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De constructie details  

Hoe betere inzicht krijgen van de 
Brusselse gevels? 

VRAAG - DOELSTELLING 
Hoe de complexe constructie  

beter begrijpen van 

de Brusselse gevels? 
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BEGRIJPEN  

DE SNEDE 

POSTULAAT Methodologie 

Een beter inzicht van  

de Brusselse gevel? 

De constructie details  
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METHODOLOGIE :  

DE BASIS DOCUMENTEN 

DE PREFERENTIEDOCUMENTEN 

RELATIVEREN 

DE SCHIJNBARE EENVOUD 

De constructie details  



atelier moneo 

Gebruik van eenvoudige materialen 

Constructiesystemen die hoofdzakelijk in 
samendrukking werken, 

door stapelen 

Geen membraan 

Geen luchtspouw 

Massa en stapelarchitectuur 

ALGEMEEN AANVAARDE BEVINDINGEN  

SCHIJNBARE EENVOUD 

De constructie details  
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De basisdocumenten 

Inzicht in de gevelsnede 
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Inzicht in de gevelsnede 

1912 1889 1883 1892 1880 1894 
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Inzicht in de gevelsnede 

1912 1889 1883 1892 1880 1894 
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Inzicht in de gevelsnede 

atelier moneo 

1880 

Stenen bordes/balkon. 
Volledige dikte ondersteuning. 

Stenen dorpel. 
Volledige dikte ondersteuning. 

Minerale 
kroonlijst? 

Uitstekende 
latei 

Muurband 

Legende: 
Rood: Terracotta metselwerkelement 
Blauw: blauwsteenelement 

> Geen melding van houten, stalen/ijzeren 
elementen. Geen kennisgeving van 
vloertypologieën 
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1894 

Element in hout 

Legende: 
Rood: Terracotta metselwerkelement 
Donkerblauw: hardstenen element "snede". 
Lichtblauw: blauwsteenelement “aanzicht » 

Half 
doorlopende 
stenen dorpel 

Stenen balkon. 
Ondersteuning 
in halve dikte. 

Stenen vensterbank . 
Muurband 

Voorgevormde 
stenen kroonlijst 

Element in hout 

Houten latei 
Stalen ligger  

Stenen console 

Stalen ligger  
Stenen bekledingspaneel 

Stenen latei 

Stenen balkon. 
Ondersteuning in 
volledige dikte. 

> Melding van houten, stalen/ijzeren 
elementen. Geen duidelijke visualisatie van 
houten vloer inzetstukken 

Inzicht in de gevelsnede 
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1912 

Légende: 
Rouge: Elément de maçonnerie en terre cuite 
Hachure: Elément en pierre bleue « coupé » 
Elément avec croix: Pièce de bois « coupée » 

Element in hout 

Stenen 
muurband 

Stenen latei 

Stenen dorpel 

Ingebouwde houten 
roostering 

Stalen ligger 

Houten latei 

Stalen ligger 

Stalen ligger 

Houten latei 

> Notification d’élément en bois, en acier/fer. 
Notification des typologies de planchers et de 
leurs encastrements 

Inzicht in de gevelsnede 

Stalen ligger 

Stalen ligger 
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1889 

Légende: 
Rouge: Elément de maçonnerie en terre cuite 
Bleu : Elément en pierre bleue 

Stenen muurkranslijst 

Stenen latei 

Stenen dorpel 

Stenen 
bekledingspaneel 

Stenen kantlaag 

Stenen dorpel 

> Pas de notification d’élément en bois, en 
acier/fer. Pas de notification des typologies de 
planchers 

? 

Inzicht in de gevelsnede Stenen 
bekledingspaneel 

Stenen latei 

Stenen latei 

Stenen bekleding Stenen kantlaag 
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1892 

Legende: 
Rood: Onduidelijk mineraal element "snede". 
Bruin: Houten element (voor de kroonlijst) 

Element in hout 
> Geen melding van stalen/ijzeren elementen. 
Geen melding van vloeruitsparingen of gehakte 
stenen. 

