




Grote gebouwen maken inte-

graal deel uit van ons leefmilieu! Of het

nu gaat om woningen, kantoorgebouwen,

handelsruimten, sportcentra, enz., een

groot deel van de nieuwe constructies

zijn tegenwoordig grootschalige projec-

ten.

Wat de woningen betreft, beantwoordt

deze tendens aan de achteruitgang van

de bouwgronden. Zo is de concentratie

van woningen – appartementsgebou-

wen, gemeenschappelijke woningen,

woningen met drie gevels – een para-

meter die alsmaar belangrijker wordt in

onze bouwomgeving.

Deze werken worden door de bevolking

goed aanvaard als ze zorgen voor een

verbetering van het leefmilieu, als ze

van aanvaardbaar niveau zijn en in har-

monie met de plaats. Ditzelfde geldt

ook voor de keuze van het materiaal…

Deze volgende pagina’s tonen hoe de

baksteen het mogelijk maakt om een-

vormige complexen te creëren die niet

alleen coherent zijn met andere scha-

kels van het nieuwe bouwgeheel, maar

ook met het bestaande gebouw.

Op die manier worden deze grootschali-

ge werken beschouwd als kwalitatieve

projecten die hun identiteit bevestigen,

terwijl ze coherent zijn met hun onmid-

dellijke omgeving.

IDENTITEIT VAN 
BAKSTEENGEBOUWEN
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Kantorencomplex ‘Zuiderpoort’ te Gent
Xavier Donck & Partners – Architectenbureau
Ferre Verbaenen

Foto ’s :  fabr icant
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De stad Gent kent een belan-

grijke ontwikkeling in de bouw van kan-

torencomplexen. Zij profiteert van haar

sterke strategische positie voor onderne-

mingen uit Brussel, als uitvalsbasis in

Oost-Vlaanderen.

Het grote kantorencomplex ‘Zuider-

poort’ is hiervan een indrukwekkend

voorbeeld. Doordat het vlak bij de snel-

wegen E17 en E40 is gelegen, vormt

het complex een baken voor het zuiden

van de stad en biedt het aan de toe-

schouwer een beeld van dynamiek en

opening. Het project, dat een initiatief

is van een belangrijke vastgoedmaat-

schappij en een aantal financiële part-

ners, is qua omvang goed vergelijkbaar

met enkele van de grootste en belang-

rijkste kantorencomplexen van het

land: het heeft een oppervlakte van

65.000 m2 die verhuurd is aan tal van

privé-bedrijven en overheidsdiensten.

De architecten van de bureaus Xavier

Donck & Partners en Ferre Verbaenen

hebben samengewerkt en een geheel van



negen kantorengebouwen ontworpen, elk

van drie tot tien verdiepingen tellend,

met 62.000 m2 ondergrondse parkeer-

ruimte voor meer dan 1400 wagens.

Twee torens in het bijzonder geven een

krachtige repliek aan de UCO-toren,

beroemd in Gent, terwijl de baksteen-

gebouwen aan het complex zijn herken-

bare plaats in de stadscontext geven.

Het grootste gedeelte van de ruimte is

reeds verhuurd. Verschillende federale

overheidsdiensten hebben de helft van

de kantoren in gebruik. De begane

grond is voorzien van een ruimte van

8000 m2 die is ingericht als diensten-

centrum. Hierin bevindt zich ook een

bedrijfsrestaurant.

Het complex benadrukt vooral het ge-

bruik van gevelsteen maar het accentu-

eert ook de kleiklinkers op de binnen-

plaatsen ervan. Zuiderpoort is een am-

bitieuze constructie, die al zijn

beloften waarmaakt en de stad Gent

een complex biedt met een sterke uit-

straling, direct toegankelijk vanaf de

belangrijkste toegangswegen. Het

vormt een werkelijk uniek geheel met

een sterke identiteit!
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Ten opzichte van de heteroge-

ne stedenbouwkundige situatie rond de

bouwsite en de toegang tot de parkzone

wordt een homogene stedenbouwkundige

morfologie in baksteenarchitectuur ge-

plaatst.

Een sequentie van compacte volumes

met verbindende tuinmuren vormt een

gebouwde filter die transparantie ga-

randeert naar de achterliggende be-

graafplaats. In concreto ontstaan groe-

pen van 2 of 3 woongelegenheden, ge-

vormd door schakeling en stapeling.

