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Heeft u vragen? Bel gerust. 070 33 66 500 
U kunt ons van maandag t/m vrijdag bereiken van: 8.30 uur tot 17.00 uur.
U kunt ons ook mailen: info@tbafbouw.nl

Technisch Bureau Afbouw
Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag
www.tbafbouw.nl

Een sterke schakel in de afbouw
Geen leefbare ruimte zonder afbouw. Pas na die laatste fase is het 
echt af. Juist daarom is het van belang dat iedereen trots is op het 
eindresultaat. Wij zorgen er graag voor dat u verder komt. Met uw 
werkzaamheden én uw ondernemerschap. Wanneer u ons nodig 
heeft, zijn wij die sterke schakel. Met het oog op de toekomst.

Wij zetten ons in voor een sterke sector met ruimte voor kwaliteit 
en innovatie. Daar wordt iedereen namelijk beter van: 
de ondernemers én de consument. Wij geven 
deskundig advies waar u echt wat aan heeft. 

Van kwaliteitscontrole tot bouwbegeleiding.



Technisch Bureau Afbouw

Inhoudsopgave

Volg ons:

  www.facebook.com/
  technischadvies
  
  @tbafbouw
  
  www.linkedin.com/company/
  technisch-bureau-afbouw
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Van de voorzitter

Bel 070 33 66 500 of kijk op www.tbafbouw.nl

Goed nieuws! Op 16 maart 2018 hebben cao-partijen van 
de Afbouwsector een principeakkoord gesloten voor een twee-
jarige cao. De gemaakte afspraken gelden voor de periode van 
1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Dit betekent onder andere dat de lonen in deze periode zullen stijgen (per 1 juli 2018: 
3%,  per 1 januari 2019: 1,5% en per 1 mei 2019: 1,5%). Ook wordt er een aantal cao-
toeslagen en vergoedingen verhoogd en komt er een andere regeling voor loondoor-
betaling bij onwerkbaar weer. Daarnaast zijn er ook opnieuw afspraken gemaakt om te 
bevorderen dat werknemers gezond en gemotiveerd werkend de pensioenleeftijd halen. 

De afbouwsector zit weer in de lift. Maar door de recessie waren veel bedrijven genood-
zaakt om goed personeel te laten gaan. Daar is ook de nodige kennis en kunde mee 
verloren gegaan. Door de toenemende opdrachten zal er de komende jaren krapte ont-
staan op de arbeidsmarkt voor de beroepen in de afbouw. Daarom is er sterke behoefte 
aan nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten in de Afbouwsector. Om dit te realiseren 
zal er in 2018 een ambitieus Actieprogramma instroombevordering van start gaan. 
Denk daarbij ook eens aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 

Wajongers. Dat zijn nog eens mooie vooruitzichten!

J.J.F. van de Kant Voorzitter Technisch Bureau Afbouw
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In zulke gevallen staan wij altijd voor u klaar. Wij 
van Technisch Bureau Afbouw hebben dagelijks te 
maken met deze problemen. Om u hierbij te helpen 
geven wij betrouwbaar, deskundig en onafhanke-
lijk technisch advies. Dit doen wij over: 

• stukadoorswerk binnen en buiten
• dek- en betonnen vloeren
• terrazzo
• kunststofgebonden vloer(afwerking)
• gevelisolatiesystemen
• natuursteen
• tegelwerk
• systeemwanden en –plafonds
• metal stud wanden en plafonds
• bouwen met gipsplaten en gipsblokken
• andere afbouwwerkzaamheden

Onze technisch adviseurs komen bij u op de werk-
plaats en beoordelen de situatie. Zij voeren ter 
plaatse metingen uit met specialistische appara-
tuur. Van hun bevindingen ontvangt u een rapport. 
Zo heeft u het advies zwart op wit. En als u wilt geven 
zij ook advies voor oplossingen en herstel.

Ook voor uw sector
Naast het geven van technisch advies, informeren 
wij u ook over ontwikkelingen binnen uw sector en 
wat dat voor u betekent. En we stellen richtlijnen 
en brochures op die u helpen bij het uitoefenen van 
uw vak.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws uit uw 
sector? Meld u dan aan voor onze gratis nieuws-
brief op www.tbafbouw.nl. U kunt ons ook volgen 
op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Vragen? Wij helpen u graag verder. 
Bel 070 33 66 500 
of mail naar info@tbafbouw.nl.