Inzicht in de gevelsnede 
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1883 

Légende: 
Rouge: Elément de maçonnerie en terre cuite 
Bleu: Elément en pierre bleue 
Brun : Elément en bois (pour la corniche) 

Element in hout 

Stenen latei 

Geheel van stenen sierlijst 

Stenen bekleding 

Luchtspouw 

Stenen balkon. 
Wordt volledig 
ondersteund. 

Stenen dorpel 

> Pas de notification d’élément en bois, en 
acier/fer. Pas de notification des typologies 
de planchers 

Stenen sokkel 

Stenen muurkranslijst 

Inzicht in de gevelsnede 
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een eerste samenvatting 

variabele  

Lectuur over kleimetselwerk elementen in 
hardsteen  

steen - hout - staal/ijzer - baksteen 

Gemengd constructiesysteem 

Op het niveau van de inklemingen 
(vloeren/wanden, ...) zijn 

verschillende materialen van 
verschillende aard bijeengebracht 

 

NAUWKEURIGHEID VAN DE DOCUMENTEN 

 

 

wat is er te vinden in de historische 
plannen? 

Inzicht in de gevelsnede 

Naast de esthetische benadering 
is er een specifieke functionaliteit 

voor drempels, kroonlijsten, enz. 

Elementen: 

 opbouw 

ondersteuning in halve dikte 

volledige dikte ondersteuning 

meer gedetailleerd 

Lectuur over een specifieke 
eenheid (dorpel, paneel, latei, 
enz.) 

Lectuur over een geheel 
eenheid/sierlijst, zonder 
verdeling 

Lectuur over verschillende 
inklemmingen 
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een eerste samenvatting 

En dit betreft "alleen" gebouwen 
waarvoor een bouwvergunning is 
aangevraagd, die van kracht is sinds het 
midden van de 19e eeuw 

Voorbeeld: Maison du Meunier au Rouge-Cloître 
uit 1774. 

Gevel van baksteen en gevelsteen 

Massieve baksteen en gevelsteen van Gobertange, 
al dan niet vierkant afgeschaft, met een systeem 
van verbanden en ankers 

Inzicht in de gevelsnede 
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Inzicht in de gevelsnede 
Referentiedocumenten 
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Combaz, La construction, principes et applications, Tome 2, Tome 5, Lyon 
Claessen, 1895. 

Traité d’architecture, Eléments de l’architecture, Types d’édifices, Esthétique, 
Composition et pratique de l’architecture _ Louis Cloquet, Liège. Tome 1 
(1898), Tome 3 (1913), Tome 4 (1900), Tome 5 (1901) 

Tarifs des façons, Carrière de Petit Granit du Hainaut, 1914. 

L’art du couvreur, Encyclopédie des Métiers, Tome 3, Association ouvrière 
des Compagnons du Devoir, 1982. 

Pierres et marbres de Wallonie, Ministère de la Région Wallone, AAM 
Editions, 1990. 

Norme française, NF P 34-216-1, DTU 40.46. Travaux de couverture en plomb 
sur support continu, sept.1994. 

Kalboek, het gebruik van kalk als binsmiddel voor metsel en voegmortels in 
verleden en heden, Koen Van Balen,2003. 

Restauration des charpentes _ Problèmes spécifiques à la restauration et à la 
conservation, Centre des métiers du patrimoine « Paix-Dieu », P. Lemlin 
2009. 

Plan de gestion patrimoniale des maisons classées des cités-jardins Le Logis-
Floréal à Watermael-Boistfort, Arch.Arsis G.Stegen, BDU, 2014. 

Rolled Lead Sheet, The complete Manual, The Lead Sheet Association, 2016 

Materialen en technieken in historische metselwerkconstructies tussen 1830 
en 1945, L. Le Noir, U Gent, 2016-2017. 

 

 

 

Criteria voor de keuze van referentiedocumenten? 

 

1_ recente documenten 

2_ documenten uit die periode 

3_ zowel van de fijne bewerkingen  

• technieken 

• knowhow 

• theorie 

• analyse en studie 

4_ verschillende types producenten (architect, ambachtsman, normatief, 

academisch,...) 