De woningen zijn zodanig gestapeld dat

elke woongelegenheid een privé-tuin

heeft door combinatie van gelijkvloerse

woningen en ‘rijwoningen’ op de eerste

verdieping. De gelijkvloerse woningen

zijn lateraal gericht op de aanliggende

tuinen, de bovenliggende duplex-appar-

tementen zijn georiënteerd op de straat

en de lager gelegen tuinen. De apparte-

menten zijn telkens minstens twee-

zijdig georiënteerd zonder dat inkijk

ontstaat in de aanliggende tuinen.

Terrassen op verdieping verruimen de

leefruimtes van hoger gelegen wonin-

gen en verhogen de leefkwaliteit door

uitzicht op het golvend landschap of op

de straat.

Aan de noord-west zijde zijn het

carportgeheel en 2 woonblokken aan el-

kaar gelinkt door een doorlopende tuin-

muur die ter hoogte van het park om de

hoek ‘plooit’ en tot aan de achterzijde

van de tuinen doorloopt. Aan de zuid-

oost zijde vertrekt deze tuinmuur op

analoge wijze en verbindt om de hoek

de 4 resterende woninggroepen.

Net binnen de perceelsgrens achteraan

geeft een pad aan weerszijden van het

buurtparkje toegang tot de tuinen,

afgebakend door tuinbergingen.
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Sociale woningen te Kessel-Lo
BOB361-architecten

Foto ’s :  André  Nul lens
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Om het stedenbouwkundig concept te

materialiseren werd gekozen voor een

consequent taalgebruik. De voorgestel-

de homogene stedenbouwkundige mor-

fologie en architectuur vragen een een-

voudige en brute materialiteit. Bij de

keuze van de toegepaste materialen

werd dan ook gestreefd naar een

uniform kleurgebruik. De (uitgeholde)

basisvolumes en de doorlopende muren

langs de tuinen en de car-ports komen

als een evidente eenheid naar voren.

Hierdoor onstaat een sterk structure-

rend lichaam dat zich ontwikkelt

binnen de kleurtonaliteiten van de

bestaande omgeving.
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Een van de laatste grote werken

van Poponcini & Lootens is de maatschap-

pelijke zetel van de firma InBev te leuven. 

Enerzijds moest dit project een sterke

symbolische indruk geven aangezien de

brouwerij reeds eeuwenlang gebonden

is aan de stad. Het gebouw moest dus

zijn identiteit laten brandmerken in de

omgeving om zijn verbondenheid te

illustreren.

Anderzijds bestond een van de voor-

naamste eisen eruit een kantoorgebouw

op te richten dat voldoende flexibel

was voor een latere verhuring op het

einde van het huurcontract, ofwel aan

een maatschappij die de totaliteit van

de kantoren bezet, ofwel aan twee ge-

scheiden maatschappijen, ofwel als

verschillende burelen aan een resem

kleine maatschappijen. Geen eenvoudi-

ge opgave dus!

Gedurende heel de loop van het project

zochten de architecten het juiste even-

wicht om een correct antwoord te bie-

den aan de verplichting van flexibiliteit

en modulatie, en tegelijk een project af

te leveren met architecturale kwaliteit,

innovatieve aspecten en merkbare

duurzaamheid.

Teneinde te voldoen aan de nood naar

flexibiliteit, hebben de architecten

twee toegangen voorzien. Tegenwoordig

wordt het gebouw betreden langs de

grootste kolomstructuur. Het latere
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Kantoorgebouw van InBev te Leuven
Poponcini & Lootens

Foto ’s :  S tud io  C lae rhout



gebruik van het gebouw indachtig,

werd een tweede toegang ingericht.

De sterke architectuur van het gebouw

uit zich zowel in de opbouw van de

volumes, als in de samenstelling van

de gevel. Deze is de weerschijn van het

modulaire karakter.

De keuze om de gevel van het gebouw

op te trekken in baksteen heeft met de

link tussen verleden en toekomst te

maken. De zetel voor de maatschappij

InBev toont zich hierdoor coherent met

zijn omgeving.
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Soms geeft een idee aan een

bepaalde plek zijn bestaansrecht terug.

Dankzij bepaalde ingrepen wordt een be-

staande plek weer helemaal herboren en

geeft ze de indruk dat alleen hierop nog

werd gewacht om haar specifieke karak-

ter volledig tot uidrukking te laten

komen.

Voor de verandering van deze oude

molen in een loft, hebben de architec-

ten ervoor gekozen om een ongewoon

element te gebruiken om de grote op-

pervlakte te structureren en substantie

te geven. De thematiek van ‘de doos in

de doos’ komt in verschillende projec-

ten van B612 terug, een thematiek die

doorheen de ingrepen van de architec-

ten steeds werd verfijnd. Zij hebben

inderdaad al kubusvormige volumes

ingericht, meestal sober en somber, in

verschillende ruimtes.

