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1 Inleiding 
 

Dit rapport is ontwikkeld in het kader van het IWT Project RenoFase Werkpakket 1 en 
beschrijft een methodologie en tool voor de diagnose van de bestaande toestand van een bestaand 

gebouw. De gepresenteerde methodologie maakt het voor de aannemer, architect en 

bouwprofessioneel mogelijk om op een gestructureerde manier en volgens een concrete 

systematiek de te renoveren gebouwdelen te identificeren. Via een checklist-procedure worden alle 
relevante vragen per bouwcomponent voorgesteld, en tevens worden hieraan de mogelijke gevolgen 

gekoppeld: sloop, remediëring, diepere diagnose, en noodzakelijke maatregelen.  

De ontwikkelde methodologie is gebaseerd op de draft-tekst die in het kader van het LEHR-
project LEHR [Low Energy Housing Renovation, 2009] werd uitgewerkt. Tevens werd deze 

aangevuld met de kennis welke aanwezig is bij de experten van het projectconsortium. Doelgroep van 

deze systematiek zijn aannemers, architecten, fabrikanten, en andere bouwprofessionelen die 

betrokken zijn bij de energetische renovatie van gebouwen. 
De in dit rapport gepresenteerde methodologie begint met een globale diagnose van het te 

renoveren gebouw, waarbij het gebouw wordt opgedeeld in de relevante componenten en per 

component een specifieke diagnose wordt toegepast. De specifieke diagnose bestaat uit: 
1. een typologische en energetische karakterisering van elke component die als basis dient 

voor de bepaling van de het energiegebruik van het huidige gebouw, 

2. een schade-analyse welke tot doel heeft de huidige toestand van de component te 
karakteriseren en een bouwfysische karakterisering, waarbij het risico op potentiële schade 

in de toekomst wordt geanalyseerd. 

 

 De doelstelling van dit document is het presenteren van een structurele en coherente 
methodologie voor de analyse van de bestaande toestand van een gebouw voor de renovatie. 

Onafhankelijk van de toegepaste renovatie- of isolatie-oplossing dient men er rekening mee te houden 

dat het aanbrengen van een thermische isolatie eventuele pathologiëen kan versterken. Derhalve is het 
vereist om alvorens een thermische isolatie toe te passen bestaande pathologieën te verhelpen door 

een correcte interventie en remediëring.  

 Specifieke isolatiemaatregelen worden niet gepresenteerd in dit rapport. Voor de toepassing van 
specifieke isolatiemaatregelen wordt verwezen naar RenoFase WP2 [Steskens et al. 2014].  

De gepresenteerde methodologie fungeert als basis voor Werkpakket 2 van het IWT Renofase project. 

 Een belangrijk aandachtspunt bij een renovatie zijn de bestaande bouwknopen in het gebouw. 

De bestaande bouwknopen gecombineerd met bepaalde renovatie-oplossingen kunnen leiden tot 
koudebruggen. Specifieke aandacht aan de analyse van de bestaande bouwknopen is verbonden met 

de analyse van de bestaande toestand van de gevel en wordt behandeld in Hoofdstuk 5.   

 

1.1 Globale diagnose 

 
De bestaande toestand van het globale gebouw wordt geanalyseerd op basis van het schema 

weergegeven in Figuur 1, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de globale en specifieke 

diagnose van het gebouw. Bij de globale diagnose kijkt men naar het type gebouw, het bouwjaar en 

het aantal verdiepingen. De globale diagnose van een gebouw gaat echter verder en door middel van 
een globale inventarisatie worden de onderstaande aspecten geanalyseerd. Doelstelling van deze 

inventarisatie is niet meteen de gedetailleerde analyse van elk van onderstaande aspecten, maar eerder 

beoordelen van die punten die mogelijk extra aandacht verdienen bij de renovatie. Deze punten zijn: 

• De stabiliteit van het gebouw: Men analyseert de constructieve toestand van het gebouw, 

i.e. is er sprake van relatief omvangrijke gebouwschade, verzakkingen, etc. waardoor het 

behoud van het gebouw mogelijk in gevaar komt. Op basis van de oorspronkelijke 

bouwkundige tekeningen en observaties is het mogelijk om de belastingen waaraan de 

bestaande structuur mag worden blootgesteld te analyseren. Hierbij is het vooral belangrijk 
om rekening te houden met de toekomstige belasting van bijvoorbeeld tijdens de renovatie 

toegevoegde bouwvolumes en - -componenten. 
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• Aantasting/schade uit het verleden: Behalve de invloed en aantasting waaraan het gebouw 

op het moment van de diagnose onderhevig is, is het eveneens belangrijk eventuele 

aantasting uit het verleden te identificeren. Het gebouw kan immers blootgesteld zijn aan 
brand, schade door water, etc. 

• Vochtproblemen: het gebouw wordt globaal beoordeeld op de aanwezigheid van 

vochtproblemen, zoals opstijgend vocht, lekkages, infiltraties, lekkende goten, 

afvoerbuizen of leidingen, regendoorslag, en/of (oppervlakte)condensatie. 

• Technische installaties: rekening houdend met de geplande aanpassingen in de woning 

(bijv. afgenomen warmtevraag) worden de bestaande technische installaties beoordeeld, 
waarbij vooral gelet wordt op het feit of bestaande technische installaties eventueel kunnen 

worden behouden. 

• Luchtdichtheid: de luchtdichtheid van het gebouw wordt geëvalueerd vanuit de optiek van 

de toekomstige renovatie. Hierbij wordt gekeken naar potentiële probleempunten, 
bijvoorbeeld componenten die technisch gezien niet onderhevig zijn aan schade, maar na de 

renovatie wel een probleem kunnen vormen voor de luchtdichtheid van het gebouw. 

• Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen: Ook hierbij wordt gekeken naar potentiële 

probleempunten, waarbij gebouwdelen en/of -componenten vanuit technisch oogpunt niet 
meteen aan vervanging toe zijn, maar die door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een 

probleem kunnen vormen voor bijvoorbeeld de gezondheid van de gebruikers van het 

gerenoveerde gebouw. 

 
Verder bepaalt men de ligging van het gebouw (bijv. in het stadscentrum, of op het platteland), 

er wordt beoordeeld of het gebouw al dan niet een culturele of historische waarde heeft, een 

monument of beschermd gebouw is. Ook beschrijft men de functie van het gebouw na de renovatie. 
 De tijdens de globale diagnose geïdentificeerde aspecten fungeren als randvoorwaarden voor 

de gebouwrenovatie. De doelstelling van de globale diagnose is het verkrijgen van een algemene 

indruk van het bestaande gebouw. Hierbij is het niet de bedoeling om een zeer gedetailleerde analyse 
uit te voeren. Een gedetailleerde analyse wordt uitgevoerd door middel van een specifieke diagnose 

welke enerzijds bestaat uit een beoordeling per gebouwcomponent en anderzijds bestaat uit een 

evaluatie van overkoepelende parameters (sanitair, elektrische installatie, brandveiligheid en 

akoestiek), welke mogelijk veiligheidsrisico’s of comfortproblemen met zich mee kunnen brengen na 
de renovatie. 

 De resultaten van de globale en specifieke diagnose leiden tot een overzicht van de uit te voeren 

interventie- en remediëringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd alvorens een energetische 
renovatie van het gebouw uit te voeren. Tevens fungeren de resultaten van de diagnose als 

randvoorwaarden voor de energetische renovatie. 
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Figuur 1: Methodologie voor het beoordelen van de bestaande toestand 

 

1.2 Specifiek diagnose 

 
Een componentgerichte beoordeling wordt uitgevoerd tijdens de specifieke diagnose bestaande 

uit: 

• de analyse van elementaire randvoorwaarden die een beperking kunnen opleggen op de 

renovatie van de specifieke component, i.e. het vastleggen van de randvoorwaarden voor de 
gebouwrenovatie per component, 

• een typologische karakterisering waarbij gekeken wordt naar het type component, de 

opbouw, energetische prestatie en de materialen waaruit het element is opgebouwd, dat wil 

zeggen het bepalen van de opbouw van de materialen toegepast in elke component, 

• de beoordeling van de bestaande toestand omvattende een evaluatie van eventuele schade 

waaraan de component onderhevig is en een bouwfysische beoordeling gericht op de 
hygrothermische prestatie en het optreden van eventuele potentiële schade in de toekomst, 

i.e. het inschatten van de schade en de bouwfysische prestaties van de component. 

Een schematische weergave van deze specifieke diagnose is weergegeven in Figuur 2. De specifieke 
diagnose wordt uitgevoerd voor de gebouwschil (vloeren, het schrijnwerk, daken, en gevels), de 

technische installaties in het gebouw, en potentiële risico’s ten aanzien van het binnenklimaat, 

brandveiligheid en akoestiek gerelateerd aan de bouwknopen. 
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Figuur 2: Schematische weergave van de specifieke componentgerichte diagnose 

 

1.3 Energetische karakterisering 
 

Hoewel in dit rapport specifiek de nadruk wordt gelegd op de schade-analyse en bouwfysische 

karakterisering vormt de energetische karakterisering van het gebouw eveneens een onderdeel van de 
methodologie. Voor een goede indruk van de bestaande toestand van het gebouw is een goede indruk 

van de energetische prestatie van het gebouw immers onmisbaar. Concreet betekent dit dat op basis 

van de typologische karakterisering (opbouw van de betreffende component) de energetische prestatie 
van een component wordt bepaald. De energetische karakterisering volgt grotendeels de methodologie 

zoals deze geïmplementeerd is in de Energie Advies Procedure [Loncour et al. 2003]. Echter, op 

plaatsen waar deze methodologie tekort schiet worden aanvullende systemen toegepast. 
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2 Vloeren en plafonds 
 

Met betrekking tot de renovatie van vloeren en plafonds worden achtereenvolgens de 
elementaire randvoorwaarden geanalyseerd, een typologische karakterisering en een beoordeling van 

de bestaande toestand uitgevoerd. Figuur 3 toont een schematische weergave van de aspecten die bij 

de elementaire randvoorwaarden worden geëvalueerd. Deze analyse is in principe toepasbaar op alle 

type vloeren. De evaluatie en renovatie van keldervloeren en kelders valt buiten de scope van dit 
document en hiervoor wordt verwezen naar [WTCB Dossiers 2009/2, katern 18]. 

De historische waarde en het feit of de vloer dient te worden behouden, wordt beschouwd. 

Vloeren behoren tot de binnenruimte van het gebouw, waardoor doorgaans de enige wettelijke 
bepalingen/beperkingen liggen op het vlak van cultuurhistorische waarde. Wanneer de vloer 

onderdeel is van een beschermd gebouw gelden striktere beperkingen en bepalingen. Voor additionele 

informatie in deze gevallen wordt verwezen naar Kader Beschermd Gebouw. 

 

 
Figuur 3: Analyse van de elementaire randvoorwaarden bij een vloerrenovatie 
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 Behalve de cultuurhistorisch waarde is het ook mogelijk dat de vloer aan andere voorwaarden is 
onderworpen waardoor de afwerking, al dan niet aanwezig aan de boven- en/of onderzijde, niet mag 

worden verwijderd of deze zichtbaar moet blijven. Ook buiten de wettelijke bepalingen kunnen er 

randvoorwaarden bestaan, opgelegd door de bouwheer zelf, waaraan de voorgestelde interventies 

dienen te voldoen, bijvoorbeeld omwille van esthetische overwegingen (de wens om waardevolle of 
mooie vloerbekledingen of plafondbekledingen te bewaren). Ofwel omwille van praktische 

overwegingen zoals de aanwezigheid van een te behouden trap, ofwel omwille van technische 

overwegingen, zoals stabiliteit (bijvoorbeeld wanneer het niet mogelijk is een vloer uit te graven, 
wegens aantasting van de stabiliteit van het gebouw). Hierbij dient men de volgende punten te 

analyseren: 

• Is ophoging van de vloer mogelijk? 

• Is verlaging van het plafond mogelijk? 

• Mag de/het gehele vloer/plafond worden afgebroken? 

• De vloerbekleding/plafondbekleding mag worden verwijderd? 

• De vloerbekleding/plafondbekleding moet behouden blijven, maar mag aan het zicht 

onttrokken worden. 

• De vloerbekleding/plafondbekleding mag gedemonteerd worden, met het oog op 

terugplaatsing aan het einde van de werken. 

 

2.1 Typologische karakterisering 
 

 In Figuur 4 wordt de typologische en energetische karakterisering van een vloer weergegeven. 

Hierbij wordt allereerst de locatie van de vloer in het gebouw beschouwd. Wanneer er wordt 
gesproken over vloeren, wordt steeds het scheidende horizontale element tussen twee ruimtes 

aangegeven. Met vloer wordt dus ook het plafond aan de onderzijde van die vloer bedoeld. 

 Met respectievelijk aangrenzend verwarmde ruimte (AVR) en aangrenzend onverwarmde 
ruimte (AOR) worden ruimtes bedoeld zoals deze gedefinieerd zijn in Bijlage V. Bepalingsmethode 

voor het primair energiegebruik van woongebouwen. [Vlaams Energieagentschap 2014]. 

Tevens wordt hierbij telkens de toestand na de renovatie beschouwd.  

 Met betrekking tot de locatie van de vloer is er sprake van de volgende opties: 

• Vloer op volle grond: In dit geval is een thermische analyse noodzakelijk, en is een 

gepaste thermische isolatiemaatregel gewenst. Thermische isolatie is mogelijk vooral aan 

de bovenzijde van de vloer, rekening houdend met eventuele cultuurhistorische en 

technische beperkingen (behoud en zichtbaar laten van de vloer). Soms stelt men in oude 

Beschermd Gebouw 

 

In het geval van een beschermd gebouw zijn alle werken onderworpen aan bindende adviezen 
van Onroerend Erfgoed, en worden deze betoelaagd. Of een gebouw is opgenomen in het 

inventaris Onroerend Erfgoed worden opgezocht in www.inventarisonroerenderfgoed.be. 

Indien dit het geval is, bestaat de wettelijke verplichting tot het opvragen van niet-bindend 
advies bij Onroerend Erfgoed. Deze gebouwen zijn vrijgesteld van een aantal wettelijke 

verplichtingen (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/rechtsgevolgen).  

Vanuit het Vlaams Gewest is er geen subsidie voorzien voor het onderhoud/restauratie van 

authentieke onderdelen van dergelijke gebouwen.  
Wanneer een gebouw opgenomen is in een andere cultuurhistorische inventaris (gemeentelijk, 

provinciaal), hetgeen afhankelijk is van de gemeente, gelden binnen deze systemen regels (die 

niet uniform zijn over Vlaanderen) die opgevraagd dienen te worden bij de gemeentelijke 
administratie. Soms is er overheidssteun verbonden aan onderhouds- of restauratiewerken aan 

geïnventariseerde constructiedelen of gebouwcomponenten. Sommige overheden koppelen 

steun aan onderhoud/restauratie aan gebouwen op de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, 

zonder dat deze overheid een eigen inventaris heeft opgesteld. 
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gebouwen vast dat er geen draagvloer op volle grond is voorzien, waardoor een ophoging 

van de vloer niet strikt noodzakelijk is. 

• Vloer boven een kruipruimte of onverwarmde ruimte (kelder, onverwarmde kamers, 

garage): Een thermische analyse en een gepaste isolatiemaatregel is noodzakelijk.  

o In het geval van een gewelfde onverwarmde ruimte onder de vloer wordt 

thermische isolatie bij voorkeur boven op de vloer aangebracht.  

� Een isolatie onder het gewelf aanbrengen is theoretisch mogelijk, waarbij 
het belangrijk is dat de buitenkant van de muren, waarop het gewelf steunt, 

ook geïsoleerd worden.  

� Thermische isolatie op het gewelf is preferabel rekening houdend met de 
technische moeilijkheden, zoals de moeilijkheid om gebogen vormen goed 

te isoleren, en om vochtproblemen in gewelven goed op te lossen. 

o Bij een lichtere vloerconstructie is een isolatie aan de onderkant van de vloer 
(eventueel tussen houten balken) het eenvoudigst te realiseren, indien geometrische 

beperkingen dit toelaten. In dit geval wordt de draagstructuur aan het zicht 

onttrokken, en dient men zich ervan te vergewissen dat er geen schade meer kan 

optreden aan de draagstructuur (doorgaans vocht dat via de ondersteuning van de 
draagstructuur die draagstructuur aantast). Een vochtdiagnose van de 

ondersteunende structuur is dan noodzakelijk, evenals aangepaste interventie. Voor 

specifieke informatie met betrekking tot de renovatie van kelders wordt verwezen 
naar [Pien et al. 2009] 

• Verdiepingsvloer grenzend aan een onverwarmde ruimte (zoldervloer): Een thermische 

analyse dient worden uitgevoerd en thermische isolatie dient te worden toegepast. Bij 

voorkeur wordt de vloer langs de bovenkant geïsoleerd, een isolatie aan de onderkant is 
eveneens mogelijk.  

• Verdiepingsvloer aan de bovenzijde grenzend aan de buitenomgeving (uitkraging): Een 

thermische analyse is vereist, welke verder in dit rapport wordt toegelicht., en tevens 

dient een gepaste isolatiemaatregel worden gerealiseerd. Een isolatie aan de onderkant 

van de vloer is technisch het eenvoudigst te realiseren. In dit geval wordt de 
draagstructuur aan het zicht onttrokken, en dient men te beoordelen dat er geen schade 

aan de draagstructuur kan optreden (doorgaans vocht dat via de ondersteuning van de 

draagstructuur die draagstructuur aantast). Een vochtdiagnose van de ondersteunende 
structuur is in dit geval noodzakelijk, evenals een aangepaste interventie. Deze 

onderdelen komen later in dit rapport aan bod. 

• Verdiepingsvloer tussen twee verwarmde ruimtes: Een thermische analyse is niet 

noodzakelijk, en thermische isolatie is niet nodig, omdat er geen energieverliezen 
optreden door dit constructiedeel. Mogelijke pathologieën blijven echterrelevant, niet 

direct gerelateerd aan de thermische isolatie, maar betreffende de algemene renovatie van 

het gebouw. Om akoestische redenen kan gekozen worden de verdiepingsvloer toch te 

isoleren. 
 

Voor de toepassing van specifieke isolatiemaatregelen en de relatie tussen 

interventiemaatregelen toegepast op de vloer en de gevel wordt verwezen naar RenoFase WP2 
[Steskens et al. 2014]. Onafhankelijk van de toegepaste oplossing dient men er rekening mee te 

houden dat het aanbrengen van een thermische isolatie eventuele pathologiëen kan versterken. 

Derhalve is het vereist om alvorens een thermische isolatie toe te passen bestaande pathologieën te 

verhelpen door een correcte interventie en remediëring. 
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Locatie van de vloer

- Verdiepingsvloer tussen twee verwarmde ruimtes

- Vloer op volle grond

- Vloer boven een kruipruimte of onverwarmde 

ruimte (kelder)

- (Verdiepings)vloer aan de bovenzijde grenzend 

aan de buitenomgeving (bijv. uitkraging)

- Verdiepingsvloer grenzend aan een onverwarmde 

ruimte (zoldervloer)
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nee

Energetische karakterisering

 
Figuur 4: Typologische en energetische karakterisering van een vloer 

 

2.2 Energetische karakterisering 

 
Na vaststelling van de locatie en aangrenzende ruimtes van de vloer, wordt de aanwezigheid 

van thermisch isolatie geëvalueerd. Wanneer thermische isolatie in de vloer aanwezig is, wordt de 

aanwezigheid van reflecterende folie bekeken, en dikte van het isolatiepakket vastgesteld. Indien 
thermische isolatie niet aanwezig is, dit onbekend is, of de isolatiedikte niet kan worden bepaald 

wordt het type draagvloer bepaald, i.e. ofwel licht (bijv. hout) ofwel zwaar (bijv. beton). 

Op basis van de in Figuur 4 gepresenteerde methodologie wordt de energetische prestatie van 
de bestaande vloerconstructie beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Tabel V1 tot en met 

Tabel V5 [Loncour et al. 2003b] [ISSO Publicatie 82.1 2011]. 

 
Tabel V1: Rc-waarde voor zware vloerconstructie indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig 

[Loncour et al. 2003b] 

Type Opbouw Rc 
[m2K/W] 

Gegoten betonvloer  Gegoten beton (d≥10cm) 0.25 

Betonvloer met holle elementen  Holle betonnen vloerplaat (d≥12cm) 0.31 

Vloer bestaande uit bakstenen elementen Potten en balken (d≥8cm) 0.27 
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Zware vloer (ongedefinieerd) Samenstelling onbekend 0.27 

 
Tabel V2:Rc-waarde voor lichte vloerconstructie indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig [Loncour 

et al. 2003b] 

Type Opbouw Rc 

[m2K/W] 

Vloerconstructie met afwerking aan onderzijde Houten vloer – houten balken – plafond 0.44 

Vloerconstructie zonder afwerking  Houten vloer – houten balken 0.27 

 

Tabel V3: Rc-waarde indien isolatiedikte minder is dan 40mm [ISSO Publicatie 82.1 2011] 

Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W] 

Spouw Geen spouw/onbekend 

10 0.57 0.40 

20 0.82 0.65 

30 1.07 0.90 

Voor tussenliggende isolatiedikten naar beneden afronden op hele tientallen 
 

Tabel V4: Rc-waarde indien isolatie dikte 40mm of meer is [Loncour et al. 2003b] 

 Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W] 

40 1.15 

50 1.40 

60 1.65 

70 1.90 

80 2.15 

90 2.40 

100 2.65 

110 2.90 

120 3.15 

130 3.40 

140 3.65 

150 3.90 

160 4.15 

170 4.40 

180 4.65 

190 4.90 

200 5.15 

210 5.40 

220 5.65 

230 5.90 

Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen 

 
Tabel V5: Rc-waarde isolatie bestaande uit reflecterende folies [ISSO Publicatie 82.1 2011] 

 Rc [m
2K/W] 

Reflecterende folie 1.0 

Thermokussen 1.50 
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2.3 Beoordeling van de bestaande toestand 
 

 Zoals het schema in Figuur 3 weergeeft volgt na de typologische karakterisering van de vloer 

de beoordeling van de bestaande toestand welke bestaat uit een schade-analyse en een bouwfysische 

analyse.  

2.3.1 Schade-analyse 

 

Figuur 5 presenteert een overzicht van de schade-analyse en bouwfysische analyse van een bestaande 
vloer, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in de analyse van het plafond of de 

plafondbekleding (aan de onderzijde van de vloer), de vloerbekleding aan de bovenzijde van de vloer, 

en van de draagstructuur. 
 

 
Figuur 5: Schematische weergave van de schade- en bouwfysische analyse van een vloer 

 

 Een evaluatie van de plafondbekleding, vloerbekleding en draagstructuur wordt uitgevoerd 
volgens respectievelijk Tabel 1, Tabel 2, en Tabel 3. Op basis van een aantal prestatie-indicatoren 

(onderverdeeld per rij) wordt afhankelijk van het type constructie (onderverdeeld per kolom) een 

gedetailleerde diagnose uitgevoerd. Voor aanvullende analyses wordt per prestatie-indicator verwezen 
naar de betreffende referentiedocumenten. 
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Tabel 1: Diagnose van de plafondbekleding 
Plafondbekleding Vals plafond Bepleistering 

Aanwezigheid 

schade/degradatie 

Bijvoorbeeld schade door slechte ophanging. Bijvoorbeeld mogelijke schade ten gevolge van bevochtinging door vochtinfiltratie 

Aanwezigheid van 

scheuren 

Bijvoorbeeld scheuren ter hoogte van de aansluiting tussen de afwerking 

(gipskartonplaten) door hygrothermische uitzetting 

Scheuren zijn doorgaans een gevolg van bewegingen van de draagstructuur. Het is 

mogelijk dat scheurvorming gerelateerd is aan hygrothermische expansie in dit geval 

manifesteert zich dit ook in andere pathologieën. Tevens is het mogelijk dat 

scheurvorming optreedt ter hoogte van de aansluitingen tussen twee verschillende 

materialen in de ondergrond van de bepleistering (bijvoorbeeld door het ontbreken van 

een wapeningsnet in de bepleistering) 

Hechting van de pleister  Verminderde hechting en/of loslatend pleisterwerk kan worden veroorzaakt door 

bewegingen van de ondergrond, ook door hygrische expansie. Een vochtdiagnose is 

noodzakelijk om de specifieke oorzaak vast te stellen. Additionele aandacht dient te 

worden besteed als scheurvorming optreedt ter plaatse van bouwknopen. Ook het 

ontbreken van een hechtingsprimer op gladde elementen (bijvoorbeeld beton) kan 

leiden tot hechtingsproblemen (voor additionele informatie wordt verwezen naar WTCB 

Tijdschrift artikels 2001/3 [Grégoire 2001] en 2003/4 [Grégoire 2003]  

Afschilferen van verf  Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie) of 

koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele inspectie is vereist. Ook 

een te vochtig binnenklimaat met een gebrek aan ventilatie kan aanleiding geven tot 

schade. 

