatie en warmtewisselaars, die aan-
gebracht worden in boorgaten. Ondiepe 
geothermie is helemaal geen rocketscience 
en wordt al tientallen jaren over heel 
Europa toegepast voor nieuwbouw, maar 
ook voor bestaande gebouwen. Toch blijft 
het voor veel particulieren, bedrijven, 
installateurs, aannemers en architecten 
onbekend terrein.

Daar moet ‘BruGeo’, het onderzoeks-
project geleid door de ULB en waar de 
afdeling Geotechniek van het WTCB 
zijn expertise aan verleent, verandering 
in brengen. Het project wil het geo-
thermische potentieel van het Brussels 

‘‘
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‘P-Renewal’ wil het Waalse patrimonium van voor de Eerste Wereldoorlog energetisch en duurzaam 
renoveren zonder afbreuk te doen aan het erfgoed. Concreet wordt er binnen dit project, dat nog 
enkele jaren loopt, gestreefd naar de ontwikkeling van een digitale gids die – in functie van de specifieke 
kenmerken van de gebouwen – enkele manieren voorstelt om de energieprestaties te optimaliseren.

In 2018 ging het WTCB van start met een studie van vijf vooroorlogse Waalse woningen: een vierkantshoeve, 
een langgevelhoeve, een villa, een herenhuis en een vrijstaand huis. De specifieke kenmerken met betrek-

ENERGIE

P-Renewal: energetische renovatie van het vooroorlogse 
Waalse gebouwenerfgoed

king tot hun constructie en hygrothermische 
gedrag werden daarbij in kaart gebracht.

Eerst werden de geometrie en architectuur 
van de vijf gebouwen gekarakteriseerd. Met 
behulp van innovatieve 3D-metingen konden 
de volledige buitenschil en de binnenruimte 
uiterst nauwkeurig gedigitaliseerd worden. 
Deze techniek bleek bijzonder effectief om 
gegevens te verkrijgen die zorgen voor een 
beter inzicht in de gebouwen.

Vervolgens werden verschillende proeven 
uitgevoerd: aan de hand van thermografie, 
vochtdetectie en blowerdoor-testen werden de 
zwakke punten van gebouwen geïdentificeerd. 
Op basis daarvan kon er voor elk gebouw een 
energetisch simulatiemodel ontwikkeld wor-
den. Dankzij deze simulaties is het mogelijk 
om een reeks energie-interventies virtueel te 
combineren en zo de renovatiestrategie met 
de meeste impact te bepalen.

Door regelmatig overleg met de sector via 
bijeenkomsten van gebruikersgroepen (aan-
nemers, ambachtslieden, architecten en 
studie bureaus) werd ook de link met de 
praktijk gelegd.
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Technisch advies
Eddy Mahieu
Afdelingshoofd
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De ingenieurs van de afdeling Technisch Advies 
(ATA) werken voor heel wat projecten rond 
energie. Het is een thema dat in 2018 heel 
actueel was en in de toekomst nog aan belang 
zal winnen. Energie besparen en de CO2-uitstoot 
terug dringen, moet vooral gebeuren door het 
bestaande gebouwenpark te renoveren. Het is 
dus niet alleen een uitdaging voor de bouw sector, 
maar zeker ook een businessopportuniteit.

Het WTCB wil aannemers daarom begeleiden bij 
energetische renovatiewerken. We willen hen 
informeren over de maatregelen die ze kunnen 
treffen om gebouwen energiezuiniger te maken. 
Vorig jaar gaven onze ingenieurs zo mee vorm aan 
de opleidingsdagen van het ‘Erfgoedenergieloket’, 
waar je terechtkan voor advies en technische 
begeleiding omtrent de energie-ingrepen aan 
beschermde gebouwen. De ATA-medewerkers 
zijn goed geplaatst om deze taken uit te voeren. 
Dankzij hun dagelijkse bezigheden zijn ze ver-
trouwd met de problemen waarmee aannemers 
geconfronteerd worden.

De bouwsector staat voor de uitdaging 
om bestaande gebouwen energiezuiniger 
te maken‘‘

Een ander project waar de WTCB- ingenieurs 
actief aan meegewerkt hebben, is het 
TETRA-project ‘KMO Reno’, waarin de ener-
getische renovatie van industriële gebouwen 
(voornamelijk van de gebouwschil) onderzocht 
werd. In een eerste fase werden renovatie- 
scenario’s uitgewerkt en op ware grootte 
uitgetest op maquettes. Hierbij werd er 
vertrokken van verschillende courante gevel-
opbouwen uit de jaren 2000. 

Op basis daarvan werden vervolgens detail-
leringen uitgewerkt voor de aansluiting van 
de gevel met het dak, de muurvoeten en 
het buitenschrijnwerk. Er werden workshops 
gehouden om deze details met kleine groepjes 
van aannemers, ontwerpers en fabrikanten 
te verfijnen en te toetsen op hun praktische 
uitvoering. Deze details worden nu uitgewerkt 
en in fiches met praktische aandachtspunten 
gegoten. Vervolgens zullen ze opgenomen 
worden in de databank Bouwdetails op de 
WTCB-website.
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Het WTCB is nauw betrokken bij de activiteiten van verschillende andere bouwgerelateerde 
organismen en heeft sommige ervan zelfs mee helpen oprichten. Het Centrum werkt in 
deze dienstverlenende instellingen samen met diverse andere partners rond een aantal 
specifieke aspecten van de bouw.

Vlaanderen Bouwt (Vlabo)
De doelstelling van Vlabo vzw (www.vlaanderenbouwt.be) is om kwalitatieve 
woningen te bouwen tegen betaalbare prĳzen en met een architectuur die 
een verrĳking vormt voor de omgeving op plaatsen waar dat niet evident 
is (bv. in dorps- en stadskernen). Uiteraard wordt er ook gestreefd naar 
een optimale technische kwaliteit, duurzaamheid en stedenbouwkundige 
samenhang. Grondeigenaars – zowel openbare besturen als particulieren – 
kunnen een beroep doen op Vlabo als projectregisseur.

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE Vlaanderen)
ODE (www.ode.be) is sinds 20 jaar de koepelorganisatie voor duurzame 
energie in Vlaanderen. Zo coördineert ze het overleg tussen de bedrĳven 
en organisaties uit de hernieuwbare-energiesector en de overheid via 
thematische platformen over warmtepompen, zonne-energie, biomassa, 
windenergie, warmtenetten ... Het WTCB heeft hierbĳ vooral aandacht 
voor de integratie van hernieuwbare-energiesystemen in gebouwen en de 
transitie naar klimaatneutrale oplossingen.