Voor dit project is deze thematiek nog

verder uitgediept en de subtiliteit nog

verder doorgevoerd.

Het ging om de uitwerking van een

concept en een scenografie, die moes-

ten zorgen voor harmonie tussen be-

staande en nieuwe elementen. Door in

de ruimte een doorzichtig, eivormig

element te integreren, wordt een hele

reeks contrasten gecreëerd die elkaar

echter in een perfecte symbiose lijken

aan te vullen. Met name het contrast

tussen de materialen is opvallend:
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Verbouwing van een oude molen tot
woning in Ukkel
B612 Associates Foto ’s :  Serge  Br i son
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oude, ruwe baksteen met patina dient

als omhulsel voor gladde, doorzichtige

policarbonaatplaten. Maar het tijdloze

karakter van het metselwerk ten op-

zichte van het vergankelijke aspect van

het object doet ook nadenken...

Het oude metselwerk krijgt een nieuwe

functie door de uitwerking van dit ele-

ment: het dient als een echt omhulsel.

Uit deze ontmoeting wordt een weder-

zijdse opwaardering geboren van de

twee elementen – metselwerk van oude

baksteen en modern object.

Het doorzichtige element is multifunc-

tioneel: het herbergt de keuken, de

badkamer en een grote ruimte erboven.
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Het is een essentieel element in de

scenografie omdat het vooral een zich

blootstellend onderdeel is, maar even-

eens een uitkijkpost via de doorkijkjes.

Duidelijk modern van aard intrigeert dit

object de toeschouwer door zijn juiste

toon en zijn esthetische kwaliteiten.

 oude baksteengebouwen



Via dit project is het mogelijk

om Antwerpen te ontdekken op een ma-

nier die enigszins verschilt van de tradi-

tionele circuits. Het is de bedoeling de

historiek van de ontwikkeling van het

oude stadscentrum te begrijpen door de

oude ruien die nu ondergronds liggen te

gaan inspecteren.

In de 12de eeuw was het historische

centrum van Antwerpen omgeven door

kleine ruien die de stad verbonden met

de Schelde. In de loop van de daarop-

volgende driehonderd jaar kende de

stad verschillende uitbreidingen van

haar omwalling.

In de 16de eeuw, toen de stad een

enorme economische groei en bevol-

kingsgroei kende, werden bepaalde

stukken van de ruien overdekt met

gemetselde gewelven om nieuwe bouw-

ruimte te ontwikkelen.

Vanuit het ondergrondse parcours van

ongeveer 1600 meter kan men dit per-

ceel tegenwoordig onderscheiden dank-

zij de verschillen tussen de gewelven.

Op bepaalde bevoorrechte plaatsen in

het parcours kan men een zeer interes-

sant metselverband waarnemen dat

vergelijkbaar is met het metselverband

dat terug te vinden is op de gevels van

gebouwen.

Zonder dat we er ons altijd van bewust

zijn wanneer we de straten van de stad

doorkruisen staan we, op het gebied

van metselwerk, tegenover één van de

belangrijkste, oude werken in België. In

de loop der eeuwen zijn deze gewelven
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‘Antwerpse Ruien’: Sanering, scenografie
en inspectie van de oude ondergrondse
ruien van Antwerpen
Import Export Architecten Foto ’s :  Chr i s tophe Enge ls
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uit baksteen hun duurzaamheidsbelofte

nagekomen… in nochtans zeer extreme

omstandigheden. Deze oude ruien zijn

eigenlijk zeer snel gaan dienen als de

riolering van de stad. Ze stortten het

gebruikte water rechtstreeks uit in de

Schelde.

In 1999 werd er gestart met een uitge-

breid saneringsproject gedurende een

periode van vijf jaar: het water werd

over bijna het hele parcours gezuiverd

en gepompt; er werden afzonderlijke

leidingen aangelegd en er werd een

collector geplaatst. Tegelijkertijd heeft

de toeristische dienst van de stad de

inrichting van een toeristisch circuit op

deze plaats toevertrouwd aan de archi-

tecten van Import-Export.

Van bij het begin hebben de architec-

ten hun tussenkomst gebaseerd op de

opmaak van een ongewone scenografie.

