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1.0. OPDRACHTSOMSCHRIJVING

Het bestuur van de huurdersbelangenvereniging van de
AMEV-woningen Leuken te Weert heeft de Bouwkunde Winkel
Eindhoven benaderd met de vraag om een onderzoek naar de
vocht- en tochtproblemen in die woningen. Deze opdracht
kan als volgt omschreven worden:
Het opsporen van bouwfysische en bouwtechnische gebre
ken, waaruit klachten van bewoners t.a.v. vochtoverlast
en tocht verklaard kunnen worden.

1.1. DOEL

Opsporen van gebreken en zo mogelijk aangeven van oplos
singen voor de problemen.

2.0. WERKWIJZE

Allereerst hebben wij een ori~nterend bezoek gebracht
aan de wijk Nieuw Leuken te Weert voor een eerste indruk
van de vochtproblemen in de woningen.
Om enig inzicht te verkrijgen in de vochtproblemen in de
woningen is het noodzakelijk de vochtproduktie te onder
zoeken.
Daarvoor zijn de volgende stappen ondernomen:

- f122!!!~g Y2~ !h~£~Qh~g£Qg£2f~~~
In twee woningen zijn in totaal vijf meters geplaatst,
waarvan 1 in de kruipruimte, 2 in de woonkamers, 1 in
een slaapkamer en 1 buiten.
De thermohygrografen registreerden een maand lang de
temperatuur en de relatieve vochtigheid in de betref
fende ruimten.
De resultaten zijn later verwerkt en hebben geleid tot
dampdrukverschillen die weergegeven zijn in grafieken.
(zie onder uitwerking resultaten).

- ~~g~~!~£~~ Y2~ g~ Q~~Q~~£!~
Een belangrijk deel van de vochtproduktie in de woning
is afkornstig van de bewoners en hun leefgewoonten.
Daarom is er een enquete gehouden onder de bewoners
van 10 woningen uit de wijk.
De enquete bestond niet alleen uit vragen betreffende
de vochtproduktie maar ook uit vragen die als doel
hadden enig inzicht te verkrijgen in het stookgedrag
van de bewoners en in andere gebreken aan de woning
die met name tocht tot gevolg hebben.
Naast de enquete heeft er een bouwkundige inspektie
plaatsgevonden voor een objektieve waarneming van de
ventilatiemogelijkheden en eventuele gebreken in en
aan de woningen.
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3.0.

3.1.

INLEIDENDE BEGRIPPEN

Hieronder voIgt een puntsgewijze opsomming van moge
lijke oorzaken die vocht problemen tot gevolg hebben.
Het geeft een algemene indruk van de vochtproblema
tiek. De voorkomende begrippen hoeven nog geen oorzaak
te zijn van de bouwfysische gebreken in de betreffende
woningen te Weert.

Vochtproblemen

Vochtproblemen kunnen door verschillende oorzaken
ontstaan, te weten:
1. Bouwvocht
2. Optrekkend vocht
3. Kondensatievocht
4. Vochtproduktie door bewoning
5. Doorslaand vocht
6. Vochtige kruipruimten
7. Bouwfouten
8. Te geringe ventilatie

3.1.1. ~Qg~YQ£h~

Daar het bouwen gepaard gaat met veel watergebruik,
bezit de woning de eerste twee jaar na de oplevering
een verhoogde vochtconcentratie.
Deze tijdelijke verhoogde vochtconcentratie kan aan
leiding geven tot vochtproblemen in de konstruktie,
die zich vaak uit aan de oppervlakken van de betref
fende bouwdelen.

3.1.2. QE~~~!!~~9 YQ£h~
Optrekkend vocht is vocht dat door de konstruktie
(meestal de fundering) opgenomen wordt als gevolg van
aanraking met een vochtige of natte ondergrond en dat
door capillaire werking van het materiaal naar boven
wordt getransporteerd. Het optrekkend vocht uit zich
vlak boven het vloernivo aan de oppervlakken van de
wanden.