Quality Centre for Sustainable Energy Technologies (QUEST)
Samen met de sectororganisaties, Construction Quality en BCCA, ontwik-
kelt QUEST (www.questforquality.be) kwaliteitsprocedures en technische 
referentiëlen voor de toepassing van kleinschalige hernieuwbare-energie-
systemen (warmte pompen, fotovoltaïsche en zonthermische installaties). In 
2018 werd er gewerkt aan een eengemaakte Technische Specificatie (STS) 
voor warmtepompen. QUEST is binnen RESCert eveneens opdrachthouder 
voor de certificatie van installateurs van hernieuwbare-energiesystemen. 
Deze certificatie is voor sommige technologieën een vereiste om te kunnen 
genieten van premies.

SAMENWERKING MET DERDEN

Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
BCDI (www.bcdi.be) profileert zich als een studie- en informatiecentrum rond 
domotica en immotica. Thema’s als zorgdomotica, smart cities en intelligente 
gebouwen behoren eveneens tot het actieterrein van BCDI. De voorbĳe decennia 
verleende dit centrum zĳn medewerking aan een rits van nationale en Europese 
onderzoekprojecten, maar ook aan diverse congressen, forums en workshops.

Belgian Construction Quality Society (BCQS)
BCQS (www.bcqs.be) verzorgt de opleiding van en het advies aan de bouw-
professionals die betrokken zĳn bĳ een labelling-/of certificatieprocedure 
(bv. kwaliteits- (ISO 9001), veiligheids- (VCA) en milieubeheer (ISO 14001)). 
Als bevoorrecht partner van BCCA en Construction Quality, begeleidt BCQS 
de bedrĳven die zich inschrĳven in de kwaliteitskaders die opgesteld worden 
door deze organisaties.

Belgian Construction Certification Association (BCCA)
BCCA (www.bcca.be) is één van de Belgische leiders voor de certificatie in 
de bouwsector en beschikt in dit verband over een accreditatie van het 
BELAC-bureau. Deze vzw ondersteunt al een aantal jaren het overkoepelende 
‘Construction Quality’-label en voert regelmatig productiecontroles uit in het 
kader van de CE-markering.

Tradecowall
Tradecowall (www.tradecowall.be) zoekt naar oplossingen voor de verwer-
king van inert afval en grondafval, afkomstig van bouw- en sloopwerven. In 
2018 werd er onderzoek verricht naar recyclagemethoden voor bouwafval. 
In samenwerking met het WTCB werkte Tradecowall verder aan een onder-
zoeksproject naar puin van cellenbeton.

http://www.ode.be/
http://www.questforquality.be/
http://www.bcdi.be/
http://www.bcqs.be/
http://www.tradecowall.be/
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De WTCB-activiteiten worden gestuurd door vijftien Technische Comités. Elf ervan vormen 
een rechtstreekse vertegenwoordiging van een welbepaald bouwberoep en zijn hoofdzakelijk 
samengesteld uit aannemers. De overige Comités buigen zich over beroepsoverschrijdende 
thema’s. Om deze bottom-upbenadering te garanderen, legt elk Comité zijn toekomstige 
werkplannen vast. Deze plannen worden elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Vast 
Comité van het WTCB.

Ruwbouw en algemene aanneming

TECHNISCHE COMITÉS

Voorzitter: X. Braet
Leden: K. Andries, L. Courard, G. De Schutter, P. De Vylder, J. Deceuster (vanaf december), F. Demeulemeester, M. Denayer (tot 
december), R. Dhuyvetter, P. Dresse, B. Geentjens, E. Gelaes, P. Goetinck, E. Goris, J. Govaerts, M. Haex (tot november), P. Ibens, S. Kaye, 
J. Maertens, B. Marynissen, K. Neutens, A.-L. Nuytten (tot juli), P. Pirotton, H. Sauwens, M. Seculier, R. Van Acker (vanaf november) 
J. Van Steirtegem, E. Vandewiele, A. Vermeyen, G. Xhonneux 
Ingenieurs-animatoren: N. Huybrechts, B. Parmentier
Ingenieurs TAC: A. Van der Auwera, S. Vercauteren, J. Wijnants

Verwarming en klimaatregeling
Voorzitter: D. Peytier 
Leden: P.-Y. Badot, K. Beenarts (vanaf november), J. Braibant, V. Cazier, L. Dedeyne, G. Diericx, G. Diricq, G. Gronsfeld (vanaf september), J.-P. Geerts 
(tot november), E. Maertens, J. Mampaey, L. Mehaudens, J.-P. Minne, E. Motmans, C. Nonneman, J. Nouwynck, S. Palinckx, A. Palumbo, F. Santucci, 
L. Ternoot, M. Therer, O. Thibaut, G. Ticquet, K. Van Campenhout, K. Van Dingenen, E. Vandenbosch, B. Verstraete
Ingenieurs-animatoren: C. Delmotte, P. Van den Bossche
Ingenieurs TAC: I. De Pot, V. Jadinon

Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen
Voorzitter: S. Magnee
Leden: G. Baert, P. Carlier, F. Coveliers, T. De Jaegher, J. Debuf, O. Delvaux, B. Dethune, E. Fleurinck, A. Gulisano, R. Hermans, B. Klinkers, 
J.-P. Lempereur, J. Lerot, J.-C. Leroy, J.-L. Louis, A. Mertens, P. Noé, J. Philippart, M. Piron, I. Simonet (vanaf september), G. Tanson, M. Van Den Branden, 
D. Van Kerckhove, L. Vanrenterghem, L. Verhelst, T. Vrambout, P.-P. Yerlès (tot september)
Ingenieurs-animatoren: E. Cailleux, E. Nguyen
Ingenieurs TAC: M. Ghislain, H. Vercoutere
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Harde muur- en vloerbekledingen
Voorzitter: M. De Bes (†)
Leden: T. Archambeau, T. Beernaert, A.-M. Bonnet, B. Broekaert, P. De Kinder, J. De Smet, P. De Stobbeleir, B. Geirnaert, E. Godderis, 
P. Goegebeur, T. Hemelsoet, M. Keulen, V. Lefort, G. Mahaux, S. Martens, M.-M. Mennens, N. Naert, B. Roten, C. Van De Velde, D. Van Kerckhove, 
E. Van Rumst, B. Vangeersdaele (vanaf april), F. Verlee (tot januari)
Waarnemers: C. Arnould (vanaf mei), P. Holderick, T. Verstaen
Ingenieur-animator: T. Vangheel
Ingenieurs TAC: L. Firket, J. Van den Bossche