Via het ‘Ruihuis’, nabij de Grote Markt,

krijgt men toegang tot deze plaats. Dit

oude gebouw werd leeggemaakt om er

een eigentijdse onthaalruimte in te

richten over twee verdiepingen. Vervol-

gens komt men via een helling in de

kelders van het ‘Ruihuis’ die leiden

naar een ware ontdekking van het

ondergrondse Antwerpen.

Het bezoek gebeurt in kleine groepen,

enkel met gids. Het parcours begint

met een klein stukje per boot; daarna

legt de bezoeker het parcours te voet af.

De verlichting staat werkelijk centraal

in de scenografie afgebeeld door de ar-

chitecten: ze hebben een opeenvolging

van scènes gemaakt waarbij licht en

donker elkaar afwisselen. In de donkere

zones kunnen de bezoekers zelf de

punten verlichten die ze willen zien en

dit met behulp van een klein, oplaad-

baar lampje. Met deze verlichtingspun-

ten kan er nadruk gelegd worden op

een aantal bijzondere elementen: een

straatkruispunt, een verluchtingsputje,

schuim dat zich in deze vijandige om-

geving gevestigd heeft, enz… Voor de

keuze van de verlichting werden de

raadgevingen van de verlichtingsleve-

rancier erg op prijs gesteld door de

architecten.

De tussenkomst blijft sober en dis-

creet. De bestaande gewelven in bak-

steenmetselarij worden behouden en

worden nu belicht via een erg subtiel

gedoseerde verlichting.
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Het Napoleon Fort in Oostende,

gebouwd op het einde van de 18de eeuw,

is dankzij het initiatief van ‘Erfgoed

Vlaanderen’ een heel gezellige, toeris-

tische en culturele plek van de stad

geworden. 

Aan de baksteenarchitectuur van dit

vijfzijdige fort werden hedendaagse

architecturale elementen aangebracht,

die aan het fort een nieuwe aantrek-

kingskracht verlenen.

De architecten hebben een juist even-

wicht gevonden tussen het respect van

de bestaande architectuur en de histo-

rische inhoud van het fort enerzijds en

de moderne elementen, noodzakelijk

voor de verankering ervan in de huidige

context, anderzijds.  

Toen het fort al meerdere tientallen

jaren verlaten was, begon Erfgoed

Vlaanderen aan het nauwgezet restau-

reren van het metselwerk en droeg het

de architecten op het gebouw een toe-

komst te geven. De nieuwe bestem-

ming van het gebouw moest het

boeiende verleden van het fort laten

ontdekken, toen dit diende als inkwar-

tiering voor het Franse leger en later,

als artilleriekwartier van het Duitse

leger. 

Bovendien zorgde de inrichting van een

aangenaam café-restaurant, met een

terras dat uitkijkt op de duinen, ook

voor het aantrekken van een ander pu-

bliek. Mooi meegenomen is ook dat het

interieurdesign op harmonieuze wijze

met de architectuur van deze plek aan-

sluit.

De scenografie die door de architecten

is aangebracht, maakt een sequentiële

benadering van het fort mogelijk. Aller-

eerst dringt de bezoeker door de mas-

sieve buitenmuur heen en gaat hij de

bovenverdieping van het gebouw op via

een loophelling. Een glazen wand dyna-

miseert de af te leggen weg tot aan de

centrale toren van het fort. Het circuit-

patroon leidt dan langzaam tot aan de

binnenkoer van het fort. Op de terug-

Napoleon Fort te Oostende
Benny Govaert - Damiaan Vanhoutte

Foto ’s :  N ike  Bourgeo is
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weg is het eveneens mogelijk om toe-

gang te krijgen tot het dak om van daar

het panoramische uitzicht over de stad

en de zee te ontdekken. 

Het fort van Oostende is vandaag een

werkelijk uitzonderlijke omgeving ge-

worden die als het ware voortdurend in

dialoog treedt met de moderne archi-

tecturale elementen die het in zijn

schoot herbergt.



Hierdoor worden eveneens de contrast-

effecten geaccentueerd die het ontwerp

van de woning beheersen. Indien men

nu denkt van buitenaf de woning een-

voudig te hebben ontcijferd en er de

sterke elementen van te kunnen be-

schrijven via de simpele maatgeving en

het monolithische aspect … dan neemt

men een toch wat korte bocht!