 

Inzicht in de gevelsnede 
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Materialen en uitvoering 

Tussen vakmanschap en industrialisatie 

Inzicht in de gevelsnede 
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Inzicht in de gevelsnede 

in de gevelsnede Materialen en uitvoeringen 

Tussen ambacht en industrialisatie 
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Inzicht in de gevelsnede 

in de gevelsnede Bodem van hellingen en kroonlijsten 

Gording/keper 

Bebording 

Muurplaat 

Gootklos 

Hoekijzer 

Metselwerk Kalkpleister 

Muurlijst in hout 

Dakafdichting 

Gootafdichting. bekleding Pb, Zn 

Boordplank in 
voorgevormde hout 

Randafwerking 
Pb 

Verzonken kernbeplating 
Dakranden op gootklossen > natuurlijk geventileerde dakranden 
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Gordingen/kepers in 
overkraging 

Stenen console/kraagsteen 

Houten console 

Hoekijzer 

Metselwerk 

Bebording in houten 
sierlijst 

Stenen latei 

Bebording van 
gordingen in 
overkraging 

Voligeage cœur au soleil 
Bebording in straal- en hart richting 
Waterafvoer 
Sierlijstlatei onderaan 

Inzicht in de gevelsnede 

in de gevelsnede Bodem van hellingen en kroonlijsten 
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Loden slab 

Overgangsconsole/kraagsteen 

Uitkraging in hout 

Binden en verankeren 

Metselwerk 

Voligeage cœur au soleil 
Bebording in straal- en hart richting 
Waterafvoer 
Loden slab 
Binden en verankeren met staal/ ijzer 

Bevestiging  

Bevestiging  

Inzicht in de gevelsnede 

in de gevelsnede Bodem van hellingen en kroonlijsten 
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Inzicht in de gevelsnede 

in de gevelsnede De boutgaten 
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De kant-/rollagen, muurlijsten, 

plinten 
Stenen muurlijst 

Profilage de rejet au sein de la pierre 

Afvoerprofilering 
door loden slab 

Stenen plint met profiel 
aan de bovenzijde 

Blokkeren van de 
vochtstijging  

door steen 

Muurlijsten, kantlagen, enz. maken de bestendiging van het bouwsysteem 
mogelijk 
Stoten het water af 
De voet van de gevel wordt beschermd door plintwerk, maar ook wat betreft 
de vermindering van het opstijgende water door het plaatsen van een loden 
slab of een doorlopende hardsteen 

Verstek en druipneus 

Inzicht in de gevelsnede 

Blokkeren van de stijging  
dmv loden slab of asfalt 
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De kant-/rollagen, muurbanden, 

sierlijsten 

Inzicht in de gevelsnede Muurbanden 
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De kant-/rollagen, muurbanden, 

sierlijsten 

Inzicht in de gevelsnede 
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De kant-/rollagen, muurbanden, 

sierlijsten 

Inzicht in de gevelsnede 
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Bescherming door middel van  loden blad  

De kant-/rollagen, muurbanden, 

sierlijsten 

Inzicht in de gevelsnede 
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Bescherming door middel van ingewerkte 
loden blad  

De kant-/rollagen, muurbanden, 

sierlijsten 

Inzicht in de gevelsnede 
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Inzicht in de gevelsnede 

Enkele opmerkingen over loodwerk 
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Inzicht in de gevelsnede 

Enkele opmerkingen over loodwerk 
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Inzicht in de gevelsnede 

Enkele opmerkingen over loodwerk 
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Inzicht in de gevelsnede 

Enkele opmerkingen over loodwerk 
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De sier-/muurlijsten 

Inzicht in de gevelsnede 
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Inzicht in de gevelsnede 

Bakstenen 
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Inzicht in de gevelsnede 
Bakstenen en modules 

Volle bakstenen en de mogelijkheid van 
metselwerk complexe matching  

Holle bakstenen en vormen 
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Bakstenen en muren 

Metselwerk in complex schakelsysteem 

Inzicht in de gevelsnede 
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Bakstenen en muren 
Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk in complex schakelsysteem 
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Bakstenen en muren 
Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk in complex schakelsysteem 
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Bakstenen en muren 
Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk complex hechtsysteem 
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Bakstenen en muren 
Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk in complex schakelsysteem 
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Metselwerk in complex schakelsysteem 
Voor een muur 

« holle » draagmuur  

Bakstenen en muren 
Inzicht in de gevelsnede 
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Trekstang 

Bakstenen en muren 
Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk in complex schakelsysteem 
Voor een muur 

« holle » draagmuur  
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Bakstenen en hoeken 

Inzicht in de gevelsnede 
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Bakstenen en hoekstenen 

Kettingen met hoekstenen. 
Omgekeerde eenheid opstelling 

Ketting met een hele hoeksteen. 
Hoeksteen 

Inzicht in de gevelsnede 
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Het koppelen van muren dmv 
haakse steen. 