Twijfels, schade of een meningsverschil?

Soms komt het voor dat u niet zeker bent over de geluidsweerstand of vlakheid van wanden, 
plafonds of vloeren. Of u wilt graag weten hoe u het beste schade herstelt.
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Gratis TBA-app

Altijd alle richtlijnen en het laatste afbouwnieuws 
binnen handbereik hebben? Download nu de gratis 
TBA-app voor Android! 

Met de app heeft u altijd alle richtlijnen bij de hand 
en bent u overal en altijd op de hoogte van het laat-
ste afbouwnieuws. Daarnaast is het mogelijk om 
op eenvoudige wijze contact met ons op te nemen 
als u een dienst wilt bestellen of een vraag heeft.

De richtlijnen zijn beschikbaar voor de sectoren 
stukadoor, wand en plafond, vloeren en terrazzo en 
natuursteen. Als u op een richtlijn klikt kunt u een 
korte omschrijving lezen en de richtlijn downloaden. 
Het downloaden hoeft u slechts eenmalig te doen, 
omdat de richtlijn wordt opgeslagen op uw mo-
biele telefoon. Hierdoor kunt u de richtlijn altijd 
en overal raadplegen wanneer u maar wilt. Met 
of zonder een internetverbinding. Uiteraard is het 
ook mogelijk om de richtlijnen te printen vanaf uw 
telefoon. De richtlijnen zijn zodanig ontworpen dat 
u na het printen een gebruikersvriendelijke versie 
van een richtlijn op papier heeft.

Downloaden
De TBA-app is voor Android via de Google 
PlayStore te downloaden:

1) Ga naar play.google.com
2) Type vervolgens in de zoekbalk: 
 Technisch Bureau Afbouw en druk op enter 
3) Klik op de TBA-afbeelding 
4) Klik tot slot op Installeren 

Ook kunt u naar www.tbafbouw.n/nieuws. Daar 
vindt u een nieuwsartikel met de titel: 
Download nu de gratis TBA-app voor Android! Als u 
op dit artikel klikt, leest u hoe u de app kunt down-
loaden. 
Helaas is het nog niet gelukt om de app op iOS 
aan te bieden. Apple plaatst namelijk geen apps 
waaraan zij niets verdienen. Wij houden u hier-
van op de hoogte. 

Als u vragen heeft over de app kunt u contact op-
nemen via info@tbafbouw.nl of 070 33 66 500.
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Mogen wij u voorstellen 
aan onze nieuwe collega 
René Rieborn!
Vanaf 1 april 2018 wordt ons team versterkt door een nieuwe 
medewerker. Onze nieuwe collega stelt zichzelf graag voor aan u!

Wie is René Rieborn?
Goedendag! Ik ben René Rieborn, 48 jaar en 
geboren en getogen in Rotterdam. Op dit moment 
woon ik al 10 jaar in Apeldoorn samen met mijn 
vrouw Mirjam en onze kinderen Jeroen en Kim. 

Wat doe je graag in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd stap ik graag op de fiets. Op 
zaterdag sta ik langs de kant van het voetbalveld 
om mijn kinderen te zien voetballen.

Waar heb je gewerkt?
De afgelopen acht jaar heb ik met veel plezier voor 
een internationaal vloerenbedrijf gewerkt. Hier 
heb ik als Technisch Commercieel Adviseur in de 
buitendienst gewerkt. In deze functie heb ik me 
bezig gehouden met het maken van adviezen en 
technische rapporten met betrekking tot vloeren. 

Hoe kwam je onze vacature tegen?
Op social media zag ik de vacature van Technisch 
Adviseur Vloeren bij het TBA voorbij komen. Na een 
leuk telefonisch gesprek met Onno de Vries heb ik 
besloten om te solliciteren. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Als Technisch Adviseur Vloer bij het TBA ga ik 
(herstel)advies geven, schadediagnoses verrichten 
en kwaliteitscontroles doen door het hele land. 
In voorkomende gevallen breng ik een bindend 
technisch advies uit. Mijn werkgebied betreft 
vloeren, vloerafwerkingen en terrazzo.