De organisatie van de binnenruimten

biedt namelijk nog tal van verrassin-

gen! De architect heeft zich ontdaan

van elk conventioneel postulaat om

zich over te geven aan een volledig vrij

en vernieuwend ontwerp van zijn wo-

ning, rekening houdend met de levens-

wijze van het gezin.
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Woonhuis te Drongen
Koen Heijse (Caan Architecten)

Foto ’s :  Bar t  Van Leuven
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Bij de eerste ‘lezing’ wordt het

woonhuis van de architect Koen Heijse

gezien als een moeizaam toegankelijke

monoliet. Het tamelijk hermetische ka-

rakter van dit volume, dat zich over de

lengte van het terrein uitstrekt, vertaalt

tamelijk goed de zoektocht naar een be-

scherming van de privé-sfeer. Het metsel-

werk van zwart geverfde baksteen lijkt zo

een beschermend scherm te vormen voor

de buitenwereld.



Een grote ruimte op twee verdiepingen

opent zich geheel naar de omgeving.

In deze ruimte kijken de keuken en de

eetkamer uit over de zitkamer, die zich

op hetzelfde niveau bevindt als de tuin.

Een glazen band loopt op halve hoogte

om het hele huis heen. Deze is zo hoog

dat geen indiscrete blikken naar binnen

kunnen worden geworpen vanaf de

openbare weg die langs het huis loopt.

In deze weidse ruimte met witte muren

en plafonds hangt een erg ‘luchtige’

sfeer en het contrast met de mono-

lithische aard van de buitenkant is dus

bijzonder groot!

Op de verdieping kijken de slaapka-

mers van de kinderen, aan de achterzij-

de gelegen, uit op de tuin. Een binnen-

patio brengt licht in de badkamer en de

slaapkamer van de ouders. Beide ka-

mers hebben geen direct uitzicht naar

buiten en zijn afgeschermd tegen het

binnenkijken.

Deze zeer persoonlijke woning brengt

hulde aan een geheel andere, wat

alternatieve wijze van leven en van het

beleven van de privé-sfeer … in alle

vrijheid!
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Het kantoorgebouw voor de

‘Entrepôts et Magasins Généraux de

Paris’ is een element dat goed geïnte-

greerd is in zijn onmiddellijke omgeving,

maar dat tegelijk toch een vleugje stout-

moedige architectuur uitstraalt.

Van het begin af aan is het dragende

element van dit project de zgn. ‘HQE’-

aanpak geweest. Deze aanpak stelt

veertien referentiecriteria op, met als

doel het bereiken van de ‘Haute

Qualité Environnementale’ [een grote

ecologische waarde] van de gebouwen.

Verscheidene aspecten worden daarbij

onderzocht, zoals de verhouding van

het gebouw tot zijn omgeving, de keuze

van bouwmaterialen, het hygrothermi-

sche en akoestische comfort, het ener-

giebeheer, het waterbeheer, enz... Deze

werkwijze werd trouwens gesteund door

de bouwheer zelf die een dergelijke

duurzame ontwikkeling als de kern van

zijn strategie ziet.

De architecten Brénac & Gonzalez heb-

ben de HQE-werkwijze in het geheel

nooit als een beperking ervaren, maar

integendeel als een mogelijkheid om

een vernieuwende wind te laten waaien

door de architecturale ontwerpen.

De architecten hebben hun bedenkin-

gen en overwegingen in drie belangrijke

clusters ondergebracht: de integratie

op de bouwplek, het energiebeheer en

het comfort voor de gebruiker.

De integratie op de bouwplek heeft

zich geuit in een verwijzing naar de pa-

tronen en materialen van de omringen-

de gebouwen. Bovendien is het gebouw

op een trapezoïde voet geplaatst, die

voortkomt uit het tracé van het perceel.

De site was tot dan toe het enige, niet

bebouwde perceel in de wijk. Boven

deze voet volgen de zes verdiepingen

een driehoekige lijn en bieden ze een

panoramisch uitzicht over Parijs.

Maar het succes van deze integratie is

toch niet louter te danken aan een een-

voudige nabootsing. In tegendeel zelfs,

de architecten hebben de typologie

‘vensteropeningen-pilaren’ gebruikt om

in de wijk dynamische, grappige, kleuri-

ge en ongewone voorgevels te creëren.

De ramen, van verschillende breedten,

springen uit de voorgevel en creëren

een ‘instabiele’ beweging. De verschil-

lende raamlijsten hebben twaalf

verschillende kleuren en zo lijkt het
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Kantorencomplex te Aubervilliers – Frankrijk
Atelier d’architecture Olivier Brénac & Xavier
Gonzalez – Projectleider: Jean-Pierre Lévêque

Foto ’s :  Gas ton ,  Beno i t  Fouge i ro l ,  Boeg ly ,  Ruau l t
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gebouw op een caleidoscoop – en dit

geeft vooral ’s nachts een verbazing-

wekkend effect. De kleurkeuze is ook

niet toevallig, maar werd bepaald door

de computer, met overheersend koude

tinten aan de zuidkant en warme tinten

aan de noordkant.