Plaatsing doorlopend afwisselend 
lineair met de muur 

Het kopplen van muren dmv 
haakse steen. 

Plaatsing doorlopend afwisselend 
met een T vormige steen 

Beheer van terugkerende hoekstenen 

Bakstenen en koppel- en haakse stenen 
in de muur 

Inzicht in de gevelsnede 
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Bakstenen en openingen 

Bakstenen erkeropeningen en 
uitsprongen 

Voorgevormd natuurstenen frame. 
Diepte volgens baksteenindeling 

Beheer van dagkanten 

Inzicht in de gevelsnede 
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Erkers en steunbogen 

Stenen steunboog 

Gestion des arcs de décharge 

Steunboog in baksteen 

Linteau en bois 

Stenen latei 

Stenen latei op console 

Houten latei 

Steunboog in baksteen 
Gewelfsteen 

Metselwerk 

Metselwerk 

Inzicht in de gevelsnede 
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Beheer van ontladingsbogen 

De openingen en omkaderingen 

Bakstenen steunboog 

Omkadering uit stenen sierlijst 

Stenen dorpel 

Zijkant van de dorpel 

Houten latei 

Metselwerk 

Inzicht in de gevelsnede 
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Verankering 

Trekstang 

Houten roostering 

Gevel 

Houten roostering 

Trekstang 

IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 

Inzicht in de gevelsnede 
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Anker 

Houten roostering 
Gevel 

Trekstang 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 
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Kettingwerk in de vorm van een stenen 
muurband 

Metselwerk 

Haaknagel/ anker-rozet 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 
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Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 
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Tirant 

ANDERE VOORBEELDEN VAN BASISDOCUMENTEN Anker verwerkt in 
het metselwerk 

Trekstang 

Stenen dorpel 

Houten roostering 

Houten latei 

Houten kroonlijst 

Gootafdichting in Pb, Zn 

Metselwerk 

Referentie uit 1905  

Metselwerk 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 

Anker verwerkt in 
het metselwerk 
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Metselwerk 

Trekstang 

Stalen ligger 

Stenen kroonlijst 

Dorpel in stenen sierlijst 

Stenen latei 

Stenen bekledingspaneel 

Metselwerk 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 

Referentie uit 1884  

ANDERE VOORBEELDEN VAN BASISDOCUMENTEN 

Stenen bekledingspaneel 

Stenen kroonlijst 

Anker verwerkt in 
het metselwerk 
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Metselwerk-romp 

Dorpel in natuursteen 

Natuurstenen plint in 
paneelvorm 

Stenen kroonlijst met 
waterspatkraag 

Verankering 

Continuïteit van het 
mineraal 

Bij de vloer/basisplaat 
aansluiting 

balk / gewelfsteen 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 

Referentie uit 1907  

ANDERE VOORBEELDEN VAN BASISDOCUMENTEN 
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Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 
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Verankering 

Houten eindbalk 

Houten roostering 

Muur in metselwerk 

Stenen muulijst 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 

Geen verankering van houten roostering maar een systeem van 
aansluiting van roostering met de verankerde eindbalk of met 
stenen muurlijst 



atelier moneo 

Verstandig gebruik van materiaal 
Verbonden met de evolutie van de staal/ijzerproductie 

Stalen/ijzeren 
profiel 

Plat en acier/fer 

Plat en acier/fer 

Assemblage par 
rivet 

Assemblage par 
boulon 

Boutverbinding 

Draagsteen 

Houten 
roostering 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 

Houten 
vloerbalk 

Houten 
vloerbalk 

Houten 
vloerbalk 

Houten 
vloerbalk 

Houten 
vloerbalk 



atelier moneo 

Voorbeeld uit 1905 

Staal/ijzeren profiel, houten vloerbalken aan beide uiteinden, console 
voorgevormd in stalen plaat en hout.  
Console bekleed in beeldhouwwerk. 

