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1 Inleiding 
 
 
Op verzoek van de firma Haagdijk heeft de Technische Universiteit (TU/e) een thermografisch onderzoek 
uitgevoerd aan de uitwendige scheidingsconstructie van de woning aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven. 
Een warmtelek kan lokaal een verhoogde warmtestroomdichtheid geven. Er treedt dan extra warmteverlies op. 
Een andere nadelig effect is een lage oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de uitwendige 
scheidingsconstructie. Warmtelekken kunnen een gevolg zijn van koudebruggen en / of luchtlekken. Of er 
warmtelekken plaatsvinden in de gebouwschil is bij de vermelde woning onbekend. Het doel van het 
thermografisch onderzoek is het traceren van warmtelekken. Thermische opnamen zijn gemaakt m.b.v. een 
infraroodcamera van het merk FLIR, type ThermaCAM S65 HS. Mogelijke warmtelekken worden opgespoord. 
Het is echter niet altijd mogelijk om aan te geven of het gaat om een luchtlek of een koudebrug. Dit valt ook 
buiten dit onderzoek. De infraroodopnamen hebben plaatsgevonden d.d. 21 februari 2013 om 6 uur ‘s 
ochtends. De gemeten luchttemperatuur nabij de woning was ‐3,3°C. 
In de figuren staan links de opnamen in het zichtbare licht en rechts de infraroodopnamen. 
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2 Opnamen Thorbeckelaan 24 
 
M.b.v. de kleurenbalk (‐12,5 tot 7°C) kan een inschatting gemaakt worden van de gemeten oppervlaktetemperaturen. Doordat infraroodopnamen met maar één ingestelde 
emissiefactor gemaakt kunnen worden is het mogelijk dat afwijkende temperaturen getoond worden t.o.v. de werkelijke temperatuur. De infraroodopnamen zijn gemaakt 
met een emissiefactor van 0,92. 
 
Uit informatie van de bewoner blijkt dat de spouwmuur is nagevuld met verlijmde tempexkorrels (geëxpandeerd polystyreen isolatiemateriaal). 
 
 

Figuur 1: aanzicht hoek voorgevel Thorbeckelaan en zijgevel met serre
De oppervlaktetemperaturen van het grote raam liggen iets lager dan die van de verticale stroken in de voorgevel. Het grote raam is uitgevoerd in 
dubbel glas en de verticale stroken in enkel glas. Ook is weerspiegeling van de omgeving waarneembaar in het grote raam. 
De borstwering onder het grote raam ziet er redelijk warm uit. Mogelijk wordt de borstwering aangestraald door een radiator aan de binnenzijde. 
Een funderingskoudebrug, of valspecie in de spouw van de gevel nabij het maaiveld kan verhoging geven van de oppervlaktetemperatuur aan de 
buitenzijde. 
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Figuur 2: aanzicht zijgevel met aansluiting van de serre
In de zijgevel komen een aantal warme en koude vlekken voor. Dit is mogelijkerwijs een gevolg van de verdeling van het polystyreen 
isolatiemateriaal in de spouw. Door mogelijke aanwezigheid van specie in de spouw kan het polystyreen isolatiemateriaal niet overal even dik zijn 
aangebracht. 
Eveneens waarneembaar aan deze zijgevel is het warmtelek nabij het maaiveld. Dit kan een gevolg zijn van een funderingskoudebrug of valspecie 
in de spouw. Ter plaatse van de valspecie kon mogelijk tijdens de naïsolatie geen polystyreen komen. Boven de twee ramen in de zijgevel zijn 
verhoogde oppervlaktetemperaturen waarneembaar. Dit is mogelijk een gevolg van aanwezige koudebruggen als lateien, of doordat specie in de 
spouw bovenop de lateien is gevallen. 
De schuin geplaatste beglazing van de serre ziet er gedeeltelijk koud en warm uit. Het koude gedeelte van het schuin geplaatste glas is het 
resultaat van weerspiegeling van nachtelijke hemeluitstraling. De hemelkoepel heeft namelijk een lage temperatuur. Het gedeelte van het glas dat 
er warm uit ziet is een gevolg van weerspiegeling van de gevel. Tevens zijn de contouren van de boom te zien. 
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Figuur 3 
Idem figuur 1. 

Figuur 4. 
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Figuur 5 
 

Figuur 6 
Idem figuur 2. 
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Figuur 7 
Idem figuur 2. De oppervlaktetemperaturen van de loodslabbe worden niet correct weergegeven door de afwijkende emissiefactor.

Figuur 8 
Idem figuur 2. Zichtbaar is de koudebrug ter hoogte van het maaiveld.