De twee andere ideeënclusters hebben

rechtstreeks betrekking op de referen-

tiecriteria van de HQE-aanpak: de ther-

mische en akoestische uitvoering, de

gezonde aard van het gebouw, het

beheer van de diverse bronnen, enz...

Door voor een traditionele structuur te

kiezen, hebben de architecten hiervan

alle troeven ontdekt. En ook op dit vlak is

de vernieuwing aanwezig. Zo voegen de

prefab-panelen van gevelsteen, die aan-

gebracht zijn op een versterkte isolatie-

laag, een thermisch comfort en een

esthetische afwerking toe aan het ge-

bouw.

Het gebouw brengt hulde aan een ver-

nieuwing die gebaseerd is op de oude,

traditionele waarden en het doet dit

met een onmiskenbaar vleugje stout-

moedigheid. Het valt dan ook niet te

verwonderen dat het is voorgesteld op

de internationale conferentie voor duur-

zame bouw, die in september 2005 in

Tokio is gehouden ‘SB05’.

17BOUWEN MET BAKSTEEN
�  � � �   ZEVENENDERTIGSTE JAARGANG 2006



Vanaf 1 april werd de Europese bak-

steenwereld verplicht om gebruik te

maken van de Europese productnorm

EN 771-1 ter vervanging van de Belgi-

sche productnorm NBN B 23-002 (zie

onze website voor meer info). De Euro-

pese normen hebben het materiaal

baksteen niet veranderd. Alle eigen-

schappen kregen wel een andere naam

en een nieuw kleedje. Waar een bak-

steen vroeger vorstbestand was, dient

nu een code gebruikt, bvb. F1, om in-

formatie te geven over de vorstweer-

stand.

De bal ging aan het rollen wanneer voor

de vorstweerstand van eenzelfde bak-

steen verschillende Europese codes

werden gebruikt in België en Neder-

land.

Wat zijn de feiten?
In de Europese productnorm EN 771-1

van baksteen worden drie vorstklassen

onderscheiden, namelijk F0, F1 en F2,

waarbij F2 staat voor de grootste vors-

tweerstand en F0 voor geen vorstweer-

stand.

Aangezien nog geen definitieve Europe-

se vorstproef beschikbaar is, verwijst

de Europese productnorm EN 771-1

naar de nationale vorstproeven. In Bel-

gië is dit de NBN B 27-009. Elk land

mag vrij een invulling geven aan deze

drie codes, F0, F1 en F2 op basis van

zijn nationale vorstproef.

Onze nationale vorstproef B 27-009

voorziet nu eveneens in drie cate-

gorieën: zeer vorstbestand, matig vorst-

bestand en niet vorstbestand. De in-

vulling lag dan ook voor de hand. De

drie Europese codes liet men overeen-

stemmen met de drie Belgische cate-

gorieën. So far so good.

Ondertussen werd een voorlopige versie

van de Europese vorstproef beschikbaar

gesteld, normnummer TS EN 772-22.

De ‘TS’ staat voor ‘technical specifica-

tion’, wat betekent dat de nieuwe

proefnorm wel gebruikt mag worden,

maar nog geen officieel bindend sta-

tuut heeft. Hij wordt uitgeprobeerd voor

een periode van drie jaar. Voor een

rechtbank blijft de Belgische norm de

gouden standaard.

Nieuwe proefnemingen in
Nederland
Onze snelle noorderburen voerden in-

tussen reeds heel wat proeven uit met

de ontwerpnorm TS EN 772-22. De

resultaten werden vergeleken met de

Nederlandse norm.

Aangezien de bestaande Belgische en

Nederlandse normen vanuit dezelfde

basis ontstaan zijn, leveren beide proe-

ven gelijke resultaten op. Besluiten uit

een vergelijking van de Europese vorst-

proef met de Nederlandse kunnen bij-

gevolg worden doorgetrokken naar onze

Belgische situatie.

