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Betondag, 
21 november 2013 

de Doelen Rotterdam
standnr. 14

In de Nederland wordt BIM de toekomst 
voor de gehele bouwkolom. HALFEN 
sluit haar processen en engineering 
hier volledig op aan. Begin 2012 heeft 
HALFEN een roadmap voor haar BIM-
implementatieproces opgezet. Daarvan
zijn de meest belangrijke stappen 
inmiddels voltooid. In deze nieuwsbrief 
informeren wij u uitgebreid over ons 
BIM-proces en beschikbare 3D-modellen
en 3D-componenten. 

In Europa zijn achtereenvolgens CE-
markering en de Eurocode van kracht 
geworden. Daarvoor heeft HALFEN 
haar producten volledig gecertificeerd. 
Ook de Nederlandse BRL's van diverse 
producten zijn hierop aangepast 
en KOMO-certificaten vernieuwd. 
Daarnaast zijn DEMU boutankers en 
T-FIXX® voorzien van ETA-goedkeuring. 
Alle technische informatie hierover is 
beschikbaar op www.halfen.nl. 

HALFEN 
in de wereld van 

EC, KOMO
 en BIM
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CONNECTIONS 02.13

T-FIXX® en boutankers 1988, 1985

DEMU bevestigingsankers T- FIXX® en boutankers 1988, 1985 met ETA -goedkeuring en CE -markering

Documentatie DEMU-FIX 13-NL 
te downloaden van de website.De nieuwe DEMU bevestigingsankers 

T-FIXX® en boutankers 1988, 1985 zijn 
voorzien van ETA-goedkeuring en CE-
markering. De bewezen boutankers en 
de nieuwe T-FIXX® met gepatenteerde 
ankerkop vullen elkaar perfect aan qua 
afmetingen en belastingcapaciteiten. 
Ze bieden diverse toepassingsmogelijk-
heden zoals bijv. het stellen en beves-
tigen van prefab betonelementen, de 

bevestiging van balkonbalustrades en 
brugleuningen, montage van nutsappa-
ratuur, de bevestiging van stalen 
ladders / trappen / profielen en de ver-
ankering van veiligheidsvoorzieningen 
(valbeveiliging). 

De nieuwe berekeningssoftware 
DEMU 3.2 maakt een eenvoudige en 
optimale berekening mogelijk volgens 
het Europese berekeningsconcept voor 
elke inbouwsituatie. Basis voor het 
berekenen van DEMU bevestigings-
ankers is de Europese norm CEN/TS 
1992-4-1/ 2 (mei 2009) die ook geldt 
voor ontwerp en berekening van 
bevestigingsmiddelen. De software is 
te downloaden op www.halfen.nl. 

Toepassingsvoorbeeld ingestorte bevestigingsankers

ETA-goedkeuringen:
T-FIXX® ankers ETA-13/0222
Boutankers ETA-13/0401
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T-FIXX®

DEMU  
Boutanker
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Materialen en afwerkingen:

 WB walsblank

 GV galvanisch verzinkt

 FV thermisch verzinkt

 A4-50 roestvaststaal, sterkteklasse 50

 A4-80 roestvaststaal, sterkteklasse 80
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Sandwichankers SP

Nieuw KOMO-certificaat voor sandwichankers SP

HALFEN heeft een nieuw KOMO-
certificaat voor haar sandwichankers SP. 
Het nieuwe KOMO-certificaat omvat 
twee belangrijke punten:

 De looptijd van het KOMO-
 certificaat K47579 voor de   
 verankeringen van betonnen   
 sandwichconstructies is verlengd 
 op basis van de Eurocode.

 In het certificaat zijn de HALFEN  
 sandwichankers SPA-1 en SPA-2   
 toegevoegd.

Sandwichplaten zijn  grote staalbeton 
gevel-elementen en zijn uit meerdere 
lagen opgebouwd. Ze bestaan uit een 
buitenspouwblad, een isolatielaag en 
een dragend binnenblad. 

