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Hiernaast ziet u een prefab beton-
element in 3D met de HALFEN 
koudebrugonderbreking. Dit is 
een voorbeeld van een 3D object, 
onder andere gebruikt door Hurks 
prefabbeton uit Tilburg voor de 
terraselementen van het project 
Westkaai Toren 3 Kattendijkdok te 
Antwerpen. Meer informatie en een 
artist impression van het project is te 
vinden op pagina 6.

Voor meer informatie over BIM en 
BIM-software zie ook:

 www.debimspecialist.nl
 www.construsoft.nl/nederlands/ 

 tekla-structures
 www.ifcwiki.org

HALFEN als co-maker 
en BIM-partner
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In onze vorige nieuwsbrief kwam het al 
aan de orde; HALFEN actualiseert haar 
software en CAD-bibliotheken om te 
voorzien in de behoefte van de klant 
en om zich klaar te stomen voor de 
toekomst.
Op de eerste drie pagina‘s van deze 
nieuwsbrief vindt u meer informatie 
over “BIM als werkmethodiek“, 
“gezamenlijk samenwerken aan 
BIM-model“ en “BIM-software voor 
HALFEN“.

Door vele partijen in de bouwsector 
wordt het belang van BIM al breed 
erkend. BIM wordt de toekomst voor 
de gehele bouwkolom, van eerste 
initiatief tot en met gebruik en sloop. 
Maar wat is het precies? En wat is de 
toegevoegde waarde van HALFEN-
deelname in het BIM-proces?

Tot voor kort werd er in de Nederlandse
bouwwereld vooral gewerkt met 2D 
tekeningen. In plaats van het tekenen van

lijntjes wordt nu steeds vaker gemodel-
leerd met 3D objecten. Deze objecten 
hebben verschillende eigenschappen 
zoals materiaal, geometrie, gedrag, enz.
De eigenschappen en het gedrag zijn 
gekoppeld aan een object. Met deze 
objecten kunnen modelleurs een virtueel
gebouwmodel samenstellen. BIM-
software ondersteunt hen daarbij. Zo 
verandert bijvoorbeeld automatisch 
de oppervlakte van een wand zodra 
er een kozijn in wordt geplaatst. Zo’n 
intelligent 3D virtueel gebouwmodel 
noemen we “BIM-model“ 

Hans Hendriks (deBIMspecialist): 
“Sinds de opkomst van BIM (Building 
Information Modeling) zien we een 
voorzichtige maar niet te stuiten opkomst
van BIM-projecten en behoefte om via 
deze informatie digitaal uit te wisselen 
en hergebruiken“. HALFEN omarmt 
deze BIM-ontwikkelingen en ziet dit 
als gereedschap voor betere (lean) 
ketensamenwerking.
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De kracht van BIM zit in het delen en 
hergebruiken van informatie tussen 
ketenpartners. Om begripsverwarring 
te voorkomen wordt gesproken van de 
BIM-methodiek en een BIM-model.

BIM (Building Information Modeling), 
is een methodiek. De BIM-methodiek 
bestaat uit efficiënt samenwerken, onder
andere door heldere werkafspraken te 
maken over proces, uitwisseling van  
informatie en juiste opbouw van het 
BIM-model. 

In een BIM-model wordt alle relevante
informatie gedurende de hele levens-
cyclus van een bouwwerk opgeslagen, 
(her-)gebruikt en beheerd. Alle partijen 
die betrokken zijn bij het bouwproces, 
werken met dezelfde consistente infor-
matie. De informatie is continu beschik-
baar en altijd actueel. De informatie 
heeft betrekking op vorm (geometrie) 
en het gedrag (object-eigenschappen).