Inzicht in de gevelsnede 
IJzeren/stalen verankeringen en versterkingen 
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De balkons 

De plaatsingsdiepte van het balkon is niet inbegrepen  
standaard, maar moet worden aangemeld voor productie. 

Inzicht in de gevelsnede 
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De balkons 

Inzicht in de gevelsnede 
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De plaatsingsdiepte van de consoles niet standaard 
inbegrepen, maar moet worden aangemeld  
voor productie. 

De balkons 

Inzicht in de gevelsnede 
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De plinten en muurvoeten 

Muur in metselwerk 

Muurlijst 
Bovenaan muurvoet 

Muurvoet 

Plint 

« Bekledingspaneel » 
steen 

Steen over de gehele  
diepte 

Ankersteen/vertanding 

Inzicht in de gevelsnede 
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 en … staal:ijzeren verankering en versterking 

Metselwerk-romp 

Topmuurlijst 
van ondermuur 

Plint 

Liniaire verankreing  

Verankering 

Dwarse verankering 

De plinten en muurvoeten 
Inzicht in de gevelsnede 
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De plinten en muurvoeten 
Inzicht in de gevelsnede 
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De plinten en muurvoeten 
Inzicht in de gevelsnede 
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Vloeren « hard » en samengesteld 
Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk 

Stalen liggers 

Trekstang tussen liggers 

Invulling met holle bakstenen Invulling met volle bakstenen 

Platte of geprofileerde 
balk met "wapening". 
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De keermuren en spouwen 

Metselwerk 

Gemetselde keermuur met waterdichting 

Asfalt en/of loodafdichting 

Afdichting d.m.v. asfaltering 

Geheel van bakstenen bodem 

Inzicht in de gevelsnede 

Metselwerk-romp 
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Metselwerk 

Gemetselde keermuur met waterdichting 
Asfalt en/of loodafdichting 

Afdichting d.m.v. asfaltering 

Muur in metselwerk 

De keermuren en spouwen 
Inzicht in de gevelsnede 

Vloergeheel op de grond 

Vloerbedekking op 
draagbalken 
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Muur in metselwerk 

Luchtspouw met drainagesysteem 
Vloergeheel op de grond 

Uitlaatopening 

Inzicht in de gevelsnede 
De keermuren en spouwen 

Metselwerk-romp 
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Spouw met natuurlijke verluchting 
Vloergeheel op de grond 
Veld van terracotta op asfalt 

Asfalt en/of loodafdichting 

Vloergeheel op de grond 
Geheel van terracotta op asfalt  
Asfalt als overgang van vloer/wand 
waterdichting 
Vlakke baksteen op asfalt 

Uitlaatopening natuurlijke 
ventilatie 

Inzicht in de gevelsnede 
De keermuren en spouwen 

Muur in metselwerk 

Vloerbedekking op 
draagbalken 
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Muur in metselwerk 

Metselwerk met luchtspouw 

Inzicht in de gevelsnede 
De keermuren en spouwen 
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Holle wanden 

Sanitaire en 
technische aanpak 

Inzicht in de gevelsnede 
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Holle wanden 

Sanitaire en 
technische aanpak 

Inzicht in de gevelsnede 
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Holle wanden 

Sanitaire en 
technische aanpak 

Inzicht in de gevelsnede 
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Holle wanden 

Sanitaire en 
technische aanpak 

Inzicht in de gevelsnede 
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Traité d’architecture, Eléments de l’architecture, Types d’édifices, Esthétique, Composition et pratique de 
l’architecture _ Louis Cloquet, Liège. Tome 1 (1898), Tome 3 (1913), Tome 4 (1900), Tome 5 (1901) 

Restauration des charpentes _ Problèmes spécifiques à la restauration et à la conservation, Centre des métiers 
du patrimoine « Paix-Dieu », P. Lemlin 2009. 