De sandwichankers (draagankers en 
verbindingsbeugels) verbinden het 
buitenspouwblad met het dragend 
binnenblad. Dit om de op het buiten-
spouwblad inwerkende krachten aan 
het dragend binnenblad verder te 
leiden en om anderen belastingen in 
het buitenspouwblad te vermijden. 

In het omvangrijke aanbod van 
HALFEN-producten vindt u naast 
verschillende verankeringssystemen 
ook speciale transportankers voor 
sandwichplaten. Op deze wijze kunnen 
wij voor elke toepassing een passende 
oplossing aanbieden. HALFEN heeft 
uitgebreide ervaring en ondersteunt 
u graag met deskundig advies. Voor 
technische ondersteuning kunt u 
terecht bij de projectafdeling Beton: 
beton@halfen.nl. Sandwichplaat

Tot het nieuwe KOMO attest-met-
productcertificaat behoren de nieuwe 
verwerkingsvoorschriften. Deze nieuwe 
montagehandleiding (versie 07/13-NL)
is te downloaden van de site. Tevens 
is hier de nieuwe berekeningssoftware 
SP 3.53 voor sandwichverankering 
beschikbaar.
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type SP-MVA 
manchetanker

type SP-FA 
plaatanker

type SP-SPA-1 
sandwichplaat 

draaganker

type SP-SPA-2 
sandwichplaat 

draaganker

type SP-SPA-N 
haarspeld

type SP-SPA-A 
steekbeugel

type SP-SPA-B 
verbindingsbeugel

Typen:
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BIM

HALFEN & BIM

HALFEN werkt met het programma TEKLA Structures®. Dit 
programma 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. 3D modelleren 
is een totaal andere benadering van het bouwproces dan 
2D tekenen. Alle engineers van HALFEN zijn inmiddels 
opgeleid om dit proces goed te kunnen begeleiden en tot 
de gewenste resulaten te komen. Om goed te kunnen 3D 
modelleren heeft HALFEN componenten ontwikkeld voor de 
metselwerkondersteuning, lateien en koudebrugonderbreking. 

Omdat HALFEN al geruime tijd bezig is met de implementatie
van de BIM-methodiek kan op een goede manier worden 
voldaan aan de grote vraag naar BIM-projecten. Het laatste 
half jaar is veel ervaring opgedaan als BIM-partner en is 
HALFEN tot inzicht gekomen dat een deugdelijke gegevens-
uitwisseling de basis is om een succesvol model met elkaar te 
maken. Om hier goed in te kunnen sturen heeft HALFEN een 
BIM-protocol opgesteld. In dit BIM-protocol staan de algemene
uitgangspunten/eisen voor een optimale uitwisseling van 
gegevens (zie onder).

BIM samenwerkingsprotocol HALFEN b.v.

Het BIM proces vraagt om een goede samenwerking en uitwisseling van gegevens.
Voor een optimale uitwisseling van gegevens hebben wij hieronder de algemene uitgangspunten opgesteld.

Algemene uitgangspunten

 Aanleveren van het BIM model (architect én constructeur) in IFC2x3 bestandsformaat of TEKLA.

 Het model moet opgezet zijn in een metrisch stelsel waarbij 1 modeleenheid (drawing unit) = 1 mm.

 Het IFC model dient minimaal van het niveau LOD 300 te zijn.

 Het 0-punt dient duidelijk kenbaar te worden gemaakt in (of nabij) het gebouw. Bij voorkeur op de hoek van het gebouw   
 bij de kruising van 2 assen. Alle IFC modellen dienen hetzelfde 0-punt te hebben.

 Het IFC model van de architect en constructeur dient zonder lateien, geveldragers of alternatieve staalconstructies 
 aangeleverd te worden (of in een aparte layer uitgewerkt te zijn zodat deze eenvoudig uit te schakelen zijn).