Wat blijkt uit het Nederlandse
proefonderzoek?
Uit de proefresultaten, uitgevoerd in

het Nederlandse TCKI (Technisch Cen-

trum voor de Keramische Industrie),

blijkt de Europese norm minder streng

dan de Belgische. De hoogste Europese

code F2 komt overeen met de middel-

ste Belgische categorie: matig vorstbe-

stand. Verder onderzoek in TCKI wees

uit dat wel een zekere equivalentie be-

staat tussen de categorie zeer vorstbe-

stand en de hoogste klasse FP100 van

de vorstproef voor straatklinkers in de

norm EN 1344. In Nederland hanteert

men bijgevolg volgende equivalentie:

Wat is het gevolg hiervan?
In Nederland krijgen de matig vorst-

bestande stenen de hoogste Europese

code F2 toegewezen. In België werd,

zoals hoger vermeld, conventioneel ge-

kozen voor een code F1 voor dezelfde

stenen.

Bijgevolg krijgen dezelfde gevelstenen

in ons land ten onrechte een lage Euro-

pese code toegewezen.
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TECHNIEK
Welke vorstweerstand mag ik van
een baksteen verwachten?



Het is duidelijk dat het laatste woord in

deze zaak nog niet uitgesproken is.

Verdere proeven, ook in België, moeten

uitsluitsel geven over de zekerheid die

gegeven wordt door de Europese proef.

Wat zijn de zekerheden?
De Belgische vorstproef is overwegend

strenger dan de Europese proef volgens

TS EN 772-22. Het is gevaarlijk om de

Belgische categorieën gelijk te stellen

aan de Europese codering.

Het is aanbevolen om de Europese

codering met de nodige omzichtigheid

te beoordelen.

De Belgische categorieën blijven

onveranderd een houvast bieden aan de

gebruiker.

Baksteenfabrikanten zullen de Belgische

categorieën blijven meedelen.

Voor een concrete informatie i.v.m. een

bepaald project zijn wij uiteraard graag

bereid om een en ander dieper te

onderzoeken.
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Volgens Nederlandse norm Volgens Belgische norm Volgens Europese norm

Klasse C Matig vorstbestand F2 volgens TS EN 772-22

Klasse D Zeer vorstbestand FP100 volgens EN 1344



Bakstenen voor gewoon metselwerk:
V : volle baksteen voor gewoon

metselwerk
P : geperforeerde baksteen voor ge-

woon metselwerk
L : geperforeerde baksteen met

lichte scherf

Bakstenen voor gevelmetselwerk
S : strengpersgevelsteen 

(‘machinale’ gevelsteen)
H : handvorm en vormbakperssteen
K : klampsteen
A : andere soorten (traditionele en

‘rustieke’ gevelstenen zoals veld-
ovensteen, baksteen op basis van
leisteen, enz.)

Andere producten:
W : welfsels
D : dakpannen en muurdeksels
T : Boomse kerktegels, 

ongeglazuurde tegels
O : straatklinkers
• Voor details over het productiegam-
ma van elke fabriek, kan men zich
best rechtstreeks tot de bedrijven
wenden.
• De lijst is samengesteld op basis
van de ledenlijsten van de B.B.F.
Vele producenten verkopen hun pro-
ducten al dan niet exclusief, via een
afzonderlijke verkoopsorganisatie. In
de gevallen waar dit nuttig lijkt, is de
naam tussen haakjes bijgevoegd.

Oost -V laanderen

• Kleiprodukten HOVE
Lindendreef 101
9400 Ninove 
Tel. (054) 33 26 67
Fax (054) 32 82 38
(V-H-A)

• Steenfabriek VANDE MOORTEL
Scheldekant 7
9700 Oudenaarde
Tel. (055) 33 55 61
Fax (055) 33 55 70
(H-O)

• SVK
Aerschotstraat 114,
9100 Sint-Niklaas
Tel. (03) 760 49 00
Fax (03) 777 47 84
(V-P-L-S-H-W)

West -V laanderen

• Steenbakkerij AMPE
Brugsesteenweg 170
8740 Egem (Pittem)
Tel. (051) 46 07 01
Fax (051) 46 07 04
(V-P-L-S)

• DESIMPEL
Hoogledestraat 92, 
8610 Kortemark
Tel. (051) 57 57 00
Fax (051) 57 57 02
(V-P-L-S-H)

Antwerpen

• Steenbakkerij 
GEBR. LAUWERS
Noeveren 74
2850 Boom
Tel. (03) 888 02 32
Fax (03) 844 57 86
(K-A-T)

• Steenfabriek van NIEL 
(DESIMPEL)
Landbouwstraat 98
2845 Niel
Tel. (03) 880 70 61
Fax (03) 880 70 66
(H)

• SWENDEN RUMST 
Nieuwstraat 44
2840 Rumst
Tel. (03) 880 15 20
Fax (03) 844 28 11
(V-P-L-S)

• Swenden Industries
Nieuwstraat 2
2840 Rumst
Tel. (03) 844 22 22
Fax (03) 844 38 02