Glaswerken
Voorzitter: A. Sanchez
Vicevoorzitter: J. Jacobs
Leden: J.-P. Aubert, F. Briganti (tot november), D. Ceyssens, H. Ceyssens, G. De Landtsheer, L. Delvoie, D. Dequidt, J. Devilers, P. Dresselaers 
(vanaf maart), L. Dumont, V. Goethals, T. Hens, T. Laurens, G. Martens, M. Martinez (vanaf januari), A. Minne, P. Mistler, R. Nokerman, 
W. Reniers, F. Symoens, F. Triekels, B. Van De Putte (vanaf maart), J. Verhaert, L. Verhaert
Ingenieur-animator: V. Detremmerie
Ingenieurs TAC: F. Caluwaerts, G. De Raed (tot september), R. Durvaux, L. Lassoie

Dichtingswerken
Voorzitter: R. Evens
Leden: S. Baelen, F. Belin, D. Bellanger, H.-C. Boulanger, F. Coninx, J. Coumans, C. Coussens, A. De Keersmaecker, K. Derde,  
M. Kersschot (vanaf september), P. Kerstenne, F. Louwers, B. Marynissen, H. Michot, J. Moens, R. Naert, G. Peeterbroeck (tot juni), E. Schomus, 
S. Terryn (vanaf juni), G. Timmermans, A. Ulens (vanaf september), L. Van Audenhaege, D. Van Damme (†), G. Van Dyck, D. Van Kerckhove,  
B. Verbeke, M. Wagneur, K. Wienen
Ingenieurs-animatoren: E. Mahieu, E. Noirfalisse
Ingenieur TAC: D. De Bock

Dakbedekkingen
Voorzitter: C. Vandermosten
Leden: F. Cauwelier, S. Couez, P. Crohin, S. Daelman, S. Depuis, G. Derde, P. Donner, Y.-M. Dron, M. Dubois D’Enghien (vanaf maart), 
R. Geens (vanaf maart), B. Gillis (tot maart), D. Grégoire, H. Lefin, J. Lemmens, M. Lesenfants, S. Naessens, E. Neicken, M. Peters (tot maart), 
G. Pierrard, B. Rahier, C. Resimont, P. Segers, T. Stockman, A. Thierens, G. Timmermans, J.-M. Tong, F. Van Eersel, J. Van Leeuwen, D. Wattel, 
L. Zanussi
Ingenieurs-animatoren: F. Dobbels, D. Langendries, C. Mees (tot juli)
Ingenieurs TAC: D. De Bock (vanaf oktober), L. Geerts, O. Vandooren (tot oktober)
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Plafonneer-, voeg- en gevelwerken
Voorzitter: D. Verhaegen
Leden: P. Beaujean, J. Beke, B. Broekaert, P. Cherchye, O. Cremer, F. Croonenberghs, R. De Haes, P. De Kinder, J.-P. Demuynck, M. Dutry, 
E. Godderis, J. Govaerts, H. Hendriks, G. Mostenne, N. Naert, J. Peeters, S. Piedboeuf, J. Schalley (vanaf november), P. Timperman, 
J. Van den Hemel (tot maart), D. Van Kerckhove, F. Verhelst
Ingenieurs-animatoren: I. Dirkx, Y. Grégoire
Ingenieurs TAC: S. Korte, M. Lignian

Steen en marmer
Voorzitter: H. Vanderlinden
Leden: J. Abraham, R. Baugnies, K. Callebaut, H. Callewier, G. Claerbout (tot september), J. P. Cnudde, V. Cnudde, P. Crombe (tot 
februari), A. Dath, M. De Bes, P. Dethier, J. Eggermont (tot november), J. Elsen, M. Flament, P. Goegebeur, E. Latour (tot oktober),  
A. Matthys, M.-M. Mennens, B. Misonne, D. Pallix, S. Piedboeuf, S. Renier, T. Schotte (vanaf mei), F. Tourneur, G. Van Gucht, K. Vandenneucker,  
B. Wauters (vanaf september)
Ingenieur-animator: D. Nicaise
Ingenieurs TAC: L. Firket, J. Van den Bossche

Schrijnwerken
Voorzitter: W. Simoens
Leden: J. Andries, G. Baens, J. Bourdeaud’hui, R. Clément, M. Cools, J. De Bruijne, R. De Cort, B. De Guytenaer, R. De Schepper,  
J. De Wijngaert, C. Decaesstecker, P. Delcour (vanaf september), M. Foré, S. Kempeneers, L. Keuleers, C. Nicasie, L. Pype, P.-J. Simoens, C. Teck, 
G. Van De Walle, J. Van Hal, N. Van Hee, D. Van Kerckhove, J. Vandenbergh, F. Vanholst, A. Verbeke, L. Vercammen, D. Versluys
Ingenieurs-animatoren: V. Detremmerie, E. Kinnaert, Y. Martin
Ingenieur TAC: F. Caluwaerts

Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties
Voorzitter: P. Deweer
Leden: K. Beenaerts, M. Blondiau (vanaf april), J. Braibant, B. Claessens, M. Decat, G. Diericx, J.-P. Geerts, G. Gronsfeld (vanaf september), 
J.-P. Janssens (tot januari), E. Maertens, L. Martin, J.-F. Minne, E. Motmans (tot mei), C. Nonneman, D. Peytier, M. Spector, G. Tiquet, 
M. Van Der Beken, K. Van Dingenen (vanaf januari), C. Van Dinter, P. Van Rompaey, B. Verstraete, G. Wouters, K. Wuyts
Ingenieurs-animatoren: B. Bleys, V. Jadinon
Ingenieur TAC: I. De Pot
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Hygrothermie

Voorzitter: E. De Kempeneer
Leden: M. Bonnarens, A. Dawans, V. De Meulenaer, L. Dumont, V. Feldheim, M. Frederic, H. Geeraerts, A. Gillard, A. Janssens, J. Lavens, 
J.-P. Minne, B. Present, S. Roels, M. Ruebens, N. Spies, V. Szpirer, G. Timmermans, A. Van Eycken, D. Van Kerckove, C. Van Loock, 
R. Van Rossem, B. Vandermarcke, B. Waucquez, J.-P. Wintgens
Ingenieurs-animatoren: X. Loncour, J. Van der Veken
Ingenieur TAC: A. Acke