 Staalconstructies en/of prefab betonconstructies, welke door derden gemodelleerd worden, dienen als separaat IFC model 
 aangeleverd te worden. De vorm/positie van deze constructies dienen definitief te zijn. Deze constructies dienen dus niet 
 zichtbaar te zijn in het IFC model van de architect en constructeur (of in een aparte layer uitgewerkt te zijn zodat deze 
 eenvoudig uit te schakelen zijn).

 Instortvoorzieningen in prefab betonconstructies, dienen door de prefab leverancier in eigen model over genomen te worden. 

 HALFEN b.v. modelleert de geveldragers en lateien met het programma TEKLA. Informatie uitwisselen via IFC2x3 bestands-
 formaat.
  

 Wanneer door de aannemer een clash controle wordt uitgevoerd, dient men duidelijk aan te geven waar de clash zich 
 bevindt (middels opgeven stramien/peilmaat) en welk onderdeel aangepast moet worden. Clashes aanleveren in digitale   
 vorm en/of BCF formaat.
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BIM

HALFEN & BIM (vervolg)

Voor aanvang van de implementatie van de BIM-methodiek 
heeft HALFEN een roadmap opgesteld met een 6 stappenplan.
Dit is een stappenplan vanaf het opzetten van een 
stuurgroep & werkgroep tot en met een geoptimaliseerde 
werkmethodiek en een integratie van BIM met het ERP-
systeem. Hierdoor kan HALFEN in de toekomst met haar 
componenten ook de productie aansturen. Op dit moment 
ligt HALFEN exact op schema van deze roadmap. De 
volgende stappen zijn het genereren van merkenlijsten 
en geveltekeningen uit het model. Zie hiernaast hoe een 
dergelijke geveltekening eruit zal komen te zien:

Horizontale dilatatie + schuine opvang boven dakaansluiting

Opvang aan staalconstructie

Consoles met een U-profiel in plaats van een hoeklijn

Hoekoplossing bevestigd aan prefab beton

Hieronder 4 voorbeelden van projecten die HALFEN als BIM-partner heeft uitgewerkt voor de metselwerkondersteuning:

2100

G30

202100 10751440

L12

G40G31

20

1010

25

G20

203020

L13
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Tekla Structures®-componenten

Tekla Structures®- componenten

HIT-component in 3D in het balkon-element

Hieronder een impressie van het Tekla®-menu voor HIT en een voorbeeld van een HIT-component in 3D volgens BIM:

Naast Tekla-Structures®-componenten voor de metselwerk-
ondersteuning heeft HALFEN ook componenten voor haar 
HIT koudebrugonderbreking. Deze componenten voor de 
standaard HIT moduulmaten van 100, 50 en 25 cm zijn 
hieronder afgebeeld. Naast engineering levert HALFEN haar 
HIT-elementen aan in IFC-formaat. Voor Tekla gebruikers is 
een HIT-component beschikbaar, waardoor snel en eenvoudig 
de benodigde HIT-types geselecteerd kunnen worden.

HIT-HP 100 cm

HIT-HP 50 cm

HIT Tekla®-menu

HIT-HP 25 cm

Zoals vermeld heeft HALFEN in afstemming met haar 
klanten en adviseurs componenten ontwikkeld voor de 
metselwerkondersteuning, lateien en koudebrugonderbreking. 

Daarnaast is HALFEN druk bezig voor een groot deel van 
haar productbestand componenten te maken die zij kunnen 
aanbieden aan de betonindustrie, woningbouw, utiliteitsbouw 
en infra. Dit zijn onder andere componenten voor de DEMU-
producten:

 DEMU boutanker
 T-FIXX®-anker
 VEMO schroefhulzen
 Bevestigingsankers 
 Koppelbussen
 Wapening doorkoppelen

Het unieke van deze componenten is dat elk product bestaat 
uit slechts één component voor alle variabelen (soorten en 
afmeting) van het product. Op de pagina hiernaast zijn drie 
voorbeelden te zien met aan de linkerkant het Tekla-menu 
en aan de rechterkant het component. Tevens is HALFEN 
druk bezig met het ontwikkelen van componenten voor 
transportankers en alle overige productlijnen van HALFEN.