Combaz, La construction, principes et applications, Tome 2, Tome 5, Lyon Claessen, 1895. 

Plan de gestion patrimoniale des maisons classées des cités-jardins Le Logis-Floréal à Watermael-Boistfort, 
Arch.Arsis G.Stegen, BDU, 2014. 

Pierres et marbres de Wallonie, Ministère de la Région Wallone, AAM Editions, 1990. 

Materialen en technieken in historische metselwerkconstructies tussen 1830 en 1945, L. Le Noir, U Gent. 

Tarifs de façons, Carrière de Petit Granit du Hainaut, 1914. 

Kalboek, het gebruik van kalk als binsmiddel voor metsel en voegmortels in verleden en heden, Koen Van 
Balen,2003. 

Norme française, NF P 34-216-1, DTU 40.46. Travaux de couverture en plomb sur support continu, sept.1994. 

Rolled Lead Sheet, The complete Manual, The Lead Sheet Association, 2016 

L’art du couvreur, Encyclopédie des Métiers, Tome 3, Association ouvrière des Compagnons du Devoir, 1982. 
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A SYSTEMATIC APPROACH FOR MAINTENANCE BUDGETING OF 
BUILDINGS FAÇADES BASED ON PREDICTIVE AND PREVENTIVE 
STRATEGIES 

Inês Flores-Colen & Jorge de Brito 

A SYSTEMATIC APPROACH FOR MAINTENANCE BUDGETING OF 
BUILDINGS FAÇADES BASED ON PREDICTIVE AND PREVENTIVE 
STRATEGIES 

De verschillende soorten ingrepen 
Onderhoud van gebouwen 

% prestatie 

Tijd (jaren) 

Minimum 
prestatieniveau 

Goede omstandigheden 

Lichte afname 

Gemiddelde afname 

Geen interventie 

Reiniging 

Kleine hersellingen 

Grote hersellingen 
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FASE 01: Reiniging 

Reiniging van het 

schrijnwerk 

Reiniging ijzerwerk 

ARBEIDSKRACHT 48 €/H 

Reiniging dakrand 
Routine onderhoud 
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Arbeidskrachten 
Kost 

BRUTTOLOON + UITKERINGEN  2.365,63 € 
SOCIALE BIJDRAGE      916,43 € 
ANDERE KOSTEN       236,65 € 

MANOEUVRE 

3.518 €/maand 
Materialen 
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Variabiliteit 
Kost 

Bedrijf 1: 230.000 € Bedrijf 2: 117.000 € 

COMPLEXE WERKEN– IMPACT VAN DE RISICOFACTOR 
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Entreprise 1: 230.000 € Entreprise 2: 117.000 € 

TRAVAUX COMPLEXES – IMPACT DU FACTEUR DE RISQUE 

1ste opdracht geen aanbod 

2de opdracht aanbod 2x geraamd Risico 
Kost  
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GOEDE AFBAKENING VAN HET ACTIEKADER 

Nauwkeurigheid van de 

schadediagnose 

Duidelijkheid van de werkbeschrijving 

Simpele technieken 

Overleg met de bedrijven 

Kies de juiste prijstypes 

De meest geschikte eenheden 

selecteren 

Uitvoeringsdossier 
Kost 
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Gevel 
FASE 01: Reiniging 

TECHNICLEAN PH 0 is samengesteld uit ammoniumbifluoride sulfaminezuur, met 

toegevoegde oppervlakteactieve stoffen, bevochtigingsmiddelen en zoutzuur 

C106: het gebruik van dit product kan leiden tot tijdelijke en lokale vervuiling van water en bodem. Neem de nodige 
maatregelen om milieuvervuiling te voorkomen. 

BAKSTEEN 

STEEN    
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25€/m2 18€/m2 

Gevel 
Reiniging 

Gespoten granulaten 

Beschermingsmaatregelen  

Dampreiniging 
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25€/m2 40€/m2 

Reinigingsgel Pasta 

Gevel 
Reiniging 
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25€/m2 40€/m2 

Afpelbaar Ontzilting 

Gevel 
Reiniging 
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Stelling 
Herstel 

Typologie Brussels rijhuis  

Duur van 5 weken met 5% per week extra 

VOORGEVEL VAN 80 M2 = +/- 960 €  

De werkgever beperkt het gebruik van ladders, trapladders en treden als werkplekken 

op hoogte tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiligere 

arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is wegens het geringe risico en wegens de korte 

gebruiksduur of de bestaande kenmerken van het terrein en de werkplekken die de 
werkgever niet kan wijzigen. 

