
Waar doorgestorte galerijen volop het 
nieuws halen vanwege constructieve 
schade, geldt diezelfde problematiek bij 
doorgestorte balkons. Door het gewicht 
van de plaat kunnen haarscheuren ont
staan nabij de gevel, waardoor roest kan 
optreden aan blootliggende wapenings
staven. Die roestvorming tast op den duur 
de wapening zo ver aan dat balkons en 
galerijen niet langer veilig zijn en – bij 
hele ernstige aantasting – zelfs naar 
beneden kunnen komen. 

Vervanging balkons
Woningcorporatie Elkien kwam deze 
schade tegen bij balkons van zes flats in 
het Va leriuskwartier in Leeuwarden. Eén 
flat moest direct worden gestempeld. Bij 

Staalconstructie voor groter balkon
Doorgestorte balkons in Leeuwarden moesten worden vervangen met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. De 
vervanging met opnieuw vrij uitkragende balkons werd aangegrepen om het balkon anderhalf keer zo groot te maken. 
Door toevoeging van een stalen kolom waren slechts vier ophangpunten per balkon nodig.

de overige vijf flats was de situatie minder 
urgent, maar moeten de balkons wel op 
redelijk korte termijn worden vervangen. 
Inmiddels zijn twee van de zes flats on
derhanden genomen.
De opdracht voor de vervanging van de 
balkons werd gegeven aan Normteq, die 
dit werk uitvoert in onderaanneming van 
aannemer Heijmans, die al in dezelfde 
woningen aan de slag zou gaan voor de 
renovatie van keukens en dergelijke.  
De opdracht aan Normteq was om de 
9,35 meter lange geschakelde balkons te 
vervangen door opnieuw vrij uitkragende 
balkons, maar dan met een diepte van  
1,5 meter in plaats van 1 meter. De vrije 
uitkraging voorkomt dat er een kolom met 
eigen fundering moet worden aange

bracht. Dat was namelijk lastig in verband 
met grondeigendom en leidingen en 
dergelijke.

Licht gewicht
Qua gewicht was de uitbreiding wel mo
gelijk. De oude constructie bestond uit 
een betonvloer van 120 mm en een 
gemetselde borstwering en gemetselde 
privacyschermen ter hoogte van de wo
ningscheidende wand. Niettemin moet 
wel worden gerekend met de verander
lijke belasting van 250 kg/m2, die ook 
over de uitbreiding moet worden gere
kend. Dan moet het nieuwe balkon dus 
ook wel behoorlijk lichter zijn. Met een 
stalen balkon met stalen hekwerk en een 
lichte vloerplaat kon daaraan worden 
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voldaan. De lichte vloerplaat is in dit geval 
naar keuze van de aannemer een houten 
beplating. Normteq zelf had een sterke 
voorkeur voor een composiet beplating.
Voor de bevestiging van het nieuwe bal
kon wordt het oude balkon zo strak mo
gelijk langs de gevel afgezaagd. Het 
betondeel in de gevel blijft zitten en 
wordt hergebruikt voor de bevestiging 
van het nieuwe balkon. De staalconstruc
tie die Normteq hiervoor ontwikkelde, 
wordt met ‘handjes’ opgelegd op de 
bestaande betonrand en daar vanaf de 
voorzijde met draadeinden in vastgezet. 
Dat betekent dat de krachten eigenlijk 
weer net zo werken als bij de oude door
gestorte balkons. De handjes zorgen 
ervoor dat de draadeinden niet op af
schuiving worden belast.

Minder boorgaten
In eerste instantie had Normteq een 
stalen ligger – met consoles – langs de 
gevel bedacht, die op tien plekken zou 
worden bevestigd met vier draadeinden. 
Dat zou echter betekenen dat er per 
balkon veertig gaten moeten worden 
geboord. Ook zou tien keer de boven
liggende steen moeten worden wegge
haald om ruimte te maken voor de opleg
ging van het handje. Dat zou dus veel 
overlast geven voor de bewoners. 
Opdrachtgever Elkien wilde het aantal 
boorgaten daarom reduceren. 
Normteq vond de oplossing daarvoor in 
het aanbrengen van een stalen kolom 
tegen de gevel. Die werkt als een arm 

naar boven en/of naar onderen, waardoor 
het moment in de bevestiging veel kleiner 
wordt. De kolom loopt over de eerste en 
tweede verdie ping en is voorzien van een 
glijverbinding, waarmee wordt voor
komen dat de kolom door thermische 
uitzetting de oplegging optilt. 
Door de toevoeging van deze kolom kon 
het aantal ophangpunten terug naar vier 
per balkon, met slechts twee draadeinden 
per bevestiging. De stalen ligger langs de 
gevel is hiermee ook komen te vervallen. 
Uiteraard is voor de bevestiging de kwa
liteit van het be staande beton gemeten 
en beoordeeld.

Beperkte hoogte
Een extra eis was dat de hoogte van het 
balkon niet meer mocht worden dan de 
120 mm van het bestaande balkon, met 
name omdat het balkon al heel strak 
boven de deur van de bergingen was 
aangebracht. In composiet zou die hoog
te geen probleem zijn geweest, maar 
omdat de aannemer de voorkeur gaf aan 
hout, moest er nog een stalen tussen
ligger worden aangebracht. Die halveert 
de benodigde lengte van de houten balk
laag. De stalen tussenligger is met bouten 
bevestigd aan het beton in de gevel. Een 
oplegging met een handje was hier niet 
nodig, zodat niet in de gevel hoefde te 
worden gehakt.
Om de vervanging soepel te laten ver
lopen, zijn de oude balkons digitaal inge
meten en zijn de nieuwe draadeinden 
digitaal uitgezet.

1 // De doorgestorte balkons zijn afgezaagd 

en er is een stalen frame opgehangen aan de 

resterende betonrand in de gevel. 2 // Het 

oude gevelbeeld, met de kleine, zware balkons. 

3 // Het nieuwe gevelbeeld; met grotere maar 

lichtere balkons. Ook de kleurstelling is lichter.
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1 // De consoles zijn met een handje opgelegd op de gezaagde  

betonrand. 2 // Normteq ontwikkelt een nieuw industrieel balkon - 

pro duct, op basis van een stalen frame met geïntegreerde goot.
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Industrieel product

Normteq verving en vergrootte de afge lopen jaren al bal
kons bij diverse projecten. Dat is voor het bedrijf reden  
om hiervoor een industrieel product te ontwikke len, met  
veel keuzevrijheid voor de af nemer. 
Vanwege gewichtsbesparing is gekozen voor een stalen 
randbalk, die in vele va rianten kan worden gemaakt uit 
plaatstaal. De stalen randbalk heeft een geïntegreerde 
goot. In de randbalk ligt een composiet vloer en daar
onder hangt optioneel een plafondplaat. Kleur en op
pervlakte van het composiet en de plafondplaat zijn door 
de klant te kiezen. De balkons gaan in principe geleverd 
worden inclusief balkonhek, dat ook vrij te kiezen is.

Ophanging
Bepalend detail in deze ontwikkeling is de ophanging. 
Normteq ontwikkelt hiervoor een speciaal anker dat in drie 
richtingen te stellen is en waaraan het balkon in één 
handeling kan worden opgehangen. Het anker is vergelijk
baar met gevel ankers voor zware betonelementen, maar 
zal een veel slankere vorm krijgen.
Met deze ophanging is het industriële balkon geschikt 
voor zowel renovatie als nieuwbouw. Ook in nieuwbouw 
kan het achteraf aanhangen van balkons grote voordelen 
hebben.
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