Tot slot wil ik zeggen dat ik ontzettend veel zin in 
deze nieuwe uitdaging heb en ik hoop u graag snel 
te mogen ontmoeten!
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Eenvoudig en makkelijk nieuwe klanten en 
opdrachten binnenhalen?
Afbouwnet is de gratis marktplaats voor de afbouw! Met zo’n 15.000 bezoekers per maand is de website 
populair voor mensen die werk of juist personeel zoeken. Om het u nog gemakkelijker te maken hebben we 
de website verbeterd. Op de homepage kunt u met één klik op de muisknop de ‘gevraagde’ of ‘aangeboden’ 
personeelsadvertenties zien.  

Als u op een advertentie wilt reageren hoeft u dit niet te doen via Afbouwnet. U kunt namelijk rechtstreeks 
contact opnemen met de adverteerder. Zijn contactgegevens staan bij de advertentie. 

Wilt u zelf een advertentie plaatsen? Dat is geen probleem. U hoeft slechts uw contactgegevens en 
advertentietekst in te vullen. Wel controleren wij de advertentie, voordat uw advertentie te zien is op de 
website. Ook kunt u op de website het laatste afbouwnieuws lezen. Zo bent u op de hoogte van de laatste 
trends en ontwikkelingen! 

Bezoek www.afbouw.net en haal eerder dan uw concurrenten eenvoudig en makkelijke nieuwe klanten en 
opdrachten binnen!
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Afbouwsector op TV!

Afgelopen maand zijn wij van het Technisch Bureau Afbouw op pad geweest om fraaie opnames over de af-
bouw te maken voor het programma Doe Maar Duurzaam op RTL7. Uiteraard niet om ons zelf te promoten. 
Maar juist om onze mooie afbouwsector in kaart te brengen. De uitzending van 21 minuten was te zien op 
zondag 29 april 2018. In de uitzending hebben hoe wij vier gave afbouwprojecten bezocht:

•  het isoleren van de buitengevels van een luxe villa in Culemborg;
•  het monteren van de plafonds en wanden van het schitterende project de Aardbei in Almere (82 betaal-

bare huurwoningen voor studenten en jongeren);
•  het restaureren van het natuursteen van de historische Domkerk in Utrecht en;
•  het leggen van een prachtige pantser- en granietvloer bij één van de grootste garnalenverwerkers van 

Nederland in Volendam.

Bij elk afbouwproject wordt het thema duurzaamheid besproken. 

Heeft u de uitzending gemist? 
Geen probleem! Dan kunt u naar www.tbafbouw.nl/nieuws en klikken op het nieuwsartikel met de titel: 
Onze uitzending over de afbouw op RTL7 gemist? In het artikel kunt u klikken op een link die u verwijst naar 
YouTube waar u de uitzending kunt zien!

Ook u kunt helpen om de afbouwsector meer onder de 
aandacht te brengen. Zo kunt u in uw reclame-uitingen, 
website en/of social media verwijzen naar deze uitzen-
ding.
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Wist u dat isolatiemateriaal met 
hogere Rc-waarde beter is?
Er worden veel begrippen gebruikt als het over isoleren van woningen gaat. Om de warmteweerstand van een woning
aan te geven wordt de term Rc-waarde gebruikt. De Rc-waarde geeft het isolerend vermogen van de woning aan. 
Hoe hoger de Rc, des te beter het materiaal warmte tegenhoudt. Als de buitenmuur als geheel een Rc heeft die gelijk 
is aan 4 of hoger, dan is er sprake van zeer goede gevelisolatie. Dit is het geval bij buitengevelisolatie. Buiten-
gevelisolatie heeft een isolatiewaarde tot Rc. 10

Dit geldt niet voor spouwmuurisolatie. Spouwmuurisolatie heeft slechts een isolatiewaarde van maximaal Rc 1,8. 
In het geval van spouwmuurisolatie zal er altijd na-geïsoleerd moeten worden. Ook lost spouwmuurisolatie koude-
bruggen en kierdichtheidsproblemen niet op en kan zelfs vochtplekken binnen veroorzaken. Het is belangrijk dat 
u uw klanten hierover informeert als ze besluiten hun woningen te isoleren. U wilt immers niet dat uw klanten een 
verkeerde keuze maken.