Biologische aantasting Voor additionele informatie met betrekking tot biologische aantasting  wordt verwezen 

naar WTCB Technische Voorlichting 180 [Verougstraete 1990] 

Aanwezigheid van 

schimmel 

Additionele informatie betreffende schimmelvorming en condensatie kan worden terug-

gevonden in WTCB Tijdschrift artikel 2000/4 [Hoste 2000] 

Condens  

 
Tabel 2: Analyse van de vloerbekleding 

Vloerbekleding Steenachtige vloerbekleding Houten vloerbekleding Kunststof vloerbekleding1 

Aanwezigheid 

schade/degradatie 

Met betrekking tot de analyse van schade ten gevolge van 

beweging van de ondergrond wordt verwezen naar 

WTCB Technische Voorlichting 216 [Pollet 2000] 

Met betrekking tot de analyse van schade ten gevolge van 

beweging van de ondergrond wordt verwezen naar 

WTCB Technische Voorlichting 216 [Pollet 2000] 

Met betrekking tot de analyse van schade ten gevolge van 

beweging van de ondergrond wordt verwezen naar 

WTCB Technische Voorlichting 216 [Pollet 2000] 

Verzakkingen Doorgaans het gevolg van bewegingen van een of 

meerdere lagen onder de vloerbekleding. Een 

scheuranalyse is aanbevolen. 

 

Dikwijls veroorzaakt door bewegingen in de 

draagstructuur of vochtproblemen. Een correcte diagnose 

(stabiliteit en bouwfysisch) van de draagstructuur ter is 

vereist. 

 

Vervormingen Met betrekking tot soepele vloerbekledingen zijn typische 

schadegevallen rimpelvorming ten gevolge van scheuren 

in de ondergrond WTCB Tijdschrift 2003/3 [Wagneur 

2003]. Betreffende hars gebonden vloeren komt typisch 

blaasvorming ten gevolge van de aanwezigheid van vocht 

onder de vloerbedekking voor. 

Scheurvorming  

Hechting Voor additionele informatie wordt verwezen naar WTCB 

Infofiche 54 [Van den Bossche 2011] 

Voor additionele informatie wordt verwezen naar WTCB 

Tijdschrift 1993/3 [Hoste G. 1993] 

 

Zoutuitbloeiingen Bij vloeren op volle grond worden deze doorgaans 

veroorzaakt door opstijgend vocht uit de ondergrond dat 

via de gewelven of grond naar de dekvloer en 

vloerbekleding wordt getransporteerd, alwaar het vocht 

uitdroogt. Bij vloeren op een draagstructuur wordt dit 

doorgaans veroorzaakt door infiltratie ter plaatse van de 

oplegging (bouwknoop). Verwijdering van de 

  

Vochtvlekken   

Verpoedering   
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vloerbedekking in combinatie met het aanbrengen van 

een vochtkering is aanbevolen [Mahieu 2004] 

Biologische aantasting    

Schimmelgroei Voorkomend bij de oplegging van de vloer duidt dit 

doorgaans op een koudebrug. Een aanvullende 

bouwfysische analyse is vereist. 

Aanwezig bij de oplegging van de vloer duidt dit 

doorgaans op een koudebrug of vochtbrug. Een 

aanvullende bouwfysische analyse is vereist. 

Kunststof vloer-bekleding is damp- en waterdicht hetgeen 

verband kan hebben met de aanwezigheid van condens 

en/of schimmel. Condens of schimmelvorming ter plaatse 

van een bouwknoop kan het gevolg zijn van een 

koudebrug. De aanwezigheid van een muffe geur of een 

gedegradeerde vloerbekleding wordt doorgaans 

veroorzaakt door een vochtprobleem onder de 

vloerbekleding 

Condens 

Houtrot  Dikwijls het gevolg van een continue en intensieve 

bevochtiging van de constructie. Een vochtdiagnose van 

de ondersteunende constructie is noodzakelijk  

 

1 Kunststofvloeren worden doorgaans ingedeeld in soepele vloeren (rubber, linoleum, PVC, kurk, etc.) en hars gebonden (gegoten) vloeren (epoxy, PMMA, PVC, etc.) 

 
Tabel 3: Evaluatie van de draagstructuur 

Draagstructuur Geen Hout Stalen balken Bakstenen of keramische 

gewelven (in combinatie 

met stalen draag-

structuur) 

Bakstenen of keramische 

gewelven (gemetst) 

Betonnen draagstructuur 

Aanwezigheid 

schade/degradatie 

      

Verzakkingen De vloerbedekking is 

geplaatst op de dekvloer of 

gestabiliseerd zandbed op 

volle grond. Verzakkingen 

kunnen optreden bij 

onvoldoende verdichting 

van de dekvloer tijdens de 

plaatsing, of uitspoeling 

van de grond. In dit geval 

wordt verwijdering van de 

vloer aanbevolen. 

 

Verzakking ter hoogte van 

een oplegging (een 

balkkop die lager ligt dan 

de ernaast gelegen balken) 

Vastgesteld dient te 

worden of de verzakking 

het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. 

houtrot), of van een 

stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging, 

of onvoldoende 

samenhangende dekvloer 

Verzakking ter hoogte van 

een oplegging (een 

balkkop die lager ligt dan 

de ernaast gelegen balken) 

Vastgesteld dient te 

worden of de verzakking 

het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. 

corrosie), of van een 

stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. 

 Analyse van de 

draagstructuur dient 

worden uitgevoerd. 

Vaststelling van 

verzakking, 

scheurvorming. 

Scheurvorming in het 

gewelf, waarbij de twee 

gewelfschelpen niet ten 

opzicht van elkaar 

verschoven zijn is 

doorgaans minder 

problematisch. Additionele 

analyse is vereist wanneer 

er sprake is van 

verschuiving van beide 

elementen.  

Vastgesteld dient te 

worden of de verzakking 

het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. 

corrosie), of van een 

stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. 

(1) Bij een 

stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging, 

zich doorgaans 

manifesterend in scheuren 

in de ondersteunende 

constructie, is opvulling 

van de vloer aanbevolen. 

(2) Bij intensieve 

aantasting en verzakking 

en verminderd 

draagvermogen is 

vervanging en/of 

betonherstelling vereist. 

Vervormingen  Wanneer er geen sprake is 

van een direct 

stabiliteitsprobleem hebben 

Wanneer er geen sprake is 

van een direct 

stabiliteitsprobleem hebben 

De oorzaak van 

vervormingen en scheuren 

dient te worden vastgesteld 

Doorgaans is het risico op 

vervormingen van 

betonvloeren gering 
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Trillingen [Mertens 

2001] 

 vervormingen en/of 

trillingen niet direct 

technische consequenties. 

Enkele wanneer de vloer 

aanzienlijk meer belast 

wordt na de renovatie, is 

versterking aangewezen. 

Indien de vervormingen 

veroorzaakt wordt door een 

vochtprobleem is een 

aanvullende analyse vereist 

vervormingen en/of 

trillingen niet direct 

technische consequenties. 

Enkele wanneer de vloer 

aanzienlijk meer belast 

wordt na de renovatie, is 

versterking aangewezen. 

waarbij het belangrijk is 

vast te stellen of deze al in 

de initiële situatie 

aanwezig was. Wanneer 

vervormingen in de 

gewelven aanwezig zijn 

zonder aantasting van de 

stalen balken of 

vloerstructuur (resulterend 

in stabiliteitsproblemen) is 

de kans groot dat deze al 

aanwezig waren en 

voornamelijk veroorzaakt 

zijn door de geringe trek- 

of buigsterkte van het 

metselwerk. Additionele 

aandacht dient te worden 

besteed aan scheurvorming 

in de lengterichting van de 

gewelven (mogelijk 

stabiliteitsprobleem). 

Scheurvorming in de 

dwarsrichting is doorgaans 

minder cruciaal. 

Wanneer er geen sprake is 

van een direct 

stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of 

trillingen niet direct 

technische consequenties. 

Enkele wanneer de vloer 

aanzienlijk meer belast 

wordt na de renovatie, is 

versterking aangewezen. 

Scheurvorming  De oorzaak van de 

scheurvorming dient 

worden vastgesteld: kan 

worden veroorzaakt door 

vochtschade, vorstschade 

(in onverwarmde ruimtes), 

onvoldoende 

draagvermogen, of zetting. 

Bij scheuren loodrecht of 

schuin op de as van de balk 

is absoluut 

versteviging/vervanging 

vereist. Bij scheuren 

parallel aan de as is een 

additionele stabiliteits-

analyse aanbevolen op 

basis waarvan 

versterking/vervanging 

besloten kan worden. 

 Scheurvorming komt 

relatief frequent voor in 

betonconstructies: (1) een 

relatief fijn net van 

scheuren kan duiden op 

een alkali-silicareactie zich 

eveneens manifesterend in 

een okerverkleuring van 

het beton, hetgeen leidt tot 

vervanging. (2) Regelmatig 

verdeelde scheuren van 

beperkte omvang loodrecht 

op de as van de balk, welke 

doorgaan minder 

problematisch zijn, mits er 

geen sprake is van 

waterinfiltraties, 

roestverkleuring, etc. (3) 

Relatief brede scheuren 

zich manifesterend in een 

stabiliteitsprobleem [Pollet 

2007] 

Corrosie  Corrosie van de 

muurankers kan optreden: 

(1) oppervlakkige corrosie 

van het muuranker zonder 

loskomen van de balk is 

doorgaans geen probleem. 

Vervanging van het 

aangetaste muuranker en 

het aanbrengen van een 

bescherming ter plaatse 

van het nieuwe anker is 

voldoende. (2) Bij corrosie 

van een muuranker 

inclusief 

aantasting/loskomen van 

De aard van de corrosie 

dient te worden 

geanalyseerd: (1) 

Intensieve corrosie aan de 

balkkoppen (bijv. 

manifesterend in 

delaminatie bij gewalste 

profielen) duidt op een 

ernstig vochtprobleem ter 

plaatse van de balkkop in 

de ondersteunende 

constructie. Aanvullende 

diagnose is vereist. (2) 

Oppervlakkige corrosie 

verspreid over de balk is 

  Bij corrosie van de 

betonwapening is analyse 

van de locatie van de 

corrosie vereist: (1) Ter 

plaatse van een 

bouwknoop, mogelijk 

gerelateerd aan 

waterinfiltratie ter plaatse 

of een (geringe) 

koudebrug. (2) Aan het 

betonoppervlak, 

veroorzaakt door een lage 

betondekking 

gecombineerd met een 

hoge vochtbelasting. (3) 
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het uiteinde van de balk is 

vervanging/herstelling van 

de balk vereist 

dikwijls gerelateerd aan het 

binnenklimaat. (3) 

Oppervlakkige corrosie ter 

plaatse van de oplegging is 

dikwijls het gevolg van een 

koudebrug. Aanvullende 

analyse is aanbevolen. 

Corrosie in combinatie met 

afstoting van het beton, 

duidend op aantasting van 

de betonwapening ten 

gevolge van vocht- of 

andere belasting (vorst, 

chloriden, etc.) Additionele 

analyse en betonherstelling 

is vereist. In het geval van 

(vermoedelijke) corrosie 

van de betonwapening is 

additionele analyse altijd 

vereist [Pollet 2007] 

Corrosie van 

betonwapening 

(WTCB Technische 

Voorlichting 231 

[Pollet 2007] 

      

Zoutuitbloeiingen Aandacht dient te worden 

besteed aan mogelijke 

vochtproblemen bijv. door 

het ontbreken van een 

vochtkering. 

De oorzaak dient worden 

vastgesteld: kan worden 

veroorzaakt door 

vochtschade en gerelateerd 

aan onvoldoende 

draagvermogen, of zetting 

 Het risico op 

materiaalschade aan de 

gewelven is doorgaans 

gering omwille van het feit 

dat deze geen direct 

contact maken met andere 

delen (gevels, etc.). 

Wanneer er sprake is van 

uitbloeiingen of andere 

materiaalschade is 

aanvullende analyse 

vereist. 

De oorzaak dient worden 

vastgesteld: kan worden 

veroorzaakt door 

vochtschade en gerelateerd 

aan onvoldoende 

draagvermogen, of zetting 

 

Kalkuitbloeiingen  Duidend op 

waterinfiltraties en gepaard 

gaande met een verlaging 

van de alkaliteit van het 

beton, op termijn 

resulterend in 

wapeningscorrosie. 

Verpoedering  Verpoedering en/of 

afstoting van beton zonder 

wapeningscorrosie: 

veroorzaakt door alkali-

silicareacties, zouten of 

vorst, hetgeen vastgesteld 

dient te worden door 

aanvullend onderzoek.  

Biologische aantasting Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop 

duidt dit doorgaans op een 

vochtprobleem ter plaatse 

van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over 

een (groter) oppervlak is 

dit dikwijls gerelateerd aan 

de binnen-

klimaatcondities. 

Aanvullende analyse en 

diagnose is in alle gevallen 

vereist. 

  De oorzaak dient worden 

vastgesteld: kan worden 

veroorzaakt door 

vochtschade en/of binnen-

klimaatcondities. 

Aanvullende analyse en 

diagnose is in alle gevallen 

vereist. 

Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop 

duidt dit doorgaans op een 

vochtprobleem ter plaatse 

van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over 

een (groter) oppervlak is 

dit dikwijls gerelateerd aan 

de binnen-

klimaatcondities. 

Aanvullende analyse en 

diagnose is in alle gevallen 

vereist. 

Schimmelgroei   

Condens   
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Sporen van incidentele 

aantasting 

 Indien de incidentele 

aantasting (bijv. door brand 

of vocht) geen gevolgen 

heeft voor de stabiliteit of 

gerelateerde problemen 

met zich meebrengt is 

versterking/vervanging niet 

meteen noodzakelijk. 

    

Aanwezigheid 

metalen ankers 

 Muurankers zijn 

noodzakelijk voor de 

stabiliteit van de vloer en 

gevel. Hierbij is het 

belangrijk dat geverifieerd 

wordt dat de ankers onder 

voldoende spanning staan 

teneinde deze de krachten 

kunnen opnemen en 

verdelen. Additionele 

aandacht dient worden 

besteed aan mogelijk 

corrosie van de 

muurankers 
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2.3.2 Bouwfysische diagnose 

 

Een goede bouwfysische diagnose van een vloer is belangrijk wanneer de vloer het beschermde 

volume van het gebouw begrenst. In dit geval is het mogelijk dat door het temperatuurverschil tussen 
de binnen- en buitenomgeving of respectievelijk de onverwarmde ruimte inwendige condensatie kan 

optreden. Additionele aandacht dient besteed te worden aan de klimatologische condities waaraan de 

vloer grenst.  

Tevens is de bouwfysische diagnose van keldervloeren en vloeren op volle grond belangrijk. 
Door het ontbreken van een vocht- en/of dampscherm is het mogelijk dat vocht in de vloerconstructie 

terecht komt, waardoor degradatie kan optreden. Bij verdiepingsvloeren die het beschermde volume 

van het gebouw niet begrenzen is een bouwfysische diagnose minder cruciaal, behalve ter plaatse van 
de bouwknoop, bijvoorbeeld de aansluiting van de verdiepingsvloer met de gevel.  

 
Tabel 4: Bouwfysische analyse van een vloer 

Prestatie-indicator Plafond(bekleding) Vloerbekleding Draagstructuur 

Binnenklimaatcondities Binnenklimaatcondities in 

onderliggende ruimte 

Binnenklimaatcondities in 

bovenliggende ruimte 

Aansluiting met andere 

constructiedelen 

Aanwezigheid van 

koudebruggen 

Afdichting doorvoer van 

leidingen 

   

Aanwezigheid van leidingen, 

technische voorzieningen 

Aanwezigheid van leidingen 

onder de vloer 

Aanwezigheid van leidingen op 

de vloer (bijv. vloer-

verwarming) of onder de vloer 

(bijv. rioleringen) 

 

Aanwezigheid van vocht- of 

dampscherm 

In het geval de vloer het 

beschermde volume begrenst: 

Aanwezigheid van een 

dampscherm of dampremmende 

lagen 

In het geval de vloer het 

beschermde volume begrenst: 

Aanwezigheid van een 

dampscherm of dampremmende 

lagen 

In het geval van een vloer op 

volle grond: Aanwezigheid van 

een vochtscherm  

Aanwezigheid van 

vochtbruggen 

 
 

 

  



20 

 

3 Schrijnwerk en beglazing 
 

Met betrekking tot de renovatie van schrijnwerk en beglazing wordt eenzelfde methodologie 
gehanteerd als voor de renovatie van vloeren en plafonds, gepresenteerd in Paragraaf 2. 

Achtereenvolgens worden de elementaire randvoorwaarden, een typologische karakterisering en een 

beoordeling van de bestaande toestand uitgevoerd. Een schematische weergave van de aspecten die 

bij de elementaire randvoorwaarden worden geëvalueerd is weergegeven in Figuur 6.  
De historische waarde en het feit of een element behouden dient te worden omwille van het 

uitzicht van het gebouw wordt beschouwd. Wanneer het schrijnwerk en de beglazing onderdeel is van 

een beschermd gebouw gelden striktere beperkingen en bepalingen waarvoor wordt verwezen naar het 
Kader Beschermd Gebouw (Hoofdstuk 2). 

 

 
Figuur 6: Analyse van de elementair randvoorwaarden voor renovatie van schrijnwerk en beglazing 

 
 Op basis van de uitgevoerde analyse zijn er verschillende scenario’s mogelijk voor de renovatie 

van ramen en deuren: 

• Vervanging van het gehele schrijnwerk en beglazing 

• Het behoud van het vaste kozijn met vervanging van de bewegende delen en beglazing 

• Vervanging van de beglazing met behoud van het schrijnwerk waarbij eventueel een 

aanpassingsprofiel wordt toegepast indien de bestaande glassponning de plaatsing van de 

nieuwe (dikkere) beglazing niet toelaat. 

• Verbetering van de luchtdichtheid van de aansluiting van het schrijnwerk en het 

metselwerk. 

• Het plaatsen van een dubbel venster, waarbij het oorspronkelijke venster wordt behouden 

• Toepassing van een oplegbeglazing of voorzetraam welke bevestigd is aan het 

oorspronkelijke schrijnwerk met behoud van de originele beglazing 

• Tevens is het mogelijk de luchtdichtheid van het schrijnwerk te verbeteren door 

bijvoorbeeld de afdichting tussen bewegende en vaste delen aan te passen.  
 

 In dit rapport worden bovenstaande mogelijkheden en de voor- en nadelen van elke optie niet in 

detail beschouwd. De doelstelling is om op basis van een gestructureerde methodologie de 
randvoorwaarden voor behoud of vernieuwing van het schrijnwerk te beschouwen. Echter, ook buiten 

de wettelijke bepalingen kunnen er randvoorwaarden bestaan, waaraan de voorgestelde interventies 

dienen te voldoen, bijvoorbeeld omwille van esthetische redenen.  
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3.1 Typologische en energetische karakterisering 
 

 In Figuur 7wordt de typologische en energetische karakterisering van vensters en deuren 
weergegeven. Hierbij wordt de locatie van het venster of de deur in het gebouw beschouwd:  

• Een venster of deur dat/die het beschermde volume begrenst en grens aan de 

buitenomgeving: In dit geval is een thermische analyse noodzakelijk, en dient een gepaste 

thermische isolatiemaatregel te worden uitgevoerd, waarbij een hygrothermische analyse 

(zoals het risico op oppervlaktecondensatie) wordt uitgevoerd. 

• Een venster of deur grenzend aan een onverwarmde ruimte (veranda, onverwarmde 

kamers, garage). 

• Een venster of deur grenzend aan een onverwarmde ruimte en de buitenomgeving: Een 

thermische analyse vereist, en tevens dient een gepaste isolatiemaatregel worden 

gerealiseerd. 

• Een gevelopening bestaande uit glazen bouwstenen grenzend aan de buitenomgeving: 

Een thermische analyse vereist, en tevens dient een gepaste isolatiemaatregel worden 

gerealiseerd.  

• Een gevelopening bestaande uit een opaak paneel grenzend aan de buitenomgeving Een 

thermische analyse vereist, en tevens dient een geschikte isolatiemaatregel worden 
gerealiseerd. 

 

 



22 

 

1

Type en locatie van het element

- Gevelopenin g met een opaak paneel

- Venster/deur grenzend aan de buitenomgeving

- Venster/deur grenzend aan een onverwarmde 

ruimte (veranda)

- Gevelopenin g bestaande uit glazen bouwstenen

- Venster/deur grenzend aan een onverwarmde 

ruimte en de buitenomgeving (kelderraam)

Typologische karakterisering

Energetische karakterisering

Type kozijn:

Hout/kunststof

Thermisch onderbroken metaal

Metaal (niet-thermisch onderbroken)

Type beglazing:

Drievoudig glas HR

HR++

HR+

HR

Dubbel glas

Voorzetraam

Enkel glas

Grenst de 

buitenzijde van glas 

aan buiten-

omgeving?

Type deur:

Hout/kunststof

Metaal

Grenst de 

buitenzijde van glas 

aan buiten-

omgeving?