Meer informatie over de producten van HALFEN is te vinden 
op de website www.halfen.nl of kan worden aangevraagd bij 
de afdeling Verkoop Binnendienst. Voor technische onder-
steuning staat een team van enthousiaste en deskundige 
projectengineers voor u klaar.
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Tekla Structures®-componenten

Tekla Structures®- componenten (vervolg)

Tekla®-menu en -component voor T-FIXX

Tekla®-menu en -component voor DEMU boutanker

Tekla®-menu en -component voor wapening doorkoppelen
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KOMO-certificaten

Aangepast KOMO-certificaat voor stekkenbakken HBT volgens Eurocode

HALFEN heeft een nieuw KOMO-certificaat ontvangen voor 
de DEMU doorkoppelsystemen stekankers en stekeinden. 
Het KOMO-certificaat “Mechanische verbindingen van beton-
staal“ is aangepast aan de Eurocode en te downloaden van 
de websites www.halfen.nl en www.demu.nl. 

In dit nieuwe certificaat zijn de mechanische eisen aangepast 
en het toegepaste betonstaal is gewijzigd in B500B. Verder 
worden de stekeinden 2020 - ø40 nu koudgestuikt en vallen 

Aangepast KOMO-certificaat voor DEMU doorkoppelsystemen volgens Eurocode

HALFEN heeft een nieuw KOMO-certificaat ontvangen voor 
HALFEN stekkenbakken HBT. Het KOMO-certificaat is aan-
gepast aan de Eurocode en te downloaden van de website. 
In dit certificaat zijn de ruwheidsfactoren conform Eurocode 
aangepast. 

De praktische toepassing van het product blijft gelijk, alleen 
bij de berekening wordt nu rekening gehouden met de eisen 
volgens NEN-EN 1992-1-1. 

ook de stekankers 3010 A4-80 onder het nieuwe KOMO-
certificaat.

DEMU doorkoppelsystemen zijn bedoeld voor de mechanische
verbinding van stalen wapeningsstaven in betonconstructies. 
Het systeem is geschikt voor overwegend statisch belaste en 
voor dynamisch belaste betonconstructies. Voor technische 
ondersteuning kunt u contact opnemen met de afdeling 
Beton (beton@halfen.nl).

HALFEN stekkenbakken kunnen worden toegepast bij het 
verbinden van betononderdelen die in verschillende fasen 
worden gestort. De bak bestaat uit een verzinkte bak met 
een speciale profilering en een voorgestanste sparing voor 
het eenvoudig verwijderen van het deksel. De stekkenbak 
kan tegen de bekisting worden gespijkerd of aan de wape-
ning worden gemonteerd. 
Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met 
de afdeling Beton (beton@halfen.nl).

NIEU
W!

NIEU
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KOMO-certificaten

Aangepast KOMO-certificaat voor metselwerkondersteuning FK en lateien HW volgens Eurocode

HALFEN heeft een nieuw KOMO-certificaat ontvangen voor 
HALFEN metselwerkondersteuning FK en HALFEN lateien HW.
Het KOMO-certificaat is aangepast aan de Eurocode en te 
downloaden van de website. Ook hierbij geldt dat er geen 
wijzigingen zijn aangebracht aan de producten of toepassing 
hiervan. De documentatie en montagehandleidingen zijn 
echter wel geactualiseerd.
HALFEN consoleankers worden gebruikt voor de opname van 
belasting van het metselwerk van de buitenschil van een ge-

HALFEN heeft drie nieuwe KOMO-certificaten ontvangen voor
HALFEN koudebrugonderbreking HIT-typen:

 BX, BX±Q, BF, BF±Q, BQ, BQZ, ±BQ, BQN, BD, VT, HT
 HIT-ST en HIT-WT
 HIT-HP MV en HIT-SP MV

Het KOMO-certificaat is aangepast aan de Eurocode en te 
downloaden van de website. Er zijn geen wijzigingen toege-
bracht in de HIT-producten of de toepassing ervan. Uiteraard 
is ook de software en engineering aangepast op de Eurocode. 