Voor meer heldere en betrouwbare informatie over duurzaam renoveren en buitengevelisolatie willen we u graag 
verwijzen naar www.platformgevelisolatie.nl. U kunt ook bellen naar  070 33 66 500 of mailen naar
 info@platformgevelisolatie.nl.

08 TBA algemeen

Wist u dat isolatiemateriaal met hogere Rc-waarde beter is? 
 
Er worden veel begrippen gebruikt als het over isoleren van  
woningen gaat. Om de warmteweerstand van een woning aan te 
geven wordt de term Rc-waarde gebruikt. De Rc-waarde geeft 
het isolerend vermogen van de woning aan. Hoe hoger de Rc,  
des te beter het materiaal warmte tegenhoudt. Als de buiten- 
muur als geheel een Rc heeft die gelijk is aan 4 of hoger, dan is  
er sprake van zeer goede gevelisolatie. Dit is het geval bij buiten- 
gevelisolatie. Buitengevelisolatie heeft een isolatiewaarde van Rc  
tot 10. Dit geldt niet voor spouwmuurisolatie. Spouwmuurisolatie  
heeft slechts een isolatiewaarde van maximaal Rc 1,8. In het geval 
van spouwmuurisolatie zal er altijd na-geïsoleerd moeten worden.  
Ook lost spouwmuur- isolatie koudebruggen en kierdichtheids- 
problemen niet op en kan zelfs vochtplekken binnen veroorzaken.  
Het is belangrijk dat u uw klanten hierover informeert als ze  
besluiten hun woningen te isoleren. U wilt immers niet dat uw 
klanten een verkeerde keuze maken. 
 
Voor meer heldere en betrouwbare informatie over duurzaam  
renoveren en buitengevelisolatie willen u graag verwijzen naar  
www.platformgevelisolatie.nl. U kunt ook bellen naar   
070 33 66 500 of mailen naar info@platformgevelisolatie.nl. 
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Vocht- en zoutbelasting
betekenen gevelschade



stukadoors

In 2009 heeft een aannemer een vrijstaande 
woning gebouwd. 1,5 jaar na de oplevering 
van de woning was door vocht en zout schade 
aan de toplaag van de gestukadoorde plint 
ontstaan. Ondanks de herstelwerkzaamheden 
was 2 jaar later toch weer vergelijkbare schade 
zichtbaar. Het stukadoorsbedrijf die het werk 
op de plint had uitgevoerd had het Technisch 
Bureau Afbouw verzocht om de oorzaak van de 
schade te onderzoeken.

‘Toen ik ter plaatse was heb ik de gevels grondig 
onderzocht’, vertelt Ed van der Plas, specialist 
op het gebied van stucwerk. ‘De gevels van de 
woning waren vanaf de plint opgetrokken uit 
baksteenschoonmetselwerk. De 40 cm hoge 
plint was voorzien van een stucsysteem. Aan 
het oppervlak van de gestukadoorde plint trof 
ik het volgende aan:

• licht en donkere plekken (door ongelijkmatige 
verharding en droging van de stuclagen);

• donkere en vochtige plekken; 
• opbollende en losgedrukte delen stucwerk; 
• stijghoogte van vocht en zouten met 

losdrukken van de toplaag (dit in een 
golvende lijn); 

• kristallisatie van zout ter plaatse van de 
losgedrukte delen stucwerk; 

• uittreding van zout als zijnde witte plekken 
en; ▶

10 Stukadoors
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name de laatste lagen leidden gezamenlijk tot 
een min of meer damp remmend effect. Het 
gevolg was dat deze lagen door de vocht- en 
zoutbelasting waren losgedrukt.