Bij HALFEN zien we het toepassen van
BIM niet als doel op zichzelf. BIM is 
een methode, een proces en een hulp-
middel om op een efficiënte wijze met 
diverse partijen samen te werken. De 
voordelen die BIM onder andere met 
zich mee brengt zijn:

 het terugbrengen van faalkosten 
 betere kwaliteit van het gebouw 
 het bevorderd de samenwerking en 

 wederzijds begrip tussen alle partijen

Doordat er in 3D gewerkt wordt aan 
het gebouw, zijn alle tekeningen die van
het model gemaakt worden kloppend 
met elkaar. Elke wijziging in het model 
wordt op iedere tekening doorgevoerd. 
Daarnaast is het door het werken in 
een 3D-omgeving eenvoudig om door-
sneden of visualisaties te genereren, 
bijvoorbeeld bij een complex knooppunt
van vloer, balkon, metselwerkopvang, 
etc.

HALFEN ziet met name klant voordelen
om te BIMmen in een integraal proces, 
waarbij HALFEN als co-maker zijn kennis,
advies en ervaring kan inbrengen, zodat
het gebouw in één keer goed wordt 
geëngineerd, daarna de informatie van 
het BIM ontwerpmodel rechtstreeks 
wordt geïmporteerd, hergebruikt voor 
productie en gedetailleerde informatie 
weer wordt verstrekt voor de verdere 
levenscyclus.

Het ontwerpproces met HALFEN als co-maker.

Gedurende het ontwerpproces verstrekt
HALFEN als co-maker advies en informa-
tie en kunnen de engineers gebruik maken
van de HALFEN (3D) BIM-bibliotheek. 
De BIM-modellen kennen verschillende 
detailniveaus. Wij verwachten een model 
aangeleverd te krijgen met definitie 
LOD350 waarbij de status definitief is, 
geschikt voor productievoorbereiding 
HALFEN. Het model bevat wanden met
exacte contour afmetingen overeen-
komstig de principedetailleringen en 
volgens de afspraken.

HALFEN zal het LOD350 model met de
objecten importeren in haar BIM-software
(Tekla Structures). Vervolgens zal de 
verdere engineering door HALFEN 
worden verzorgd van LOD350 naar 

IFC is een open standaard (bestands-
formaat) voor uitwisseling van 3D 
gebouwmodellen. IFC (Industry Foun-
dation Classes) is een bestandsformaat 
met object georiënteerde indeling. Wij 

LOD400 niveau, waarbij alle compo-
nenten in BIM worden gemodelleerd 
als co-maker model. Dit gedetailleerde 
model (geschikt voor productie) zal als 
LOD400 model in IFC-formaat aan de 
klant ter beschikking worden gesteld, 
zodat alle co-maker modellen tezamen 
het totaalmodel LOD400 vormen.

HALFEN hanteert de openBIM-gedachte.
Hieronder wordt verstaan: Een transpa-
rante aanpak waarmee alle belanghebben-
den elkaar informeren, onder andere met
behulp van 3D object-modellen met 
kenmerken, maar ook met gebruikelijke
data en resultaten, zonder de noodzaak
of verplichting om voorgeschreven soft-
ware te gebruiken. Project deelnemers 
zijn dus vrij in hun keuze van de software.
HALFEN beschikt over Tekla Structures 
als BIM-applicatie. Uitwisseling kan via
het neutrale bestandsformaat IFC. 
Samengevat: Gezamenlijk samenwerken
aan BIM model!

2



CONNECTIONS 01.13

BIM en Tekla

HALFEN als co -maker en BIM-partner (vervolg)

hebben gekozen voor uitwisseling via 
een IFC-formaat in het BIM-proces, omdat:

 IFC op dit moment de meest   
 gebruikte en meest volwassen open  
 standaard is voor BIM-modellen

 wij geen bedrijven willen uitsluiten 
 die andere BIM-applicaties gebruiken

 steeds meer opdrachtgevers een 
 BIM „as built“ volgens open   
 standaarden zullen eisen. 
De visie van HALFEN sluit naadloos aan
bij de mogelijkheid van Tekla Structures
en de ondersteuning van softwareleve-
rancier Construsoft. Construsoft is (sinds
1995) een toonaangevende leverancier 
en ontwikkelaar van BIM-software en in
meer dan 30 landen de lokale partner 
van Tekla. Tekla Structures sluit het beste
aan bij de wensen van HALFEN en is de 
meest geavanceerde software voor BIM 
op het gebied van (prefab) beton en 
staalconstructies. Het biedt alles voor een
nauwkeurige, dynamische en datarijke 
3D-omgeving die kan worden gedeeld 
met, en gebruikt door, alle partijen tijdens
het project; van ontwerp tot aan zeer 
gedetailleerde as-built-modellen.

Juist omdat het BIM-proces heel veel 
verschilt van het huidige ontwerp- en 
bouwproces, heeft HALFEN een roadmap
BIM-implementatie opgesteld. Wij willen
stap voor stap BIM implementeren 
waarbij de klant centraal staat. Er is 
reeds met enkele projecten ervaring op 
gedaan. Dit wordt “BIG BIM“ genoemd. 
Speerpunten van BIM-implementatie en 
-ontwikkelingen zijn (op een efficiënte 
manier de aangeleverde BIM-informatie 
te kunnen hergebruiken voor verdere 
interne engineering):

 Aan de klant grafische objecten te 
 kunnen verstrekken van standaard  
 HALFEN-producten.

 De klant een gedetailleerd productie
  BIM model te kunnen leveren.

 Samen met klanten BIM projecten  
 uit te werken om zo gezamenlijk tot 
 betere informatieafstemming te   
 komen.

 Bedrijfsmatig aandacht voor verdere
 BIM-implementatie ingedeeld in vier
 hoofdstukken: strategie en beleid,
 organisatie en cultuur, informatie- 
 stromen en proces & ICT-tools. 
De BIM-implementatie bij HALFEN zal
stap voor stap verder worden uitge-
voerd, afgestemd aan klantbehoeftes 
en in samenwerking met Construsoft 
en deBIMspecialist.

De eerste resultaten van uitgewerkte 
BIM-projecten zijn veelbelovend. Er is 
een toenemende mate van interesse 
vanuit de markt! Het is lean samenwerken
met behulp van BIM-werkmethodiek. 
Kortom: HALFEN als co-maker en BIM-
partner biedt voordelen voor iedereen!

Impressie HALFEN HIT-HP als BIM-component.
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HALFEN HIT-HP/-SP: dé innovatie in koudebrugonderbreking en mét KOMO-certificaat!

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de 
projectafdeling Beton. 

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de 
projectafdeling Beton. 

Alle voordelen en verbeteringen vindt u in onze speciale flyer  
HTA-CE ETA. Deze flyer is te downloaden van onze website.

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de 
projectafdeling Beton. 

HALFEN heeft op haar website nieuwe documentatie en 
software beschikbaar voor de DEMU bevestigingsankers.

De nieuwe HALFEN koudebrugonderbreking HIT-HP/-SP: 
High & Superior Perfomance

 Met druk-/dwarskrachtnok uit vezelversterkte beton
 Hoogste brandveiligheidsklasse
 Hoge statische belastbaarheid
 Verbeterde isolatie-eigenschappen
 Meer modulaire systeemmaten: 25, 50 en 100 cm
 Elementhoogtes van 16 tot 30 cm 
 Mét KOMO attest-met-productcertificaat

REI 120 
F 120

NIEU
W!

HALFEN introduceert DEMU T-FIXX: een innovatieve combinatie van schroefhuls en boutanker!

DEMU T-FIXX: Ultieme innovatieve verankering

 Permanente verankering in gescheurd en ongescheurd beton
 Optimaal belastbaar bij geringe randafstanden en dunne  

 elementen
 Uitvoering in GV (galvanisch verzinkt) en RVS-A4 (geheel  

 uit roestvaststaal)
 Compacte productlijn met 22 standaard types
 Berekeningsconcept conform CEN/TS 1992-4

NIEU
W!

