
De bouw wordt steeds slimmer. Nieuwe 
materialen en nieuwe constructies volgen 
elkaar snel op. De keten is echter nog 
steeds zo sterk als de zwakste schakel. 
Als het op kozijnen aankomt, dan heeft die 
zwakste schakel vaak de gedaante van de 
verbinding en verankering. Het is niet dat 
de verankeringsmaterialen zelf van mindere 
kwaliteit zijn, maar in de toepassing vergeet 
menig bouwer een zwaardere kwaliteit te 
kiezen die past bij de nieuwe werkelijkheid.

Doorzakkingen
De klassieke fouten kan bouwtechnisch 
manager Arjan van Termeij met zijn ogen 
dicht uittekenen. “Aannemers zijn van 
oudsher gewend om een kozijn met 
ouderwetse kozijnankers te monteren. 
Die werden keurig ingemetseld aan het 
binnenblad en buitenblad, niets aan de 
hand. Het is echter al geruime tijd zo dat 
aan het buitenblad niets verankerd mag 
worden, en dus het binnenblad de volledige 

verbindingsrol op zich neemt. De huidige 
grote bouwelementen zoals kalkzand-
steenblokken worden niet meer gemetseld, 
en dus kun je ook niets meer meemetselen. 
En dan wordt een logischerwijs een 
hoekje gepakt.” Het standaardhoekje van 
90x90 voldoet echter niet meer in deze 
tijd waarin kozijnen alleen al vanwege het 
glas – geëvolueerd van enkel glas tot triple 
gelaagd glas – aanzienlijk zwaarder zijn 
geworden. “Vooral aan de onderdorpel 
zien we beschadigingen optreden”, signa-
leert Van Termeij. “De effecten van deze 
doorzakkingen of doorbuigingen variëren 
van een schuifpui die niet meer loopt tot 
daadwerkelijke glasbreuk.”

Grotere spouwlatten
Niet alleen de zwaardere kozijnen vragen 
om robuustere verbindingen. Door hogere 
isolatie-eisen worden de spouwmuren 
dikker. De negge wordt echter nog 
heel conservatief op 70 mm gehouden, 

waardoor het kozijn steeds verder naar 
buiten wordt geplaatst. En dus verder 
van de draagconstructie af. Dat is nog 
niet eens zo’n probleem voor de stijlen en 
bovendorpel, maar de onderdorpel wordt 
steeds breder waarbij de belasting door 
dikker glas ook toeneemt. Dit vraagt om 
een goede ondersteuning door de juiste 
sterke kozijnverbinders te kiezen. “Kortom, 
het is tijd dat de bouw stopt met het 
onderschatten van de verankering”, aldus 
Van Termeij. “Gebr. Bodegraven beschikt 
over een ruim assortiment dat volledig 
voldoet aan iedere denkbare situatie. 
Grotere afmetingen, dikke uitvoeringen, 
voorzien van zijrillingen of gemaakt van 
een sterke staalkwaliteit.” Tegelijk gaat het 
bedrijf ook door met innoveren. Zo wordt 
er op dit moment hard gewerkt aan een 
efficiëntere corrosiebescherming. In plaats 
van het standaardzinkbad, zijn er nieuwe 
verzinkmethodes ontwikkeld met een 
betere legering. Deze legeringen zijn niet 
alleen beter bestand tegen corrosie, maar 
maken tegelijk een dunnere verzinkingslaag 
mogelijk. De verbinders worden zo van  
een betere kwaliteit.

Rekentool
De KVT2015, windbelastingnormen, tal 
van andere wet- en regelgeving: het is als 
bouwer ook niet even eenvoudig om de 
juiste verbinding te kiezen. Daarom intro-
duceert Gebr. Bodegraven deze zomer een 
online rekentool die wettelijke voorschriften 
en technische specificaties inclusief de 
detaillering doorrekent en vertaalt naar 
een concrete oplossing. En ook nog eens 
helemaal gratis ter beschikking op zowel 
gb.nl als op de website van de NBvT. Van 
Termeij: “Natuurlijk delen we onze kennis 
graag met de markt. Daar gaan we ook 
mee door; zo staat er ook een spouwan-
kertool in de planning. En natuurlijk komt 
na de zomervakantie ons nieuwe leverings-
overzicht uit. Als hij niet vanzelf op de mat 
valt, bel of mail dan even zodat we ’m te 
zijner tijd alsnog kunnen toezenden.”
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Niet goed toepassen KVT 2010 kans op glasbreuk.

Kleinere I = kleiner moment = lichtere verbinding

Grotere I = groter moment = zwaardere verbinding

F = Force (kracht) in (k)Newton

l = Lengte (arm) in meter

M = Moment (k)Nm M=Fxl

Grijze hoek = verbinding

Goed toepassen KVT 2010 geen glasbreuk
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Gebr. Bodegraven introduceert rekentool

Perfecte kozijnverbindingen 
inclusief vakkundig advies

Er kan veel fout gaan bij het monteren van kozijnen. Wordt de verkeerde montage 
niet meteen opgemerkt, dan betekent dat later veel problemen voor de gebruiker, en 
kostbare claims voor de bouwer. Gebr. Bodegraven bv, kortweg GB, levert echter een 
breed assortiment kozijnverbindingen. Inclusief advies, want de keuze van de juiste 
verbinder is steeds afhankelijk van de situatie. Een handige rekentool maakt het vanaf 
deze zomer nog gemakkelijker.


