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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 panden aan de Insulindelaan, nr. 111 en nr.113 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. Waar 
mogelijk warmtelekken plaatsvinden in de gebouwschil is bij de vermelde panden onbekend. Het doel van het 
thermografisch onderzoek is het traceren van mogelijke warmtelekken. Thermische opnamen zijn gemaakt 
m.b.v. een infraroodcamera van het merk FLIR, type ThermaCAM S65 HS. Mogelijke warmtelekken worden 
opgespoord. Echter is het 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. 31 januari 2013 om 6 uur 
‘s ochtends. De gemeten luchttemperatuur nabij de panden was 7,5°C. Meetstation Eindhoven heeft een 
luchttemperatuur van 6,8°C op 2 m hoogte waargenomen. 
Als eerste worden in de rapportage de opnamen van het pand aan de Insulindelaan, nr. 111 getoond en daarna 
van nr.113. In de figuren staan links de opnamen in het zichtbare licht en rechts de infraroodopnamen. 
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2 Opnamen Insulindelaan 111 
 
M.b.v. de kleurenbalk (0 tot 16°C) kan een inschatting gemaakt worden van de gemeten 
oppervlaktetemperaturen. Doordat infraroodopnamen met maar één ingestelde emissiecoëfficiënt gemaakt 
kunnen worden is het mogelijke dat afwijkende temperaturen getoond worden t.o.v. de werkelijke 
temperatuur. De infraroodopnamen zijn gemaakt met een emissiecoëfficiënt van 0,92. 

 

Figuur 1: aanzicht hoek Insulindelaan – Koestraat
Een warmtelek is waarneembaar aan de onderzijde van de uitkraging nabij de aansluiting van de begane grond 
en de 1

e
 verdieping. Dit warmtelek is rondom het hele gebouw aanwezig en is mogelijkerwijs een gevolg van 

een zogenaamde koudebrug.  

 

Figuur 2: aanzicht Insulindelaan 
Idem figuur 1. De verhoogde temperaturen waarneembaar links en rechts van de ingang zijn een gevolg van 
verlichting. 

 

Figuur 3 
Idem figuur 1.  
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Figuur 4 
Idem figuur 1. In de beglazing van de 1e verdieping is weerspiegeling waarneembaar. De contouren van de 
vlaggen die voor het pand staan zijn waarneembaar (door de takken van de boom). 

 

Figuur 5 
Idem figuur 1. 

 

Figuur 6: aanzicht hoek Koestraat ‐ Insulindelaan
Idem figuur 1. Verhoogde temperaturen zijn waarneembaar nabij het balkon op de 1e verdieping. Contouren 
van de bomen zijn te zien t.g.v. reflecties in de pui op de 1e verdieping (beglazing, kozijn en borstwering). 
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Figuur 7: aanzicht Koestraat 
Idem figuur 1 en 6. Verhoogde temperaturen zijn waarneembaar t.p.v. ventilatieroosters aan de bovenzijde van 
de beglazing op de begane grond. Mogelijkerwijs is dit een gevolg van een andere emissiecoëfficiënt dan die is 
ingesteld in de infraroodcamera. Het kan ook zijn dat de ventilatieroosters open staan waardoor warme lucht 
naar buiten kan komen. 

 

Figuur 8 
Idem figuur 1, 6 en 7. 

 

Figuur 9 
Idem figuur 1, 6 en 7. 
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Figuur 10: aanzicht hoek achterzijde ‐ Koestraat
Idem figuur 1, 6 en 7. 

 

Figuur 11 
Idem figuur 1 en 7. 

 

Figuur 12 
Idem figuur 1 en 7. 
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Figuur 13: aanzicht achterzijde 
Idem figuur 1 en 7. Reflecties in de puien op de 1e verdieping zijn waarneembaar. De aansluiting van het dak op 
het metselwerk geeft hoge temperaturen. Dit zijn mogelijk verkeerd weergegeven temperaturen vanwege een 
andere emissiecoëfficiënt van de loodslabbe (zie ook figuur 18). De ronde stip in het middelste gedeelte van 
het gebouw is verlichting. 

 

Figuur 14 
Idem figuur 1, 7 en 13. 

 

Figuur 15 
Idem figuur 1 en 13. Verhoogde temperaturen zijn waarneembaar aan de bovenzijde van de kozijnen met 
toegangsdeuren en de aansluiting op de 1e verdieping. Waarschijnlijk zijn dit koudebruggen (zie ook figuur 16 
en 17). 
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Figuur 16 
Idem figuur 15. 