Aangepast KOMO-certificaat voor koudebrugonderbreking HIT volgens Eurocode

Dit geldt in het bijzonder voor HIT-ST/-WT in verband met 
de gewijzigde rekenregels voor de verankeringslengte.
HALFEN koudebrugonderbrekingen HIT-BX e.d. en HIT-HP/-SP
worden gebruikt voor het bevestigen van betonnen balkon- of 
galerijplaten aan de betonnen binnenconstructie. HIT-ST/-WT 
worden gebruikt voor uitkragende betonnen consoles, met name
wanden, waarop balkon- of galerijplaten opgelegd worden.
Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met 
de afdeling Beton (beton@halfen.nl).

bouw en zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Voor 
elk detail wordt een passende console geëngineerd uitgaande 
van de meest optimale stelmogelijkheden. De onderverdeling 
in draagvermogen, nu in rekenwaarden, van 3,4 kN (was 2,5 kN),
4,7 kN (was 3,5 kN), 6,1 kN (was 4,5 kN) en 9,4 kN (was 
7,0 kN) in combinatie met HALFEN rail HTA-CE zorgt voor 
een economische, veilige en montagevriendelijke verankering 
van uw metselwerk. Voor technische ondersteuning kunt u 
contact opnemen met de afdeling Gevel (gevel@halfen.nl).

NIEU
W!

NIEU
W!
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Betonproject in beeld

Project: 109 appartementen ‘t Zand te Utrecht

Aannemer: Trebbe West BV, Nieuwegein 
Architect: FARO architecten BV, Lisserbroek
Constructeur: Konstruktieburo Krabbendam-Boerkoel BV, Soest
Opdrachtgever: Mitros, Utrecht

Voor dit project heeft HALFEN b.v. de koudebrugonderbreking
geleverd aan haar opdrachtgever: 
Vlassak Betonbedrijf BV, Budel

HALFEN koudebrugonderbreking HIT-HP MV

Artist impression 109 appartementen ‘t Zand te Utrecht 
Bron: FARO Architecten BV

Van productie tot verwerking: 
1. Productie in de fabriek van Vlassak Beton

2. Balkonplaten op het tasveld

3. Aanvoer op de bouwplaats

4. Balkonplaat gesteld in het werk

Eind 2012 is bouwbedrijf Trebbe West BV gestart met de bouw
van het “BIM-project” ’t Zand te Utrecht. Dit project, een 
gebouw met 109 huurappartementen, bestaat uit verschillende
niveaus die variëren van 3, 5 en 7 bouwlagen. De prefab 
betonnen balkon- en galerijplaten zijn door Vlassak Beton-
bedrijf BV geleverd en voorzien van het nieuwe koudebrug-
onderbrekingssysteem van HALFEN: HIT-HP MV. 

De foto’s tonen de fases die een prefab balkonplaat heeft 
doorgemaakt alvorens in het project te kunnen worden 
verwerkt. Voor meer informatie over het koudebrugsysteem 
HIT kunt u contact opnemen met HALFEN b.v. De project-
afdeling Beton bestaat uit engineers, die bij technische vragen 
ondersteuning bieden, maar ook op aanvraag projecten 
uitwerken. Naast diverse instortvoorzieningen heeft HALFEN 
voor dit project ook de metselwerkondersteuningen geleverd. 
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Gevelproject in beeld