Akoestiek

Voorzitter: E. De Kempeneer
Leden: P. Borremans, S. Cassiman, J. Coose, R. De Block, C. Decaesstecker, E. Degrave, R. Dumont, R. Geens, B. Ghislain, 
A. Gillard, F. Goes, A. G. Graceffa, C. Grimonpont, S. Hayen, B. Heymans, J. Lavens, J. Marinus, K. Maroy, A. Minne, H. Mostmans, 
G. Oushoorn, P. Roman, M. Ruebens, H. Sinnaeve, P. Toussaint, H. Van Keymeulen, C. Van Loock, E. Van Overmeire, P. Vandewiele, 
M. Vanstraelen, L. Vasseur, J.-F. Winant
Ingenieur-animator: L. De Geetere
Ingenieurs TAC: J. Goovaerts, M. Lignian

TECHNISCHE COMITÉS

Brandveiligheid

Voorzitter: /
Leden: B. Akkermans, M. Colson, V. Detemmerman, G. Franssen, J. Goovaerts, R. Goovaerts, B. Heymans, G. Janssen, M. Leysen, 
P. Lomba, E. Mackelbergh, J. Marinus, C. Pimpurniaux, B. Stockbroeckx, W. Van de Voorde, T. Van Helden, N. Van Houten, C. Van Loock, 
K. Vercaempt, J.-P. Veriter
Ingenieur-animator: Y. Martin
Ingenieurs TAC: S. Eeckhout, G. De Raed

Bouwfysica, comfort en veiligheid
Voorzitter: E. De Kempeneer
Vicevoorzitter: M. Ruebens
Ingenieurs-animatoren: L. De Geetere, X. Loncour, J. Van der Veken, Y. Martin
Ingenieurs TAC: A. Acke, S. Eeckhout, G. De Raed, J. Goovaerts, M. Lignian
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BIM & ICT

Smart & Sustainable Constructions

Voorzitter: T. Vandenbergh
Leden: J. Alboort (vanaf maart), A. Argeles, M. Baetens, K. Baggen, J.-P. Bauwens, X. Bindels, S. Binnemans (tot april), A. Bitar, S. Boeykens, 
A. Boutemadja, W. Bouttery, M. Brochier, W. Bulens (vanaf juni), N. Calicchia (vanaf september), R. Collard, J.-P. Couwenbergh, F. Crovato, C. Dalhuizen, 
R. de Mûelenaere (tot juni), S. De Vos (tot september), M. Deloz (tot maart), F. Denis, C. Dequidt (tot maart), V. Detemmerman 
(vanaf augustus), L. Dewulf, J. Dhondt, A. Dubuisson, B. Durot (tot augustus), G. Duyckaerts, G. Eeckhout, J. Franceus (tot augustus), 
D. Froyen (vanaf oktober), B. Geerinckx, G. Girotto, T. Gretry, H. Hendrickx (tot oktober), G. Kerckhofs, R. Klein, J. Kuppens,  
S. Leenknegt (vanaf april), P. Legros, J. Lhoëst, U. Linden, M. Loncke, K. Luckx, N. Maes, V. Marbach, V. Martin, B. Marynissen, G. Mertens, 
R. Meuleman, R.-H. Meurisse, M. Moens, E. Moeyersons, P. Moutschen, N. Nicolas, T. Nuttens (tot juni), K. Nys, M. Oumzil, P. Pauwels, 
G. Pierrard, E. Piers, P.-B. Pousset, P. Present, J. Ramet (tot september), R. Roef (tot augustus), A. Sagne, S. Santosa (tot juni), F. Schwall, 
Y. Sottiaux, D. Stragier, W. Tanghe (vanaf augustus), F. Van de Velde, A. Van den Borre, J. Van Den Driessche, P. Van Den Eynde,  
S. Van Der Have (vanaf juni), P. Van Loon (tot februari), J. Van Mol, E. Van Overmeire (vanaf juni), E. Van Overwaele, J. Vandamme,  
B. Vande Kerckhove, E. Vanmechelen (vanaf augustus), M. Venturini, S. Verhaert (vanaf februari), R. Voshol (vanaf maart), T. Vyncke, A. Wouters
Ingenieurs-animatoren: N. Cauberg (vanaf oktober), M. Huerdo Fernandez (vanaf oktober), B. Ingelaere (tot oktober), O. Vandooren (tot oktober)
Ingenieurs TAC: R. Durvaux (vanaf mei), V. Jadinon (tot februari), S. Vercauteren

Voorzitter: R. Van Boeckel
Leden: K. Allacker, A. Argeles, P. Ballon, K. Beenaerts (vanaf mei), J. Beneens, F. Blockx, M. Bonnarens, S. Breels, P. Callewaert, F. Cauwelier,  
M. Croufer, A. Dawans, M. De Bes, C. Debrabander (tot november), X. De Bueger, P. De Kinder, K. De Landsheere, G. De Landtsheer, 
G. De Schutter, N. De Temmerman, S. De Vos (tot september), J. Declercq, A. Fuhr, B. Gentens, B. Huberlant, F. Jourdain, P.-H. Lefebvre, 
S. Magnee, O. Mareschal, M.-M. Mennens, J. Michiels (vanaf oktober), J. Moens, S. Motte (vanaf mei), V. Naessens, K. Neyrinck,  
D. Peytier, A. Poelman, W. Simoens, R. Smismans (vanaf september), Y. Sottiaux, N. Stevens, M. Strobbe, F. Tourneur, S. Trachte, L. Van de Loock,  
S. Vanden Brande (vanaf november), K. Van Dingenen, G. Van Gucht, L. Van Thienen, S. Vande Meulebroucke, J.-C. Vanderhaegen, R. Vereecken, 
D. Verhaegen, A. Windels (vanaf oktober)
Ingenieurs-animatoren: R. Delvaeye, J. Vrijders
Ingenieurs TAC: K. Janssens, S. Vercauteren

Architecten
Voorzitter: J. Beke
Vicevoorzitters: R. De Lathouwer, C. Bourgois
Leden: J. Alboort, A. Boutemadja, G. Colliers, M. D’Anvers (vanaf februari), D. De Clerck, P. De Smet, L. Dedeyne, J.-C. Embrechts, E. Geens, 
E. Germijns, J. Glaude, T. Hermans, N. Huysmans, H. Krokaert, T. Lamy, P. Laporta, C. Lemmens, F. Luyckx, J. Mariën, T. Modave, S. Motte, 
A.-L. Nuytten (tot juli), H. Poncin, M. Proces, T. Serck, P. Van Acoleyne (tot februari), D. Versluys, A. Verspeurt (tot juli), M. Wagneur,  
K. Willem (tot februari)
Ingenieurs-animatoren: S. Eeckhout, D. Langendries, P. Wouters
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De boekhouding heeft enerzijds als oog-
merk om een inzicht te verschaffen in de 
financiële toestand van het Centrum en 
anderzijds om het gevoerde beleid te  
verantwoorden.