Indien de U-waarde (Ug) 

en g-waarde van het glas  

onbekend zijn, bepaal Ug 

volgens tabel R1

Indien de U-waarde van 

het glas (Ug) onbekend is, 

bepaal Ug volgens 

tabel R2

Bepaal U-waarde 

van het venster 

volgens tabel R3

Venster Deur

ja nee

Is in de deur een 

beglazing aanwezig?

ja

nee

ja nee

Bepaal U-waarde 

van de deur volgens 

tabel D1

Bepaal U-waarde 

van de deur volgens 

tabel D2

 
Figuur 7: Typologische en energetische karakterisering van vensters en deuren 

 

 

 
 

 

 Afhankelijk van het type en de locatie van het element wordt aan de hand van het schema de 
opbouw vastgesteld. Tevens wordt op basis van tabellen R1, R2 en R3, en D1 en D2, en P1 de 

thermische prestaties van respectievelijk vensters en deuren bepaald. In het geval van een combinatie 

van beide elementen, bijvoorbeeld wanneer in de deur een beglazing aanwezig is, wordt allereerst de 
U-waarde van de afzonderlijke delen bepaald, waarna een oppervlakte gewogen U-waarde voor het 

totale element wordt berekend en het warmteverlies ten gevolge van de aansluiting tussen kozijn en 

beglazing in rekening wordt gebracht. 
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Tabel R1: U-waarde (Ug) en zontoetredingsfactor (gg┴) voor verschillende type glas [Loncour et al. 2003b; 

Loncour et al. 2003c] 

Type glas Ug 

[W/(m2K)] 

gg┴ [-] 

Enkelglas 5.7 0.85 

Standaard dubbel glas (dikte luchtspouw onbekend) 3.6 0.75 

Standaard dubbel glas (4mm luchtspouw) 3.6 0.75 

Standaard dubbel glas (8mm luchtspouw) 3.1 0.75 

Standaard dubbel glas (12mm luchtspouw) 2.9 0.75 

Standaard dubbel glas (15mm luchtspouw) 2.8 0.75 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (dikte luchtspouw onbekend) 2.3 0.65 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (12mm luchtspouw) 2.0 0.65 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (15mm luchtspouw) 1.8 0.65 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (gasvulling) 1.7 0.65 

Drievoudige beglazing 2.3 0.60 

Glas met zonwerende coating 1.7 0.60 

Glazen bouwstenen 3.5 0.75 

Dakkoepel (enkelglas) 5.6 0.85 

Dakkoepel (dubbel glas) 2.8 0.75 

Dakkoepel (drievoudige beglazing) 2.0 0.65 

 

Tabel R2: U-waarde (Ug) voor verschillende type glas grenzend aan de binnenomgeving [Loncour et al. 2003c] 

Type glas Ug 

[W/(m2K)] 

Enkelglas 3.77 

Standaard dubbel glas (dikte luchtspouw onbekend) 2.72 

Standaard dubbel glas (4mm luchtspouw) 2.72 

Standaard dubbel glas (8mm luchtspouw) 2.42 

Standaard dubbel glas (12mm luchtspouw) 2.30 

Standaard dubbel glas (15mm luchtspouw) 2.24 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (dikte luchtspouw onbekend) 1.91 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (12mm luchtspouw) 1.69 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (15mm luchtspouw) 1.55 

Dubbel glas met lage emissiviteitscoating (gasvulling) 1.47 

Drievoudige beglazing 1.91 

Glas met zonwerende coating 1.47 

Glazen bouwstenen 2.66 

Dakkoepel (enkelglas) 4.19 

Dakkoepel (dubbel glas) 2.40 

Dakkoepel (drievoudige beglazing) 1.79 

 
Tabel R3: U-waarde voor ramen [Loncour et al. 2003c] 

T
y

p
e
 b

e
g

la
z
in

g
 

  Type kozijn 

  Hout PUR PVC PVC PVC Metaal Geen 

     2 lucht-

kamers 

3 lucht-

kamers 

geen therm. 

onderbreking 

therm. 

onderbreking 

 

 %glas 70 70 70 70 70 75 75 100 

 Uf 2.2 2.8 2.9 2.2 2 5.9 4.2 - 

 Ug         

D
u

b
b

e
lg

la
s 

in
c
lu

si
e
f 

e
e
n

 

la
g

e
 e

m
is

si
v

it
e
it

sc
o

a
ti

n
g

 0.9 1.47 1.65 1.68 1.47 1.41 2.21 1.97  

1.0 1.54 1.72 1.75 1.54 1.48 2.29 2.04  

1.1 1.61 1.79 1.82 1.61 1.55 2.36 2.12  

1.2 1.68 1.86 1.89 1.68 1.62 2.44 2.19  

1.3 1.75 1.93 1.96 1.75 1.69 2.51 2.27  

1.4 1.82 2.00 2.03 1.82 1.76 2.59 2.34  

1.5 1.89 2.07 2.10 1.89 1.83 2.66 2.42  

1.6 1.96 2.14 2.17 1.96 1.90 2.74 2.49  

1.7 2.03 2.21 2.24 2.03 1.97 2.81 2.57  

1.8 2.10 2.28 2.31 2.10 2.04 2.89 2.64  
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1.9 2.17 2.35 2.38 2.17 2.11 2.96 2.72  

2.0 2.24 2.42 2.45 2.24 2.18 3.04 2.79  

2.1 2.31 2.49 2.52 2.31 2.25 3.11 2.87  

2.2 2.38 2.56 2.59 2.38 2.32 3.19 2.94  

2.3 2.45 2.63 2.66 2.45 2.39 3.26 3.02  

D
u

b
b

e
lg

la
s 

z
o

n
d

e
r
 e

e
n

 l
a
g

e
 

e
m

is
si

v
it

e
it

sc
o

a
ti

n
g

 

2.4 2.46 2.64 2.67 2.46 2.40 3.28 3.03  

2.5 2.53 2.71 2.74 2.53 2.47 3.35 3.11  

2.6 2.60 2.78 2.81 2.60 2.54 3.43 3.18  

2.7 2.67 2.85 2.88 2.67 2.61 3.50 3.26  

2.8 2.74 2.92 2.95 2.74 2.68 3.58 3.33  

2.9 2.81 2.99 3.02 2.81 2.75 3.65 3.41  

3.0 2.88 3.06 3.09 2.88 2.82 3.73 3.48  

3.1 2.95 3.13 3.16 2.95 2.89 3.80 3.56  

3.2 3.02 3.20 3.23 3.02 2.96 3.88 3.63  

3.3 3.09 3.27 3.30 3.09 3.03 3.95 3.71  

3.4 3.16 3.34 3.37 3.16 3.10 4.03 3.78  

3.5 3.23 3.41 3.44 3.23 3.17 4.10 3.86  

3.6 3.30 3.48 3.51 3.30 3.24 4.18 3.93  

Enkel glas 5.7 4.65 4.83 4.86 4.65 4.59 5.75 5.33  

Glazen blok 3.5 - - - - - - - 3.5 

Dubbel 

paneel 

(kunststof) 

2.0 2.24 2.42 2.45 2.24 2.18 3.04 2.79 2.18 

Paneel 

(geïsoleerd) 

3.0 2.76 2.94 2.97 2.76 2.70 3.73 3.30 3.00 

Paneel (niet-

geïsoleerd) 

4.5 3.81 3.99 4.02 3.81 3.75 4.85 4.43 4.50 

 
 

Tabel D1: U-waarde (Ug) voor verschillende type deuren grenzend aan de buitenomgeving [Loncour et al. 
2003c] 

Type deur Ug 

[W/(m2K)] 

Deur metaal 5.90 

Houten deur – ongeïsoleerd – zonder venster 4.50 

Houten deur –  geïsoleerd – zonder venster 3.00 

Kunststof deur (enkel paneel) 4.50 

Kunststof deur (dubbel paneel) 2.00 

 
Tabel D2: U-waarde (Ug) voor verschillende type deuren grenzend aan de binnenomgeving [Loncour et al. 

2003c] 

Type deur Ug 

[W/(m2K)] 

Binnendeur hout (celrooster/honingraat) 3.20 

Binnendeur hout (massief) 3.20 

Binnendeur hout (gelamineerd) 2.05 

Deur metaal 3.85 

Houten deur – ongeïsoleerd – zonder venster 3.20 

Houten deur –  geïsoleerd – zonder venster 2.36 

Kunststof deur (enkel paneel) 3.20 

Kunststof deur (dubbel paneel) 1.69 

 
Tabel P1: Lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt voor verschillende type kozijnen in combinatie met het type 
beglazing [Loncour et al. 2003c] 

 ψ (W/m K) 

Kozijn: Materiaal 
Dubbele of drievoudige 

beglazing zonder coating 

 

Dubbel of drievoudige met lage 
emissiviteitscoating 

 

Hout of kunststof 0.04 0.06 

Metaal met thermische 

onderbreking 
0.06 0.08 

Metaal zonder thermische 

onderbreking 
0 0.02 
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3.2 Beoordeling van de bestaande toestand 
 

 Figuur 8 presenteert de beoordeling van de bestaande toestand op basis van een schade-
analyse en een bouwfysische analyse voor vensters en deuren grenzend aan de buitenomgeving. Bij de 

schade-analyse wordt specifiek gekeken naar de toestand van het element en de aanwezigheid van 

degradatie, terwijl de bouwfysische analyse vooral gericht is op het identificeren van elementen die in 

de toekomst het risico op schade reduceren, bijvoorbeeld het aanwezig zijn van een efficiënte 
drainage en afwatering bij een venster teneinde degradatie van het houten kozijn (in de toekomst) te 

voorkomen. De details van evaluatie inclusief een korte beschrijving is weergegeven in Tabel 5 en 

Tabel 7, en Tabel 6 en Tabel 9 voor respectievelijk vensters en deuren. Een evaluatie van de 
bestaande toestand van de zonwering is gepresenteerd in Tabel 8. De tabellen tonen de evaluatie van 

de relevante prestatie-indicatoren en een beschrijvende analyse van elke indicator.  

 

3.2.1 Schade-analyse 

 

 De schade-analyse van vensters en deuren is gericht op de evaluatie van de toestand van de 
component, i.e. het venster of de deur, zelf, en de beoordeling van de latei en de vensterdorpel. 

Dikwijls zal ervoor worden gekozen om het bestaande venster te vervangen door een energetisch 

performanter venster. In dit geval dienen de latei en de dorpel schadevrij te zijn en de prestaties van 
het nieuwe venster te garanderen. 
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Figuur 8: Schematische weergave van de schade- en bouwfysische analyse van vensters en deuren 
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Tabel 5: Schade-analyse van een venster 
Prestatie-indicator Beschrijving 

Venster  

Aanwezigheid schade/degradatie Beoordeling van de functionaliteit van het venster waarbij de kwaliteit van het 

venster en de beglazing afzonderlijk worden geëvalueerd. Mogelijke opties: 

volledige vervanging, vervanging beglazing met behoud van kozijn, behoud van 

kozijn en beglazing met bijplaatsen van additioneel profiel en beglazing 

Beschadigde of niet-performante beglazing Aanwezigheid schade aan beglazing 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Het niet haaks op 

elkaar staan van verbindingen of de aanwezigheid van kieren tussen de 

verbonden elementen 

Beschadigde of niet-performante assemblage, 

aansluiting tussen kader en vleugel  

Het niet meer goed sluiten van verschillende onderdelen (bewegend en vast 

kader). Beoordeling van het hang- en sluitwerk (voldoende stabiel), aantal 

ophangpunten minstens elke 60-80cm. Is er sprake van een meerpuntssluiting? 

Hoeveel sluitpunten zijn er? Ofwel 4mm beslag (typisch geen espagnolet: door 

een kruk horizontaal of verticaal draai- of hefbare sluitstang aan een 

openslaande deur, raam of luik, die aan de uiteinden in holten of om pennen 

grijpt of schuift), ofwel 12mm beslag met doorlopende espagnoletten. 

Biologische degradatie Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. Voor additionele informatie met betrekking tot de duurzaamheidsklasse van 

het hout, etc. wordt verwezen naar WTCB Infofiche 2006, nr. 15 [Decaesstecker 

et al. 2006] 

Vochtschade Infiltratie van vocht, (regen)water. Analyse van de voegdichting tussen 

beglazing en kozijn. Aanwezigheid van drainage in de glassponing en 

verluchting van de glassponning. Analyse van dichting tussen schrijnwerk en 

constructie (gevel): aanwezigheid van vocht/watersporen in de beneden hoeken. 

Specifiek voor kelderramen is een vochtdiagnose van het omliggende muurwerk 

aanbevolen. 

Corrosie Corrosie van het kozijn zelf (bijv. stalen kozijn), of vensterdelen (bijv. het hang- 

en sluit) 

Beschadigingen aan het binnen-/buitenoppervlak Beschadigde afwerklagen, barsten loslatende afwerking, verf, etc. (binnen-

/buitenzijde) 

Oppervlaktecondensatie (aan de binnenzijde) Condensaat ter plaatse van de aansluiting tussen de beglazing en het kozijn. 

Condensatie in de hoeken, ter plaatse van de afstandhouder 

Inwendige condensatie Is er sprake van inwendige condensatie of condensvorming in de beglazing bijv. 

bij dubbelglas 

Vervuiling van het buitenoppervlak  Degradatie/verkleuring van het oppervlak ten gevolge van UV-veroudering 

Latei  

Materiaal Hout/staal/steen 

Vervormingen, scheuren Aanwezigheid van vervormingen en scheuren verwijst veelal naar een dieper 

liggend probleem. Eventueel is versterking/versteviging een optie, vervanging 

wordt aanbevolen 

Biologische aantasting Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. De stabiliteit van de latei kan worden ingeschat met behulp van bijv. een 

kernboring. Eventueel zijn versterkende elementen noodzakelijk. 

Corrosie Corrosie van de latei is bij afwezigheid van vervormingen/verzakkingen meestal 

geen probleem voor stabiliteit. Beschermende maatregelen zijn vereist indien 

corrosie wordt geobserveerd 

Corrosie, verpoedering materiaal (beton) Corrosie van de wapening in de betonnen latei, verpoedering of verbrokkeling 

van beton ten gevolge van een hoge vochtbelasting in combinatie met alkali-

silicareactie, chloride-belasting, etc. 

Beschadigingen aan het binnen-/buitenoppervlak Beschadigde afwerklagen, barsten loslatende afwerking, etc. (binnen-

/buitenzijde) 

Bouwknoop/Koudebrug Analyse van de mogelijkheid tot het optreden van koudebrugvorming bij isolatie 

van de constructie.  

Vensterdorpel  

Scheuren, verpoedering, materiaalschade Vensterdorpels die scheuren bevatten of materiaalschade vertonen zijn niet als 

waterdicht te beschouwen en dienen te worden vervangen. (Als alternatief is het 

soms mogelijk een continue afdichting met oversteek en kraal- of druiplijst te 

voorzien). 

Vochtschade Aanwezigheid van vochtvlekken, beschadigd pleisterwerk ter hoogte van de 

vensterdorpel aan de buitenzijde 

Biologische degradatie Aanwezigheid van algen- of schimmelvorming ter hoogte van de vensterdorpel 

aan de buitenzijde 

Waterinfiltratie Sporen van (waterinfiltratie) schimmel, afschilferende verf. Aanwezigheid van 

continue afdichting, kraal- of druiplijst bovenop de vensterdorpel ter preventie 

van infiltratie. Aanwezigheid van vocht op het venstertablet aan de binnenzijde 

(door mogelijk ontbreken van een opkant achteraan de vensterdorpel) 

Drainage Aanwezigheid van een decompressiekamer/ontspanningskamer ter voorkoming 

van waterinfiltratie tussen bewegend en vast kader. Analyse van de aansluiting 

tussen de druipsteen en het kozijn: Aanwezigheid van een efficiënte druiplijst 

onderaan de latei of boog, voldoende overstek, waterlijst bovenaan de latei of 

andere voorziening die het schrijnwerk beschermt tegen aflopend water. 
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Aanwezigheid van een spouwdrainage en vochtkering in het geval van een 

spouwmuur 

Vorm en detaillering Indien uitgevoerd in meerdere stukken: afwatering aanwezig onder de voeg, in 

de vorm van een gootje of membraan. Aanwezigheid van een efficiënte 

druiplijst, continue afdichting met oversteek en kraal of druiplijst bovenop de 

vensterdorpel. Analyse van de hellingsgraad van de dorpel. Aanwezigheid van 

opkanten aan de zijkant en achterkant (vaststelling door verwijdering van het 

schrijnwerk. Indien geen vochtschade of waterinfiltratie is geconstateerd is het 

aannemelijk dat deze opkanten aanwezig zijn) 

Materiaal 1. Gemetste vensterdorpels: additionele aandacht te besteden aan afwatering 

onder de vensterdorpel, omdat de dorpel zelf niet waterdicht is. 

2. Vensterdorpels bestaande uit meerdere grote elementen (natuursteen, 

kunststeen, etc.) zijn niet waterdicht. Additionele aandacht te besteden aan de 

afwatering onder de vensterdorpel, aanwezigheid van individuele gootjes onder 

elke voeg, continue afdichting met oversteek en kraal- of druiplijst. 

 
Tabel 6: Schade-analyse van een deur 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Aanwezigheid schade/degradatie Beoordeling van de functionaliteit van de deur waarbij de kwaliteit van een 

eventueel aanwezig venster afzonderlijk wordt geëvalueerd.  

Deur  

Beschadigde of niet-performante beglazing Aanwezigheid schade aan beglazing 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht) 

Beschadigde of niet-performante assemblage  Het niet meer goed sluiten van verschillende onderdelen (bewegend en vast 

kader). Beoordeling van het hang- en sluitwerk (voldoende stabiel), aantal 

ophangpunten minstens elke 60-80cm. 

Biologische degradatie Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. 

Vochtschade Infiltratie van vocht, (regen)water. Analyse van de voegdichting tussen 

beglazing en kozijn. Analyse van dichting tussen schrijnwerk en constructie 

(gevel): aanwezigheid van vocht/watersporen in de beneden hoeken. Specifiek 

voor kelderdeuren is een vochtdiagnose van het omliggende muurwerk 

aanbevolen. 

Corrosie Corrosie van het kozijn en/of de deur zelf (bijv. stalen kozijn), of de delen (bijv. 

het hang- en sluit) 

Beschadigingen aan het binnen-/buitenoppervlak Beschadigde afwerklagen, barsten loslatende afwerking, verf, etc. (binnen-

/buitenzijde) 

Oppervlaktecondensatie (aan de binnenzijde) Indien een venster aanwezig is: condensaat ter plaatse van de aansluiting tussen 

de beglazing en het kozijn. Condensatie in de hoeken, ter plaatse van de 

afstandhouder 

Vervuiling van het buitenoppervlak  Degradatie/verkleuring van het oppervlak ten gevolge van UV-veroudering 

Latei  

Materiaal Hout/staal/steen 

Vervormingen, scheuren Aanwezigheid van vervormingen en scheuren verwijst veelal naar een dieper 

liggend probleem. Eventueel is versterking/versteviging een optie, vervanging 

wordt aanbevolen 

Biologische aantasting Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. De stabiliteit van de latei kan worden ingeschat met behulp van bijv. een 

kernboring. Eventueel zijn versterkende elementen noodzakelijk. 

Corrosie Corrosie van de latei is bij afwezigheid van vervormingen/verzakkingen meestal 

geen probleem voor stabiliteit. Beschermende maatregelen zijn vereist indien 

corrosie wordt geobserveerd 

Corrosie, verpoedering materiaal (beton) Corrosie van de wapening in de betonnen latei, verpoedering of verbrokkeling 

van beton ten gevolge van een hoge vochtbelasting in combinatie met alkali-

silicareactie, chloride-belasting, etc. 

Beschadigingen aan het binnen-/buitenoppervlak Beschadigde afwerklagen, barsten loslatende afwerking, etc. (binnen-

/buitenzijde) 

Bouwknoop/Koudebrug Analyse van de mogelijkheid tot het optreden van koudebrugvorming bij isolatie 

van de constructie 

Dorpel  

Scheuren, verpoedering, materiaalschade Vensterdorpels die scheuren bevatten of materiaalschade vertonen zijn niet als 

waterdicht te beschouwen en dienen te worden vervangen. (Als alternatief is het 

soms mogelijk een continue afdichting met oversteek en kraal- of druiplijst te 

voorzien). 

Vochtschade Aanwezigheid van vochtvlekken, beschadigd pleisterwerk ter hoogte van de 

vensterdorpel aan de buitenzijde 

Biologische degradatie Aanwezigheid van algen- of schimmelvorming ter hoogte van de vensterdorpel 

aan de buitenzijde 

Waterinfiltratie Sporen van (waterinfiltratie) schimmel, afschilferende verf. Aanwezigheid van 

continue afdichting, kraal- of druiplijst bovenop de vensterdorpel ter preventie 

van infiltratie. Aanwezigheid van vocht op het venstertablet aan de binnenzijde 

(door mogelijk ontbreken van een opkant achteraan de vensterdorpel) 
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Drainage Aanwezigheid van een efficiënte druiplijst onderaan de latei of boog, waterlijst 

bovenaan de latei of andere voorziening die het schrijnwerk beschermt tegen 

aflopend water. Aanwezigheid van een spouwdrainage en vochtkering in het 

geval van een spouwmuur 

Vorm en detaillering Indien uitgevoerd in meerdere stukken: afwatering aanwezig onder de voeg, in 

de vorm van een gootje of membraan. Aanwezigheid van een efficiënte 

druiplijst, continue afdichting met oversteek en kraal of druiplijst bovenop de 

vensterdorpel. Aanwezigheid van opkanten aan de zijkant en achterkant 

(vaststelling door verwijdering van het schrijnwerk. Indien geen vochtschade of 

waterinfiltratie is geconstateerd is het aannemelijk dat deze opkanten aanwezig 

zijn) 

Materiaal 1. Gemetselde vensterdorpels: additionele aandacht te besteden aan afwatering 

onder de vensterdorpel, omdat de dorpel zelf niet waterdicht is. 

2. Vensterdorpels bestaande uit meerdere grote elementen (natuursteen, 

kunststeen, etc.) zijn niet waterdicht. Additionele aandacht te besteden aan de 

afwatering onder de vensterdorpel, aanwezigheid van individuele gootjes onder 

elke voeg, continue afdichting met oversteek en kraal- of druiplijst. 

 

3.2.2 Bouwfysische analyse 

 

 Tabel 7 en Tabel 9 presenteren de bouwfysische analyse van respectievelijk een venster en een 
deur. Tevens beschouwt Tabel 8 de evaluatie van de zonwering (die indirect onderdeel uitmaakt van 

de bouwfysische beoordeling van een venster). De bouwfysische analyse focust vooral op de 

(hygro)thermische prestatie en de luchtdichtheid van het venster waarbij rekening wordt gehouden 

met de diverse opties voor het renoveren en/of verbeteren van de energetische prestatie van het 
venster of de deur. 

 
Tabel 7: Bouwfysische analyse van een venster 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Dikte van het kozijn Analyse van de beschikbare ruimte om de bestaande beglazing te vervangen 

door thermisch verbeterde (dikkere) beglazing. In hoeverre is het mogelijk om 

gebruik te maken van een oplegbeglazing (traagheid van de bestaande 

profilering, beslag, etc.). 

Glassponning Opmeting van de glassponning ter indicatie van de maximale dikte van de 

beglazing die kan worden geplaatst 

Thermische onderbreking Aanwezigheid van een thermische onderbreking in het raamprofiel 

Thermisch verbeterde afstandshouder Aanwezigheid van thermisch verbeterde afstandshouder (bij dubbele beglazing) 

Drainage Aanwezigheid van drainage in de glassponing en verluchting van de 

glassponning en profielen. Aanwezigheid van opvatting, openingen voor afvoer, 

een decompressiekamer ter voorkoming van waterinfiltratie tussen bewegend en 

vast kader. Analyse van de aansluiting tussen de druipsteen en het kozijn: 

Aanwezigheid van een efficiënte druiplijst onderaan de latei of boog, voldoende 

overstek, waterlijst bovenaan de latei of andere voorziening die het schrijnwerk 

beschermt tegen aflopend water. Aanwezigheid van een spouwdrainage en 

vochtkering in het geval van een spouwmuur 

Aanwezigheid drainageprofiel vaste delen  

Aanwezigheid drainageprofiel bewegende delen  

Luchtdichtheid  

Luchtdichte aansluiting tussen vaste en bewegende 

delen 

Kwaliteit van de afdichting tussen vaste en bewegende delen. Op welke manier 

is de luchtdichtheid van het venster gerealiseerd: schuim, zwelband, rubber, of 

borstels. Is een continue luchtdichtheid aanwezig of dient deze te worden 

gerealiseerd? Is er sprake van degradatie van deze dichtingsmaterialen? 

Luchtdichte aansluiting tussen venster en 

constructie (bijv. gevel, dak) 

Kwaliteit van afdichting van voegen tussen venster en constructie, aansluiting 

van het pleisterwerk, aansluiting van venster en dampscherm 

Zonwering Aanwezigheid van vaste of flexibele zonwering 

Type zonwering Vaste zonwering (overstek, luifels) of flexibele (beweegbare) zonwering (luiken 

buiten, luiken binnen, luifels, rolluiken 

Functionaliteit  Materiaalschade, functioneel 

 
Tabel 8: Zonwering 

 Vaste zonwering Flexibele zonwering 

Functionaliteit Zonwering intact en functioneel Analyse van de functionaliteit van de 

zonwering, mechaniek, werkzaamheid van 

bediening 

Schade Aanwezigheid van materiaalschade aan de 

ophanging, zonwerende materialen (bijv. 

textiel) 

Aanwezigheid van materiaalschade aan de 

ophanging, zonwerende materialen (bijv. 

textiel) 
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Corrosie Aanwezigheid van corrosie aan vaste delen 

(bijv. corrosie van betonwapening, structuur, 

etc.) 

Aanwezigheid van corrosie aan vaste delen 

(structuur) en bewegende delen (mechaniek)  

Degradatie  Degradatie, verwering en verkleuring van het 

zonwerend materiaal (bijv. textiel, hout) ten 

gevolge van weersinvloeden 

Degradatie, verwering en verkleuring van het 

zonwerend materiaal (bijv. textiel, hout) ten 

gevolge van weersinvloeden 

Koudebruggen Analyse van de aansluiting tussen zonwering 

en constructie (gevel). Mogelijkheid tot het 

optreden van koudebrugvorming bij isolatie 

van constructie 

Analyse van de aansluiting tussen zonwering 

en constructie (gevel). Mogelijkheid tot het 

optreden van koudebrugvorming bij isolatie 

van constructie 

Luchtdichtheid  Analyse van de aansluiting tussen zonwering 

en constructie (gevel). Aansluiting en 

bediening van de zonwering, optreden van 

luchtlekken ten gevolge van openingen voor 

bediening (bijv. doorvoer elektrische 

bedrading) 

 
Tabel 9: Bouwfysische analyse van een deur 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Thermische isolatie Aanwezigheid van thermische isolatie in de deur 

Drainage  

Aanwezigheid drainageprofiel vaste delen  

Aanwezigheid drainageprofiel bewegende delen  

Luchtdichtheid  

Luchtdichte aansluiting tussen vaste en bewegende 

delen 

Kwaliteit van de afdichting tussen vaste en bewegende delen, aanwezigheid van 

een borstel, guillotineplint, etc. 