 

Figuur 17 
Idem figuur 15. 

 

Figuur 18 
Voor de omschrijving wordt verwezen naar figuur 13.
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Figuur 19 
Idem figuur 1. De aansluiting aan de onderzijde van de borstwering op de buitengevel ter hoogte van het 
maaiveld geeft verhoogde temperaturen weer. Dit is waarschijnlijk een koudebrug. 

 

Figuur 20 
Idem figuur 1 en 19. Verlichting van het bord is waarneembaar.

 

Figuur 21 
Idem figuur 1, 6, 7 en 19. 
 
Opmerking: 
Het  dak  met  metallische  bekleding  ziet  er  zeer  koud  uit.  Het  metaal  heeft  waarschijnlijk  een  andere 
emissiecoëfficiënt dan is ingesteld in de infraroodcamera. Hierdoor worden mogelijk afwijkende temperaturen 
weergegeven. Daarbij komt dat het metalen dak de hemelkoepel weerspiegelt. De hemelkoepel heeft een lage 
temperatuur. Verder heeft de beglazing in de dakramen ook een zeer lage temperatuur. Of op het moment van 
het nemen van de infraroodopname de ruimte onder het dak werd verwarmd, is onbekend. 
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3 Opnamen Insulindelaan 113 
 
 

 

Figuur 1: aanzicht achterzijde 
Uit de infraroodopname volgen verhoogde temperaturen t.p.v. de ronde gevel (gele vlekken). Mogelijkerwijs is 
hier geen of weinig isolatiemateriaal aangebracht. 

 

Figuur 2 
De witte ronde stippen op de infraroodopname zijn de armaturen aan de rechte gevels. De witte stip op de 
begane grond is een rooster. 

 

Figuur 3 
In de beglazing is de reflectie van de omgeving waarneembaar.



14 
 

 

Figuur 4 
Verhoogde temperaturen zijn te zien t.p.v. de aansluiting van de rechte en ronde gevel en overstek. Deze 
geveldelen beïnvloeden elkaar d.m.v. (stralings)warmteoverdracht waardoor hogere temperaturen mogelijk 
zijn.  

 

Figuur 5 
Idem figuur 4. 

 

Figuur 6 
Idem figuur 4. Aan de bovenzijde van de kozijnen zijn warmtelekken waarneembaar. Dit is mogelijk een gevolg 
van valspecie in de spouw of doordat isolatiemateriaal niet goed is aangebracht t.p.v. de latei. 
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Figuur 7 
Idem figuur 1 en 6. 

 

Figuur 8 
Idem figuur 6. De verhoogde temperaturen van de kozijnen zijn mogelijkerwijs een gevolg van een andere 
emissiecoëfficiënt dan die is ingesteld in de infraroodcamera. 

 

Figuur 9 
Door het rooster wordt warme lucht naar buiten geblazen. Bij de aansluiting van het kozijn nabij het maaiveld 
is een warmtelek zichtbaar (links van de toegangsdeuren). 
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Figuur 10 
Idem figuur 4. 

 

Figuur 11 
Links van de twee ronde ramen is een (minimale) warmtelek zichtbaar.

 

Figuur 12: aanzicht Melkweg 
Door de gladde gevelbekleding van natuursteen en beglazing wordt warmtestraling gereflecteerd. In de 
infraroodopname is het gebouw aan de overzijde van de straat waarneembaar. 
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Figuur 13 
Idem figuur 12. 

 

Figuur 14 
De verhoogde temperaturen van de beglazing (rode vlekken) zijn een gevolg van opwarming door lucht 
afkomstig uit de convectorputten (zie ook figuren 18 en 21). 

 

Figuur 15: aanzicht hoek Insulindelaan ‐ Melkweg
Idem figuur 14. In de gladde gevelbekleding van natuursteen en beglazing wordt warmtestraling gereflecteerd. 
De weerspiegeling van de beglazing van de vide en aanliggende gevels is bij elkaar waarneembaar (zie ook 
figuur 16). 
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Figuur 16 
Idem figuur 15. 

 

Figuur 17 
Idem figuur 15. 

 

Figuur 18 
Idem figuur 14. 
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Figuur 19 
Idem figuur 15. Ook de omgeving wordt weerspiegeld (zie contour van de boom).