HALFEN HTA-CE: de vertrouwde ankerrail, nu mét Europees Technische Goedkeuring ETA!

De nieuwe HIT-documentatie en het KOMO-certificaat zijn te 
downloaden van onze website.

NIEU
W!

HALFEN HTA-CE: De nummer 1 in Europa

 Optimaal benutten van betonkwaliteiten C12/15 tot  
  C90/105
  Gereduceerde randafstanden in alle richtingen

 Verschillende belastingcapaciteiten voor gescheurd en 
  ongescheurd beton

 Verhoging belastingcapaciteit door berekening van  
  bijlegwapening

 Economische oplossingen door bepalen maatgevende  
  situatie

 Mét Europees Technische Goedkeuring ETA - 09/0339
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HALFEN HD -hijshaak 6367: een ideaal hijsmiddel voor kantelen en hijsen onder een hoek!

HALFEN borstweringsteun HAV: betrouwbare, op maat geleverde ondersteuning!

HALFEN HEK: de compacte innovatie van HALFEN voor het verbinden van prefab elementen

Zie ook onze technische documentatie FM 12-NL voor meer 
informatie, te downloaden van onze website.

De nieuwe HALFEN HD-hijshaak: voor de opname van 
belastingen tot 25 ton.

 Voor het transport van prefab beton-elementen van 
 verschillende afmetingen 

 Toepassing in combinatie met ingebouwde 
 HD-ankers

 Geschikt voor hijsen onder een hoek
 Geschikt voor kantelen van prefab elementen
 Belastinggroep 1,3 - 25,0 t

NIEU
W!

NIEU
W!

De HALFEN borstweringsteunen type HAV: bieden een 
perfecte oplossing wanneer het niet mogelijk is het 
metselwerk met spouwankers te verankeren.

 Eenvoudig systeem 
 Voor toepassing onder en boven de vloer
 Makkelijke opname van toleranties in de hoogte
 Ontwerp en productie per project

Voor technische vragen kunt 
u contact opnemen met de 
projectafdeling Gevel. 

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de 
projectafdeling Beton. 

Meer informatie over de HD-hijshaak 6367 is te vinden in de
nieuwe HD-documentatie, te downloaden van onze website.

Het nieuwe HALFEN HEK-systeem: voor verbindingen tussen 
prefab elementen.

 Voor zowel horizontale als verticale verbindingen 
 Overdracht van trek- en dwarskracht
 Met speciale vertande plaat
 Hoge belastbaarheid
 Eenvoudig te installeren
 Universele verbinding voor verschillende typen aansluiting 

 (wand-wand, wand-kolom, wand-vloer)

NIEU
W!

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de 
projectafdeling Beton. 

Download de HEK-flyer van onze website voor meer 
informatie.
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Project: De Croon te ‘s -Hertogenbosch

Aannemer: De Bonth van Hulten, 
Nieuwkuijk
Architect: Natalini Architetti (Florence, 
Italië) / Abken Schrauwen Architecten, 
IJsselstein

Voor dit project heeft HALFEN b.v. de 
koudebrugonderbreking geleverd aan 
haar opdrachtgever:
Westo Prefab Betonsystemen, Coevorden

Het project De Croon is het 5e A blok
van het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch. 
Het gebouw is onderkelderd met een 
2-laagse parkeergarage. Hierop staan 

102 luxe koopappartementen en ca. 
8500 m2 kantoorruimte. Het casco 
is opgetrokken in (prefab) beton. 
De gevels zijn traditioneel afgewerkt 

met metselwerk, prefab beton en 
natuursteen: duurzame materialen die 
generaties lang meegaan.