Luchtdichte aansluiting tussen venster en 

constructie (bijv. gevel, dak) 

Kwaliteit van afdichting van voegen tussen venster en constructie, aansluiting 

van het pleisterwerk, aansluiting van venster en dampscherm 

Plaats van de deur in de gevel Verplaatsing van het schrijnwerk in het gevelvlak mogelijk 

 

 

4 Dak 
 

Een renovatie van het dak vindt plaats volgens een analyse van de elementaire 

randvoorwaarden, typologische karakterisering en een beoordeling van de bestaande toestand, zoals 

gepresenteerd in Paragraaf 2 en 0. Figuur 9 toont een schematische weergave van de elementaire 

randvoorwaarden die als uitgangspunt dienen voor de renovatie van een dak. Zoals reeds eerder in dit 
rapport is besproken is het belangrijk op de hoogte te zijn van de specifieke bepalingen en 

beperkingen met betrekking tot de historische waarde van het gebouw. Voor additionele informatie 

wordt wederom verwezen naar het Kader Beschermd Gebouw (Paragraaf 2).  
Met betrekking tot de schade- en bouwfysische analyse van een dak wordt er specifiek een 

onderscheid gemaakt tussen hellende daken, platte daken, en daken met een metalen dakbedekking, 

omdat deze opbouwen principieel van elkaar verschillen. Voor deze daken is het essentieel dat de 

dakstructuur in goede staat verkeert en over voldoende structurele stabiliteit bezit om het dak te 
renoveren. Indien dit niet het geval is of men twijfelt, wordt aanbevolen het volledige dak te 

vernieuwen. Wanneer de structuur van het dak aan de gestelde (stabiliteits)eisen voldoet, wordt 

bekeken of de ruimte onder het dak (zolder) (na de renovatie) deel uitmaakt van het beschermd 
volume van het gebouw. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk en wordt aanbevolen thermische 

isolatie te plaatsen in het dak, waarbij de analyse wordt voortgezet met de typologische 

karakterisering en de beoordeling van de bestaande toestand. Als de ruimte onder het dak geen 
onderdeel uitmaakt van het beschermd volume, wordt aanbevolen de zoldervloer te renoveren en 

thermisch te isoleren (Paragraaf 2). 
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Figuur 9: Evaluatie van de elementaire randvoorwaarden bij een dakrenovatie 

 

Op basis van de in Figuur 9 gepresenteerde analyse zijn de volgende renovatiescenario’s mogelijk: 

• Vernieuwing van het volledige dak 

• Het plaatsen van thermische isolatie in de zoldervloer 

• Plaatsing van thermische isolatie op de bestaande dakconstructie 

• Het aanbrengen van thermische isolatie tussen de balken (hellend dak) 

 

In het kader van dit rapport worden bovenstaande mogelijkheden en de voor- en nadelen van elke 

optie niet in detail beschouwd (RenoFase WP2) [Steskens et al. 2014]. 
 

4.1 Typologische en energetische karakterisering 
 

 Figuur 10 presenteert de typologische en energetische karakterisering van een dak, waarbij 

onderscheid gemaakt wordt tussen hellende en platte daken. Afhankelijk van het type dak wordt aan 

de hand van het schema de opbouw en energetische prestatie vastgesteld op basis van tabellen DA1, 
DA2, DA3 en DA4. In het geval van een combinatie van beide elementen wordt de prestatie van elk 

afzonderlijk deel bepaald. 
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Type en locatie van het element

- Hellend dak grenzend aan een verwarmde ruimte 

en de buitenomgeving

- Plat dak grenzend aan een verwarmde ruimte en 

de buitenomgeving

Typologische karakterisering

Energetische karakterisering

Is isolatie 

aanwezig?

Is isolatiedikte 

te bepalen?

Isolatiedikte < 

40mm?

Niet 

geventileerde 

luchtspouw 

aanwezig: 

ja,nee/onbekend

Bepaal Rc-

waarde 

volgens 

tabel D2

Bepaal Rc-

waarde 

volgens 

tabel D3

ja

nee/

onbekend nee

nee

ja

ja

Bepaal Rc-

waarde 

volgens 

tabel D1

- Dak met een niet-zelfdragende metalen 

dakbedekking

 
Figuur 10: Typologische en energetische karakterisering van hellende en platte daken 

 
Tabel DA1: Rc-waarde voor een hellend dak indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig [Loncour et 

al. 2003b] 

Type Opbouw Rc 

[m2K/W] 

Hellend dak (lichte constructie) Dakbedekking / latwerk / binnenafwerking 0.40 

Hellend dak (zware constructie) Dakbedekking / beton (3cm) 0.22 

Licht plat dak met binnenafwerking Dakdichting / Houten dakvloer / latwerk / 

binnenafwerking 

0.20 

Licht plat dak zonder 

binnenafwerking 

Dakdichting / Houten dakvloer / latwerk 0.27 

Dak met niet zelfdragende metalen 

dakbedekking 

Metalen dakbedekking / Geventileerde spouw/ Houten 

onderlaag/ thermische isolatie / Ononderbroken 

dakvloer / Draagstructuur (hout)  

0.40 

Zwaar plat dak – gegoten beton  Dakdichting / beton (10cm) 0.24 

Zwaar plat dak met holle elementen  Dakdichting / holle betonnen dakvloer (d≥12cm) 0.21 

Plat dak bestaande uit bakstenen 

elementen 

Dakdichting / Potten en balken (d≥8cm) 0.21 

Zwaarplat dak (ongedefinieerd) Samenstelling onbekend 0.21 

 
Tabel DA2: Rc-waarde indien isolatiedikte minder is dan 40mm [ISSO Publcicatie 82.1. 2011] 

Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W] 

Spouw Geen spouw/onbekend 

10 0.57 0.40 
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20 0.82 0.65 

30 1.07 0.90 

Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen 

 
Tabel DA3: Rc-waarde indien isolatie dikte 40mm of meer is [Loncour et al. 2003b] 

 Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W] 

40 1.15 

50 1.40 

60 1.65 

70 1.90 

80 2.15 

90 2.40 

100 2.65 

110 2.90 

120 3.15 

130 3.40 

140 3.65 

150 3.90 

160 4.15 

170 4.40 

180 4.65 

190 4.90 

200 5.15 

210 5.40 

220 5.65 

230 5.90 

Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen 

 

4.2 Beoordeling van de bestaande toestand van een plat dak 
 

 De beoordeling van de bestaande toestand van het platte dak vindt plaats op basis van de 
methodologie weergegeven in Figuur 11. De staat van het dak wordt beoordeeld op basis van 

prestatie-indicatoren, waarbij specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen de schade-analyse en de 

bouwfysische analyse.  

 

4.2.1 Schade-analyse 

 
 Een gedetailleerde beschrijving van de te evalueren aspecten per prestatie-indicator is 

weergegeven in Tabel 10 en Tabel 11. Hierbij worden de dakdichting, de draagstructuur, de 

thermische isolatie, het dampscherm en de binnenafwerking beoordeeld. Tevens wordt de bestaande 
toestand van de door het dak voerende schouw- en ventilatiedoorvoeren en de regenwaterafvoer 

geanalyseerd.  
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Figuur 11: Evaluatie van de bestaande toestand van een platdak 
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Tabel 10: Schade-analyse van een platdak 
Prestatie-indicator Beschrijving 

Aanwezigheid schade/degradatie Beoordeling van de functionaliteit van het dak waarbij de kwaliteit van de 

dakdichting wordt geanalyseerd. Evaluatie van lekkages en aantasting van 

structurele delen. Controle van de overlapverbindingen 

(Eventuele) ballast Analyse van de staat van de ballast, vervuiling, dikte van de ballastlaag, 

verspreiding over het dak 

Dakdichting Type dakdichting 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Krimpwerking 

(bijvoorbeeld door verlies van weekmakers en vocht). Beschadigingen aan het 

oppervlak. Aanwezigheid blaasvorming en rimpelvorming 

Biologische degradatie Aanwezigheid vervuiling op de dakdichting 

Vochtschade Infiltratie van vocht, (regen)water ten gevolge van lekkages in de 

dakbedekking/dakdichting. Aanwezigheid van vocht/watersporen.  

Bevestiging Toestand van de bevestiging (kwaliteit van de verlijming en mechanische 

bevestigingen) Hechting van de dakafdichting 

Afwatering/drainage Aanwezigheid van waterstagnatie 

Vervuiling van het oppervlak Verwering, (UV)-veroudering, verkleuring 

Draagstructuur Type draagstructuur en evaluatie van eventuele schade (Tabel 11) 

Dakvloer Aanwezigheid en toestand van de dakvloer 

Scheuren, vervormingen, materiaalschade., 

doorbuiging 

De dakvloer vertoont deze karakteristieken en dient te worden vervangen en/of 

verstevigd. 

Vochtschade Aanwezigheid van vochtvlekken, ten gevolge van waterinfiltraties, houtrot 

(houten dakvloeren), corrosie (geprofileerde staalplaten) 

Biologische degradatie Aanwezigheid van algen- of schimmelvorming op het oppervlak 

Thermische isolatie Beoordeling van aanwezigheid en toestand van thermische isolatie 

Functionaliteit Staat van de thermische isolatie en functionaliteit (drukweerstand, 

beloopbaarheid), hechting 

Vochtschade Evaluatie van vochtgehalte van het isolatiemateriaal (nat ten gevolge van 

waterinfiltratie en/of overmatige inwendige condensatie) 

Binnenafwerking Aanwezigheid en type binnenafwerking 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht) 

Biologische degradatie Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie, 

condensatie) of koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele 

inspectie is vereist. 

Oppervlaktecondensatie Aanwezigheid condensaat (druppelvorming) op de binnenafwerking 

Hechting van de pleister Verminderde hechting en/of loslatend pleisterwerk kan worden veroorzaakt 

door bewegingen van de ondergrond, ook door hygrische expansie. Een 

vochtdiagnose is noodzakelijk om de specifieke oorzaak vast te stellen. 

Additionele aandacht dient te worden besteed als scheurvorming optreedt ter 

plaatse van bouwknopen. 

Afschilferen van verf Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie) of 

koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele inspectie is 

vereist. 

Schouw/ventilatiedoorvoeren Aanwezigheid van een schouw/ventilatiedoorvoeren, functionaliteit 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Uitbloeiingen aan het 

oppervlak. Beschadigingen aan het oppervlak. Aanwezigheid van schade aan 

loden/zinken slabben, vormstukken.  

Toestand van het metselwerk Evaluatie op basis van hoofdstuk 5 

Regenkap Aanwezigheid en toestand van de regenkap 

Degradatie Aanwezigheid van roetsporen, vochtvlekken, vochtsporen, etc. 

Regenwaterafvoer  

Regenwaterafvoeren (tapbuizen) Controle goede werking, aansluiting met dakafdichting, diameter 

Dakgoot Aanwezigheid en functionaliteit, lekkages (aanwezigheid van vochtplekken op 

de gevel), scheuren, vervormingen, barsten, degradatie, corrosie, verstoppingen. 

Locatie van de goot (bevindt deze zich op het laagste punt?). 

Regenpijp (verticaal) Aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, vervormingen, barsten, 

degradatie, corrosie, etc. 

Bevestiging Bevestiging van dakgoten en regenpijpen in goede toestand, en in staat om 

belasting voldoende op te nemen. 

 
Tabel 11: Evaluatie van de draagstructuur van een platdak 

Draagstructuur Hout Staal Beton 
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Verzakkingen Verzakking ter hoogte van een 

oplegging (een balkkop die lager 

ligt dan de ernaast gelegen balken) 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. houtrot), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging 

Verzakking ter hoogte van een 

oplegging (een ligger die lager ligt 

dan de ernaast gelegen ligger) 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. corrosie), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. corrosie), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. (1) Bij 

een stabiliteitsprobleem ter plaatse 

van de oplegging, zich doorgaans 

manifesterend in scheuren in de 

ondersteunende constructie, is 

opvulling van de vloer aanbevolen. 

(2) Bij intensieve aantasting en 

verzakking en verminderd 

draagvermogen is vervanging en/of 

betonherstelling vereist. 

Vervormingen 

/Doorbuiging 

Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer het dak aanzienlijk 

meer belast wordt na de renovatie, 

is versterking aangewezen. Indien 

de vervormingen veroorzaakt wordt 

door een vochtprobleem is een 

aanvullende analyse vereist 

Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer de vloer 

aanzienlijk meer belast wordt na de 

renovatie, is versterking 

aangewezen. 

Doorgaans is het risico op 

vervormingen van betonnen 

dakvloeren gering 

Trillingen Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer het dak aanzienlijk 

meer belast wordt na de renovatie, 

is versterking aangewezen. 

Scheurvorming De oorzaak van de scheurvorming 

dient te worden vastgesteld: kan 

worden veroorzaakt door 

vochtschade, onvoldoende 

draagvermogen, of zetting. Bij 

scheuren loodrecht of schuin op de 

as van de balk is absoluut 

versteviging/vervanging vereist. Bij 

scheuren parallel aan de as is een 

additionele stabiliteits-analyse 

aanbevolen op basis waarvan 

versterking/vervanging besloten 

kan worden 

 Scheurvorming komt relatief 

frequent voor in betonconstructies: 

(1) een relatief fijn net van 

scheuren kan duiden op een alkali-

silicareactie zich eveneens 

manifesterend in een 

okerverkleuring van het beton, 

hetgeen leidt tot vervanging. (2) 

Regelmatig verdeelde scheuren van 

beperkte omvang loodrecht op de 

as van de balk, welke doorgaan 

minder problematisch zijn, mits er 

geen sprake is van waterinfiltraties, 

roestverkleuring, etc. (3) Relatief 

brede scheuren zich manifesterend 

in een stabiliteitsprobleem. 

Corrosie Corrosie van de muurankers kan 

optreden: (1) oppervlakkige 

corrosie van het muuranker zonder 

loskomen van de balk is doorgaans 

geen probleem. Vervanging van het 

aangetaste muuranker en het 

aanbrengen van een bescherming 

ter plaatse van het nieuwe anker is 

voldoende. (2) Bij corrosie van een 

muuranker inclusief 

aantasting/loskomen van het 

uiteinde van de balk is 

vervanging/herstelling van de balk 

vereist 

De aard van de corrosie dient te 

worden geanalyseerd: (1) 

Intensieve corrosie aan de 

balkkoppen (bijv. manifesterend in 

delaminatie bij gewalste profielen) 

duidt op een ernstig vochtprobleem 

ter plaatse van de ligger in de 

ondersteunende constructie. 

Aanvullende diagnose is vereist. 

(2) Oppervlakkige corrosie 

verspreid over de balk is dikwijls 

gerelateerd aan het binnenklimaat 

of infiltraties. (3) Oppervlakkige 

corrosie ter plaatse van de 

oplegging is dikwijls het gevolg 

van een koudebrug. Aanvullende 

analyse is aanbevolen. 

Bij corrosie van de betonwapening 

is analyse van de locatie van de 

corrosie vereist: (1) Ter plaatse van 

een bouwknoop, mogelijk 

gerelateerd aan waterinfiltratie ter 

plaatse of een (geringe) koudebrug. 

(2) Aan het betonoppervlak, 

veroorzaakt door een lage 

betondekking gecombineerd met 

een hoge vochtbelasting. (3) 

Corrosie in combinatie met 

afstoting van het beton, duidend op 

aantasting van de betonwapening 

ten gevolge van vocht- of andere 

belasting (vorst, chloriden, etc.) 

Additionele analyse en 

betonherstelling is vereist. In het 

geval van (vermoedelijke) corrosie 

van de betonwapening isadditionele 

analyse altijd vereist 

Zoutuitbloeiingen    

Kalkuitbloeiingen  Duidend op waterinfiltraties en 

gepaard gaande met een verlaging 

van de alkaliteit van het beton, op 

termijn resulterend in 

wapeningscorrosie. 

Verpoedering  Verpoedering en/of afstoting van 

beton zonder wapeningscorrosie: 

(1) veroorzaakt door alkali-

silicareacties, zouten of vorst, 

hetgeen vastgesteld dient te worden 

door aanvullend onderzoek. 

Biologische 

aantasting 

Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop duidt dit 

doorgaans op een vochtprobleem 

 Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop duidt dit 

doorgaans op een vochtprobleem 
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ter plaatse van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over een 

(groter) oppervlak is dit dikwijls 

gerelateerd aan de binnen-

klimaatcondities. Aanvullende 

analyse en diagnose is in alle 

gevallen vereist. 

ter plaatse van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over een 

(groter) oppervlak is dit dikwijls 

gerelateerd aan de binnen-

klimaatcondities. Aanvullende 

analyse en diagnose is in alle 

gevallen vereist. 

Sporen van 

incidentele aan-

tasting 

Indien de incidentele aantasting 

(bijv. door brand of vocht) geen 

gevolgen heeft voor de stabiliteit of 

gerelateerde problemen met zich 

meebrengt is 

versterking/vervanging niet meteen 

noodzakelijk. 

  

Aanwezigheid 

metalen ankers 

Muurankers zijn noodzakelijk voor 

de stabiliteit van de vloer en gevel. 

Hierbij is het belangrijk dat 

geverifieerd wordt dat de ankers 

onder voldoende spanning staan 

teneinde deze de krachten kunnen 

opnemen en verdelen. Additionele 

aandacht dient worden besteed aan 

mogelijk corrosie van de 

muurankers 

  

 

4.2.2 Bouwfysische evaluatie 

 

 Tabel 12 toont de bouwfysische analyse van een platdakconstructie waarbij vooral wordt gelet 

op de drainage/afwatering van het dak en de dakdichting, de aanwezigheid van en het type dakvloer, 
de thermische isolatie, het lucht/dampscherm en de aansluiting met andere bouwcomponenten. 

 
Tabel 12: Bouwfysische analyse van een platdakconstructie 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Type dakopbouw Indien thermische isolatie aanwezig is, een evaluatie van het type 

platdakopbouw (warm dak, koud dak, omkeerdak, of compact dak) [Technische 

Voorlichting 215] 

Bevestigingswijze van de dakopbouw Wijze van bevestiging van de verschillende lagen in het dakcomplex (losliggend 

met ballast, verkleving of mechanische bevestiging) 

Waterafvoer Dakdichting is functioneel en voldoende in staat om waterinfiltratie te 

voorkomen. De hellingsgraad van het dak is voldoende om plasvorming te 

voorkomen. Regenwaterafvoer bevindt zich op laagste punt van het dak. 

Aanwezigheid van water in het dak Inspectie van de dakstructuur na een insnijding van het dak. Beoordeling 

dakstructuur op natte isolatie. Voordat wordt overwogen om isolatie op de 

structuur te plaatsen, dient men er zeker van te zijn dat er zich geen water in het 

dak bevindt. Bepaling van het houtvochtgehalte van de houten constructiedelen. 

Dakdichting Mogelijkheid tot gebruik van bestaande dakdichting als dampscherm (indien 

reeds thermische isolatie in het platdak aanwezig is en deze wordt behouden 

en/of thermische isolatie wordt toegevoegd). 

Dakvloer Aanwezigheid van type dakvloer, aansluiting van de dakvloer met de structuur, 

functioneel, lucht- en dampdichtheid  

Aanwezigheid van verluchtingspijpen Evaluatie van de aanwezigheid van verluchtingspijpen in het dak. Identificeren 

of er sprake is van een koud dakopbouw 

Aansluiting van dakdichting en waterafvoeren of 

dakgoot 

Continue dakdichting tot in de waterafvoeren opdat correcte waterafvoer is 

gegarandeerd [Technische Voorlichting 244] 

Thermische isolatie Aanwezigheid, dikte, locatie, type thermische isolatie 

Dikte van structuur (ruimte tussen de 

kepers/balken) 

Analyse van de hoeveelheid ruimte met betrekking tot de mogelijkheid tot het 

(bij)plaatsen van thermische isolatie tussen de balken 

Dakopstand Evaluatie van de hoogte van de dakopstand en mogelijkheid tot eventuele 

verhoging van de dakopstand met betrekking tot het plaatsen van thermische 

isolatie op de dakstructuur 

Binnenafwerking Aanwezigheid en type binnenafwerking 

Aanwezigheid van dampdichte lagen in opbouw Analyse van mogelijke dampremmende/dampdichte lagen in de dakopbouw 

Luchtdichtheid  

Lucht/dampscherm Aanwezigheid van lucht/dampscherm, type, dampdichtheid 

Aansluiting met ander constructies Kwaliteit van het dampscherm tussen dakstructuur en de gevel. Kwaliteit van 

afdichting van voegen tussen dak en gevelconstructie, aansluiting van het 

pleisterwerk, aansluiting van het dampscherm 

Bouwknopen/Koudebruggen Kwaliteit van de aansluiting van het dak en de dakdetails. Aanwezigheid van 

koudebruggen ter plaatse van muurvoet, schoorsteen, muurankers, kopse gevels, 

opgaande muren, etc. 
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Dakdetails Aanwezigheid van dakdetails zoals, vensters, koepels, etc. 

Lucht-  en waterdichte aansluiting ter plaatse van 

de dakdichting en de dakdetails 

Kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en de dakdetails. Kwaliteit van 

afdichting van voegen tussen dakconstructie en dakdetails. Extra aandacht voor 

de waterafvoeren (Technische Voorlichting 244 [Mahieu 2012]) 

Koudebruggen Evaluatie van het risico op koudebruggen ter plaatse van het dakdetail 

 

 

4.3 Beoordeling van de bestaande toestand van een hellend dak 

 
 De beoordeling van de bestaande toestand van het hellend dak vindt plaats op basis van de 

methodologie weergegeven in Figuur 12. De staat van het dak wordt beoordeeld op basis van 

prestatie-indicatoren, waarbij specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen de schade-analyse en de 

bouwfysische analyse.  
 

4.3.1 Schade-analyse 

 

 Een gedetailleerde beschrijving van de te evalueren aspecten per prestatie-indicator is 

weergegeven in Tabel 13 en Tabel 14. Hierbij worden de dakbedekking, de draagstructuur, het 
onderdak, het dampscherm en de binnenafwerking beoordeeld. Tevens wordt de bestaande toestand 

van de door het dak voerende schouw- en ventilatiedoorvoeren en de regenwaterafvoer geanalyseerd.  
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Figuur 12: Evaluatie van de bestaande toestand van een hellend dak 
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Tabel 13: Schade-analyse van een hellend dak 
Prestatie-indicator Beschrijving 

Aanwezigheid schade/degradatie Beoordeling van de functionaliteit van het dak waarbij de kwaliteit van de 

dakbedekking wordt geanalyseerd. Evaluatie van lekkages en aantasting van 

structurele delen.  

Dakbedekking Type dakbedekking 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Uitbloeiingen aan het 

oppervlak. Beschadigingen aan het oppervlak. Vorstschade. Aanwezigheid van 

asbest 

Biologische degradatie Bemossing, aanwezigheid van mos en/of algen op de dakbedekking 

Vochtschade Infiltratie van vocht, (regen)water ten gevolge van lekkages in de dakbedekking. 

Aanwezigheid van vocht/watersporen.  

Bevestiging Toestand van de bevestiging (neuzen van pannen, corrosie van nagels, etc.) 

Afwatering/drainage Aanwezigheid van waterstagnatie (in de goten) of minder efficiënte 

regenwaterafvoer 

Vervuiling van het oppervlak Verwering, (UV)-veroudering, verkleuring 

Draagstructuur Type draagstructuur en evaluatie van eventuele schade (Tabel 11) 

Onderdak Aanwezigheid en toestand van het onderdak 

Scheuren, vervormingen, materiaalschade Het onderdak vertoont materiaalschade en is niet als wind/waterdicht te 

beschouwen en dient te worden vervangen. 

Vochtschade Aanwezigheid van vochtvlekken, ten gevolge van waterinfiltraties of inwendige 

condensatie 

Biologische degradatie Aanwezigheid van algen- of schimmelvorming op het oppervlak 

Thermische isolatie Beoordeling van aanwezigheid en toestand van thermische isolatie 

Functionaliteit Staat van de thermische isolatie en functioneel 

Vochtschade Evaluatie van vochtgehalte van het isolatiemateriaal (nat ten gevolge van 

waterinfiltratie) 

Binnenafwerking Aanwezigheid en type binnenafwerking 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht) 

Biologische degradatie Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie) of 

koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele inspectie is 

vereist. 

Oppervlaktecondensatie Aanwezigheid condensaat (druppelvorming) op de binnenafwerking 

Hechting van de pleister Verminderde hechting en/of loslatend pleisterwerk kan worden veroorzaakt 

door bewegingen van de ondergrond, ook door hygrische expansie. Een 

vochtdiagnose is noodzakelijk om de specifieke oorzaak vast te stellen. 

Additionele aandacht dient te worden besteed als scheurvorming optreedt ter 

plaatse van bouwknopen. 

Afschilferen van verf Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie) of 

koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele inspectie is 

vereist. 

Schouw/ventilatiedoorvoeren Aanwezigheid van een schouw/ventilatiedoorvoeren, functionaliteit 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Uitbloeiingen aan het 

oppervlak. Beschadigingen aan het oppervlak. Aanwezigheid van schade aan 

loden slabben.  