Aangesloten leden
Op 31 december 2018 telde het WTCB 89.471 leden, waaronder 
63.592 eenmanszaken. Zoals mag blijken uit de grafiek hiernaast,  
vertegenwoordigt dit een stijging van 12,58 % ten opzichte van 
10 jaar geleden. Rekening houdend met de index en de aanpassing, 
bedraagt de stijging van de geïnde bijdragen over deze periode  
22,44 % in constante waarde.

Werkingsopbrengsten en -uitgaven
De grafieken hieronder illustreren de samen stelling van de ver-
schillende opbrengsten en uitgaven in verhouding tot het totaal. 
Hieruit blijkt dat de bijdragen van de leden ongeveer 58 % van 
de totale opbrengsten uitmaken. De personeels kosten – de voor-
naamste post van de uitgaven – vormen 62 % van het totaal.

Evolutie van het aantal aangesloten leden

2019
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Bestemming van de uitgaven
De grafiek hieronder geeft in grote lijnen de opbrengsten en uit gaven weer die voortvloeien uit de WTCB-activiteiten, en dit na de verdeling van de structuur-
kosten. Deze laatste omvatten niet alleen de kosten voor de gebouwen en de installaties, maar ook de administratie kosten. De totaliteit van de beschikbare 
middelen wordt op directe en indirecte manier aangewend ten behoeve van de bouwondernemingen.

88 % van het totale budget vindt immers rechtstreeks zijn weg naar de sector terug, terwijl 12 % ervan op termijn ten goede komt van de bouw via contractuele 
onder zoeken. Onze inkomsten worden met andere woorden in hun integraliteit besteed aan de ver betering van de kwaliteit en de competitiviteit van het bouw-
wezen, wat overi gens de voornaamste doelstelling van het Centrum is.

Bestemming van de uitgaven

Technisch advies, cursussen,  
publicaties, databanken: 29,32 %

Projecten van Thematische Innovatie stimulering, 
Technologische Dienstverleningen, Normen- 
Antennes, studies, sensibilisering: 10,33 %

Innovatief collectief onderzoek: 
15,27 %

Prenormatieve collectieve  
studies: 8,46 %

Werking van de laboratoria:  
10,47 %

Normalisering, certificering, Technische 

Goedkeuringen: 3,97 %

Andere: 10,46 %

Contractueel onderzoek: 
11,72 %
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Het WTCB levert grote inspanningen om de kwaliteit binnen het 
bouwwezen te verbeteren en de vakkennis van de bouw professionals 
te vergroten. Dit is evenwel geen eenvoudige taak. Het bouwproces 
is immers zeer gefragmenteerd en er is steeds een groot aantal 
personen bij betrokken.

Om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren en te kunnen 
inspelen op de technologische evoluties, kan het WTCB een beroep 
doen op een multidisciplinair en dynamisch team van medewerkers, 
die alles in het werk stellen om de resultaten van het wetenschap-
pelijke en technische onderzoek van het Centrum zo breed mogelijk 
te verspreiden ten voordele van aannemers, maar ook ten voordele 
van andere professionals in de sector (architecten, studiebureaus, 
landmeterexperten, onderwijs, administraties ...).

In deze context maakt de ervaring en het pragmatisme van de 
enen het mogelijk om de innoverende ideeën van de anderen 
om te zetten in praktische naslagwerken, gerichte technische 
adviezen, maar ook cursussen en opleidingen die afgestemd zijn 
op de behoeften van de sector.

Gelet op het feit dat deze noden alsmaar groter worden en het 
belang van thema’s zoals duurzaam en smart bouwen, industria-
lisatie en BIM & ICT toeneemt, wordt in de komende jaren een 
verdere groei van het personeelsbestand voorzien.
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Het WTCB kan rekenen op de kennis  
van bijna 260 medewerkers uit de meest 
diverse onderwijsdisciplines om zijn 
opdrachten tot een goed einde te brengen.  
Dankzij deze bundeling van professionele 
bekwaamheid, engagement en ruime 
inzetbaarheid is het Centrum uitgegroeid 
tot een toonaangevend organisme in de 
bouwsector.

2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

253 251

219
232 237 239 236 237

Evolutie van het personeelsbestand over de periode 2008-2018  
(situatie per 31 december)
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Tijdens de vergaderingen van de Algemene Raad van het WTCB op 24 april 2018 en 
20 november 2018 werd de samenstelling van de Algemene Raad en van het Vast Comité 
als volgt goedgekeurd:

Voorzitter
J. Willemen

Vicevoorzitters
P. Depreter, E. Devos, C. Golinvaux 

Honoraire voorzitters
J. Gheysens, R. Lenaers

Leden aangeduid door de Confederatie Bouw
J. Biesmans, P. Crohin, R. de Mûelenaere, P. De Roover, J. Devilers, R. Evens, B. Geentjens, 
B. Georges, A. Graceffa, R. Hinnens, S. Jamar, S. Kaye, J. Lembrechts, E. Leskens, C. Macors, 
C. Maes, S. Magnée, G. Mahaux, O. Mareschal, B. Marcin, L. Mohymont, J. Polet, M. Ruebens, 
M. Schwanen, P. Segers, W. Simoens, D. Snick, W. Straetmans, B. Tasiaux, M. Therer, 
H. Vanderlinden, E. Vandewiele, E. Vandezande

Gecoöpteerde leden door de Confederatie Bouw
J. Bosschem, A. De Bie, E. Devos, B. Heiderscheidt, D. Holemans, C. Peeters

Leden aangeduid door de Bouwunie
G. Baert, J. Debuf, B. De Malsche, D. Hellemans, P. Suys, L.-J. Vancauwenberghe, S. Verhoeven, 
F. Verkest, J.-P. Waeytens

Lid aangeduid door het VBO
C. Golinvaux

Leden aangeduid door de FOD Economie
R. Collette, G. Jansens

Leden aangeduid door het Vlaamse Gewest
S. Faignet, L. Van de Loock

Lid aangeduid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
O. Eugene

Leden aangeduid door het Waalse Gewest
P. Villers

Leden aangeduid door de werknemersorganisaties
P. Cuppens, V. De Meyere, B. Hilami, J. Vandycke