CODEX VOOR HET WELZIJNS IN DE WERKOMGEVING 

10-12 €/m2 met een minimum van 650 €  
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Herstel 

1,24 à 1,5€/m2/dag 

GEVEL 7m = +/- 25 €/dag  750 €/maand  

Typologie Brussels rijhuis  

Een samenwerkingsplatform voor het 
beheer van de impact van 
wegwerkzaamheden 

De werkzaamheden moeten worden opgenomen in de Osiris-databank. 
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Steenafval  +/- 330 €/container 

Hout    +/-  360€/container 

Mengsel   +/-  410€/container 

8m3   = 10 m2 

450 €/maand 

CONTAINER PRIJS 

Wegbezetting 
Herstel 
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1,66€/kg 

0,45€/kg 

1,66€/kg 

Herstel 

Kalkvoegen     25-30 €/m2  

Bakstenen metselwerk  2000-2500€/m3 

 

 

Kalkpleister   60 € - 80€ /m2  

Kaleiverf     10€ /m2  

Groot verschil in functie van de producten 
Zak Wasselone kalk 

Gebruiksklare kalkmortel 

Steenherstelmortel 

Baksteen 

Kalkpleister 
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Steenhouwerskunst 
Herstel 

Gesneden enten    +/- 30.000€/m3 

Complexe versierde enten   +/- 20.000€/m3 

Versierde enten    +/- 15.000€/m3 

Enten met eenvoudige afschuining  +/- 10.000 €/m3  

Trekfrezen (2dm3/frees)   +/- 15.000 €/m3 | 300€/stuk 

Beitelen     300 €/m2 
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Herstel 

1.250 €/stuk 

Steenhouwerskunst 
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Buitenschrijnwerk 
Herstel 

Installatie van voegen/openingen +/-150 €. 

Gelaagd glas +/- 450/m2 
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320 €/stuk 

Buitenschrijnwerk 
Herstel 
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Buitenschrijnwerk 
Herstel 

3.200 €/stuk 

• Demontage van deur tot verplaatsen naar atelier 
• Tijdelijke deur 
• Afschrapen van de vernis aan oppervlakte 
• Plaatsing van een driepuntenslot 
• Reparatie van de voet van de deur 
• Opknappen van het ijzerwerk 
• Plaatsing van afdichtingsvoegen 
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11.680 € 

Buitenschrijnwerk 
Herstel 

• Stripping van afwerkingslaag 
• vervanging van aangetaste delen door enting of door 

identieke vervanging 
• plaatsing binnenin onderaan een geïsoleerde 

dubbele wand in de stijl van de bestaande,  
• Demontage en isolatie van het plafond  
• afdichting 
• vervanging van alle ruiten door enkelvoudige, 

gelaagde, thermisch isolerende U=3,4 en 
geluidswerende ruiten 



atelier moneo 

https://chassisboishoutenramen.wordpress.com/ 

Buitenschrijnwerk 
Herstel 

Verbetering van het bestaand schrijnwerk: 
prijs/m2 (incl.BTW) 
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IJzerwerk 
Herstel 

Overdekkend acanthusblad Stuk € 440,00 

Culot Stuk € 350,00 

Roosvenster Stuk € 125,00 

Zandstralen   25 – 50 €/m2 

Oppervlakte behandeling  20 – 25 €/m2 

Basislaag    15-20 €/m2 

Afwerking   25-35 €/m2 

Ambacht 

Laurent Bouvy 
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Herstel van timmerwerk 
Zware herstellingen 

Raam met plaatsing 4.250 €/stuk 
Verf 365 € 

+/- 1.350€/m2 

Identieke restauratie van het frame 

Houtsoort: eik 

Thermisch gelaagde beglazing (DaVinci 2233) 
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https://chassisboishoutenramen.wordpress.com/ 

Vervanging van schrijnwerk: prijs/m2 (incl.BTW) 

Buitenschrijnwerk 
Herstel 
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Zware herstellingen 

Herstel dakrand 

750 €/m verf niet inbegrepen 

Totaal= +/- 5.000 € 

Herstel van timmerwerk 
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Return on investment 
Verbetering  

De eenvoudige terugverdientijdmethode bestaat uit het delen van de kosten van de investering 
(apparatuur en installatie) door de kosten van de energie die de installatie in 1 jaar bespaart.  