Toestand van het metselwerk Evaluatie op basis van Hoofdstuk 5 

Regenkap Aanwezigheid en toestand van de regenkap 

Degradatie Aanwezigheid van roetsporen, vochtvlekken, vochtsporen, etc. 

Regenwaterafvoer  

Dakgoot Aanwezigheid en functionaliteit, lekkages (aanwezigheid van vochtplekken op 

de gevel), scheuren, vervormingen, barsten, degradatie, corrosie. Verstoppingen 

Regenpijp (verticaal) Aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, vervormingen, barsten, 

degradatie, corrosie, etc. 

Bevestiging Bevestiging van dakgoten en regenpijpen in goede toestand, en in staat om 

belasting voldoende op te nemen. 

 
Tabel 14: Evaluatie van de draagstructuur van een hellend dak 

Draagstructuur Hout Stalen balken Beton 

Verzakkingen Verzakking ter hoogte van een 

oplegging (een balkkop die lager 

ligt dan de ernaast gelegen balken) 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

Verzakking ter hoogte van een 

oplegging (een balkkop die lager 

ligt dan de ernaast gelegen balken) 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. corrosie), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. (1) Bij 
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materiaalaantasting (bijv. houtrot), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging 

materiaalaantasting (bijv. corrosie), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. 

een stabiliteitsprobleem ter plaatse 

van de oplegging, zich doorgaans 

manifesterend in scheuren in de 

ondersteunende constructie, is 

opvulling van de vloer aanbevolen. 

(2) Bij intensieve aantasting en 

verzakking en verminderd 

draagvermogen is vervanging en/of 

betonherstelling vereist. 

Vervormingen/ 

Doorbuigingen 

Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer het dak aanzienlijk 

meer belast wordt na de renovatie, 

is versterking aangewezen. Indien 

de vervormingen veroorzaakt wordt 

door een vochtprobleem is een 

aanvullende analyse vereist 

Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer de vloer 

aanzienlijk meer belast wordt na de 

renovatie, is versterking 

aangewezen. 

Doorgaans is het risico op 

vervormingen van betonnen 

dakvloeren gering 

Trillingen Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer het dak aanzienlijk 

meer belast wordt na de renovatie, 

is versterking aangewezen. 

Scheurvorming De oorzaak van de scheurvorming 

dient worden vastgesteld: kan 

worden veroorzaakt door 

vochtschade, onvoldoende 

draagvermogen, of zetting. Bij 

scheuren loodrecht of schuin op de 

as van de balk is absoluut 

versteviging/vervanging vereist. Bij 

scheuren parallel aan de as is een 

additionele stabiliteits-analyse 

aanbevolen op basis waarvan 

versterking/vervanging besloten 

kan worden 

 Scheurvorming komt relatief 

frequent voor in betonconstructies: 

(1) een relatief fijn net van 

scheuren kan duiden op een alkali-

silicareactie zich eveneens 

manifesterend in een 

okerverkleuring van het beton, 

hetgeen leidt tot vervanging. (2) 

Regelmatig verdeelde scheuren van 

beperkte omvang loodrecht op de 

as van de balk, welke doorgaan 

minder problematisch zijn, mits er 

geen sprake is van waterinfiltraties, 

roestverkleuring, etc. (3) Relatief 

brede scheuren zich manifesterend 

in een stabiliteitsprobleem. 

Corrosie Corrosie van de muurankers kan 

optreden: (1) oppervlakkige 

corrosie van het muuranker zonder 

loskomen van de balk is doorgaans 

geen probleem. Vervanging van het 

aangetaste muuranker en het 

aanbrengen van een bescherming 

ter plaatse van het nieuwe anker is 

voldoende. (2) Bij corrosie van een 

muuranker inclusief 

aantasting/loskomen van het 

uiteinde van de balk is 

vervanging/herstelling van de balk 

vereist 

De aard van de corrosie dient te 

worden geanalyseerd: (1) 

Intensieve corrosie aan de 

balkkoppen (bijv. manifesterend in 

delaminatie bij gewalste profielen) 

duidt op een ernstig vochtprobleem 

ter plaatse van de balkkop in de 

ondersteunende constructie. 

Aanvullende diagnose is vereist. 

(2) Oppervlakkige corrosie 

verspreid over de balk is dikwijls 

gerelateerd aan het binnenklimaat 

of waterinfiltraties. (3) 

Oppervlakkige corrosie ter plaatse 

van de oplegging is dikwijls het 

gevolg van een koudebrug of 

waterinfiltraties. Aanvullende 

analyse is aanbevolen. 

Bij corrosie van de betonwapening 

is analyse van de locatie van de 

corrosie vereist: (1) Ter plaatse van 

een bouwknoop, mogelijk 

gerelateerd aan waterinfiltratie ter 

plaatse of een (geringe) koudebrug. 

(2) Aan het betonoppervlak, 

veroorzaakt door een lage 

betondekking gecombineerd met 

een hoge vochtbelasting. (3) 

Corrosie in combinatie met 

afstoting van het beton, duidend op 

aantasting van de betonwapening 

ten gevolge van vocht- of andere 

belasting (vorst, chloriden, etc.) 

Additionele analyse en 

betonherstelling is vereist. In het 

geval van (vermoedelijke) corrosie 

van de betonwapening isadditionele 

analyse altijd vereist 

Zoutuitbloeiingen    

Kalkuitbloeiingen  Duidend op waterinfiltraties en 

gepaard gaande met een verlaging 

van de alkaliteit van het beton, op 

termijn resulterend in 

wapeningscorrosie. 

Verpoedering  Verpoedering en/of afstoting van 

beton zonder wapeningscorrosie: 

(1) veroorzaakt door alkali-

silicareacties, zouten of vorst, 

hetgeen vastgesteld dient te worden 

door aanvullend onderzoek. 

Biologische 

aantasting 

Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop duidt dit 

doorgaans op een vochtprobleem 

ter plaatse van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over een 

(groter) oppervlak is dit dikwijls 

gerelateerd aan de binnen-

klimaatcondities. Aanvullende 

 Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop duidt dit 

doorgaans op een vochtprobleem 

ter plaatse van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over een 

(groter) oppervlak is dit dikwijls 

gerelateerd aan de binnen-

klimaatcondities. Aanvullende 
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analyse en diagnose is in alle 

gevallen vereist. 

analyse en diagnose is in alle 

gevallen vereist. 

Sporen van 

incidentele aan-

tasting 

Indien de incidentele aantasting 

(bijv. door brand of vocht) geen 

gevolgen heeft voor de stabiliteit of 

gerelateerde problemen met zich 

meebrengt is 

versterking/vervanging niet meteen 

noodzakelijk. 

  

Aanwezigheid 

metalen ankers 

Muurankers zijn noodzakelijk voor 

de stabiliteit van de vloer en gevel. 

Hierbij is het belangrijk dat 

geverifieerd wordt dat de ankers 

onder voldoende spanning staan 

teneinde deze de krachten kunnen 

opnemen en verdelen. Additionele 

aandacht dient worden besteed aan 

mogelijk corrosie van de 

muurankers 

  

 

4.3.2 Bouwfysische evaluatie 

 
 Tabel 12 toont de bouwfysische analyse van een hellend dakconstructie waarbij vooral wordt 

gelet op de drainage/afwatering van het dak, de aanwezigheid van en het type onderdak, de 

thermische isolatie, het lucht/dampscherm en de aansluiting met andere bouwcomponenten. 
 
Tabel 15: Bouwfysische analyse van een hellend dakconstructie 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Waterafvoer Dakbedekking is functioneel en voldoende in staat om waterinfiltratie te 

voorkomen. Dakhelling is voldoende. Regenwaterafvoer bevindt zich op laagste 

punt van het dak. 

Aanwezigheid van water in het dak Inspectie van de dakstructuur na een insnijding/het open maken van het dak. 

Beoordeling dakstructuur op natte isolatie. Voordat wordt overwogen om 

isolatie op of in de structuur te plaatsen, dient men er zeker van te zijn dat er 

zich geen water in het dak bevindt. Bepaling van het houtvochtgehalte van de 

houten constructiedelen. 

Onderdak Aanwezigheid van type onderdak, aansluiting van het onderdak met de 

structuur, functioneel (i.e. water/winddichtheid), dampdichtheid [Dobbles et al. 

2013] [Technische Voorlichting 251]  

Aansluiting van onderdak en dakgoot Continu onderdak tot in de dakgoot opdat waterafvoer is gegarandeerd 

Thermische isolatie Aanwezigheid, dikte, locatie, type thermische isolatie 

Dikte van structuur (ruimte tussen de 

kepers/balken) 

Analyse van de hoeveelheid ruimte met betrekking tot de mogelijkheid tot het 

(bij)plaatsen van thermische isolatie tussen de balken 

Binnenafwerking Aanwezigheid en type binnenafwerking 

Aanwezigheid van dampdichte lagen in opbouw Analyse van mogelijke dampremmende/dampdichte lagen in de dakopbouw 

Luchtdichtheid  

Lucht/dampscherm Aanwezigheid van lucht/dampscherm, type, dampdichtheid 

Luchtdichte aansluiting ter plaatse de 

dakconstructie en de gevels 

Kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en de gevel. Kwaliteit van 

afdichting van voegen tussen venster en constructie, aansluiting van het 

pleisterwerk, aansluiting van venster en dampscherm 

Bouwknopen/Koudebruggen Kwaliteit van de aansluiting van het dak en de gevels. Aanwezigheid van 

koudebruggen ter plaatse van schoorsteen, muurankers, kopse gevels, etc. 

Dakdetails en dakelementen  

Lucht-  en waterdichte aansluiting ter plaatse van 

de dakdetails 

Kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en de dakdetails.  

Koudebruggen Evaluatie van het risico op koudebruggen ter plaatse van het dakdetail 

 

 

4.4 Beoordeling van de bestaande toestand van een dak met metalen dakbedekking 
 

De bestaande toestand van het dak met metalen dakbedekking vindt plaats op basis van de 
methodologie weergegeven in . De staat van het dak wordt beoordeeld op basis van prestatie-

indicatoren, waarbij specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen de schade-analyse en de 

bouwfysische analyse. 
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Figuur 13: Evaluatie van een dak met metalen dakbedekking 

 



44 

 

 

4.4.1 Schade-analyse 

 

 Een gedetailleerde beschrijving van de te evalueren aspecten per prestatie-indicator is 
weergegeven in Tabel 16, Tabel 17 en Tabel 18. Hierbij worden de dakbedekking, de draagstructuur, 

het onderdak, het dampscherm en de binnenafwerking beoordeeld. Tevens wordt de bestaande 

toestand van de door het dak voerende schouw- en ventilatiedoorvoeren en de regenwaterafvoer 

geanalyseerd.  
 

 
Tabel 16: Schade-analyse van een dak met metalen dakbedekking 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Aanwezigheid schade/degradatie Beoordeling van de functionaliteit van het dak waarbij de kwaliteit van de 

metalen dakbedekking wordt geanalyseerd. Evaluatie van lekkages en aantasting 

van structurele delen. Controle van de verbindingen 

Dakbedekking Type dakbedekking: zink (gecoat/ongecoat), roestvast staal, aluminium, koper, 

etc.  

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Krimpwerking 

(bijvoorbeeld door verlies van weekmakers en vocht). Beschadigingen aan het 

oppervlak. 

Degradatie Aanwezigheid vervuiling op de dakbedekking 

Vochtschade Infiltratie van vocht, (regen)water ten gevolge van lekkages. Aanwezigheid van 

vocht/watersporen.  

Corrosie Corrosie van de dakbedekking 

Bevestiging Toestand van de bevestiging (corrosie van nagels, etc.) 

Afwatering/drainage Aanwezigheid van waterstagnatie in de goten 

Vervuiling van het oppervlak Verwering, (UV)-veroudering, verkleuring 

Draagstructuur Type draagstructuur en evaluatie van eventuele schade (Tabel 17) 

Dakvloer Aanwezigheid en toestand van het dakvloer 

Scheuren, vervormingen, materiaalschade De dakvloer vertoont en dient te worden vervangen. 

Vochtschade Aanwezigheid van vochtvlekken, ten gevolge van waterinfiltraties 

Biologische degradatie Aanwezigheid van algen- of schimmelvorming op het oppervlak 

Thermische isolatie Beoordeling van aanwezigheid en toestand van thermische isolatie 

Functionaliteit Staat van de thermische isolatie en functionaliteit 

Vochtschade Evaluatie van vochtgehalte van het isolatiemateriaal (nat ten gevolge van 

waterinfiltratie) 

Binnenafwerking Aanwezigheid en type binnenafwerking 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht) 

Biologische degradatie Aanwezigheid van houtrot, schimmels, of degradatie ten gevolge van insecten, 

etc. Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie) of 

koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele inspectie is 

vereist. 

Oppervlaktecondensatie Aanwezigheid condensaat (druppelvorming) op de binnenafwerking 

Hechting van de pleister Verminderde hechting en/of loslatend pleisterwerk kan worden veroorzaakt 

door bewegingen van de ondergrond, ook door hygrische expansie. Een 

vochtdiagnose is noodzakelijk om de specifieke oorzaak vast te stellen. 

Additionele aandacht dient te worden besteed als scheurvorming optreedt ter 

plaatse van bouwknopen. 

Afschilferen van verf Mogelijk veroorzaakt door een vochtprobleem (bijv. vochtinfiltratie) of 

koudebrugwerking ter hoogte van de bouwknopen. Additionele inspectie is 

vereist. 

Schouw/ventilatiedoorvoeren Aanwezigheid van een schouw/ventilatiedoorvoeren, functionaliteit 

Mechanische beschadiging/schade Aanwezigheid van scheuren, vervormingen, barsten ten gevolge van 

krimp/uitzetten (door invloed van temperatuur en vocht). Beschadigingen aan 

het oppervlak.  

Toestand van het metselwerk Evaluatie op basis van hoofdstuk 5 

Regenkap Aanwezigheid en toestand van de regenkap 

Degradatie Aanwezigheid van roetsporen, vochtvlekken, vochtsporen, etc. 

Regenwaterafvoer  

Dakgoot Aanwezigheid en functionaliteit, lekkages (aanwezigheid van vochtplekken op 

de gevel), scheuren, vervormingen, barsten, degradatie, corrosie, verstoppingen. 

Locatie van de goot (bevindt deze zich op het laagste punt?). 

Regenpijp (verticaal) Aanwezigheid en functionaliteit, lekkages, scheuren, vervormingen, barsten, 

degradatie, corrosie, etc. 

Bevestiging Bevestiging van dakgoten en regenpijpen in goede toestand, en in staat om 

belasting voldoende op te nemen. 
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Tabel 17: Evaluatie van de draagstructuur van een dak met metalen dakbedekking 

Draagstructuur Hout Stalen balken Beton 

Verzakkingen Verzakking ter hoogte van een 

oplegging (een balkkop die lager 

ligt dan de ernaast gelegen balken) 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. houtrot), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging 

Verzakking ter hoogte van een 

oplegging (een ligger die lager ligt 

dan de ernaast gelegen liggers) 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. corrosie), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. 

Vastgesteld dient te worden of de 

verzakking het gevolg is van 

materiaalaantasting (bijv. corrosie), 

of van een stabiliteitsprobleem ter 

plaatse van de oplegging. (1) Bij 

een stabiliteitsprobleem ter plaatse 

van de oplegging, zich doorgaans 

manifesterend in scheuren in de 

ondersteunende constructie, is 

opvulling van de vloer aanbevolen. 

(2) Bij intensieve aantasting en 

verzakking en verminderd 

draagvermogen is vervanging en/of 

betonherstelling vereist. 

Vervormingen/ 

Doorbuigingen 

Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer het dak aanzienlijk 

meer belast wordt na de renovatie, 

is versterking aangewezen. Indien 

de vervormingen veroorzaakt wordt 

door een vochtprobleem is een 

aanvullende analyse vereist 

Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer de vloer 

aanzienlijk meer belast wordt na de 

renovatie, is versterking 

aangewezen. 

Doorgaans is het risico op 

vervormingen van betonnen 

dakvloeren gering 

Trillingen Wanneer er geen sprake is van een 

direct stabiliteitsprobleem hebben 

vervormingen en/of trillingen niet 

direct technische consequenties. 

Enkele wanneer het dak aanzienlijk 

meer belast wordt na de renovatie, 

is versterking aangewezen. 

Scheurvorming De oorzaak van de scheurvorming 

dient worden vastgesteld: kan 

worden veroorzaakt door 

vochtschade, onvoldoende 

draagvermogen, of zetting. Bij 

scheuren loodrecht of schuin op de 

as van de balk is absoluut 

versteviging/vervanging vereist. Bij 

scheuren parallel aan de as is een 

additionele stabiliteits-analyse 

aanbevolen op basis waarvan 

versterking/vervanging besloten 

kan worden 

 Scheurvorming komt relatief 

frequent voor in betonconstructies: 

(1) een relatief fijn net van 

scheuren kan duiden op een alkali-

silicareactie zich eveneens 

manifesterend in een 

okerverkleuring van het beton, 

hetgeen leidt tot vervanging. (2) 

Regelmatig verdeelde scheuren van 

beperkte omvang loodrecht op de 

as van de balk, welke doorgaan 

minder problematisch zijn, mits er 

geen sprake is van waterinfiltraties, 

roestverkleuring, etc. (3) Relatief 

brede scheuren zich manifesterend 

in een stabiliteitsprobleem. 

Corrosie Corrosie van de muurankers kan 

optreden: (1) oppervlakkige 

corrosie van het muuranker zonder 

loskomen van de balk is doorgaans 

geen probleem. Vervanging van het 

aangetaste muuranker en het 

aanbrengen van een bescherming 

ter plaatse van het nieuwe anker is 

voldoende. (2) Bij corrosie van een 

muuranker inclusief 

aantasting/loskomen van het 

uiteinde van de balk is 

vervanging/herstelling van de balk 

vereist 

De aard van de corrosie dient te 

worden geanalyseerd: (1) 

Intensieve corrosie aan de 

balkkoppen (bijv. manifesterend in 

delaminatie bij gewalste profielen) 

duidt op een ernstig vochtprobleem 

ter plaatse van de balkkop in de 

ondersteunende constructie. 

Aanvullende diagnose is vereist. 

(2) Oppervlakkige corrosie 

verspreid over de balk is dikwijls 

gerelateerd aan het binnenklimaat 

of waterinfiltraties. (3) 

Oppervlakkige corrosie ter plaatse 

van de oplegging is dikwijls het 

gevolg van een koudebrug of 

waterinfiltraties. Aanvullende 

analyse is aanbevolen. 

Bij corrosie van de betonwapening 

is analyse van de locatie van de 

corrosie vereist: (1) Ter plaatse van 

een bouwknoop, mogelijk 

gerelateerd aan waterinfiltratie ter 

plaatse of een (geringe) koudebrug. 

(2) Aan het betonoppervlak, 

veroorzaakt door een lage 

betondekking gecombineerd met 

een hoge vochtbelasting. (3) 

Corrosie in combinatie met 

afstoting van het beton, duidend op 

aantasting van de betonwapening 

ten gevolge van vocht- of andere 

belasting (vorst, chloriden, etc.) 

Additionele analyse en 

betonherstelling is vereist. In het 

geval van (vermoedelijke) corrosie 

van de betonwapening isadditionele 

analyse altijd vereist 

Zoutuitbloeiingen    

Kalkuitbloeiingen  Duidend op waterinfiltraties en 

gepaard gaande met een verlaging 

van de alkaliteit van het beton, op 

termijn resulterend in 

wapeningscorrosie. 

Verpoedering  Verpoedering en/of afstoting van 

beton zonder wapeningscorrosie: 

(1) veroorzaakt door alkali-

silicareacties, zouten of vorst, 
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hetgeen vastgesteld dient te worden 

door aanvullend onderzoek. 

Biologische 

aantasting 

Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop duidt dit 

doorgaans op een vochtprobleem 

ter plaatse van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over een 

(groter) oppervlak is dit dikwijls 

gerelateerd aan de binnen-

klimaatcondities. Aanvullende 

analyse en diagnose is in alle 

gevallen vereist. 

 Ter plaatse van een 

oplegging/bouwknoop duidt dit 

doorgaans op een vochtprobleem 

ter plaatse van de aansluiting. Bij 

aantasting verspreid over een 

(groter) oppervlak is dit dikwijls 

gerelateerd aan de binnen-

klimaatcondities. Aanvullende 

analyse en diagnose is in alle 

gevallen vereist. 

Sporen van 

incidentele aan-

tasting 

Indien de incidentele aantasting 

(bijv. door brand of vocht) geen 

gevolgen heeft voor de stabiliteit of 

gerelateerde problemen met zich 

meebrengt is 

versterking/vervanging niet meteen 

noodzakelijk. 

  

Aanwezigheid 

metalen ankers 

Muurankers zijn noodzakelijk voor 

de stabiliteit van de vloer en gevel. 

Hierbij is het belangrijk dat 

geverifieerd wordt dat de ankers 

onder voldoende spanning staan 

teneinde deze de krachten kunnen 

opnemen en verdelen. Additionele 

aandacht dient worden besteed aan 

mogelijk corrosie van de 

muurankers 

  

 

4.4.2 Bouwfysische evaluatie 

 

 Tabel 18 toont de bouwfysische analyse van een dakconstructie waarbij vooral wordt gelet op 
de drainage/afwatering van het dak en de dakbedekking, de aanwezigheid van en het type dakvloer, de 

thermische isolatie, het lucht/dampscherm en de aansluiting met andere bouwcomponenten. 

 
Tabel 18: Bouwfysische analyse van een dak met metalen dakbedekking 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Type dakopbouw Indien thermische isolatie aanwezig is, een evaluatie van het type opbouw. 

Aanwezigheid van een luchtspouw [WTCB Digest nr. 11. 2011] 

Waterafvoer Dakbedekking is functioneel en voldoende in staat om waterinfiltratie te 

voorkomen. De hellingsgraad van het dak is voldoende om condensaat af te 

voeren. Regenwaterafvoer bevindt zich op laagste punt van het dak. 

Aanwezigheid van water in het dak Inspectie van de dakstructuur na een insnijding van het dak. Beoordeling 

dakstructuur op natte isolatie. Bepaling van het houtvochtgehalte van de houten 

constructiedelen. 

Dakvloer Aanwezigheid van type dakvloer, aansluiting van het dakvloer met de structuur, 

functioneel, dampdichtheid  

Scheidingslaag Aanwezigheid, staat, en functionaliteit van de scheidingslaag 

Geventileerde spouw, gestructureerde mat Evaluatie van de aanwezigheid van verluchting in het dak.  

Aansluiting van onderdak en dakgoot Continue aansluiting (onderdak tot in de dakgoot opdat condensaatafvoer is 

gegarandeerd) [Technische Voorlichting 240] 

Thermische isolatie Aanwezigheid, dikte, locatie, type thermische isolatie 

Dikte van structuur (ruimte tussen de 

kepers/balken) 

Analyse van de hoeveelheid ruimte met betrekking tot de mogelijkheid tot het 

(bij)plaatsen van thermische isolatie tussen de balken 

Binnenafwerking Aanwezigheid en type binnenafwerking 

Aanwezigheid van dampdichte lagen in opbouw Analyse van mogelijke dampremmende/dampdichte lagen in de dakopbouw 

Luchtdichtheid  

Lucht/dampscherm Aanwezigheid van lucht/dampscherm, type, dampdichtheid 

Aansluiting met ander constructies Kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en de gevel. Kwaliteit van 

afdichting van voegen tussen dak en gevelconstructie, aansluiting van het 

pleisterwerk, aansluiting van het dampscherm 

Bouwknopen/Koudebruggen Kwaliteit van de aansluiting van het dak en de dakdetails. Aanwezigheid van 

koudebruggen ter plaatse van muurvoet, schoorsteen, muurankers, kopse gevels, 

etc. 

Dakdetails Aanwezigheid van dakdetails zoals, vensters, koepels, etc. 

Lucht-  en waterdichte aansluiting ter plaatse van 

de dakdichting en de dakdetails 

Kwaliteit van de afdichting tussen dakstructuur en de dakdetails. Kwaliteit van 

afdichting van voegen tussen dakconstructie en dakdetails [Technische 

Voorlichting 244] 

Koudebruggen Evaluatie van het risico op koudebruggen ter plaatse van het dakdetail 
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5 Gevel 
 

Alvorens te starten met een renovatie van de gevel worden de elementaire randvoorwaarden 

geëvalueerd aan de hand van Figuur 14. De historische waarde en het feit of een gevel(element) 

behouden dient te worden omwille van het uitzicht van het gebouw wordt beschouwd. Wanneer de 
gevel onderdeel is van een beschermd gebouw en striktere beperkingen en bepalingen van toepassing 

zijn wordt verwezen naar het Kader Beschermd Gebouw (Paragraaf 2). 