 

Figuur 20 
Idem figuur 19. 

 

Figuur 21 
Idem figuur 14. Gebouwen aan de overzijde van de Melkweg worden weerspiegeld in de beglazing. 
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Figuur 22 
Idem figuur 19. 

 

Figuur 23: aanzicht hoek Insulindelaan ‐ Melkweg
Idem figuur 19. 

 

Figuur 24: aanzicht Insulindelaan 
Idem figuur 19. 
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Figuur 25: aanzicht Insulindelaan 
De omgeving wordt weerspiegeld. 

 

Figuur 26 
Idem figuur 25. 

 

Figuur 27 
Idem figuur 25. 
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Figuur 28 
Idem figuur 25. 
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4 Conclusie 
 

4.1 Insulindelaan nr. 111 

Uit het thermografisch onderzoek aan het pand aan de Insulindelaan nr.111 kan het volgende geconcludeerd 
worden: 

1 De uitkraging, welke rondom het gehele gebouw aanwezig is, vormt een zogenaamde 
koudebrug. 

2 Verhoogde temperaturen zijn waargenomen nabij het balkon op de 1e verdieping aan de 
Koestraat (zie figuren 6, 7, en 8). 

3 Op diverse plaatsen zijn t.p.v. ventilatieroosters verhoogde temperaturen waargenomen. 
Voor de ventilatieroosters gelden mogelijk andere emissiecoëfficiënten dan die is ingesteld in 
de infraroodcamera. Het kan zijn dat ventilatieroosters open staan waardoor warme lucht 
naar buiten kan komen. Er zijn echter ook twee verschillende typen ventilatieroosters 
toegepast (zie o.a. figuur 8). 

4 Aan de achterzijde van het gebouw zijn koudebruggen waargenomen aan de bovenzijde van 
de kozijnen met de toegangsdeuren (zie figuren 15, 16 en 17). 

5 Aan de onderzijde van de borstwering ter hoogte van het maaiveld zijn verhoogde 
temperaturen waargenomen. Dit duidt mogelijk op een koudebrug. (zie figuren 19, 20 en 21). 

6 Omdat de beglazing van de dakramen dezelfde temperatuur aangeeft als die van het 
metallische dak is het aannemelijk dat op het moment van het nemen van de 
infraroodopname de ruimte onder het dak niet werd verwarmd. Of dit echter zo is, is niet 
bekend. 

 

4.2 Insulindelaan nr. 113 

Uit het thermografisch onderzoek aan het pand aan de Insulindelaan nr.113 kan het volgende geconcludeerd 
worden: 

1 T.p.v.  de  ronde  gevel  aan  de  achterzijde  van  het  gebouw  zijn  verhoogde  temperaturen 
waargenomen  (zie  figuur  1).  Waarschijnlijk  is  geen,  weinig  of  een  slechte  kwaliteit 
isolatiemateriaal aangebracht. 

2 T.p.v.  de  aansluiting  van  de  rechte  en  ronde  gevel  en  overstek  aan  de  achterzijde  zijn 
eveneens verhoogde temperaturen waargenomen (zie figuur 4). Voor deze situatie is het niet 
exact te zeggen of het een warmtelek betreft. 

3 Nabij  lateien zijn verschillende warmtelekken te zien  (zie  figuur 6, 7 en 8). Mogelijkerwijs  is 
dit een gevolg van valspecie  in de  spouw of het  isolatiemateriaal  is niet goed aangebracht 
t.p.v. de latei. 

4 Aan de achterzijde bij de toegangsdeur  is  links onder de aansluiting van het kozijn nabij het 
maaiveld een warmtelek zichtbaar (zie figuur 9). 

5 Door de gladde gevelbekleding van natuursteen en beglazing wordt straling  in het  infrarode 
gebied gereflecteerd (zie o.a. figuur 12). 

6 De beglazing van de vide geeft lokaal hogere temperaturen ter hoogte van de begane grond 
(zie  figuren  14,  18  en  21).  Het  opwarmen  van  het  glas  is  een  gevolg  van  warme  lucht 
afkomstig uit de convectorputten. 

 
Opmerking: 
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 emissiecoëfficiënt vaak onbekend is voor de 
vermelde oppervlakken (ook door eventuele vervuiling). De infraroodcamera rekent de ontvangen 
(gecombineerde) straling m.b.v. de ingestelde emissiecoëfficiënt 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 geveldeel. 
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