Herstel was heel goed mogelijk. Het stucwerk 
op de plint en onder het maaiveld moest ver-
vangen worden. De stuclaag moest afgebikt 
worden tot op de gezonde baksteenondergrond. 
De laatste restanten van de oorspronkelijk 
raaplaag moesten door stralen tot op de bak-
stenen verwijderd worden. Fragmenten van 
oude lagen konden de hechting en/of technische 
kwaliteit van het nieuwe stucwerk namelijk 
verstoren. Na het stralen van de gevels moest 
het stof verwijderd worden en het metselwerk 
voldoende droog zijn. Vervolgens kon het nieuwe 
stucsysteem worden aangebracht.  

Vocht- en zoutbelasting kunnen leiden tot schade. 
Laat ons uw werk tussentijds controleren. Zo 
voorkomt u schade en bespaart u een hoop geld. 

Bel 070 33 66 500 of mail naar 
info@tbafbouw.nl voor meer informatie. ◼

stukadoors
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Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten 
voor onze diensten.

• zoutuittreding op de voegen van het 
baksteenschoonmetselwerk.

Na mijn onderzoek kon ik niet anders 
concluderen dat de schade was ontstaan door 
overmatige vochtbelasting. Het vocht dat 
omhoog was gestegen was aan het oppervlak 
van de plint verdampt. Door de verdamping was 
het zout in het water gekristalliseerd en groter 
geworden. Hierdoor oefende het zout druk uit 
op de stuclagen die waren aangetast. Voor het 
stucwerk was op advies van een fabrikant een 
mortel gebruikt die geschikt zou zijn voor vocht 
en zout belaste ondergronden. Ondanks dit 
advies was er toch schade ontstaan door vocht- 
en zoutbelasting. Hierdoor kon ik stellen dat het 
advies onjuist was geweest door onvoldoende 
vooronderzoek. Of dat het product toch niet 
geschikt was. Verder was de plint opgebouwd 
uit een raaplaag en twee extra afwerklagen. Met 
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Th. Wouters Totaal Afbouw BV 
t.a.v. dhr. R. Veldhuizen 
Wiekenweg 35 
3815 KL AMERSFOORT 
 
 
Den Haag: 14 september 2016 
Betreft:   KC. 57090/2016/EP 
Project:   Kwaliteit wandtegelafwerking, renovatie 30 appartementen Marta Flora,  
                             Helmlaan 10 te Haarlem 
Bezoekdatum:  14 september 2016  
 
 
Bij het onderzoek waren aanwezig: 
Dhr. J. Bonts  - namens de directievoering 
Dhr. S. Dekkers  - namens BBA 
Dhr. W. Schinkelshoek - namens Bouwinvest 
Dhr. E. Rebel  - namens Bouwbedrijf Noordersluis B.V. 
Dhr. M. Goedgeluk - namens Th. Wouters Totaal Afbouw BV 
Dhr. E. van der Plas - namens het Technisch Bureau Afbouw 
 
 

 
Renovatie 30 appartementen Marta Flora, Helmlaan 10 te Haarlem. 
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Naadloos op elkaar 
aansluiten

plafond & wand
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9. Vlakheidsmeting tegelwerk vanuit een 
inwendige verticale hoek. 

10. Vlakheidsmeting met rei en kaliberwig. 

  
11. Afwerking verticale hoek met profiel. Hier is 
reeds reparatie aan het tegelwerk uitgevoerd. 
 

12. Detail reparatie. 
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Th. Wouters Totaal Afbouw BV 
t.a.v. dhr. R. Veldhuizen 
Wiekenweg 35 
3815 KL AMERSFOORT 
 
 
Den Haag: 14 september 2016 
Betreft:   KC. 57090/2016/EP 
Project:   Kwaliteit wandtegelafwerking, renovatie 30 appartementen Marta Flora,  
                             Helmlaan 10 te Haarlem 
Bezoekdatum:  14 september 2016  
 
 
Bij het onderzoek waren aanwezig: 
Dhr. J. Bonts  - namens de directievoering 
Dhr. S. Dekkers  - namens BBA 
Dhr. W. Schinkelshoek - namens Bouwinvest 
Dhr. E. Rebel  - namens Bouwbedrijf Noordersluis B.V. 
Dhr. M. Goedgeluk - namens Th. Wouters Totaal Afbouw BV 
Dhr. E. van der Plas - namens het Technisch Bureau Afbouw 
 