Rekening houdend met de elementaire randvoorwaarden vindt een typologische karakterisering 
van de gevel en een beoordeling van de bestaande toestand plaats. Op basis van de uitgevoerde 

analyse zijn verschillende scenario’s mogelijk voor het renoveren en thermisch isoleren van de gevel: 

• Buitenisolatie 

• Navulling van de spouwmuur 

• Binnenisolatie 

• Een combinatie van bovenstaande technieken 

 
 In dit rapport wordt niet nader ingegaan op de voor- en nadelen van bovenstaande opties. Deze 

paragraaf heeft tot doel om gebruik makende van een gestructureerde methodologie de 

randvoorwaarden voor het behoud, verbetering, en vernieuwing van de gevel te beschouwen.  

 
Figuur 14: Evaluatie van de elementaire randvoorwaarden voor gevelrenovatie 

 

5.1 Typologische en energetische karakterisering 
 

 Figuur 15 presenteert de typologische en energetische karakterisering van een gevel waarbij 

het type gevel of gevelelement en de oriëntatie wordt beschouwd. Wanneer er wordt gesproken over 
een gevel, wordt steeds het scheidende verticale element tussen twee al dan niet verwarmde ruimtes 

aangegeven. Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen muren uit metselwerk, beton of hout, 

en gevel- of vulpanelen. Na vaststelling van de locatie en aangrenzende ruimtes van de gevel, wordt 
afhankelijk van het type gevel (muur of vulpaneel) de aanwezigheid van thermisch isolatie 

geëvalueerd. Wanneer thermische isolatie in de gevel aanwezig is, wordt de dikte van dit 

isolatiepakket vastgesteld. Indien thermische isolatie niet aanwezig is, dit onbekend is, of de 
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isolatiedikte niet kan worden bepaald wordt het type constructie bepaald, i.e. ofwel licht (bijv. hout) 

ofwel zwaar (bijv. beton). 
Onafhankelijk van de toegepaste oplossing dient men er rekening mee te houden dat het 

aanbrengen van een thermische isolatie eventuele pathologiëen kan versterken. Derhalve is het vereist 

om alvorens een thermische isolatie toe te passen een goede diagnose uit te voeren ten eindemogelijke 

bestaande pathologieën te verhelpen door een correcte interventie en remediëring. 
 

 
Figuur 15: Typologische en energetisch karakterisering van een gevel 

 

 
Tabel G1: Rc-waarde voor een zware gevelconstructie indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig 

[Loncour et al. 2003b] 

Type Opbouw Rc 

[m2K/W] 

Volle muur – metselwerk (d≥19cm) Metselwerk (19cm) 0.33 

Volle muur – beton (d≥19cm) Beton (19cm) 0.27 

Vole muur – materiaal ongedefinieerd  0.29 

Spouwmuur – binnenblad metselwerk Metselwerk (19cm) / geventileerde spouw / 
buitenblad 

0.50 

Spouwmuur – binnenblad beton Beton (14cm) / geventileerde spouw / buitenblad 0.44 

Spouwmuur – materiaal ongedefinieerd  0.44 

 
Tabel V2: Rc-waarde voor lichte gevelconstructie indien thermische isolatie onbekend of niet aanwezig 

[Loncour et al. 2003b] 
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Type Opbouw Rc 

[m2K/W] 

Lichte gevel – ongeventileerd Binnenafwerking (plaatmateriaal hout/gips) – houten 

structuur – buitenafwerking (plaatmateriaal hout/cement) 

0.40 

Lichte gevel – geventileerd Binnenafwerking (plaatmateriaal hout/gips) – houten 

structuur – geventileerde spouw – buitenafwerking 

(plaatmateriaal hout/cement) 

0.27 

Volle muur – hout (d≥4cm) Massief hout (4cm) 0.36 

 
Tabel G3: Rc-waarde indien isolatiedikte minder is dan 40mm [ISSO Publcicatie 82.1. 2011] 

Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W] 

Spouw Geen spouw/onbekend 

10 0.57 0.40 

20 0.82 0.65 

30 1.07 0.90 

Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen 
 

Tabel G4: Rc-waarde indien isolatie dikte 40mm of meer is [Loncour et al. 2003b] 

 Isolatiedikte1 [mm] Rc [m
2K/W] 

40 1.32 

50 1.57 

60 1.82 

70 2.07 

80 2.32 

90 2.57 

100 2.82 

110 3.07 

120 3.32 

130 3.57 

140 3.82 

150 4.07 

160 4.32 

170 4.57 

180 4.82 

190 5.07 

200 5.32 

210 5.57 

220 5.82 

230 6.07 

Voor tussenliggende isolatiedikten afronden op hele tientallen 

 

5.2 Beoordeling van de bestaande toestand 
 

De gevel kan onderhevig zijn aan schade en vocht-gerelateerde problemen bijvoorbeeld ten 

gevolge van regendoorslag, opstijgend vocht, zouten, opspattend water, waterinfiltratie, inwendige 
condensatie en/of oppervlakte condensatie. Ten einde een goede diagnose en efficiënte remediëring 

toe te passen alvorens de thermische prestaties van de gevel te verbeteren wordt een schade- en 

bouwfysische analyse uitgevoerd aan de hand van de methodologie in Figuur 16. 
Alvorens de diagnose wordt uitgevoerd is het belangrijk te verifiëren of daadwerkelijk het 

muuroppervlak zichtbaar is. Het is mogelijk dat men in het verleden technieken of constructies heeft 

toegepast om bepaalde onderliggende (vocht)problemen te verbergen, bijvoorbeeld een voorzetwand 
of lambrisering zoals een (vochtwerende) beplating, een cementering, keramische betegeling, 

kunststof behang, een bituminering, of een waterdichte coating. Indien een dergelijke afwerking 

aanwezig is dient deze verwijderd te worden om de toestand van de gevel te analyseren. 
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5.2.1 Schade-analyse 
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Tabel 19 toont een beschrijvende schade-analyse aan de hand van de in Figuur 16 weergegeven 

prestatie-indicatoren. Echter, de tabel geeft enkel een globale beschrijving van de geobserveerde 
schade weer terwijl een specifieke diagnose van het onderliggende mechanisme, welke de schade 

veroorzaakt, niet mogelijk is. Wanneer een vorm van schade aan de gevel wordt geconstateerd is het 

aan te bevelen om een gedetailleerdere schade-analyse uit te voeren (Paragraaf 5.3) en een gepaste 

remediëring toe te passen. Als de gevel niet aan schade onderhevig is, wordt een bouwfysische 
analyse uitgevoerd die de randvoorwaarden voor de renovatie- en isolatietechnieken in kaart brengt. 

 

Schade-analyse

Bouwfysische analyse

Gevel

Aanwezigheid schade/degradatie

Buitenzijde/binnenzijde

Vervormingen

Vochtschade

Kalkuitbloeiingen

Binnenzijde

Biologische aantasting

Scheuvorming

Verzakkingen

Zoutuitbloeiingen

Biologische aantasting

Vochtschade

Ontbrekende stenen en ontbrekend voegwerk

Biologische aantasting

Aangrenzende (dwarse) binnenmuur

Waterinfiltratie

Waterinfiltratie

Gevel

Type

Dikte en opbouw

Gevelsteen

Buitenafwerking

Vochtbelasting

Binnenafwerking

Omgeving en ligging

Detaillering

Technische instal laties

Drainage

Vloeraansluiting

Stel- en voegmortel

Verpoedering

Oppervlaktecondensatie

Aangrenzende vloer/plafond

Is  de gevel 

onderhevig aan 

schade?

GEDETAILLEERDE 

SCHADE-ANALYSE

nee

ja

Materialen

Dampdichte/dampremmende lagen

Oriëntatie

Binnenklimaatklasse

Aansluiting met de volle grond

 
Figuur 16: Schade-analyse en bouwfysische analyse van de gevel 
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Tabel 19: Schade-analyse van de gevel 
Prestatie-indicator  

Aanwezigheid 

schade/degradatie 

 

Buitenzijde/binnenzijde  

Ontbrekende stenen en 

ontbrekend voegwerk 

Aanwezigheid van schade aan de gevel in de vorm van ontbrekende gevelstenen 

of ontbrekend voegwerk 

Scheurvorming De oorzaak van de scheurvorming dient worden vastgesteld: kan worden 

veroorzaakt door vochtschade, vorstschade, onvoldoende draagvermogen, of 

zetting.  

Verzakkingen De oorzaak van de verzakking dient te worden onderzocht. Vastgesteld dient te 

worden of de verzakking het gevolg is van materiaalaantasting of van een 

stabiliteitsprobleem  
Vervormingen 

Vochtschade Aanwezigheid van een horizontaal vochtfront dat zich uitstrekt tot ongeveer een 

meter boven het vloerniveau. Analyse van aanwezigheid capillaire 

onderbreking. Aandacht dient te worden besteed aan het ontbreken van een 

vochtkering. 

Zoutuitbloeiingen Horizontale of aftekening van zouten die intenser wordt in functie van de hoogte 

tot ongeveer een meter boven het vloerniveau. 

Lokale aftekening van zouten (vlekken) 

Kalkuitboeiiingen Enkel bij beton: Lokale aftekening van kalkuitbloeiingen (vlekken) duidend op 

waterinfiltraties, gepaard gaande met een verlaging van de alkaliteit van het 

beton 

Verpoedering Enkel bij beton: Verpoedering en/of afstoting van beton zonder 

wapeningscorrosie: veroorzaakt door alkali-silicareacties, zouten of vorst, 

hetgeen vastgesteld dient te worden door aanvullend onderzoek. 

Gevelsteen Afschilferen van de gevelsteen, vorstschade 

Stel- en voegmortel Scheurtjes in de stel- en/of voegmortel, een gelaagde structuur (ten gevolge van 

het expansie van de mortel), vorstschade 

Biologische aantasting Algengroei aan de buitenzijde 

Oppervlakte condensatie Vochtvlekken die het patroon van het achterliggende metselwerk weergeven 

Binnenzijde  

Vochtschade Horizontaal vochtfront zich manifesterend vanaf het vloerniveau tot enkele 

tientalcentimeters boven het vloerniveau 

Lokale vochtvlek(ken) zich manifesterend vanaf het vloerniveau tot enkele 

tientalcentimeters boven het vloerniveau, maar niet over de volledige lengte van 

de muur 

Lokale vochtvlekken of zoutuitbloeiingen die niet volgens een bepaald/vast 

patroon of regelmaat voorkomen op de gevel 

Opstijgend grondvocht Aanwezigheid van een vochtfront/opstijgend vocht ten gevolge van een 

pleisterburg 

Aangrenzende (dwarse) 

binnenmuur 

 

Waterinfiltratie Vochtvlekken startend ter plaatse van de aansluiting tussen de buitenmuur en de 

aangrenzende binnenmuur (loodrecht op de buitenmuur) afnemend naar binnen 

toe 

Vochtvlekken zich concentrerend in de hoeken 

Vochtvlekken zich concentrerend rondom ramen en deuren, zowel rond de 

dagkanten, latei als onder het venstertablet duidend op vochtinfiltratie of 

condensatie 

Vochtvlekken oriëntatie-gerelateerd, specifiek voorkomend op de zuidelijk en 

westelijk georiënteerde gevels 

Biologische aantasting Schimmelgroei ten gevolge van een onderliggend vochtprobleem 

Aangrenzende vloer/plafond  

Waterinfiltratie Vochtvlekken startend ter plaatse van de aansluiting tussen de buitenmuur en de 

aangrenzende vloer/plafond 

Biologische aantasting Aantasting van de (dragende) vloerconstructie door schimmelgroei en/of houtrot 

(Degradatie van de uiteinden van de (houten) balken 

 

5.2.2 Bouwfysische analyse 

 

Bij de bouwfysische analyse van de gevel wordt vooral gekeken naar het risico op schade ten 
gevolge van de vocht- en vorstbelasting van de gevel. De analyse richt zich vooral op de potentiële 

capaciteit van de gevel om vocht te bufferen en weer uit te drogen. Tevens wordt de detaillering, 

aansluiting met andere bouwcomponenten, en de aansluiting met de volle grond bekeken. 
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Tabel 20: Bouwfysische analyse van de gevel 
Prestatie-indicator Volle muur 

Type Volle muur, spouwmuur, binnenmuur, etc. 

Dikte en opbouw Dikte en opbouw van de gevel 

Gevelsteen Type en vorstbestendigheid van de gevelsteen (baksteen, beton) 

Stel- en voegmortel Type en vorstbestendigheid van de stel- en voegmortel 

Buitenafwerking Type buitenafwerking 

Binnenafwerking Type binnenafwerking 

Dampdichte lagen Aanwezigheid van dampdichte lagen in de constructie 

Omgeving en ligging Omgeving en ligging van het gebouw/gevel (stadscentrum, kust) Bescherming 

tegen regen. 

Oriëntatie Oriëntatie van de gevel 

Detaillering Aanwezigheid van efficiënte afdruiplijsten en overstekken ter reductie van de 

slagregenbelasting 

Aansluiting met volle grond Aanwezigheid van een capillaire onderbreking ter voorkoming van opstijgend 

vocht 

Drainage In geval van spouwmuur: Aanwezigheid van spouwdrainage/-ventilatie 

Technische installatie Aanwezigheid van waterleidingen, vorstgevoelige leidingen 

Vloeraansluiting Aansluiting van de gevel met een (betonnen of houten) vloer 

Binnenklimaatklasse Aanwezigheid van een goedwerkende, efficiënte ventilatie, klimaatregeling en 

verwarmingssysteem 

 

5.3 Gedetailleerde schade-analyse van de gevel 
 

De toepasbaarheid van een thermische isolatietechniek voor de gevel is afhankelijk van de 
bestaande (bouwfysische) toestand waardoor bepaalde ingrepen en oplossingen in principe uitgesloten 

worden. Vaak is het ook mogelijk om bestaande problemen op te lossen door een interventie (bijv. 

een injectie tegen opstijgend vocht). Echter, dikwijls is het minder evident om de oorzaak van de 

geobserveerde vochtproblemen te achterhalen een adequate interventie toe te passen. Derhalve is vaak 
een grondigere analyse dan de in paragraaf 5.2 gepresenteerde analyse vereist. In deze paragraaf 

wordt een systematische en specifiekere analyse van de kenmerken van de gevel en van problemen 

welke ten grondslag liggen aan fundamentele vochtproblemen gepresenteerd en tevens een adequate 
interventie voorgesteld. 
Allereerst worden de in  

 

 

Tabel 20 gepresenteerde prestatie-indicatoren toegelicht. Daarnaast is de methodologie voor de 
inventarisatie van specifieke vochtproblemen geschematiseerd. De weergegeven methodologie is 

opgedeeld in een analyse aan de buitenzijde van de gevel en een analyse aan de binnenzijde. Dit 

schema is weergegeven in Figuur 18 en Figuur 19.  

 

5.3.1 Geveltype 

 
In de huidige bouwpraktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen gevels:  

• Een traditionele (massieve) buitenmuur die opgebouwd is uit metselwerk of bouwblokken 

(zoals (lichte) snelbouwstenen, betonblokken op basis van geëxpandeerde kleikorrels, of 

cellenbeton) 

• Een spouwmuur. 

5.3.1.1 Massieve buitenmuren 

 

 Een belangrijk aspect van de ongeïsoleerde massieve buitenmuur uit metselwerk ( 

Figuur 17) is de waterdichtheid of regendichting, door de invloed daarvan op de bouwkundige 
detaillering en de bouwfysische kwaliteiten. Zonder waterwerende behandeling (impregnatie) of 

waterwerende buitenafwerking (zoals een pleisterwerk of gevelbekleding) neemt de buitenmuur 

regenwater op ten gevolge van de materiaalkenmerken van de stenen en de mortel. Voor 
ongeïsoleerde massieve muren van 1½ steen of dikker vormt die wateropname in principe geen 

probleem, omdat de gevel enerzijds de mogelijkheid heeft om te drogen tijdens periodes zonder 
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regenval en anderzijds het risico op regendoorslag, waarbij het water de binnenkant van het 

metselwerk bereikt, gering is door de dikte van de gevel. Bij steense muren is dit risico op 
regendoorslag groter. 

 Door het dampopen karakter van de ongeïsoleerde buitenwand zonder buitenafwerking kan het 

opgenomen regenwater uitdrogen. Een buitenmuur die onderhevig is aan een binnenklimaat conform 

binnenklimaatklasse 3 of lager, is in staat gedurende een jaar volledig te kunnen drogen. Bij een 
binnenklimaatklasse 4 is dat (ten gevolge van oppervlaktecondensatie) niet mogelijk [Hens 1986; 

Vandooren 2004]. 

 
 

 

1. Metselwerk; 

2. Binnenafwerking 
1. Metselwerk (buitenspouwblad); 

2. Binnenspouwblad; 

3. Binnenafwerking 

1. Metselwerk (buitenspouwblad); 

2. Thermische isolatie; 

3. Binnenspouwblad; 

4. Binnenafwerking 
 

Figuur 17: Massieve muur (links), ongeïsoleerde spouwmuur (midden), en een geïsoleerde spouwmuur (rechts) 

 

5.3.1.2 Spouwmuren 

 
 Spouwmuren die vooral na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd, zijn opgebouwd uit een 

binnenspouwblad van dragend metselwerk of beton, al dan niet aan de binnenkant afgewerkt met ene 

pleisterlaag, en een buitenspouwblad van metselwerk, eventueel voorzien van een buitenafwerking 

(pleister en/of verflagen). Beide spouwbladen zijn van elkaar gescheiden door een luchtlaag, die bij 
bestaande ongeïsoleerde spouwmuren doorgaans een breedte heeft tussen 2 en 7 cm. 

 Het buitenspouwblad functioneert als een regenscherm, terwijl de luchtspouw regendoorslag 

naar het binnespouwblad voorkomt. Regenwater dat door het buitenspouwblad dringt, loopt langs de 
spouwkant van het buitenspouwblad naar beneden en wordt naar buiten afgevoerd ter hoogte van de 

waterkerende laag via open stootvoegen. Het binnenspouwblad is luchtdicht afgewerkt om te 

voorkomen dat regen tot tegen het binnenspouwblad wordt geblazen. De structurele verbinding tussen 

binnen- en buitenspouwblad wordt gevormd door de spouwankers. 
 In het geval van een geïsoleerde spouwmuur is de luchtspouw tussen binnen- en 

buitenspouwblad geheel of gedeeltelijk opgevuld met thermisch isolatiemateriaal. Doordat de 

luchtspouw gevuld is met isolatie, is ventilatie van de spouw niet (goed) mogelijk. Het 
buitenspouwblad zou daardoor minder goed kunnen drogen. 

5.3.1.3 Identificatie van het type gevel 

 
Voor de vaststelling van het type gevel kan gebruikt worden van de volgende methodes:  
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• Het bouwjaar. Tabel 21 presenteert een globale indeling van het type gevel op basis van het 

bouwjaar. Deze indeling kan in combinatie met de andere methodes worden gebruikt voor de 

vaststelling van geveltype 

• Het metselwerkverband. Bij muren met een dikte van een ½ steen zijn de kopse kanten van de 

bakstenen niet zichtbaar. Dikwijls is er in dit geval sprake van een spouwconstructie. Wanneer 

de kopse kanten van de bakstenen zichtbaar zijn betreft het doorgaans een volle muur. Deze 

indicator dient met voorzichtigheid worden behandeld, omdat bepaalde gebouwen opgebouwd 

kunnen zijn uit volle muren waarbij de kopse kanten van de bakstenen niet zichtbaar zijn, 
bijvoorbeeld typische woningen uit de jaren 1930, of gebouwen met een spouwmuur bestaande 

uit een steens buitenspouwblad. 

• Spouwdrainage. Aanwezigheid van de openingen voor drainage van de luchtspouw ter hoogte 

van muurvoeten en lateien kan duiden op een spouwmuur. Echter, de omgekeerde analyse is 
niet toepasbaar, i.e. het niet aanwezig zijn van drainageopeningen betekent niet automatisch dat 

er sprake is van een volle muur. Spouwmuren worden ook dikwijls toegepast zonder 

spouwdrainage. 

• Endoscopie. Een endoscopie waarbij een gat in de gevel wordt geboord en de dikte van de 

luchtspouw effectief kan worden opgemeten verdient de voorkeur voor het bepalen van het 

geveltype. Een endosopie is eveneens een goede methode om de specifieke opbouw (dikte van 

de verschillende lagen) van de gevel te bepalen. 

 
Tabel 21: Geveltype als functie van het bouwjaar [Heijmans et al. 2011] 

Bouwjaar Geveltype 

Ouder dan 1945 Volle muur 

1945< bouwjaar ≤1965 Volle muur en ongeïsoleerde spouwmuur 

1965< bouwjaar ≤1980 Meestal ongeïsoleerde spouwmuur 

Bouwjaar>1980 Geïsoleerde spouwmuur (met een spouw van 50-70mm) 

 

5.3.2 Zichtbare schade 

 

 Een gevel komt alleen in aanmerking voor thermische isolatie als die geen zichtbare schade, 

zoals vochtproblemen en scheuren, vertoont. Gevels waaraan vochtproblemen worden waargenomen, 
mogen niet zonder meer van isolatie worden voorzien. Mogelijke vochtproblemen kunnen zich 

manifesteren door vochtvlekken of een zichtbaar vochtfront in het metselwerk, zoutuitbloeiingen en 

algengroei. In een dergelijk geval is het noodzakelijk om in overleg met de opdrachtgever eerst 

maatregelen te nemen om de oorzaak van de vochtproblemen te achterhalen.  
 Ook als er geen zichtbare schade aanwezig is, is het belangrijk om te anticiperen op mogelijke 

vochtproblemen door middel van een voorafgaande inspectie. Andere bronnen van vocht, zoals 

opspattend water, optrekkend vocht, kunnen zich manifesteren na renovatie van de gevel. Door 
middel van een anticiperende inspectie kan men letten op de aansluiting van de gevel met de volle 

grond, het type bestrating, de aanwezigheid van drainage(systemen), en de toepassing van een 

capillaire onderbreking tussen de fundering en de gevel. Als een hoge vochtbelasting van de gevel 
wordt vermoed, is het raadzaam om, alvorens de binnenisolatie te plaatsen, maatregelen te nemen, 

zodat mogelijke problemen zich later niet kunnen manifesteren. 

 

5.3.3 Tekenen van vochtschade 

 

 Vochtvlekken kunnen het gevolg zijn van regendoorslag of optrekkend vocht en kunnen leiden 
tot bijvoorbeeld het afbrokkelen van de aanwezige (historische) buitenpleister of (zout)uitbloeiingen. 

Het is noodzakelijk om eerst maatregelen te nemen om die problemen te verhelpen. In het geval van 

optrekkend vocht is het mogelijk om het metselwerk te injecteren met een capillaire onderbreking. 
Ook is het belangrijk dat na het herstellen van de aan vochtschade onderhevige gevel en het verhelpen 

van de vochtproblemen de gevel voldoende tijd (enkele maanden) krijgt om te drogen. Als de 
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thermische isolatie wordt geplaatst bij een gevel die onvoldoende droog is, kan dat het risico op 

nieuwe of herhaalde vochtproblemen vergroten.  
 

5.3.4 Vochtdiagnose 

 

 Om de oorzaak van specifieke vochtproblemen te analyseren is een methodologie ontwikkeld 

op basis van een inspectie aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van de betreffende gevel.  

 Figuur 18 presenteert de evaluatie aan de buitenzijde, waarbij allereerst de aanwezigheid van 
een vochtfront in de gevel wordt bekeken. Daarnaast is het mogelijk dat zoutuitbloeiingen zich (al dan 

niet gepaard gaand met dit vochtfront) over de gehele breedte van de gevel manifesteren. Vervolgens 

wordt de aanwezigheid van een regelmatig vlekkenpatroon op de gevel (al dan niet in combinatie met 
zoutuitbloeiingen) en het optreden van lokale vochtvlekken welke kunnen duiden op waterinfiltratie 

beschouwd. 

 Na de inspectie van de buitenzijde, vindt de analyse aan de binnenzijde van de gevel plaats, ook 

wanneer de inspectie aan de buitenzijde heeft geleid tot de vaststelling dat een vochtprobleem zich 
vermoedelijk niet manifesteert of niet aanwezig is. Figuur 19 presenteert de analyse aan de 

binnenzijde. 