Verificateurs der rekeningen
J. Lembrechts, B. Tasiaux

Bedrijfsrevisor
HLB Dodémont-Van Impe & C°

Algemene Raad

Vast Comité
Voorzitter
J. Willemen

Vicevoorzitters
P. Depreter, E. Devos, C. Golinvaux

Leden
J. Biesmans, R. Collette, R. de Mûelenaere, J. Lembrechts, L. Mohymont, M. Ruebens, E. Vandewiele, 
F. Verkest, J.-P. Waeytens

Waarnemers
L. Van de Loock, P. Villers
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A-LIGHT – Integrating lightweight concepts in acoustical 
standardization (FOD Economie en NBN)

A-LIGHT II – Integrating lightweight concepts in acoustical 
standardization (FOD Economie en NBN)

Ad usum navigantium (VLAIO - Vlaanderen)

ATISOL C2C – Système constructif comportant une 
membrane biosourcée pare-vapeur et d’étanchéité à l’air 
couplée à une isolation pour les bâtiments neufs à ossature 
en bois et pour la rénovation par l’intérieur, en suivant la 
démarche Cradle to Cradle (Biogebaseerd dampscherm- en 
afdichtingsmembraansysteem gekoppeld aan een isolatie 
volgens cradle-to-cradle voor nieuwe gebouwen met een 
houtskelet en voor de renovatie van bestaande gebouwen 
langs de binnenkant) (Greenwin - Wallonië)

B-LCA II – Methodologisch kader voor het uitvoeren van 
LCA in de bouw: Belgische invulling en verfijning van het 
Europese kader (FOD Economie en NBN)

BBSM – Le Bâti bruxellois : source de nouveaux matériaux 
(Het Brussels gebouwenpark: bron van nieuwe materialen) 
(EFRO - Brussel)

BCCC – Brussels Construction Consolidation Centre (Inno-
viris - Brussel)

BE REEL – Belgium Renovates for Energy Efficient Living 
(EU LIFE - Europese Unie)

Bekleding voor dekvloeren – Plaatsing van elastische 
vloerbedekkingen: vochtbeheersing bij dekvloeren 
(FOD Economie en NBN)

BIM 4.2 (VLAIO - Vlaanderen)

BIM MENUISERIES – Geïntegreerde BIM-compatibele tool 
voor de eisen van buitenschrijnwerk en de prestaties van 
houten kaders (WTCB)

BIM4SUB – Développement d’une interface de colla boration 
basée sur l’open BIM en vue d’optimiser la colla boration avec 
la sous-traitance (Ontwikkeling van een samenwerkings-

interface op basis van open BIM om de samenwerking met 
de onderaannemers te optimaliseren) (DG06 - Wallonië)

BIMy – BIM in the city (Innoviris - Brussel)

BIO-BASED – Fire safe use of bio-based building products 
(COST - Europese Unie)

BIO-CLAY-MASONRY – Normatief kader voor ongebakken 
klei en biogebaseerde metselwerkproducten (FOD Eco-
nomie en NBN)

Bloclso – Isolerende bouwstenen aan muurvoeten: 
mechanische prestaties van ‘composietmetselwerk’ 
(WTCB en BCCA)

Bouwafval Brussel – Pilootwerven Beheer van Bouwafval 
in Brussel (Leefmilieu Brussel - Brussel)

Bouwhubs – Logistiek in de bouw (VIL en VLAIO - Vlaanderen)

BruGeo – Valorisatie van het geothermisch potentieel 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (EFRO - Brussel)

BUILD4WAL – Démonstrateur Construction 4.0 (Demonstra-
teur Bouw 4.0) (Digital Wallonia en DG06 - Wallonië)

C-BRIDGE – Stappenplan naar ontwerp, regelgeving en 
constructie van composietbruggen in Vlaanderen (VLAIO 
- Vlaanderen)

CAPIASOL – Développement d’une sous-couche acoustique 
à base de granulats de caoutchouc recyclé (Ontwikkeling 
van een akoestische onderlaag op basis van gerecycleerde 
rubbergranulaten) (DG06 - Wallonië)

CeComStruct – Textilereinforced cementitious composites 
for a high-performance, fire-resistant, sustainable building 
system (VLAIO - Vlaanderen)

Centrum Bouw 4.0 (EFRO - Vlaanderen)

CIMEDE 2 – Construction industrielle de maisons évolutives 
durables et économiques (Industriële bouw van duurzame, 
economische, evolutieve woningen) (Greenwin - Wallonië)

Circular.Concrete – Beton meer circulair maken (SIM 
Flanders en VLAIO - Vlaanderen)

Clean.ETICS – Leidraad voor het reinigen van ETICS (WTCB 
en BCCA)

CLEARPOWER – Verf met energieopslag - Lithium-ion 
batterijen met nanostructuur op transparante en semi-
transparante substraten (EFRO - Wallonië)

Cluster BIM (VLAIO - Vlaanderen)

CODEC – Communication framework for digital construction 
(FOD Economie en NBN)

CODEC II – Communication framework for digital construc-
tion (FOD Economie en NBN)

CoDyNi – Bepaling in situ van de reële energieprestaties van 
gebouwen met behulp van dynamische co-heating proeven 
en niet-intgrijpende metingen (FOD Economie en NBN)

ConCure – Ontwikkeling van een doortastende methode 
en criteria om de doeltreffendheid avn nabehandelings-
producten te bepalen (FOD Economie en NBN)

Construire adaptable (DG04 - Wallonië)

CORROSION-ZINC-TOITURE-CHAUDE – Corrosie van 
niet-verluchte daken met een zinkbekleding die beschermd 
is door een coating onderaan (WTCB)

DeepCrete – Uitvoering van gegoten wanden: beton-
specificatie en kwaliteitscontrole (FOD Economie en NBN)

Voor meer info over  
de projecten, surf 
naar wtcb.be!

http://wtcb.be
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DeltaT – Inrichting met automatische stroomvoorziening 
voor thermische installaties via thermo-elektrisch effect 
(Innoviris - Brussel)

Digitale transformatie van de bouw (SCOPE - Vlaanderen)

Drones – Drones als hulpinstrument op de werf (VLAIO 
- Vlaanderen)

Duurzaam Betonherstel – Nieuwe technologieën,  
producten en inzichten voor een duurzame herstelling 
van betonstructuren (VLAIO - Vlaanderen)

EcoCities – Groenwanden en -daken als bron voor 
ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden (FWO 
- Vlaanderen)