10 

Figuur 9: aanzicht voorgevel Thorbeckelaan 
 

Figuur 10 
Idem figuur 1. De koudebrug in de borstwering nabij het maaiveld valt op.
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Figuur 11 
Er zijn voornamelijk reflecties van de omgeving waarneembaar in de beglazing.

Figuur 12 
Idem figuur 1.Zichtbaar is het verschil in oppervlaktetemperatuur van het grote raam (dubbel glas) en de verticale smalle ramen (enkel glas).
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Figuur 13 
Idem figuur 1. 

Figuur 14 
Het dak ziet er redelijk koud uit op enkele warmtelekken na (in de nok en rechts naast de schoorsteen). Echter een lage oppervlaktetemperatuur 
van het dak kan ook een gevolg zijn van de stralingsuitwisseling met de koude hemel (nachtelijke hemeluitstraling). Meerdere opnamen van het 
dak aan de voorzijde zijn te zien in figuren 17 en 18. Het dak aan de achterzijde is te zien in de figuren 25, 26 en 28. 
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Figuur 15 
Het raam naast de voordeur is erg warm. De oppervlaktetemperatuur van het glas is redelijk hoog. De beglazing is uitgevoerd in enkel glas.

Figuur 16 
De buitenste rand van het draaibaar gedeelte van de voordeur is warmer dan het binnenste deel. Mogelijkerwijs is dit warmtelek een gevolg van 
de constructie van de deur of een gevolg van een luchtlek door de aansluiting van de voordeur in het kozijn. 
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Figuur 17 
Opmerkelijk zijn de oppervlaktetemperaturen van de gevel boven de voordeur en de toegangsdeuren van de garage. Het dichte deel van de gevel 
t.h.v. de verdieping is redelijk koud. Dit is mogelijk een gevolg van de naïsolatie van de spouw. Echter is het niet duidelijk waarom het onderste 
gedeelte van de dichte gevel niet koud is (zie gele strook boven de garagedeuren). Er zit hier mogelijk geen isolatie of een mogelijke koudebrug 
gevormd door aansluiting van de verdiepingsvloer op de gevel. Een hoge temperatuur is ook waarneembaar aan de bovenzijde van de gevel nabij 
de aansluiting van het dak. Mogelijkerwijs is het isolatiemateriaal gezakt in de spouw of is een luchtlek aanwezig. 

Figuur 18. Idem figuur 17. 



15 

 

Figuur 19 
Idem figuur 17. 

Figuur 20 
Idem figuur 17. 
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Figuur 21 
Idem figuur 17. 

Figuur 22 
Idem figuur 17. De constructiedelen in de garagedeuren zijn zichtbaar.
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Figuur 23: aanzicht zijgevel 
 

Figuur 24: aanzicht hoek zijgevel ‐ achtergevel 
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Figuur 25: aanzicht achtergevel 
Eenzelfde warmtelek als aan de voorgevel nabij de aansluiting van de gevel op het dak is waarneembaar (zie figuur 17).

Figuur 26 
Idem figuur 25. 
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Figuur 27 
Idem figuur 25. 

Figuur 28 
Idem figuur 25. Ook zijn de constructiedelen van de houten aanbouw waarneembaar. Een warmtelek is waarneembaar bij de aansluiting van de 
houten aanbouw op de begane grond vloer t.p.v. het maaiveld. 
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Figuur 29 
Idem figuur 28. 

Figuur 30 
Idem figuur 28. 
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Figuur 31 
Idem figuur 25 en 28. 

Figuur 32 
Idem figuur 25 en 28. Aan de boven‐ en onderzijde van de schuifpui zijn mogelijk koudebruggen aanwezig. Dit is niet helemaal zeker omdat de 
latei mogelijk een andere emissiefactor heeft dan die is ingesteld op de infraroodcamera. De onderzijde van de schuifpui is afgewerkt met lood 
dat ook een ander emissiefactor heeft dan die is ingesteld. Hierdoor worden mogelijk afwijkende oppervlaktetemperaturen weergegeven. 
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Figuur 33 
Idem figuur 32. Er is een warmtelek aanwezig nabij de aansluiting van de houten constructie die schuin is aangesloten op de gemetselde 
achtergevel (tussen de achterdeur en de schuifpui.). 

Figuur 34 
Idem figuur 32 en 33. 
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Figuur 35 
Idem figuur 32 en 33. 

Figuur 36 
Idem figuur 28. 
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Figuur 31 
Verschil in diffuse en niet ‐ diffuse stralingsafgifte is waarneembaar in de schuine beglazing respectievelijk met en zonder ijsafzetting. Bij niet ‐
diffuse stralingsafgifte wordt de omgeving weerspiegeld (zie contouren van de boom). 