 

 
Figuur 18: Gedetailleerde schade-analyse aan de buitenzijde van de gevel 

 
 Na een structurele analyse aan de buitenzijde van de gevel of wanneer er geen pathologie aan 

de buitenzijde aanwezig is, wordt aan de hand van Figuur 19 de binnenzijde beschouwd. Hierbij 

wordt allereerst de aanwezigheid van een vochtfront ten gevolge van een pleisterbrug of een 
doorgestorte fundering bekeken. Daarnaast wordt de aanwezigheid van (een regelmatig patroon van) 

vochtvlekken beschouwd. Telkens wordt door het beantwoorden van een specifiek aantal vragen de 

oorzaak van de vochtproblemen geïdentificeerd.  Op basis van de gepresenteerde analyse wordt de 
(vermoedelijke) oorzaak van de vochtproblemen vastgesteld, opdat een adequate remediëring en 

interventie kan worden toegepast. 
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Figuur 19: Gedetailleerde schade-analyse aan de binnenzijde van de gevel 

 

5.3.5 Scheuren 

 

 Gevels waarin (aanzienlijke) scheuren voorkomen, moeten worden gerepareerd, ook als aan de 

binnenkant geen vochtdoorslag wordt waargenomen. Nadat de oorzaak van de scheurvorming is 

vastgesteld, moet de scheur worden gestabiliseerd en moet die met een herstelmortel worden 
opgevuld. Als dat noodzakelijk is, moet de scheur worden uitgekapt.  
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 Met betrekking tot scheurvorming in het buitenblad van spouwmuren is het verstandig aard van 

de scheur grondig te onderzoeken. Vastgesteld dient te worden of de scheur zich enkel bevindt in het 
buitenspouwblad of ook in het binnenspouwblad. Een scheur die enkel voorkomt in het 

buitenspouwblad kan duiden op instabiliteit van het buitenspouwblad, waarbij het de voorkeur is het 

buitenspouwblad te verwijderen. 

 Voor beide geveltypes, i.e. volle muren en spouwmuren, moet de oorzaak van de 
scheurvorming worden achterhaald. Tevens is het noodzakelijk om de beweging van de scheur vast te 

stellen. Hiertoe kan men gebruik maken van getuigestrips, waarbij een glasplaatje, pleister- of 

mortelgetuige over de scheur wordt aangebracht. Door de evolutie van de scheurbreedte in de tijd 
waar te nemen, stelt men vast of het een eenmalige (stabiele) zettingsscheur of een (instabiele) 

bewegende scheur is.  

 Voor het thermisch isoleren van de structuur is het aan te raden te beoordelen of de 
scheurvorming het gevolg is van thermische spanningen die optreden door het temperatuurverschil 

tussen binnen- en buitenblad. Door het plaatsen van isolatie (bij spouwisolatie of binnenisolatie) is het 

mogelijk dat de thermische belasting ten gevolge van grotere temperatuurschommelingen toeneemt, 

waardoor het risico op scheurvorming toeneemt. Als de oorzaak van de scheurvorming is achterhaald 
moet een gepaste reparatie worden uitgevoerd.  

 

5.3.6 Gevelsteen 

 

 De bestaande gevelsteen kan aan vorstschade onderhevig zijn of de gevelsteen kan 
vorstgevoelig zijn zonder dat dit zich in het verleden heeft gemanifesteerd. De vorstbestendigheid an 

de gevelsteen wordt vastgesteld conform de norm NBN 771-1 en/of conform NBN B27-009/A2. Het 

risico op vorstschade kan worden beperkt door een evaluatie van de gevelsteen, maar ook door een 

adequate renovatie-oplossing. Of de vorstbestendigheid van de gevelsteen een belangrijke rol speelt in 
de evaluatie van de toepasbaarheid van de renovatie-oplossing hangt sterk af van de renovatie-

oplossing zelf. Bij buitenisolatie is een niet-vorstbestendige gevelsteen geen probleem, terwijl dit bij 

spouwvulling en binnenisolatie problematisch kan zijn.  
 Dikwijls is er in het kader van een renovatie geen informatie beschikbaar over de 

vorstbestendigheid van de gevelsteen. In dat geval geeft de toestand van sterk aan slagregen 

blootgestelde delen van het metselwerk zoals op de plaats van schouwen en dakranden of ter hoogte 
van het maaiveld een goede indicatie van de gevoeligheid voor vorstschade. De afwezigheid van 

schade op plaatsen waar men een verhoogd risico op vorstschade zou verwachten, biedt echter geen 

garantie dat er na de plaatsing van binnenisolatie geen vorstschade kan optreden. In geval van twijfel 

is het inschakelen van specialisten voor nader onderzoek op basis van vorstproeven noodzakelijk. 
Mogelijk kan men de blootstelling reduceren, bijvoorbeeld door het aanbrengen van doeltreffende 

dekstenen of door maatregelen te nemen om bevochtiging door opstijgend of opspattend vocht tegen 

te gaan. 
 Als de gevel vorstschade vertoont, kan verdere degradatie voorkomen worden door een 

aangepaste regenwerende gevelafwerking (bijvoorbeeld een bebording of een buitenbepleistering). 

Als die maatregel genomen wordt, vormt de vorstgevoeligheid van het gevelmetselwerk geen 

belemmering voor de plaatsing van binnenisolatie. Alleen hydrofuge aanbrengen op het metselwerk 
dat niet vorstbestendig is, biedt onvoldoende garantie op het voorkomen van vorstschade. In dat geval 

is het aan te bevelen de gevel te voorzien van buitenisolatie. 

 

 

5.3.7 Stel- en voegmortel 

 

 Voor de evaluatie van de kwaliteit en vorstbestendigheid van de stel- en voegmortel wordt een 

gelijkaardige methodologie toegepast als voor de gevelsteen. Ook hier is het feit of de 

vorstbestendigheid van de gevelsteen een belangrijke rol speelt in de evaluatie van de toepasbaarheid 
van de renovatie-oplossing sterk afhankelijk van de renovatie-oplossing zelf. Bij navulling van de 

spouwmuur en binnenisolatievan zal het gevelmetselwerk na het isoleren van de gevel meer aan vorst 
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worden blootgesteld. Als de voegmortel vorstschade vertoont, is het raadzaam die te verwijderen en te 

vervangen door een vorstbestendige mortel, die afgestemd is op het type en de blootstelling van het 
metselwerk. Vorstschade aan de stelmortel kan men herkennen aan fijne scheurtjes die in de mortel 

voorkomen, terwijl soms een ‘gelaagde’ structuur wordt waargenomen. De mortel heeft doorgaans 

slechts een geringe samenhang. Als bij een muur met een geringe dikte of een spouwmuur de 

stelmortel vorstgevoelig is, is een meer ingrijpende aanpak vereist. 
 Ook als de stelmortel geen vorstschade vertoont, is het raadzaam voorzichtig te zijn als de 

samenstelling ervan onbekend is. Er moet speciale aandacht aan de vorstbestendigheid van de mortel 

worden besteed  als er zuivere kalkmortels of fijn zand (zavel) zijn gebruikt bij de aanmaak van de 

mortel. Fijn zand is herkenbaar aan de gele kleur van de mortel. 

 

5.3.8 Buitenafwerking 

 

 Op de oorspronkelijke buitenmuur kan een waterwerende buitenafwerking, zoals een 

(historisch) buitenpleister, een verf, of een waterwerende impregnatie (hydrofobering) aanwezig zijn. 
Het type buitenafwerking dat op de gevel aanwezig is, is essentieel voor de vochtbelasting van de 

gevel. Vaak levert een goed functionerende buitenafwerking een efficiënte bescherming tegen 

slagregen, waardoor de vochtbelasting van de gevel wordt gereduceerd. Daarbij is een dampopen 

gevelafwerking vereist, omdat die het drogingspotentieel van de gevel maar in beperkte mate 
reduceert [Janssens et al. 2012]. Speciale aandacht moet uitgaan naar potentiële heterogeniteit in 

enerzijds de afwerking, bijvoorbeeld het plaatselijk loslaten van de verf, en anderzijds het metselwerk, 

bijvoorbeeld scheuren, waardoor regenwater kan binnendringen. Als de bestaande gevelafwerking 
niet in goede staat is, dient deze te worden hersteld. 

 Afhankelijk van de isolatieoplossing (buitenisolatie, spouwvulling, of binnenisolatie) worden 

verschillende eisen gesteld aan de staat van de bestaande buitenafwerking. Om gevelisolatie mogelijk 
te maken, moet de bestaande afwerking (aan de buitenkant) in het algemeen in goede staat verkeren, 

met een goede hechting aan het onderliggend metselwerk. Voor additionele richtlijnen wordt 

verwezen naar respectievelijk STS 72-1 en Technische Voorlichtingen 243 en 209, naar Technische 

Voorlichting 246, en naar [Steskens et al. 2012]. Wanneer een buitenisolatiesysteem wordt toegepast 
worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit en de vlakheid van het buitenoppervlak.  

 De dampdoorlaatbaarheid van de afwerking kan worden vastgesteld op basis van de norm 

[NBN EN 1062-1. 2004]. Voor verven gelden de volgende richtlijnen: 
� Silicaatverf, kalkverf en siloxaanverf is als dampopen te beschouwen. Deze verven remmen 

de droging van het metselwerk niet of bijna niet. In principe kan spouwvulling of 

binnenisolatie worden toegepast als men zeker weet dat dit type verf is toegepast. Bij twijfel 
wordt aanbevolen om de verf te verwijderen of te vervangen. 

� Acrylverf en andere systemen (olie, pur) zijn als minder dampopen of dampdicht te 

beschouwen. 

Een indicatie van de waterabsorptiecoëfficiënt van de gevel kan worden verkregen op basis van 
de Karsten-methode [Wendler et al. 1987]. In combinatie met het Künzel-criterium wordt vastgesteld 

of de gevel al dan niet waterwerend is [Krus et al. 2003]. 

5.3.9 Binnenafwerking 

 

 De binnenafwerking van de te isoleren muur moet in kwalitatief goede staat verkeren. Dat 

betekent dat die vrij van gebreken (zoals scheuren) is, en geen vochtschade (bijvoorbeeld ten gevolge 
van regendoorslag) vertoont. Als de binnenafwerking (vocht)schade vertoont of er een vermoeden van 

vochtproblemen is, moet eerst de oorzaak van die problemen worden onderzocht en verholpen. 

 Afhankelijk van het isolatiesysteem dat wordt toegepast, worden specifieke eisen aan de 
ondergrond gesteld. Concreet hebben die eisen betrekking op: 

- de kwaliteit van de al aanwezige binnenafwerking; 

- de vlakheid van de ondergrond; 
- de voorbehandeling van de ondergrond. 
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5.3.10 Regenbelasting van de gevel: Omgeving, ligging en oriëntatie 

 

 De regenbelasting is afhankelijk van de oriëntatie van de gevel, de gevelhoogte, en de 
terreinruwheid van de omgeving. Voor de toepassing van een buitenisolatiesysteem is de 

regenbelasting van de gevel minder belangrijk, omdat het systeem voorziet in een optimale 

bescherming van de gevel. Echter, voor de toepassing van spouwisolatie en binnenisolatie is de 

regenbelasting belangrijk.  
 Ten aanzien van spouwvulling en binnenisolatie, is het aan te bevelen om op basis van de 

huidige stand van de techniek om gevels die aan een hoge slagregenbelasting blootstaan, met 

voorzichtigheid te behandelen. In het algemeen geldt een groter risico op hygrothermische problemen 
met toenemende gevelhoogte.  

Ook de bescherming van de gevel speelt een rol bij de regenbelasting. De bescherming van de 

te isoleren gevel bestaat bij voorkeur uit een afdekking die uitsteekt ten opzichte van het gevelvlak 

(Figuur 20). Lijsten en andere uitstekende randen moeten in staat zijn om het water van de muur weg 
te leiden. Alle uitsteken zijn idealiter voorzien van een efficiënte afdruiplijst aan de onderkant, op 

voldoende afstand van de muur. Ook bij lagere gebouwhoogtes heeft de aanwezigheid van oversteken 

een gunstig effect op de blootstelling.  

 
Figuur 20: Bescherming van de gevel tegen regenbelasting door een oversteek [ButgB Infoblad 2011] 

 

 

Een gevel kan een matige of hoge slagregenbelasting hebben in de volgende gevallen:  

• als die gelegen is in een geografisch gebied met een hoge regenbelasting, zoals de kust, de 

Ardennen, op een heuvelrug; 

• als die onvoldoende beschermd is door bijvoorbeeld een afdekking of afdruiplijst; 

• als die op het zuidwesten georiënteerd is in een onbebouwde omgeving of een gebied met 

weinig bebouwing; 

• als die relatief hoog is, bijvoorbeeld bij een appartementsgebouw of flat.  

 

 Als het vermoeden bestaat dat de te isoleren gevel aan een relatief hoge slagregenbelasting 
onderhevig is, is het raadzaam voorzichtig te zijn met de toepassing van spouwvulling en 

binnenisolatie. In een dergelijke situatie is het aan te bevelen een aanvullende bouwfysische studie uit 
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te voeren, of de gevel te voorzien van een waterwerende bescherming, bijvoorbeeld een bebording. In 

het laatste geval is buitenisolatie vermoedelijk een beter alternatief.  

5.3.11 Detaillering 

 
 De toepassing van een gevelisolatiesysteem beperkt zich niet alleen tot de prestaties en de 

functionaliteit in het volle vlak. Het is essentieel dat eventuele problemen met de aansluitingen tussen 

de isolatie en de andere gebouwdelen voorkomen worden. Voor de toepassing van een goed 

functionerend systeem zijn een goed ontwerp en een kwalitatieve uitvoering van de details essentieel. 
Het is immers op die plaatsen dat eventuele hygrothermische problemen zich het eerst kunnen 

voordoen. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op koudebruggen die frequent optreden bij 

gerenoveerde gebouwen en waarbij men bij de beoordeling van de bestaande toestand rekening mee 
dient te houden. Het oplossen van deze specifieke koudebruggen is echter direct gerelateerd aan het 

isolatiesysteem en deze oplossingen worden verder behandeld in RenoFase WP2 [Steskens et al. 

2014] en RenoFase WP4. 

5.3.12 Spouwankers 

 

Bij bestaande spouwmuren is het belangrijk het aantal spouwankers en de toestand van de 
spouwankers te verifiëren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een endoscopie. Het na-

isoleren van de gevel mag de stabiliteit van het gevelmetselwerk en de integriteit van de spouwankers 

niet nadelig beïnvloeden. Bestaande spouwmuren met beschadigde of onvoldoende spouwankers 
vereisen een extra voorzichtigheid en aangepaste werkwijze. 

5.3.13 Spouwdrainage 

 

In de spouwmuren zijn doorgaans membranen aanwezig om het eventueel ingedrongen 

regenwater via de open stootvoegen terug naar buiten af te voeren. Deze zouden bij voorkeur 

aangebracht moeten worden aan de voet van de gevel en boven elke onderbreking van de spouw, 
zoals boven ramen en deuren. Indien er geen spouwdrainering van de spouw aanwezig is en dit 

aanleiding geeft tot vochtschade aan de binnenzijde, dient deze te worden verholpen. 

5.3.14 Technische installaties 

 

 Het is mogelijk dat in de te isoleren gevel technische leidingen of voorzieningen aanwezig zijn. 
Bij de toepassing van binnenisolatie moet men zich er bewust van zijn dat de voorzieningen buiten de 

isolerende gebouwschil komen te liggen en daardoor onderhevig zijn aan relatief lagere temperaturen 

en grotere temperatuurschommelingen.  

 Speciale aandacht moet uitgaan naar leidingen die vorstgevoelig zijn, zoals waterleidingen en 
verwarmingsbuizen. Het is raadzaam om alvorens de binnenisolatie te plaatsen vorstgevoelige 

leidingen die in de oorspronkelijke metselwerkwand aanwezig zijn, te verplaatsen, zodat die aan de 

binnenkant van de isolerende gebouwschil liggen. Op die manier wordt het risico op schade ten 
gevolge van bevroren leidingen voorkomen.  

 Technische voorzieningen die ongevoelig zijn voor schade ten gevolge van vorst, lage 

temperaturen of temperatuurschommelingen, kunnen op de oorspronkelijke plaats blijven. Maar 

daarbij moet speciale aandacht gaan naar metalen doorvoeringen, bijvoorbeeld 
elektriciteitsvoorzieningen, die een koudebrug kunnen vormen. De doorvoer van dergelijke 

voorzieningen naar de binnenruimte betekent immers mogelijk een doorboring van de isolatie, het 

dampscherm en het luchtscherm. Om het risico op inwendige condensatie ten gevolge van perforatie 
van het dampscherm of het luchtscherm te voorkomen, moeten de technische details kwaliteitsvol 

worden uitgevoerd.  

 
 

 



63 

 

5.3.15 Vloeraansluiting  

 
 Voor de toepassing van spouwisolatie en binnenisolatie is het noodzakelijk om rekening te 

houden met het type en de toestand van de tussenvloeren in het gebouw. In het algemeen is 

spouwisolatie en binnenisolatie bij betonvloeren geen probleem als aan alle voorgaande eisen is 

voldaan. Het is aan te bevelen om bij de aanwezigheid van een houten tussenvloer of houten balken in 
de gevel voorzichtig te zijn met de toepassing van binnenisolatie. Als de aansluiting van de houten 

balken of de tussenvloer zich bevindt in een buitengevel, kan de plaatsing van de binnenisolatie 

mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de duurzaamheid van de houten constructiedelen, zoals het 
optreden van houtrot en schimmelvorming.  

 Als de houten constructiedelen in de huidige situatie aan degradatie onderhevig zijn en er 

schade wordt geconstateerd, wordt binnenisolatie afgeraden, tenzij er grondigere maatregelen worden 
genomen. Ook als de houten balken of de tussenvloer aansluiten op een aan een matige tot hoge 

regenbelasting onderhevige gevel, is binnenisolatie niet aan te bevelen.  

 

5.3.16 Binnenklimaatklasse 

 

 In het algemeen is het aan te bevelen om gevelisolatie alleen toe te passen in een gebouw waar 
het binnenklimaat niet extreem vochtig is. Voor gebouwen met een extreem vochtig binnenklimaat 

(conform binnenklimaatklasse 4 [Vandooren 2004], zoals overdekte zwembaden en textielfabrieken, 

is een specifieke studie noodzakelijk.  
 Een goed functionerende ventilatie is belangrijk als de plaatsing van de gevelisolatie 

onderdeel is van een grotere gebouwrenovatie, waarbij bijvoorbeeld vensters met een verhoogde 

thermische prestatie worden geplaatst. In dat geval verandert het bouwfysische karakter van het 

gebouw, bijvoorbeeld door een betere luchtdichtheid, en neemt het belang van ventilatie toe. 
Verwarming en luchtdichtheid van het gebouw zijn ook belangrijk voor het functioneren van de 

isolatiesysteem. 
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6 Bouwknopen 
 

 Als onderdeel van de evaluatie van de bestaande toestand van de gebouwschil is het, naast de 
beoordeling van de schildelen zelf, ook noodzakelijk om de aansluiting tussen de verschillende 

schildelen, de bouwknopen, te evalueren. Koudebruggen treden in het algemeen frequenter op bij 

gerenoveerde, thermisch geïsoleerde gebouwen ten opzichte een dergelijk gebouw voor de renovatie. 

Ook het relatieve aandeel van het energieverlies ten gevolge van koudebruggen neemt in de regel toe 
na een renovatie, hoewel het globale energieverlies van het gebouw vermindert. De aanwezigheid van 

koudebruggen kan een grote invloed hebben op de prestatie van het gerenoveerde gebouw en leiden 

tot schade: Op de koude vlakken ter plaatse van een koudebrug kan oppervlaktecondensatie plaats 
vinden, er kan thermisch discomfort optreden door (relatief grote) koude vlakken, of het is mogelijk 

dat schimmelvorming ter plaatse van de koudebrug ontstaat. 

 Op basis van een analyse van de aansluitingen tussen de gebouwdelen van het bestaande 

gebouw, kan men enerzijds de aanwezigheid van koudebruggen in de bestaande situatie beoordelen en 
anderzijds het risico op mogelijke koudebrugvorming bij het toepassen van een isolatietechniek 

bekijken. 

 Hoewel in voorgaande analyses potentiële schade en bouwfysische problemen ten gevolge van 
koudebruggen al kort aan bod is gekomen, gaat dit hoofdstuk nader in op typische bouwknopen die bij 

een renovatie een zwak punt kunnen vormen. Figuur 21 presenteert een gestructureerde analyse van 

deze typische bouwknopen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in geometrische koudebruggen en 
constructief gerelateerde koudebruggen.  

 Geometrische koudebruggen treden daar op, waar een relatief klein (afnemend) oppervlak aan 

de binnenzijde van een gebouw verbonden is met een groter oppervlak aan de buitenzijde, zoals bij 

erkers en dakkapellen het geval kan zijn. Constructieve koudebruggen ontstaan bij doorboring van 
gebouwdelen van binnen naar buiten, bij onderbreking van de isolatie of door plaatselijke reductie van 

de wanddikte, bijvoorbeeld radiatornissen. 

 

 
Figuur 21: Gestructureerde analyse van de bouwknopen ter voorkoming van koudebruggen 

 

   

 Door tijdens de analyse van de bestaande toestand de onderlinge aansluiting van de 
gebouwcomponenten te beoordelen kan in deze fase van de renovatie reeds worden rekening 

gehouden met het potentiële optreden van koudebruggen na de renovatie en toekomstige problemen 

worden voorkomen. Onderstaande paragrafen presenteren typische constructiedelen waar het risico op 

koudebrugvorming relatief groot is, wanneer een bestaand gebouw thermisch wordt geïsoleerd. 
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Specifieke oplossing ter voorkoming en/of reductie van de warmteverliezen ten gevolge van deze 

koudebruggen worden niet gepresenteerd in dit rapport. Hiervoor wordt verwezen naar RenoFase 
WP2 [Steskens et al. 2014] en RenoFase WP4. 

6.1 Balkons 
 

 Uitkragende balkons en veranda’s vormen typische constructief gerelateerde koudebruggen in 

bestaande gebouwen. Figuur 22 (links) toont de aansluiting tussen de gevel en een balkon, waarbij de 

vloerplaat doorloopt in het balkon. Op deze manier is er een direct contact tussen de (binnen)vloer en 
de buitenomgeving. Wanneer de gevel wordt voorzien van thermische isolatie zonder dat specifieke 

aandacht wordt besteed aan het/de balkon/vloer, worden het aandeel van deze verliezen optredend ten 

gevolge van de koudebrug ten opzichte van het totale energieverlies belangrijker. Dergelijke 
koudebruggen kunnen worden voorkomen door het toepassen van bijvoorbeeld een thermische 

onderbreking (RenoFase WP2 [Steskens et al. 2014] en RenoFase WP4). Specifiek dient bij balkons 

typisch aandacht besteed te worden aan de toestand van de wapening (bepaling carbonatiefront), de 

waterdichte aansluiting tussen schrijnwerk en balkon, en de mogelijkheden om het balkon verder te 
isoleren. 

 

 

 
Figuur 22: Uitkragend balkons die een risico op koudebruggen vormen wanneer de gevel wordt geïsoleerd. 

  

6.2 Vensteraansluiting 

 

 Een karakteristieke koudebrug vormt de aansluiting van een venster met de gevel (Figuur 23). 
Wanneer de gevel wordt geïsoleerd is het belangrijk dat de isolatie van de gevel aansluit op (de 

thermische snede) van het raamprofiel. Daartoe dient voldoende ruimte aanwezig te zijn, i.e. het 

raamprofiel dient voldoende hoogte te hebben om ofwel aan de buitenkant de dorpel te isoleren (in het 
geval van buitenisolatie), ofwel aan de binnenzijde de dagkant te isoleren (in het geval van 

binnenisolatie). In sommige gevallen is er bij spouwmuren ook een spouwsluiting: daarbij wordt er 

een retour gemetst aan binnen- of buitenspouwblad wat zorgt voor een lokale koudebrug. 
 Op specifieke oplossingen voor het isoleren van deze aansluiting wordt nader ingegaan in 

RenoFase WP2 [Steskens et al. 2014] en RenoFase WP4. In het kader van de analyse van de 

bestaande toestand van het gebouw is het belangrijk een indicatie van de beschikbare ruimte (i.e. de 

dikte van het raamprofiel) te verkrijgen. 
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Figuur 23: Aansluiting van een venster met de gevel 

6.3 Rolluikkasten 

 
Een (potentiële) koudebrug die eveneens vaak voorkomt in bestaande gebouwen, gebouwd met 

name tussen de jaren 1960 en 1980 zijn (ongeïsoleerde) rolluikkasten (Figuur 24). Op deze plaats 

wordt de gevel onderbroken door de rolluikkast. Een dergelijke rolluikkast heeft typisch een U-
waarde van ongeveer 3 W/(m2K). Wanneer de gevel wordt voorzien van thermische isolatie, is het 

belangrijk dat de rolluikkast zo wordt uitgevoerd dat deze thermische isolatie doorloopt, of dat deze 

wordt vervangen door een thermische geïsoleerde rolluikkast. Hierbij dient men ook rekening te 

houden met de luchtdichtheid van de aansluiting. 
 