TVT (Terugverdientijd)  
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https://chassisboishoutenramen.wordpress.com/ 

Vervanging van schrijnwerk: terugverdientijd 
zonder overheidssteun 

Buitenschrijnwerk 
Herstel 
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https://chassisboishoutenramen.wordpress.com/ 

Buitenschrijnwerk 
Herstel 

Verbetering van het bestaand schrijnwerk: 
terugverdientijd zonder overheidssteun 
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R = 0.50 m²K/W =>U= 2 W/m²K Weerstand zonder isolatie 

Weerstand met isolatie R = 3,00 m²K/W => U = 0,33 W/m²K 

Verschil in U-waarde = 1,67 W/m²K 

Gemiddelde buitentemperatuur tijdens de verwarmingsperiode: 6,5°C 

Duur van de verwarmingsperiode: 242 dagen 

Gemiddelde binnentemperatuur: 20° (T° gedurende de dag) - 3° (met tussenpozen) - 3° vrije aanvoer 

= 14°C 

Gemiddeld temperatuurverschil: 14°C - 6,5°C = 7,5 K 

Gemiddeld rendement van het verwarmingssysteem: 0,7 

Verschil in jaarlijkse verliezen 

(ΔU x S x Δ Tm)  x verwarmingstijd/ η = 
1,67 W/K x 24m² x 7,5 K x 242 d x 24 u/d / 0,7 = 

2 494 121,14 W = 2 494,12 kW 

60m² gevel 
24m² wand 

Vloeroppervlakte van de woning 200 m² 

- 12,5 kWh/m².jaar 

Statische simulatie 

320 kWh/m2.jaar à 100 kWh/m2.jaar 

RENO STRATEGIE 

Energetische Renovatie 
Milieu-impact 
Energiewinst - voorgevelwandisolatie 
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Milieu-impact 
Energiewinst - vervanging van het schrijnwerk 

Uven = 0,7 UVC + 0,3 Uch + 3 Ul = 
0,8 x 5,8 + 0,2 x 1,8 + 0 = 5,0  W/m²K  

Venster enkele beglazing 

Weerstand met isolatie Uven = 0,7 UVC + 0,3 Uch + 3 Ul = 
0,8 x 1,1 + 0,2 x 1,8 + 3 x 0,07 = 1,45 W/m²K. 

Verschil in U-waarde = 3,55 W/m²K 

Gemiddelde buitentemperatuur tijdens de verwarmingsperiode: 6,5°C 

Duur van de verwarmingsperiode: 242 dagen 

Gemiddelde binnentemperatuur: 20° (T° gedurende de dag) - 3° ( intermitterend) - 3° vrije toevoer = 14°C 

Gemiddeld temperatuurverschil: 14°C - 6,5°C = 7,5 K 

Gemiddeld rendement van het verwarmingssysteem: 0,7 

Verschil in jaarlijks verlies 

(ΔU x S x Δ Tm)  x verwarmingstijd/ η = 
1,67 W/K x 36m² x 7,5 K x 242 d x 24 u/d / 0,7 = 3 741 181,71 

W = 3 741,18 kW 

60m² gevel 

24m² wand 

36 m² schrijnwerk  

Oppervlakte van de woning 250 m² 

- 18,70 kWh/m².jaar 

Statische simulatie 
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Meer informatie.... 

 
  

Bekijk de presentaties van de Gevel parcours online:  

    http://www.gevelparcoursfacade.be 

  

  

Andere informatie: 

    

    Benoit Lemmens en Sylvie Poppe 

    gevelparcoursfacade@ceraa.be  

    +32(0)2 / 537.47.51 
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