 

 
Renovatie 30 appartementen Marta Flora, Helmlaan 10 te Haarlem. 
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Onlangs was er een geschil tussen een 
hoofdaannemer en een onderaannemer. De 
hoofdaannemer voerde een renovatie van 30 
appartementen uit. De badkamers en toiletten 
van deze appartementen moesten opnieuw 
betegeld worden. De hoofdaannemer had dit 
uitbesteed aan een onderaannemer. Ondanks 
het vooraf opstellen van een bestek week 
het geleverde werk van de onderaannemer 
af in de ogen van de hoofdaannemer. Het 
tegeloppervlak zou niet overal hetzelfde zijn: 
verschillen in de voegbreedte en vlakheid en 
verdraaiingen. De vervanging en reparaties 
van tegels door de onderaannemer bleek niet 
genoeg. De hoofdaannemer bleef ontevreden. 
Daarom besloot de onderaannemer Technisch 
Bureau Afbouw in te schakelen voor een 
kwaliteitscontrole van het tegelwerk.

‘Toen ik ter plaatse was controleerde ik het 
tegelwerk,’ vertelt Hermen de Hek, expert op het 
gebied van plafonds en wanden. ‘Hiervoor 

gebruikte ik een precisie rei en een kaliberwig. 
Ik merkte al gauw op dat aan het oppervlak van 
de wanden de voegen in breedte wisselden. 
De wisselingen tussen de voegbreedtes lagen 
tussen de 2 en 4 mm. Bij de meting van de lengte 
en hoogte van de wandtegels bleek ook hier soms 
een verschil tot maximaal 1 mm voor te komen. 
Ook trof ik wandtegels aan die iets gedraaid in 
het wandoppervlak lagen. Dit was de reden 
waarom de voegen ook in de breedte wisselden. 
De verticale voegbreedte tussen het tegelwerk 
en de rvs-profielneus wisselde in breedte van 
ongeveer 1 á 2 mm tot maximaal 4 mm. Verder 
viel het me op dat langs de deuropening soms 
een tegel aanwezig was die iets verdikt vooruit lag.

Om te kunnen beoordelen of de verschillen in 
de voegbreedte en vlakheid en de verdraaiingen 
te groot waren,  gebruikte ik de URL 35-101: 
Uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen van 
wand- en vloertegelwerk in reguliere toepassing.  
In deze situatie waren de eisen van tegelgroep 2 
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van toepassing. De voegbreedte mag over 2 m ten 
hoogste 1,5 mm afwijken. Maar de voegbreedtes 
lagen tussen de 2 en 4 mm. Dit betekende dus 
dat de onderaannemer deze voegen moest 
herstellen. Dit gold niet voor de verschillen in 
lengte en hoogte van de wandtegels. Volgens 
tegelgroep 2 mogen de verschillen overwegend 
niet groter zijn dan 1,5 mm. Was dit wel het 
geval dan moesten deze verschillen gerepareerd 
worden. Door het herstellen van de wandtegels 
kunnen plaatselijk zeer lichte kleurwisselingen 
van het voegwerk ontstaan. Hier moest de 

 Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten
 voor onze diensten.

hoofdaannemer wel rekening mee houden.’ Heeft 
u geleverd wat van tevoren was afgesproken, 
maar is uw klant het er niet mee eens? Bij een 
meningsverschil over de geleverde kwaliteit van 
het werk bieden wij een controle. Dan weten 
zowel u als uw klant meteen waar jullie aan toe 
zijn. 

Bel 070 33 66 500 of mail naar 
info@tbafbouw.nl voor meer informatie. ◼
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3. Detail wisseling in voegbreedte. 4. Aan de bovenzijde van de tegels komt enige 

wisseling in hoogteligging voor. 
 