 
Figuur 24: Onderbreking van de gevel door een rolluikkast 

 

6.4 Dakopstand van platte daken 
 

Een aandachtspunt bij de thermische isolatie van platte daken en de gevel is de dakopstand. 

Figuur 25 toont de aansluiting van een plat dak met de gevel. Het plat dak is in de bestaande situatie al 

voorzien van thermische isolatie, maar dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn. Wanneer bij de 
energetische renovatie, de gevel en het dak worden geïsoleerd zonder dat hierbij een aansluiting wordt 

gemaakt tussen de dakisolatie en de gevelisolatie, i.e. de dakopstand wordt geïsoleerd, treden er 

energieverliezen op ter plaatse van deze aansluiting. 
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Figuur 25: Mogelijkheid tot koudebrugvorming ten gevolge van de dakopstand van een plat dak 

 

6.5 In de gebouwschil aanwezige voorzieningen 

 

Technische voorzieningen zoals metalen leidingen, regenwaterafvoeren, elektriciteitsdraden, 
etc. kunnen in de bestaande gebouwschil aanwezig zijn. Wanneer het gebouw van thermische isolatie 

wordt voorzien kunnen deze voor koudebrugvorming zorgen. Per gebouw component is het belangrijk 

aandacht te besteden aan de aanwezigheid van deze voorzieningen en de mogelijkheid tot verplaatsing 
van deze voorzieningen te bekijken. 

6.6 Radiatornissen 
 

Relatief vaak voorkomende elementen die tot problemen kunnen leiden zijn radiatornissen. 

Door de geringe dikte van de gevel ter plaatse van de nis en de grote lokale warmtestroom door de 

aanwezigheid van de radiator is de warmtestroom door de gevel op deze plaats relatief hoog. 
Dergelijke nissen verdienen derhalve veel aandacht. Tevens bevinden de verwarmingsleidingen zich 

op deze plaats in de gevel het geen een additionele invloed op koudebrugvorming kan hebben. 

 

 
Figuur 26: Radiatornissen die mogelijk tot koudebruggen kunnen leiden 
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6.7 Funderingen 

 

 Bij funderingsaanzetten is er vaak geen aansluiting tussen de isolatielaag in de wand en de 

isolatielaag in de vloer. Ook is het mogelijk dat de wanden wel geïsoleerd zijn, maar de vloerdelen 
niet of omgekeerd. Bij het thermisch isoleren ontstaat hierdoor lokaal een koudebrug die voor blijvend 

warmteverlies zorgt ondanks de isolatie-ingreep. Deze koudebrug kan gereduceerd worden door het 

voorzien van ofwel een thermische onderbreking, in de vorm van een tussengevoegd isolerend 
element, of door perimeterisolatie van de fundering. Bij het tussengevoegd isolerend element is het 

belangrijk voldoende drukvaste elementen te gebruiken. Ook kan het zijn dat om constructieve 

redenen het niet mogelijk is om lokaal een isolerend en drukvast element aan te brengen. In RenoFase 

WP 2 [Steskens et al. 2014] en WP 4 worden de verschillende mogelijkheden voor het reduceren van 
dergelijke koudebruggen gepresenteerd. 

 Een tweede aandachtspunt bij funderingsaanzetten is de aanwezigheid en locatie van 

waterdichtingsmembranen. Gelet dient hierbij dat de membranen steeds tot boven het maaiveld 
reiken. Ter plaatse van de funderingsaanzet kan er bij spouwmuren een behoorlijke hoeveelheid 

mortel zich opgehoopt hebben. Bij het na-isoleren van de spouw kan dit eventueel een waterbrug 

vormen door de gereduceerde drogingscapaciteit.  
 Figuur 27 presenteert de funderingsaanzet, waarbij de vloerisolatie aansluit op de isolatie in de 

gevel (door middel van een thermische onderbreking) en een waterdichtingsmembraan aanwezig is. 

Hoewel dit detail betrekking heeft op nieuwbouw, is het aanbevolen om bij renovatie dezelfde 

principes te hanteren, wanneer dit mogelijk is. Voor additionele oplossingen en informatie in het 
geval van renovatie wordt verwezen naar RenoFase WP 2 [Steskens et al. 2014] en WP 4. 

 

 

Figuur 27: Funderingsaanzet waarbij de isolatie van de vloer aansluit op de gevelisolatie en een 

waterdichtingsmembraan aanwezig is [Van den Bossche et al. 2014] 
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6.8 Doorgestorte vloerplaten / lintelen 
 
 Ter hoogte van vloerplaten of ter plaatse gestorte lintelen is het mogelijk dat deze tot tegen het 

buitenspouwblad doorlopen of dat deze deels tot in de spouw reiken. Op deze manier wordt er als het 

ware een thermische kortsluiting gevormd tussen de binnen en buitenomgeving. Daarnaast kunnen ze 

ook verantwoordelijk zijn voor regendoorslag en bijgevolg degradatie van de binnenafwerking. 
 In het geval van vloerplaten of lintelen die deels in de spouw doorlopen maar het 

buitenspouwblad niet raken is er risico dat de spouwisolatie die aanwezig is slecht aansluit, met 

luchtholtes en verminderde thermische prestatie  tot gevolg.  
 

 
Figuur 28: Aansluiting van de vloerplaat en de gevel 

 

6.9 Balkopleggingen 
 

 Balkopleggingen in wanden van bijvoorbeeld houten roosteringen of stalen draagstructuren 
kunnen een koudebrug vormen doordat ze een lokale verstoring van de wandopbouw vormen. 

Metalen opleggingen zullen hierbij een grotere impact hebben dan slechter geleidende materialen als 

hout.  

 In het geval van houten opleggingen bestaat er een risico op degradatie van de balkkop bij 
binnenisolatie isoleren. Het is hierbij aangewezen om aandacht te besteden aan de keuze van  het 

dampscherm en aan de luchtdichte aansluiting aan de balkkop [Steskens et al. 2012]. 

 
 

6.10 Stalen elementen van binnen naar buiten 
 

 Gebouwen met een stalen skelet kunnen elementen bevatten die van binnen naar buiten 

doorheen de gebouwschil doorlopen. Deze elementen vormen lokaal belangrijke koudebruggen. 

Aangeraden wordt om deze elementen thermisch te onderbreken en te ontkoppelen ter hoogte van de 
isolatielaag in de gebouwschil. Om constructieve redenen kan dit onmogelijk zijn, het is dan 

aangeraden om de elementen afzonderlijk te isoleren. 
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6.11 Dak- en Schouwdoorvoeren 

 
 In praktijk worden vaak waterinfiltraties vastgesteld ter plaatse van schouwdoorvoeren. Een 

schouw is typisch blootgesteld aan grote hoeveelheden slagregen, en de aansluiting van de schouw op 

de pannen en het onderdak is vaak een bron van problemen. Ook de aansluiting van een hellend dak 

zijdelings op een opgaande wand kan gelijkaardige problemen geven.  
 

6.12 Aansluiting wand – hellend dak 
 

 Ter hoogte van de aansluiting tussen de gevel en het hellend dak kan een koudebrug ontstaan 

door het niet doorlopen van de isolatielaag van het dak tot de isolatielaag van de wand.  Ook is het 
mogelijk dat eventuele ringbalken werden doorgestort tot tegen het buitenspouwblad, waardoor een 

kortsluiting over de luchtspouw en isolatielaag ontstaat. Ook bij een zijdelingse aansluiting wordt het 

binnenspouwblad vaak opgemetst tot tegen het onderdak, waardoor een koudebrug ontstaat. 

 

 
Figuur 29: Aansluiting van de gevelisolatie en de isolatie in het dak [Van den Bossche et al. 2014] 
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7 Technische installaties 
 

Behalve de diagnose van de bestaande toestand van de gebouwschil, wordt de bestaande 
toestand van de technische installatie, omvattende het verwarmingssysteem, het de sanitaire en 

warmtapwaterinstallatie, de elektrische installatie, de ventilatie en het binnenklimaat in het gebouw 

beschouwd.  

 
Figuur 30: Evaluatie van de bestaande technische installaties 
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 In tegenstelling tot de specifieke schade-analyse van de gebouwcomponenten heeft deze 
evaluatie vooral tot doel om de technische levensduur van de (bestaande) installaties vast te stellen. Op 

basis van deze (verwachte) technische levensduur is het mogelijk om te besluiten om de bestaande 

installatie gedeeltelijk te behouden en vervanging enkele jaren uit te stellen (bijvoorbeeld in het geval 

van een gefaseerde renovatie).  Op basis van Figuur 30 en Tabel 22 wordt de bestaande toestand van 
de technische installaties geëvalueerd, waarbij vooral wordt gekeken naar de functionaliteit, de leeftijd, 

het type opwekkings- en distributiesysteem, en het comfort en de veiligheid (voor de gebruikers van 

het gebouw) indien besloten wordt om de installatie (gedeeltelijk) kortere tijd te behouden. 
 
Tabel 22: Evaluatie van de bestaande technische installaties 

Prestatie-indicator Beschrijving 

Nutsvoorzieningen Aanwezigheid aansluiting voor aardgas, stookolie, elektriciteit 

Hernieuwbare energie Mogelijkheid zonnecollectoren, PV panelen, bodemwarmtewisselaar, aquifer,… 

Reëel energieverbruik Bepaling van het reële energiegebruik 

Verwarming  

Functionaliteit De verwarmingsinstallatie functioneert goed en is in staat om het gevraagde 

verwarmingsvermogen te leveren 

Opwekking  

Type Open verbrandingstoestel, CV ketel, etc. 

Systeemrendement Rendement van het verwarmingssysteem 

Type brandstof Stookolie, aardgas, elektriciteit, etc. 

Leeftijd Bouwjaar 

Functionaliteit In staat om vereist vermogen te leveren 

Ventilatie Aanwezigheid ventilatie van de stookplaats (indien open verbrandingstoestel) 

Risico op CO vergiftiging Risico op CO vergiftiging (bijv. bij open verbrandingstoestel) 

Schouw/rookgasafvoer Verloop van de schouw, risico op roetophoping en brandgevaar, hoogte van de 

schouw ten opzichte van andere gebouwen 

Distributie- en afgiftesysteem  

Type Geen, radiatoren, convectoren, etc. 

Leeftijd Bouwjaar 

Functionaliteit In staat om vereist vermogen te leveren 

Lekkages Aanwezigheid van lekkages, drukverlies, vochtvlekken, etc. 

Corrosie Aanwezigheid van corrosie in het systeem 

Thermische isolatie Aanwezigheid van thermische isolatie rond distributieleidingen of leidingen 

binnen het beschermd volume 

Sanitair en warm tapwater  

Functionaliteit Analyse van functionaliteit en aanwezigheid van schade aan sanitaire installaties 

Lekkages Aanwezigheid van lekkages, vochtvlekken, etc. 

Corrosie Aanwezigheid van corrosie in het systeem 

Opwekking   

Type Centraal/decentraal, geiser, elektrische boiler, etc. 

Type brandstof Stookolie, aardgas, elektriciteit, etc. 

Leeftijd Bouwjaar 

Functionaliteit In staat om vereist vermogen te leveren 

Legionella Aanwezigheid/mogelijkheid tot ontwikkelen legionellagevaar, stilstaand water, 

ongebruikte tappunten, relatief lange leidingen. 

Risico op CO vergiftiging Risico op CO vergiftiging (bijv. bij open verbrandingstoestel) 

Elektrische installatie  

Functionaliteit Analyse van functionaliteit en aanwezigheid van schade aan elektrische 

installatie 

Veiligheid Aanwezigheid van randaarde ‘0’, brandgevaar, ontbrekende isolatie, 

differentiaalzekeringen, verliesstroomschakelaars. 

Bedrading Schade, degradatie bedrading, poreuze isolatie, etc. 

Ventilatie  

Functionaliteit en type Analyse van functionaliteit van ventilatiesysteem en analyse type 

ventilatiesysteem A, B, C, of D 

Toevoersysteem Aanwezigheid van toevoeropeningen en/of -kanalen die voor voldoende 

luchttoevoer zorgen 

Ventilatiesystemen in de gevel Type (geen, ventilatieroosters, te openen ramen), functionaliteit 

Afvoersysteem Aanwezigheid van afvoeropeningen en/of -kanalen die voor voldoende extractie 

zorgen 

Warmteterugwinning Aanwezigheid, type 

Binnenklimaat  

Luchtkwaliteit Problemen t.a.v. luchtkwaliteit, muffe geur, schimmel op gebouwdelen, etc. 

Thermisch comfort Comfortklachten: tocht, (asymmetrische) straling van koude oppervlakken,  

Brandveiligheid Specifieke risico’s en/of aandachtspunten betreffende brandveiligheid 

Akoestiek Specifieke risico’s en/of aandachtspunten betreffende akoestiek 
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Bijlage A: Bepaling van de R-waarde van een constructie volgens de 

Energie Advies Procedure PAE 2.0 
 

Onderstaande Figuur A.1 presenteert de bepaling van de warmteweerstand (Rc-waarde) van een 

gebouwcomponent zoals deze is geïmplementeerd in de energie-adviesprocedure (La Procédure 
d’avis énergétique (PAE 2.0) appliqué sur base volontaire) [Methode de Détermination de la 

consommation spécique des bâtiments résidentiels existants]. 

 
De warmteweerstand van wordt bepaald op basis van de volgende vergelijking: 

 

�� = ����� + ����	 + ��
��� + ���� + �������
������ + ������	�����  

Waarin: 

Rc [m
2K/W] de totale warmteweerstand van de scheidingsconstructie is, Riso1 en Riso2 de 

warmteweerstand van respectievelijk een eerste en tweede isolatielaag in de constructie is, Rspouw de 
warmteweerstand van een (eventuele) luchtspouw, en Rbase de warmteweerstand van de reste van 

scheidingsconstructie is, Rbuitenspouwblad de warmteweerstand van het buitenspouwblad is (in het geval 

van een spouwmuur), Rvolle grond de warmteweerstand in rekening gebracht in het geval van een vloer in 
contact met een volle grond. 

 

De warmteweerstand wordt bepaald volgens tabellen A.1 tot en met A.9. 
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Bepaal 

Rbase  

volgens 

tabel A.7

Bepaal 

Rbase  

volgens 

tabel  A.8

Rc-waarde bepaling 

van een compenent 

Is isolatie 

aanwezig?

nee

Bepaal 

Rbase  

volgens 

tabel  A.9

Riso1=Riso2=0

Type 

constructie?

Volle muur

onbekend

Riso1= Tabel A.1 

Riso2=0

ja

Is het type isolatie 

bekend?

nee ja

Is de isolatiedikte 

bekend?

Riso1=Tabel A.2

nee

Riso1=Tabel A.3

Is de isolatiedikte 

bekend?

ja

Riso1=Tabel A.4 Riso1=Tabel A.5

nee

ja

Is een tweede isolatie 

aanwezig?

Is het type isolatie 

bekend?

ja

Is de isolatiedikte 

bekend?

Riso2=Tabel A.2

nee

Riso2=Tabel A.3

Is de isolatiedikte 

bekend?

ja

Riso2=Tabel A.4 Riso2=Tabel A.5

nee

ja

nee

ja

Eerste isolatielaag: iso1

Tweede isolatielaag: iso2
nee

Rsi , Rse=Tabel A.6

Spouwmuur

Ander

 
Figuur A.1: Bepaling van de Rc-waarde van een contructie (La Procédure d’avis énergétique (PAE 2.0) 
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Tabel A.1: Riso indien de aanwezigheid van isolatie onbekend 
Gebouweigenschappen Locatie/type van de isolatie Riso1 [m

2K/W] 

Het gebouw of de constructie voldoet aan één van de 

volgende voorwaarden: 

- In het gebouw was elektrische 

weerstandsverwarming voorzien 

- Het bouwjaar van het gebouw is 1985 of later 

- Het gebouw omvat een plat dak gebouwd of 

gerenoveerd in 1985 of later 

- De constructie is gebouwd/gerenoveerd in 1971 of 

later 

Isolatie in de spouw of aan de buitenzijde van een buitenmuur 

of in contact met de grond 

1.00 

Isolatie aanwezig aan de binnenzijde van een buitenmuur of 

in contact met de grond 

1.00 

Isolatie in een muur in contact met een onverwarmde ruimte 1.00 

Isolatie aanwezig in een hellend dak 1.33 

Isolatie in een plat dak 1.33 

Isolatie in een lichte vloer (bijv. houten vloer) 0.43 

Isolatie aanwezig in een vloer niet in contact met de volle 

grond 

0.43 

Isolatie in een vloer in contact met de volle grond 0.43 

Gebouwen met andere eigenschappen als hierboven 

vermeld 

Riso1 = 0, Riso2 = 0 0 

 
Tabel A.2: Riso indien het type isolatie en de dikte van isolatie onbekend 

Locatie/type van de isolatie Riso1 [m
2K/W] 

Isolatie in de spouw of aan de buitenzijde van een buitenmuur of in contact met de grond 1.00 

Isolatie aanwezig aan de binnenzijde van een buitenmuur of in contact met de grond 1.00 

Isolatie in een muur in contact met een onverwarmde ruimte 1.00 

Isolatie aanwezig in een hellend dak 1.33 

Isolatie in een plat dak 1.33 

Isolatie in een lichte vloer (bijv. houten vloer) 0.43 

Isolatie aanwezig in een vloer niet in contact met de volle grond 0.43 

Isolatie in een vloer in contact met de volle grond 0.43 

 
Tabel A.3: Riso indien het type isolatie onbekend en de dikte van isolatie bekend (Riso = d/λiso) 

Locatie/type van de isolatie λiso [W/(mK)] 

Isolatie in de spouw of aan de buitenzijde van een buitenmuur of in contact met de grond 0.1 

Isolatie aanwezig aan de binnenzijde van een buitenmuur of in contact met de grond 0.1 

Isolatie in een muur in contact met een onverwarmde ruimte 0.1 

Isolatie aanwezig in een hellend dak 0.1 

Isolatie in een plat dak 0.1 

Isolatie in een lichte vloer (bijv. houten vloer) 0.1 

Isolatie aanwezig in een vloer niet in contact met de volle grond 0.1 

Isolatie in een vloer in contact met de volle grond 0.1 

 

Tabel A.4: Riso indien het type isolatie bekend en de dikte van isolatie onbekend (Riso = d/λiso+∆R) 

Type van de isolatie λiso [W/(mK)] ∆R d [m] 

Geëxpandeerde kleikorrels 0.150 0 0.03 

Vermiculiet 0.090 0 0.02 

Isolatie op basis van plantaardige vezels: stro in een dak 0.200 0 0.25 

Isolatie op basis van plantaardige en/of dierlijke vezels, zoals 
hennep, stro, vlas, wol, veren, dons 

0.060 0 0.03 

Perliet 0.055 0 0.02 

Cellulose 0.055 0 0.05 

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) – omkeerdak 0.054 0 0.03 

Cellenglas (CG) 0.050 0 0.04 

Kurk (ICB) 0.050 0 0.005 

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) – binnen 0.045 0 0.01 

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) – andere positie 0.045 0 0.02 

Geëxtrudeerd polyethyleen (PEF) 0.045 0 0.03 

Minerale wol (MW) 0.044 0 0.04 

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 0.038 0 0.03 

Polyurethaan (PUR/PIR) 0.029 0 0.03 

Fenolschuim (PF) 0.038 0 0.03 

Reflecterend product 0.090 0.03 0.005 

Reflecterend product multi-layer 0.050 0.03 0.005 

Cellenbeton 0.200 0 0.05 

Andere 0.100 0 0.03 

 

Tabel A.4: Riso indien het type isolatie bekend en de dikte van isolatie bekend (Riso = d/λiso+∆R) 

Type van de isolatie λiso [W/(mK)] ∆R 

Geëxpandeerde kleikorrels 0.150 0 

Vermiculiet 0.090 0 
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Isolatie op basis van plantaardige vezels: stro in een dak 0.200 0 

Isolatie op basis van plantaardige en/of dierlijke vezels, zoals hennep, stro, vlas, wol, 
veren, dons 

0.060 0 

Perliet 0.055 0 

Cellulose 0.055 0 

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) – omkeerdak 0.054 0 

Cellenglas (CG) 0.050 0 

Kurk (ICB) 0.050 0 

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) – binnen 0.045 0 

Geëxpandeerd polystyreen (EPS) – andere positie 0.045 0 

Geëxtrudeerd polyethyleen (PEF) 0.045 0 

Minerale wol (MW) 0.044 0 

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 0.038 0 

Polyurethaan (PUR/PIR) 0.029 0 

Fenolschuim (PF) 0.038 0 

Reflecterend product 0.090 0.03 

Reflecterend product multi-layer 0.050 0.03 

Cellenbeton 0.200 0 

Andere 0.100 0 

 

Tabel A.6: Warmte-overgangscoëfficiënt (Rsi, Rse [W/(m2K)]) 

 Richting van de warmtestroom 

 Naar boven Horizontaal Naar beneden 

Rsi [W/(m2K)] 0.10 0.13 0.17 

Rse [W/(m2K)] 0.04 0.04 0.04 

 

 

Tabel A.7: In het geval van een volle muur Rbase = d/λbase 

Opbouw λbase [W/mK] Rbase [W/(m2K)] 

Onbekend 2.68 - 

Onbekend, maar geen natuursteen 2.20 - 

Natuursteen met een totale dikte van de muur < 40cm 2.68 - 

Natuursteen met een totale dikte van de muur ≥ 40cm 1.69 - 

Gegoten beton 1.70 - 

Lichte bouwblokken uit beton 0.49 - 

Bouwblokken uit beton/metselwerk – zwaarte onbekend - zichtbaar 1.49 - 

Zware bouwblokken uit beton/metselwerk – niet zichtbaar 0.76 - 

Blokken uit gebakken aarde 0.28 - 

Cellenbeton blokken 0.20 - 

Massief hout 0.18 - 

Houten skelet - 0.20 

Lichte scheidingsmuur/binnenwand (grenzend aan een onverwarmde 
ruimte/kelder) 

- 
 

0.045 

Andere 2.20 - 

 

Tabel A.8: In het geval van een spouwmuur Rbase = d/λbase 
Opbouw λbase [W/mK] Rbase [W/(m2K)] 

Onbekend 2.68 - 

Onbekend, maar geen natuursteen 2.20 - 

Natuursteen met een totale dikte van de muur < 40cm 2.68 - 

Natuursteen met een totale dikte van de muur ≥ 40cm 1.69 - 

Gegoten beton 1.70 - 

Lichte bouwblokken uit beton 0.49 - 

Bouwblokken uit beton/metselwerk – zwaarte onbekend - zichtbaar 1.49 - 

Zware bouwblokken uit beton/metselwerk – niet zichtbaar 0.76 - 

Blokken uit gebakken aarde 0.28 - 

Cellenbeton blokken 0.20 - 

Massief hout 0.18 - 

Houten skelet - 0.20 

Lichte scheidingsmuur/binnenwand (grenzend aan een onverwarmde ruimte/kelder) - 

 

0.045 

Andere 2.20 - 

 

Type luchtspouw 

 

 

- 

 

Rspouw [W/(m2K)] 
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Luchtspouw – niet/weinig geventileerd – in een dak  0.16 

Luchtspouw – niet/weinig geventileerd – in een muur  0.18 

Luchtspouw – niet/weinig geventileerd – in een vloer  0.22 

Andere  0 

 

Tabel A.9: In het geval van een andere constructie Rbase [W/(m2K)] 
Type constructie Rbase [W/(m2K)] 

Hellend dak – standaard 0.05 

Hellend dak – cellenbeton 0.50 

Plat dak – standaard 0.20 

Plat dak – cellenbeton 0.50 

Zoldervloer – standaard 0.12 

Zoldervloer (cellen)beton 0.50 

Vloer niet in contact met de volle grond – standaard 0.26 

Vloer niet in contact met de volle grond uit cellenbeton 0.50 

Vloer in contact met de volle grond – standaard 0.26 

Vloer in contact met de volle grond uit cellenbeton 0.50 

 

 