EcoRen – Energetische renovatie van Vlaamse represen-
tatieve eengezinswoningen en appartementsgebouwen 
(VLAIO - Vlaanderen)

ETICSiv – Doorgedreven implementatie van innovaties 
binnen ETICS met harde bekledingen (VLAIO - Vlaanderen)

FiSaF – Fire Safety of multi-story building facades (with 
combustible materials) (FOD Economie en NBN)

GABI – European network for shallow Geothermal energy 
Applications in Buildings and Infrastructures (COST - 
Europese Unie)

Gela Via – Criteria voor de vorst-dooiweerstand van 
wegenbeton in aanwezigheid van dooizouten (FOD Eco-
nomie en NBN)

GEOCHAPES – Isolerende dekvloeren met geopolymeren 
(BEL-SME - Vlaanderen en Wallonië)

GEOCONSTRUCT II – Gebruiksgrenstoestand van geo-
technische constructies: methodes voor het afleiden van 
vervormingsparameters van de grond, het berekenen van 
vervormingen van geotechnische structuren en richtlijnen 
voor toelaatbare vervormingen (FOD Economie en NBN)

Groen bouwen – Groene gevels voor duurzame gebouwen 
en steden (VLAIO - Vlaanderen)

Groen Licht Vlaanderen – Samenwerken rond digitalisering 
van verlichting (VLAIO - Vlaanderen)

HAMSTER – Heat, Air and Moisture real scale Test facility 
for building elements (EFRO en Innoviris - Brussel)

HETREFORT – Développer des éléments préfabriqués de 
petites et moyennes dimensions pour construction bois 
composés de panneaux contrecollés CLT (Cross Laminated 
Timber) en hêtre muni d’une couche extérieure isolante 
et d’une couche intérieure en argile (Ontwikkelen van 
geprefabriceerde elementen van kleine en middel-
grote afmetingen voor houtbouw, samengesteld uit  
gelamineerde CLT-panelen (Cross Laminated Timber) in 
beuk met een isolerende buitenlaag en een binnenlaag 
in klei)(SPW - Wallonië)

Hygrimpact – Impact van de hygrothermische 
eigenschappen van materialen op de thermische  
prestaties en het comfort in gebouwen (FOD Economie en  
NBN)

ICARUS – Innovative Collaborative Applied Research on 
UAV Scanning for buildings (WTCB)

IDEA – Innovatieve details in de binnenafwerking (VLAIO 
- Vlaanderen)

In-Vent-Out II – Relatieve positionering van de lucht-
toevoeropeningen ten opzichte van de lucht- en  
rookgas afvoeropeningen van gebouwen (FOD Economie 
en NBN)

Instal2020 – Integraal ontwerp van installaties voor sanitair 
en verwarming (VLAIO - Vlaanderen)

Intellicht – Intelligente lichtregelsystemen (VLAIO -  
Vlaanderen)

KalkHennep_VL – Ontwikkeling van ontwerp- en 
uitvoerings ondersteuning voor de toepassing van 
kalkhennep in de Vlaamse bouwsector (VLAIO -  
Vlaanderen)

KMO RENO – Renovatiescenario’s voor KMO-gebouwen 
(VLAIO - Vlaanderen)

Label Circulair Gebouw (OVAM en Vlaanderen Circulair 
- Vlaanderen)

LCC ECOTOOP – Life Cycle Costs als economische succes-
factor (VLAIO - Vlaanderen)

Living Labs Brussels Retrofit (EFRO en Innoviris - Brussel)

Material world – Sensorische ervaring en duurzaamheid 
als strategie bij materiaalkeuzes voor winkelinterieur 
(VLAIO - Vlaanderen)

Modul’Air – Geprefabriceerde gevelmodules voor een 
versnelde renovatie van de gebouwschil en van ventilatie-
systemen (EFRO en Innoviris - Brussel)

Mutatie+ – Mutatiewoningen harmonieus geüpgraded 
met modulaire technieken in functie van levensloop, 
leefcomfort en energiebesparing (VLAIO - Vlaanderen)

NA Afwerkingen (FOD Economie en NBN)

NA Akoestiek (FOD Economie en NBN)

NA Beton-mortel-granulaten (FOD Economie en NBN)

NA Bouwdetails (Smart Connect) (FOD Economie en  
NBN)

NA Brandpreventie (FOD Economie en NBN)

NA Eurocodes (FOD Economie en NBN)

NA Energie en binnenklimaat (FOD Economie en  
NBN)

NA Geotechniek (FOD Economie en NBN)

NA Indoor Air Quality (FOD Economie en NBN)

Ga naar wtcb.be!

http://wtcb.be
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NA Manueel bediende en aangedreven gevelelementen 
(FOD Economie en NBN)

NA Toleranties en uitzicht (Eye Precision) (FOD Economie 
en NBN)

NA Verlichting (FOD Economie en NBN)

NA Water en daken (FOD Economie en NBN)

NEPBC – Next generation building energy assessment 
methods towards a carbon neutral building stock (VLAIO 
- Vlaanderen)

Off-Site Construction en Bouwindustrialisatie (VLAIO 
- Vlaanderen)

Onderhoud Schrijnwerk – Onderhoud van de afwerking 
van houten buitenschrijnwerk (FOD Economie en NBN)

Out2In – Impact van filtratie- en luchtzuiverings technieken 
op het binnendringen van buitenluchtpolluenten via 
ventilatie ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in 
duurzame gebouwen (Innoviris - Brussel)

OVERS©HOT – Optimaliseren (chemisch) verontreinigd 
sloop hout (MIP en VLAIO - Vlaanderen)

P-RENEWAL – Rénovation énergétique du bâti wallon 
d’avant-guerre à valeur patrimoniale (Energetische reno-
vatie van het Waalse gebouwenerfgoed)(DG04 - Wallonië)

PEPSE – Conception, développement, validation et mise 
en service d’un poste d’essai semi-virtuel pour le test de 
systèmes de production, de stockage et de distribution 
d’énergie (Ontwerp, ontwikkeling, validatie en inwerking-
stelling van een ‘semivirtuele’ proefpost voor het testen 
van systemen voor energieproductie, -opslag en -distributie) 
(EFRO - Wallonië)

PREMANAT – Prestatie-eisen voor materialen in 
natuursteenbestratingen (FOD Economie en NBN)

PREVENT II – Ventilatie van woningen: prestatiecriteria 
en regels voor het ontwerp van de apparaten (FOD  
Economie en NBN)