Figuur 33 
Idem figuur 32. 
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Figuur 38 
Er is mogelijk een koudebrug aanwezig bij de aansluiting van het kozijn van de serre nabij het maaiveld. 
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3 Conclusie 
 
Uit het thermografisch onderzoek aan de Thorbeckelaan nr. 24 te Eindhoven kan het volgende geconcludeerd 
worden voor: 

1 Ter hoogte van het maaiveld zijn warmtelekken geconstateerd in de borstwering van de 
voorgevel en de zijgevel waarop de serre is aangesloten. De warmtelekken zijn waarschijnlijk 
funderingskoudebruggen of koudebruggen die mogelijk mede zijn ontstaan door valspecie in 
de spouw (zie figuur 1 en 2). 

2 In de borstwering van de voorgevel en de zijgevel met de serre komen warme en koude 
plekken voor. Dit is mogelijk een gevolg van naïsolatie van de spouw met polystyreen 
isolatiemateriaal. Boven de twee ramen op de 1

e
 verdieping in de zijgevel met serre zijn 

verhoogde temperaturen waargenomen die mogelijk ook door valspecie worden veroorzaakt 
(zie figuur 1 en 2). 

3 Het dak ziet er redelijk koud uit op enkele warmtelekken na. Dat het dak er zo koud uit ziet is 
mogelijk een gevolg van nachtelijke hemeluitstraling. Dit geeft extra afkoeling van het dak 
t.g.v. stralingsuitwisseling van het dak met de koude hemelkoepel (zie figuur 14). 

4 De beglazing naast de voordeur is vrij warm doordat het raam in enkel glas is uitgevoerd (zie 
figuur 15 en 16). 

5 De buitenste rand van het draaiende gedeelte van de voordeur is warmer dan het binnenste 
gedeelte, mogelijk veroorzaakt door de opbouw van de constructie of door een luchtlek (zie 
figuur 16). 

6 De oppervlaktetemperaturen van de gemetselde gevel boven de voordeur en garagedeuren 
zijn opmerkelijk. In het middelste gedeelte zijn de temperaturen lager dan net boven de 
garagedeur. Een mogelijke koudebrug wordt gevormd door aansluiting van de 
verdiepingsvloer op de buitengevel. Het verschil van oppervlaktetemperaturen aan de 
buitenzijde is niet exact te verklaren (zie figuur 17). 
De oppervlaktetemperaturen van de gemetselde gevel net onder het dak zijn hoger dan in 
het middelste gedeelte. Dit is mogelijk een gevolg van zakken van isolatiemateriaal in de 
spouw, door aanwezigheid van een luchtlek bij de aansluiting van de gevel op het dak of door 
afscherming van het dakoverstek voor nachtelijke hemeluitstraling. Hierdoor koelt het 
bovenste gedeelte van de gevel minder hard af. De warmtelek in de voorgevel is te zien in 
figuur 17 en de warmtelek in de achtergevel in figuur 25. 

7 Bij de aansluiting van de houten aanbouw op de begane grond vloer aan de achterzijde van 
de woning is een warmtelek geconstateerd. Of het hier gaat om een koudebrug of luchtlek is 
niet te zeggen (zie figuur 28). 

8 Koudebruggen zijn mogelijk aanwezig aan de boven‐ en onderzijde van de schuifpui in de 
achtergevel. Dit is niet helemaal zeker omdat de oppervlakte – afwerking van de latei en de 
onderzijde van de schuifpui een andere emissiefactor heeft dan die is ingesteld op de 
infraroodcamera (zie figuur 32). 

9 Een warmtelek is geconstateerd tussen de achterdeur en de schuifpui (zie figuur 33). 
 
 
Opmerking: 
Er  dient  extra  aandacht  besteed  te  worden  tijdens  de  analyse  van  de  oppervlaktetemperaturen  van 
infraroodopnamen  bij  spiegelende  oppervlaken.  In  het  infrarode  gebied  (8  tot  12  µm)  wordt  straling  in 
bijvoorbeeld  beglazing,  (ev.  gepolijste)  metallische  oppervlakken  of  gladde  gevelbekleding  gereflecteerd. 
Hierdoor meet de  infraroodcamera een  combinatie  van warmtestraling:  straling die door het  geveldeel  zelf 
wordt uitgezonden en straling van de omgeving die  in het spiegelende geveldeel wordt gereflecteerd. Hierbij 
komt dat de emissiefactor vaak onbekend  is voor de vermelde oppervlakken (ook door eventuele vervuiling). 
De  infraroodcamera  rekent de ontvangen  (gecombineerde)  straling m.b.v. de  ingestelde emissiefactor om  in 
temperaturen. Een conclusie trekken uit een infraroodopname is dan niet altijd mogelijk omdat temperaturen 
van bijvoorbeeld de omgeving bepaald zijn en niet alleen van het te onderzoeken oppervlak. 
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