 

  
5. Wisseling in hoogteligging horizontaal 
voegwerk. 

6. Enige wisseling in breedte verticaal en 
horizontaal voegwerk. 

  
7. Vlakheidsmeting over korte meetafstand. 8. Meting wisseling in hoogteligging bovenste 

tegels. 
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‘Een tijd geleden was ik in de aanbouw van een 
woning waar een woonbeton vloerafwerking was 
aangebracht’, vertelt onze vloerendeskundige 
Onno de Vries. ‘De bewoner was niet tevreden over 
het geleverde werk. De betonvloer zou scheef 
liggen zowel in de lengte als in de breedte. De 
bewoner en het vloerenbedrijf kwamen er onder-
ling niet uit. Daarom besloot het vloerenbedrijf om 
het Technisch Bureau Afbouw in te schakelen om 
de vloer te beoordelen.

Toen ik ter plekke was zag ik in de aanbouw een 
glad afgewerkte betonvloer met een net uiterlijk. 
De vloer lag op een (bedoeld) 180 mm lager peil 
dan de bestaande woning. Bij het betreden van 
de aanbouw voelde ik een duidelijke afschot in de 

richting van de pui.  Van scheefstand in de breedte 
merkte ik niet direct iets. Het viel me op dat het 
metselwerk van de twee wanden scheef liep ten 
opzichte van het oppervlak van de betonvloer. De 
dalingshoek van het metselwerk van de linker-
zijgevel was bovendien veel groter dan de die van 
de rechterzijgevel. 

Om de hoogteligging te bepalen heb ik de beton-
vloer globaal ingemeten. De hoogtepeilen waren 
als volgt vastgesteld (lagere waarde is hoger gele-
gen punt):

 14 5 4 4 Langs de bestaande woning

 20 20 7 7
 Ongeveer in het midden 

     van de vloer

 41 36 34 28 Langs de pui

R.Gevel  1/3  2/3  L.Gevel 

In de richting van de bestaande woning naar de pui 
was over een lengte van ongeveer 3,5 m¹  een 
gemiddelde afschot aan de orde van ongeveer (27 
+ 31 + 30 + 24) / 4 = 28 mm. In de richting van 
links naar rechts was over een breedte van ongeveer 

16
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6 m¹ een gemiddelde hoogteverschil aan de orde 
van ongeveer ((14 – 4) + (20 -7) + (41 – 28)) / 3 
= 12 mm. 

Duidelijk was dat de betonvloer vanaf de randbalk 
van de bestaande woning onder afschot van 10 
mm/m¹ naar de pui was aangebracht. Een minima-
le dikte op de bestaande randbalk was natuurlijk 
aan de orde. De afstap van 180 mm vergroten was 
in de praktijk dus niet mogelijk geweest. Ook bleek 
uit mijn metingen dat het aangebrachte afschot 
noodzakelijk was om correct aan te sluiten op de 
pui.  De pui lag aanzienlijk lager dan de randbalk 
van de woning en de minimale betondekking. Naar 
mijn mening was de pui dus niet op het juiste peil 
gesteld. Een vloer onder afschot was weliswaar niet 
de bedoeling. Maar het kon ook niet worden voor-
komen. Aan de twee uitvoeringseisen (aansluiten 
met de pui én een aftrede van 180 mm ten opzicht 
van het vaste peil) kon in deze omstandigheden 
anders nooit voldaan worden. Het vloerenbedrijf had 
wel degelijk een optimaal resultaat gerealiseerd. Een 
betere uitvoeringswijze was in de gegeven situatie 

vloeren & terrazzo
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 voor onze diensten.

niet mogelijk. Dat viel niet te zeggen over de werk-
zaamheden van de hoofdaannemer: de scheef-
ligging van de vloer kwam door zijn gebrekkige 
maatvoering en ook de afwijkende stijgingshoe-
ken in het metselwerk wezen op een gebrekkige 
maatvoering.

