
Betondag

Van vlechten tot monteren

wapening

R.Sagel



Traditionele verwerking: knippen



Traditionele verwerking: Buigen



Traditionele verwerking: Vlechten
De wapening moet met elkaar worden verbonden middels:

• Binddraad no. 18, uitgegloeid dik 1,24 mm

Kruisbinding, bij verbinding elkaar kruisende staven

Broekbinding, verbinding rechte staaf met gebogen staaf, bijv. een beugel

Dubbele binding, bij opstekken van staven

Aantal bindingen zie norm: De verbindingen moeten zo zijn uitgevoerd dat 
de wapening op haar plaats blijft voor en gedurende het storten.

Hoe zwaarder de belasting van de wapening; meer bindingen

Hoe groter de staafdiameter des te minder bindingen



Traditioneel: Vlechten vloerwapening



Traditioneel: Vlechten balkwapening



Traditioneel: Vlechten wandwapening



Uitvoering: Arboo

– 25 kg per persoon tillen

– Max. 2 personen 50 kg

– Staaf Ø 40 ca.10 kg/m

– Werkhouding, beperk repeterende draaibeweging bij 
binden en beperk slepen wapening e.d.

– Vermijd handmatig knippen en buigen op de bouwplaats

– Beloopbaarheid maaswijdte max. 150 x 150 mm

– Korven, (open) beugels/hsp.

– Kraanbereik/-beschikbaarheid



Uitvoering: Arboo
Vermijd het gebruikelijke Arbo onvriendelijk vlechten!!

Aannemer help de vlechter met prefabricage!!!

Zorg voor kraanhulp!!!



Wapeningstekening



Buigstaat
De buigstaat wordt gangbaar eerst vanuit de wapeningstekening handmatig 

gemaakt, en daarna in de computer overgebracht. Naast de buigstaat 
kunnen tevens labels worden geprint die door de knippers en buigers 
worden gebruikt om te produceren. Veel productiemachines kunnen 
worden aangestuurd middels deze labels.

Middels de koppeling van de in de software aanwezige buigstaat kunnen alle 
volgende bedrijfsprocessen, inkoop, opslag, tijdstip produceren, tussen 
opslag en transport, verder worden geautomatiseerd.

Doel vanuit de wapeningstekening gemaakte buigstaten:

• Informatie voor de knipper om de staven op maat te knippen

• Informatie om staaflengten op maat te bestellen

• Informatie om standaard wapeningsnetten op maat te bestellen

• Informatie voor de buiger om de staven op maat te buigen

• Informatie om de hoeveelheid wapening met de opdrachtgever af te 
rekenen



Buigstaat



Gelaste wapeningsconstructies  (i.p.v. vlechten)

• Gepuntlaste wapeningsnetten; eisen volgens NEN 6008 (BRL 0501)          
- De verbinding geeft een reductie van de verankeringslengte en moet 
worden gezien als een semi-krachtlas.

• Gehechtlaste wapeningsnetten.                                                                                                  
- De las moet gezien worden als een binddraad-vervangende-las                    
- De verbinding geeft geen reductie in de verankeringslente.                          
- Hechtlasverbindingen moeten zo zijn uitgevoerd dat het betonstaal met    
de lasverbinding voldoet aan NEN 6008 (BRL 0503). 

• Lassen aan betonstaal in het werk is verboden, 

tenzij middels beproevingen (NEN 6008 resp. NPR 2053) wordt 
aangetoond dat het betonstaal met de lasverbinding voldoet aan NEN 
6008.



Las Lassen van betonstaal; CO2-lassen; hechtlas



Weerstandspuntlas; hecht- en krachtlas



Gepuntlaste wapeningsnetten



Gepuntlaste wapeningsnetten



Gepuntlaste wapeningsnetten



Wapeningscentrale: Opslag: 
Opslag



Wapeningscentrale: Richten en buigen



Geprefabriceerde rol- en spinmatten

Rolmat Spinmat



Detailleren wapening

Aandachtpunten detailleren wapening

– Beperk aantal diameters

– Gebruik zo weinig mogelijk verschillende staafvormen

– Voorkom opgesloten staven

– Balken, maak stortsleuf ≥ 50mm

– Ontwerp kruisingen en bepaal vlechtvolgorde

– Waar en hoe lassen aanbrengen

– Te lassen staven niet altijd naast elkaar, ev. boven elkaar

– Let op minimum staafafstand

– Concentreer in te storten leidingen in aangewezen zones



Voorbeeld volgorde monteren balkenframe



Voorbeeld volgorde monteren balkenframe



Voorbeeld volgorde monteren balkenframe



Voorbeeld volgorde monteren balkenframe
Buigstaat direct uit Allplan



BEC-net



BEC-netten vloer



BEC-netten vloer koppeling



3D ontwerpen wapeningsconstructie viaduct



Buigstaat onderslagbalk A9



3D ontwerpen wapeningsconstructies

Het tekenen van wapening in 3D ter voorkoming van conflicten en het

minimaliseren van de faalkosten



Tekeningen vertalen in praktische prefab oplossingen



Tekeningen vertalen in praktische prefab oplossingen



Prefabricering onderslagbalk



Prefabricering onderslagbalk



Prefabricering onderslagbalk



Plaatsing van onderslagbalk



Plaatsing van onderslagbalk



Vragen

• Vragen?


