
LayherLayher

Praktijkcase Betonbekistingen en 

ondersteuningen.



Bouwen van nieuweBouwen van nieuwe

watertoren watertoren 

ing bert vanden eynde
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Watertorens in het algemeenWatertorens in het algemeen

• In staal

• In beton

• In metselwerk

• Combinaties





Ter info 

-lokatie: Raeren-Merols

-Op minder dan 15km van Aken in 

Duitsland

-In regio met volle expansie; dit 

wegens zijn goede ligging tov de 

buurlanden 







Technische karakteristieken

Totale hoogte 50m

(van bodemplaat tot opbouw 

op het dak)

800 m² watervoorraad

Diameter centrale schacht 7m

24 kolommen met lengte 50m

Totale diameter watertoren 

16,6m





Eisen van de projectleidingEisen van de projectleiding

–Verplaatsbare werkvloeren

–Kooi met leuningen tot 6m boven werkvloer

-veiligheid op de werkvloer

-makkelijk werken aan kolommen

–Ondersteuning van ringbalken en spaken

–Makkelijke montage met standaard materiaal

–Plannen en berekeningsnotas door Layher



symmetrie



DoorsnedeDoorsnede

fases van +/fases van +/-- 4,5m4,5m
(ter hoogte van het vloer niveau (ter hoogte van het vloer niveau vdvd centrale schacht)centrale schacht)



Gedetailleerde info 

prefab werkvloeren



symmetrie



Bekisten Bekisten 

van van 

kolommen kolommen 

en en 

kuipkuip





Boren van funderingspalen

Gieten van funderingsplaat (dikte van 0,5 m)

Opbouw van eerste fase (starten uit funderingsput)

Bekisten en gieten van de 1ste fase van de centrale schacht

Aanvatten van de werken







Bekisten en gieten van de kolommen in fases van +/- 4,5m

Bekisten en gieten van de centrale schacht in fases van +/- 4,5m

voortgang

Opbouw van de steigers tbv ondersteuning van de verhijsbare werkvloer 

Opbouw van de verhijsbare steigers tbv vlechtwerk centrale schacht

(worden gedurende de hele bouw herbruikt)









hijsinrichting hijsinrichting 

van de van de 

verplaatsbare verplaatsbare 

werkvloerwerkvloer



Perfecte 

hoogtepositionering 

dmv voetspindels









Toegelaten vloerbelasting 

tot 1000kg/m²

Gebruik van betonnen 

ballastblokken

(kolombekisting)







Andere oplossing

positionering kolommen





Als veiligheid wordt de Als veiligheid wordt de 

buitenste steiger 6m hoger buitenste steiger 6m hoger 

opgetrokkenopgetrokken

alle werken worden binnen de alle werken worden binnen de 

kooi uitgevoerdkooi uitgevoerd



Buitenste ring wordt altijd 6m hoger opgetrokken





Buitenste Buitenste 

steigersteiger--ring ring 

vergemakkelijkt vergemakkelijkt 

bekisten en bekisten en 

betonneren betonneren 

”de kolommen””de kolommen”





















BekistingsBekistings

panelen panelen 

van centrale van centrale 

schachtschacht





Op 3 verschillende niveaus zijn er ringbalken

voortgang

De ringbalken worden met de centrale schacht verbonden door 4 spaken









Layher valkop doet dienst als ”spaakLayher valkop doet dienst als ”spaak--ondersteuning”ondersteuning”



Layher valkop doet dienst als ”ringbalk-ondersteuning”





Buitenste 

steiger-ring 

vergemakkelijkt 

bekisten en 

betonneren 

”de ring-balk”



demontagedemontage

ringring--balk balk 

bekistingbekisting









Verankering

Afsteunen 

en 

opklemmen

centrale kern 

en 

kolommen 















hoogste ringbalk



koffie op grotere hoogte





Bekisten Bekisten 

van van 

kolommen kolommen 

en en 

kuipkuip























bedankt!bedankt!

Alle betrokkenen van aannemingen Alle betrokkenen van aannemingen 

Jan De Nul  Jan De Nul  



Ing bert vanden eyndeIng bert vanden eynde

0475/79.92.400475/79.92.40

b.vandeneynde@layher.beb.vandeneynde@layher.be