Schade kan helaas niet altijd worden voorkomen. 
Als schade eenmaal is ontstaan, is dat in de prak-
tijk niet altijd even gemakkelijk te verklaren. Dat 
maakt het dan moeilijk om te herstellen. Onze 
technisch adviseurs kunnen in zo’n geval een 
diagnose voor u stellen. Zij adviseren u ook over 
de mogelijke oorzaken en gevolgen. Als u dat 
wenst kunnen zij ook een aanvullend hersteladvies 
geven.’ U kunt contact met ons opnemen  via 
070 33 66 500 of info@tbafbouw.nl. ◼
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Natuursteen: een mooi en duurzaam product
Dat dacht een opdrachtgever ook toen hij een aan-
nemer vroeg om maar liefst 2300 m2 tegels te la-
ten plaatsen in een kantoorpand. De afmeting van 
één tegel was 800 x 800 x 20 mm. Helaas voldeed 
de natuurstenen tegelvloer niet aan de verwachtingen 
van de opdrachtgever. Hij was erg ontevreden over 
de vlakheid, het voegwerk, het voeg- en impregneer-
middel en de kleurverschillen in de tegels. Daarom 
besloot hij om het Technisch Bureau Afbouw in te 
schakelen om het werk te controleren.

Onno de Vries, onze specialist in natuursteen, is 
vervolgens op pad gegaan om een kwaliteitscon-
trole uit te voeren. ‘Toen ik ter plaatse was trof ik 

een mooie tegelvloer aan’, vertelt Onno. ‘Het viel 
me wel op dat er pastegels waren gebruikt. Het 
laatste in te vullen vak was namelijk groter uitgeval-
len. Daardoor moesten er extra pastegels met een 
afwijkende maat bijbesteld worden. Echter was de 
maat niet het enige wat afweek. Ook het uiterlijk 
was anders: de pastegels waren veel bonter dan de 
rest van de tegels!

Vervolgens heb ik de vlakheid van de tegelvloer 
met een rei en kaliberwig gecontroleerd. Maar ik 
trof geen bovenmatige onvlakheden aan. Ook heb 
ik het voegwerk gecontroleerd. De voegen varieer-
den van 3,5 tot 4 mm. De technische omschrijving 
beschreef een voegloze uitvoering. Maar dat was in 
deze situatie met zulke grote tegels vrijwel onuit-
voerbaar. Daarnaast was de impregnering van de 
tegels niet aan het oppervlak zichtbaar maar wel 
effectief. Bij vochtbelasting zou er niet of nauwe-
lijks sprake zijn van vochtindringing in de onder-
grond. Wel kwam ik op verschillende plaatsen 
schade aan de tegels tegen. Op sommige plekken 
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was krasvorming door voetgangersverkeer te zien. 
En onder de stoel van de receptionist in de lobby 
was slijtage aan de vloer te zien. Op andere plek-
ken was slechts sprake van uitgebroken delen vul-
middel. Kennelijk was er niet overal een deugdelijk 
vulmiddel gebruikt. Her en der was er zelfs voor een 
kleur vulmiddel gekozen die veel lichter was dan de 
kleur van de tegel.

Mijn conclusie was dat de vloer zeer vuil en daar-
door smoezelig was. Toch was de applicatie (vlak-
heid en voegbreedten) hoogwaardig uitgevoerd. 
Dit gold ook voor de impregnering. Dat de vloer 
erg vies was had te maken met de frequentie en de 
wijze van schoonmaken. Ik had sterk de indruk dat 
de vloer niet dagelijks werd schoongemaakt. De
kritiek over de afwijkende kleur van de pastegels 
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was volledig terecht. Deze tegels waren veel bon-
ter dan de rest. Maar een kleurnuance van het 
voorgeschreven tegeltype is volkomen normaal. 
Natuursteen verschilt nu eenmaal in kleur. Vooral 
kalksteen. Vervanging van de pastegels zou hoogst-
waarschijnlijk tot hetzelfde probleem leiden. Het 
was daarom verstandig dat de opdrachtgever en 
aannemer om de tafel zouden gaan om de (on)mo-
gelijkheden te bespreken en te komen tot een oplos-
sing. Het probleem van het losgekomen vulmiddel 
was eenvoudig op te lossen door het bestaande vul-
middel te verwijderen en opnieuw te vullen. 
De slijtage aan de vloer van de receptionist kwam 
door het vele bewegen van de harde wielen van de 
bureaustoel in combinatie met de vervuiling op de 
vloer. Zandkorrels zorgden voor krassen. Een kunst-
stof beschermmat was een praktische oplossing.’     

Bel 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl 
voor meer informatie. ◼