Project: Poppodium Doornroosje voormalige TPG - locatie te Nijmegen

Aannemer: combinatie KlokBouw BV, Nijmegen en Ed. Züblin 
AG, Duisburg
Architect: AGS Architecten & Planners, Arnhem
Constructeur: Corsmit Raadgevend Ingenieurs BV, Nijmegen
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen

Voor dit project heeft HALFEN b.v. de metselwerkonder-
steuning geleverd aan haar opdrachtgever: 
KlokBouw b.v., Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen gaat de combinatie 
KlokBouw b.v. Nijmegen, Ed. Züblin AG Duisburg en AGS 
architecten het nieuwe onderkomen van poppodium Doorn-
roosje en studentenwoningen van de Stichting Studentenhuis-

HALFEN metselwerkondersteuning FK5 en lateien HW

vesting Nijmegen bouwen. Het nieuwe plan op de voormalige
locatie van het stationspostkantoor bestaat uit een nieuw  
onderkomen voor poppodium Doornroosje met een grote en
kleine zaal met bijbehorende voorzieningen en 350 studenten-
woningen van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen. 
Onder het complex komt bovendien een gratis fietsenstalling 
met 3700 plaatsen. De bouw van het complex is september 
2012 gestart. De oplevering staat gepland voor mei 2014.

Artist impression voormalig TPG-locatie te Nijmegen
Bron: KlokGroep BV

BIM-detail van het project voormalig TPG-locatie te Nijmegen.

BIM-detail van het project voormalig TPG-locatie te Nijmegen.
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Documentatie
Wilt u documentatie ontvangen 
dan kunt u deze downloaden van 
de website of een e-mail sturen.

Uiteraard kunt u ook altijd 
telefonisch contact 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

HALFEN op de beurs! 

De “HALFEN Catalogues“ app, gratis 
te downloaden in de App Store.

HALFEN in de digitale wereld

Van 15 t/m 17 oktober was HALFEN 
met een prachtige stand vertegen-
woordigd op de Beton Vakdagen te 
Gorinchem (zie foto hiernaast). Tijdens 
deze drie dagen heeft HALFEN veel 
bezoekers in haar stand ontvangen. 

Op 21 november exposeert HALFEN 
haar producten voor de betonindustrie 
tijdens de Betondag in de Doelen te 
Rotterdam. U vindt HALFEN samen 
met Plaka Nederland in stand 14.

CONNECTIONS 02.13

HALFEN in de digitale wereld

12

De consument doet steeds meer via 
het internet en de digitale wereld 
ontwikkelt zich zeer snel. Daar wil 
HALFEN zich goed op voorbereiden. 
Enerzijds door haar producten en 
services aan te kunnen bieden via de 
verschillende informatiekanalen als 
smartphone en tablet, anderzijds door 
haar producten en diensten aan te 
passen aan de digitale wereld van 3D.

In de afgelopen periode is HALFEN 
druk bezig geweest haar bedrijf en 
vooral ook haar bedrijfprocessen verder 
te optimaliseren. Er is BIM-software 
aangeschaft (Tekla Structures®), er zijn 
componenten van producten samen-
gesteld in 3D én alle engineers zijn 
opgeleid om samen met u snel en 
correct te kunnen BIMMEN! 

Daarnaast heeft HALFEN een app 
ontwikkeld voor Ipad, Iphone en 
Android. De “Halfen Catalogues“ 
app is verkrijgbaar in de App Store 
en biedt eenvoudig toegang tot 
gedetailleerde productinformatie 

zoals HALFEN catalogi, product-
certificaten en montagehandleidingen. 
Na het downloaden van de app zijn 
de gegevens volledig offline, zonder 
internetverbinding, beschikbaar. 

Ook communiceert HALFEN via QR-
codes in onder andere documentatie, 
montagehandleidingen en advertenties. 
(zie ook hiernaast). 
Tot slot is HALFEN bezig met het 
maken van een online nieuwsbrief, 
zodat u per e-mail snel op de hoogte 
bent van nieuws met betrekking tot 
HALFEN-producten en -diensten. 