• DESTA
Heerle 11
2322 Minderhout (Hoogstraten)
Tel. (03) 315 70 99
Fax (03) 315 81 48
(S-O)

• Steenbakkerij FLOREN
Vaartkant Rechts 4
2960 St.-Lenaarts
Tel. (03) 313 81 98
Fax (03) 313 71 56
(V-S)

• TERCA - NOVA
Steenbakkersdam 10
2340 Beerse
Tel. (014) 61 10 99
Fax (014) 61 04 32
(V-P-L-S)

• TERCA - SAS 
Sint Jozefslei 6
2310 Rijkevorsel
Tel. (014) 62 20 10
Fax (014) 61 22 33
(H-A)

• TERCA - BEERSE
Absheide 28
2340 Beerse
Tel. (014) 61 19 75
Fax (014) 61 22 33
(H)

• TERCA - QUIRIJNEN 
Sint Jobbaan 58
2390 Westmalle
Tel. (03) 311 51 12
Fax (03) 311 62 56
(V-S-H-A)

• TERCA -  ZONNEBEKE
Ieperstraat 186
8980 Zonnebeke
Tel. (051) 78 80 60
Fax (051) 77 10 38
(V-P-S)

• Steenbakkerij DE KEIGNAERT
Stationsstraat 30, 
8460 Oudenburg
Tel. (059) 25 50 50
Fax (059) 26 89 87
(V-S-H)

• Steenbakkerij DUMOULIN
Rollegembosstraat 9
8880 Ledegem
Tel. (056) 50 98 71
Fax (056) 50 41 92
(V-P)

• TERCA - WIENERBERGER
Ter Bede Business Center
8500 Kortrijk
Tel. (056) 24 96 35
Fax (056) 51 92 75
(V-P-L-S-H-A-O)

• KORAMIC
Kapel-ter-Bede 86
8500 Kortrijk
Tel. (056) 24 95 11
Fax (056) 20 23 59
(D)

L imburg

• Steenfabriek HEYLEN
2de Carabinierslaan 145
3620 Veldwezelt-Lanaken
Tel. (089) 71 51 38
Fax (089) 72 28 80
(H)

• Steenfabriek
NELISSEN - HAESEN
Kiezelweg 460
3620 Veldwezelt
Tel. (012) 45 10 26
Fax (012) 45 53 89
(H)

• TERCA - SCHOUTERDEN 
Venlosesteenweg 70
3680 Maaseik
Tel. (089) 56 40 38
Fax (089) 56 81 83
(H-A)

• Steenfabrieken
VANDERSANDEN
Riemstersteenweg 300
3740 Spouwen
Tel. (089) 51 01 40
Fax (089) 49 28 45
(H)

• Steenfabriek
VANDERSANDEN
Nijverheidslaan 11
3650 Lanklaar
Tel. (089) 79 02 50
Fax (089) 75 41 90
(H)

• TERCA - TESSENDERLO
Havenlaan 10
3980 Tessenderlo
Tel. (013) 35 91 60
Fax (013) 35 91 61
(P-L)

Brabant

• Steenfabrieken
VANDERSANDEN
Kortenbos 14
1790 Hekelgem
Tel. (053) 66 85 51
Fax (053) 66 71 41
(H)

Henegouwen

• Briqueterie de PERUWELZ
(DESIMPEL)
Rue de l’Europe, 11
7600 Péruwelz
Tel. (069) 77 97 10
Fax (069) 77 97 11
(H)

• Briqueterie de PLOEGSTEERT ‘Barry’
Chaussée de Bruxelles 33
7534 Barry
Tel. (056) 56 56 56
Fax (056) 56 55 02
(S)

• TERCA - GHLIN
Route de Wallonie 33
7011 Ghlin
Tel. (065) 35 38 85
Fax (065) 36 10 92
(V-S-O)

• TERCA - WARNETON
Chaussée du Pont Rouge 57
7784 Warneton (Comines)
Tel. (056) 58 88 10
Fax (056) 58 85 35
(H)

• Steenbakkerij van PLOEGSTEERT
Touquetstraat 228
7782 Ploegsteert
Tel. (056) 56 56 56
Fax (056) 56 55 01
(P-L-W)

Namen

• Briqueterie de WANLIN
(DESIMPEL)
Route de Beauraing 131 
5564 Wanlin
Tel. (082) 66 55 00
Fax (082) 66 55 17
(S-A-O)

BELGISCHE DAKPAN- EN BAKSTEENFABRIKANTEN
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