Prio-Climat – Prioriteren en optimaliseren van de reno-
vatiestrategieën in sociale woningen: op naar een beter 
binnenklimaat (EFRO en Innoviris - Brussel)

ProReMat – Procurement of Reused & Recycled Materials 
(Circulair Aankopen - Vlaanderen)

RAINROOF – Normatief kader voor de dichtheid van 
hellende daken tegen slagregen (FOD Economie en NBN)

RecyBeton II – Gebruik van gerecycleerde granulaten in 
stortklaar beton. Verwerkbaarheid en menggranulaten 
(FOD Economie en NBN)

Sand2Sand – Hoogwaardige toepassingen voor gerecy-
cleerde zanden in beton (MIP en VLAIO - Vlaanderen)

SB4SC – Smart Buildings for Smart Cities (WTCB)

SILENCEVENT – Voorspelbare stromings-akoestische 
prestaties van ventilatiesystemen in woongebouw (VLAIO 
- Vlaanderen)

Silenthalpic – Ventilation décentralisée silencieuse et 
intelligente avec récupération de chaleur sensible et latente 
(Geluidloze en intelligente gedecentraliseerde ventilatie 
met gevoelige en potentiële warmteterugwinning) (DG06 
- Wallonië)

SMART AGE-FRIENDLY HOUSING (WTCB)

Smart Buildings in Use (VLAIO - Vlaanderen)

SmartPower – Correct vermogen voor opwarming van 
gebouwen (FOD Economie en NBN)

SoilmixWal – Développement d’un nouveau procédé 
soilmix dédié à de nouvelles applications géotechniques 
durables, rentables et respectueuses de l’environnement 
(Ontwikkeling van een nieuw soilmix-proces voor nieuwe, 
duurzame, winstgevende en milieuvriendelijke geo-
technische toepassingen) (SPW - Wallonië)

SOL-isPUR – Normatief kader en gebruikscriteria voor 
gespoten PUR-isolatie onder dekvloeren (FOD Economie 
en NBN)

STEPWiSe II – Safety of Temporary Works (FOD Economie 
en NBN)

STOCC – Opslag van warmte door materialen met fase-
overgang (EFRO - Wallonië)

TASSEMENT CELLULOSE – Verzakking van ingeblazen en 
losse isolatie (WTCB)

TD Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris - Brussel)

TERRASSE EN BOIS (WTCB)

VENT TOITURES – Windweerstand van daken. Evaluatie 
in het labo en in situ (WTCB en BCCA)

VETURES III – ETICS met harde bekledingen: specifieke 
thema’s (WTCB en BCCA)

Vezelversterkte dekvloeren (WTCB en BCCA)

Vlaams Kennisplatform Woningrenovatie (VLAIO - 
Vlaanderen)

Wash II – Vloeistofdichte constructies: naar efficiënte en 
robuuste uitvoeringen (FOD Economie en NBN)

Surf naar wtcb.be!

http://wtcb.be
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Om te beantwoorden aan de noden van de bouwsector, werkt het WTCB mee aan verschillende onderzoeken en sensibiliserings-
acties. Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de volgende instanties:



Olivier Vandooren 
Directeur-generaal

Wim Van de Sande
Secretaris-generaal

Bart Michiels 
Financieel directeur

Bart Ingelaere
Adjunct-directeur-generaal

Johan Vyncke
Algemene raadgever en directeur Onderzoek en Innovatie

Georges Klepfisch
Directeur Externe Relaties voor Normalisatie en Certificatie

Jörg Wijnants
Directeur Informatie en Bedrijfsondersteuning

Peter Wouters
Directeur Ontwikkeling en Valorisatie

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Vandooren
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Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan 55 jaar hét wetenschappelijke en technische middelpunt van de bouw-

sector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinancierd met de bijdragen van 95.000  aangesloten  

Belgische bouwbedrijven. Dankzij deze heterogene ledengroep zijn bijna alle bouwberoepen verte-

genwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- en productverbetering.

Onderzoek en innovatie
Een industrietak zonder innovatie is als cement zonder water. Het WTCB heeft er daarom  voor gekozen  

om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de noden van de sector. De 

Technische Comités die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samengesteld uit bouwprofessionelen 

(aannemers en experten) die dagelijks op het terrein staan.

Met de hulp van verschillende officiële instanties stimuleert het WTCB bedrijven om steeds verder te 

innoveren. De begeleiding die we aanbieden, is afgestemd op de actuele maatschappelijke uitdagingen  

en van toepassing op diverse domeinen.

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring
Op vraag van overheden of privébedrijven werkt het WTCB ook mee aan diverse ontwikkelings-

projecten (contractresearch). Zo is het Centrum niet alleen nauw betrokken bij de activiteiten van de 

nationale (NBN), Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatieinstituten, maar ook bij instan-

ties zoals de Belgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb). Al deze projecten 

geven ons meer inzicht in de bouwsector, waardoor we sneller kunnen inspelen op de noden van de 

verschillende bouwberoepen.

Informatieverspreiding en steun aan bedrijven
Om de kennis en ervaring die op deze manier vergaard wordt op een efficiënte manier te delen met 

de bedrijven uit de sector, kiest het Centrum resoluut de weg van de informatica. Onze website is zo 

opgesteld dat elke bouwprofessioneel met slechts enkele muisklikken de gewenste WTCB-publicatie-

reeksen of bouwnormen terugvindt.

Goede informatieverspreiding kan echter niet enkel elektronisch. Een persoonlijk contact is vaak 

nog steeds de beste aanpak. Jaarlijks organiseert het Centrum ongeveer 750 informatie sessies en  

themadagen voor bouwprofessionelen. Ook de aanvragen voor onze afdeling Technisch Advies blijven 

binnenstromen, met meer dan 18.000 verstrekte adviezen per jaar.

Maatschappelijke zetel

Lombardstraat 42, B-1000 Brussel

Tel. 02/502 66 90

Fax 02/502 81 80

E-mail: info@bbri.be

Website: www.wtcb.be

kantoren

Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel. 02/716 42 11

Fax 02/725 32 12

• Technisch advies – Publicaties

• Beheer – Kwaliteit – Informatietechnieken

• Ontwikkeling – Valorisatie

• Technische goedkeuringen – Normalisatie

proefstation

Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette

Tel. 02/655 77 11

Fax 02/653 07 29

• Onderzoek en innovatie

• Vorming

• Bibliotheek

Brussels GreenBizz

Diedonné Lefèvrestraat 17, B-1020 Brussel

Tel. 02/233 81 00
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