Marcel Willems fotografie

Project: Westkaai Toren 3 Kattendijkdok te Antwerpen

Aannemer: MBG, Antwerpen
Architect: David Chipperfield Architects,
Londen / ELD Architects cvba, Antwerpen

Voor dit project heeft HALFEN b.v. 
de koudebrugonderbreking én de 
sandwichplaatverankering geleverd 
aan haar opdrachtgever (leverancier 
terraselementen en sandwich gevels):
Hurks prefabbeton, Tilburg

Aan de Westkaai in Antwerpen worden 
zes torens gebouwd. De derde toren van
het project zal ruimte bieden voor 69 
hoogwaardige appartementen, variërend
van 60 tot 350 m². De elegante gevel 
wordt vervaardigd uit gestraalde beton-
nen zuilen die dankzij een belangrijk 
gehalte aan witte marmeren deeltjes 
een duurzame witte kleur zullen hebben.
De brede uitkragende terrassen zijn uit
hetzelfde gestraalde materiaal vervaar-

digd. Met de nieuwe koudebrugonder-
breking van HALFEN kunnen zelfs de 
zwaarste terraselementen worden veran-
kerd zonder te worden opgedeeld, waar-
door het gevelbeeld intact kan blijven.
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Project: Meander Medisch Centrum te Amersfoort

Project: 3 woontorens Sculptura te Breda

Aannemer: Nederlandse Bouw Unie, 
Etten-Leur
Architect: Bedaux de Brouwer 
Architecten, Goirle

Voor dit project heeft HALFEN b.v. de 
metselwerkverankeringen geleverd. 

Aannemer: Bouwcombinatie Meander 
(Heijmans Utiliteitsbouw en Ballast 
Nedam Bouw Speciale Projecten) 
Architect: Atelier Pro Architecten, Den 
Haag

Voor dit project heeft HALFEN b.v. de 
metselwerkverankeringen geleverd.

Het nieuwe Meander Medisch Centrum
wordt een prachtig, modern zieken-
huis, gelegen in een groene omgeving 
aan de Eem. Het nieuwe ziekenhuis 

heeft een bruto vloeroppervlak van 
113.000 m2. Duurzaamheid is een 
belangrijk uitgangspunt in het nieuwe 
ziekenhuis.

De drie torens bestaan elk uit 20 bouw-
lagen en 80 woningen. De donkere 
en robuuste torens hebben met het 
brutale, verspringende metselwerk 

een soort futuristische uitstraling. Er 
is bewust gekozen voor duurzame 
en karaktervolle materialen, die lang 
meegaan.

HALFEN hoeklijnvormige metselwerk-
ondersteuning FK5 en lateien HW
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Ook nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs in onze stand: 

Internationale BouwBeurs 
4 t/m 9 februari 

Jaarbeurs, Utrecht

Hal 8, Stand B062

Documentatie
Wilt u documentatie van ons 
ontvangen dan kunt u deze  
downloaden via onze website 
of ons een e-mail sturen.

Uiteraard kunt u ook altijd 
telefonisch contact met ons 
opnemen.

Adres
HALFEN b.v.
Postbus 1 – 7620 AA Borne
Oostermaat 3 – 7623 CS Borne
Telefoon: (074) 267 14 49
Fax: (074) 267 26 59 
E-mail: info@halfen.nl 
Internet: www.halfen.nl

Realisatie
Afdeling MarCom HALFEN b.v.

Aanvragen documentatie

Bouwdetails HALFEN en DEMU geïntegreerd

Sinds 2009 bieden HALFEN en DEMU
in samenwerking met Archidat een serie
bouwdetails aan van veel voorkomende
praktijksituaties. Tot voor kort bestonden
de bouwdetails uit twee aparte series. 
Vanaf december 2012 zijn de DEMU 
oplossingen opgenomen in de HALFEN 
bouwdetails, waarmee een geïntegreerde
serie aan praktische referentieoplossingen
wordt aangeboden met verankering- en 
doorkoppelsystemen.
De nieuwe bouwdetails voldoen aan de
actuele wet- en regelgeving, waaronder
Bouwbesluit, en zijn bovendien ontwikkeld
op basis van de huidige inzichten op het
gebied van energiezuinigheid en duur-
zaamheid. Hierdoor wordt ingespeeld 
op de steeds scherper wordende Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC). De details 
zijn toepasbaar voor (seriematige) 
woningbouw, appartementen-complexen
en utilitaire projecten, zoals kantoren 
en scholen. In de serie HALFEN bouw-
details zijn de volgende productgroepen
vertegenwoordigd:

 (Baksteen-)betonverankering
 Hoeklijnvormige metselwerk-

 ondersteuning en lateien
 Koudebrugonderbreking
 Gevelplaatverankering
 Natuursteenverankering
 Sandwichverankering
 Doorkoppelsystemen

Alle bouwdetails worden aangeboden in
de meest gangbare bestandsformaten,
zoals DWG, DXF en PDF en zijn 
bovendien kosteloos te downloaden.
Hiernaast 3 bouwdetails als voorbeeld:

Boven: Buitenwand met raamopening 
en verdiepingsvloer (Sandwichanker 
en Doorkoppelsystemen)
Midden: Buitenwand met verdiepings-
vloer en balkon/galerij (Koudebrug-
onderbreking)
Onder: Kolom- en liggeraansluiting met
verdiepingsvloer (Doorkoppelsystemen)

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.halfen.nl en www.archidat.nl.

centreerstrip

stelspecie

aluminium
afdruipprofiel luchtdichte aansluiting

horizontale dilatatie
voorzien van kitvoeg
op rugvulling

let op opening
t.b.v. vochtafvoer

oplegnok

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
vloer aanstorten

stekeind in voeg kanaalplaat
kanaalplaat

Halfen 
sandwichplaatanker
type SP-FA

trekbandwapening

sandwichelement
prefab beton buitenblad
HR-isolatieplaat
dampremmende laag
prefab beton binnenblad

luchtdicht membraan

luchtdicht membraan

schijnvoeg

raamopening
negge

isolerende HR++ beglazing
aluminium raam

dagkant(afwerking)

DEMU staafanker 4010

DEMU stekeind 2020

80 120 180

380

Halfen bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl

Halfen - bouwdetail 025
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer

26
0

50
20

140 77 163

Sandwichanker en doorkoppelsystemen

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     U-raam ≤ 1,6 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

stelspecie

DEMU stekeind 2020
kantstrook

vloeropbouw
vloerafwerking 20 mm

dekvloer 50 mm
vloer aanstorten

stekeind in voeg kanaalplaat
kanaalplaat 260 mm

opening t.b.v. mortelvulling

prefab beton kolom

prefab beton kolom

centreerstrip

prefab beton ligger

sparingsbuis

DEMU staafanker 4010
Lb maat:
M16 Ø12 min. 140 mm
M120 Ø16 min. 160 mm

sparingsbuis

220

Lb maat

Halfen - bouwdetail 041
Kolom- en liggeraansluiting met verdiepingsvloer

Doorkoppelsystemen

Halfen bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl

afschot 

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie
uitvlaklaag

breedplaatvloer

kantstrook

wandopbouw
siepleister

wapeningslaag
spanningsverdelende laag

HR-isolatieplaat
hechtlaag

gestapeld binnenblad

luchtdicht membraan

waterkerende laag

Halfen
koudebrugonderbreking
type HIT-HP

Halfen bouwdetails gemaakt door Archidat - www.bouwcad-online.nl

Halfen - bouwdetail 033
Buitenwand met verdiepingsvloer en balkon/galerij

folie ter voorkoming van
constructieve aanhechting

25
0

30
20

50
20

Koudebrugonderbreking

15 180 10 175

380

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²

compriband

RVS sokkelprofiel
opsteekprofiel
(optioneel)

dakbedekking

compriband

wapeningslaag

balkon-/galerijplaat

luchtdicht membraan
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