3.1.3. gQn9~n~2!i~YQ£h~
Lucht bevat altijd een hoeveelheid vocht. Des te hoger
de temperatuur van de lucht des te meer vocht de lucht
kan bevatten. Daar in het algemeen de lucht bin
nenshuis meer vocht bevat in absolute zin, dan de
lucht buitenshuis zal er vochttransport, als gevolg
van dit dampspanningsverschil, van binnen naar buiten
plaatsvinden.
In de scheidende konstruktie zal, door het verschil
van binnen- en buitentemperatuur een temperatuurgra
di~nt aanwezig zijn.
Nu bestaat de mogelijkheid dat de vochtstroom in de
konstruktie ergens gaat kondenseren doordat de vocht
stroom een te lage temperatuur ontmoet.
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Kondensatie treedt dus op wanneer de parti~le

(Pd) bij verlaging van de temperatuur de
gingsdruk (Ps) bereikt.
De temperatuur waarbij Pd=Ps noemt men het
TO.

dampdruk
verzadi-

dauwpunt

Ligt dit dauwpunt aan de oppervlakte van de kon
struktie (bijvoorbeeld enkel glas) dan spreekt men van
oppervlaktekondensatie.
Oppervlaktekondensatie wordt dus bepaald door de op
pervlaktetemperatuur van de konstruktie en door de
dampspanning binnen.

Ligt dit dauwpunt in de konstruktie dan spreekt 'men
van inwendige kondensatie.
In de winter hebben we te maken met een kondensatie
periode, in de zomer met een drogingsperiode.
Het totaal aantal kg/m2 vocht wat, in de winter ont
staan, zich heeft opgehoopt in de konstruktie, zal in
de zomer ook weer moeten verdwijnen door droging.
Indien niet al het opgehoopte vocht verdwijnt, kan dit
schade in de konstruktie aanrichten en heeft dit een
verlaging van de warmteweerstand tot gevolg.

Bewoners produceren zowel
Indirekte vochtbronnen: -

Direkte vochtbronnen

indirekt als direkt vocht.
ademen
transpireren 1,2 kg/etmaal/p.p
koken 2,0 , ,
wassen a,s , ,
was drogen 4,0 , ,
afwassen a,s , ,
douchen 0,25 , ,
planten houden a,s , ,
dweilen 1,5 , ,

(lit. SBR rapport nr.151 blz.31)

3.1.5. QQQr~122DQ YQ£h1
Doorslaand vocht ontstaat ten gevolge van regendoor
slag. De spouw moet voorkomen dat het regenwater door
horizontaal transport. de binnenruimte kan bereiken. De
spouw dient ervoor een scheiding tussen binnenblad en
buitenblad te verkrijgen, waar doorgeslagen vocht
door middel van ventilatie (als waterdamp) en door
middel van de open stootvoegen (als water) afgevoerd
kan worden. Open stootvoegen of ventilatieroosters die
verstopt zijn met vuil en/of valspecie geven een
slechte water-afvoer waardoor er watertransport naar
de woning kan plaatsvinden. Verbindingen tussen het
binnen en buitenspouwblad ten gevolge van verkeerd(e)
(uitgevoerde) details, mortel of steenresten in de
spouw kunnen een vochtbrug doen ontstaan, waardoor er
ook een vochttransport naar de woning toe kan plaats
vinden.
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3.1.6. Y2£h!!g~ !~Y!E~Y!~!~n
Kruipruimten die een min of meer vochtig aanvoelende
bodem hebben of kruipruimten die vaak blank staan
hebben een zeer hoge relatieve vochtigheid (RV). Hier
door ontstaat een dampspanningsverschil tussen de
kruipruimte en de woning. Bij enig 1uchttransport van
de kruipruimte naar de woning treedt vocht de woning
binnen.
Open verbindingen kunnen Z1Jn kruipruimteluiken,
meterkasten met leiding-doorvoeren, leiding-doorvoeren
zoals in de keukenkastjes of van·de c.v. en in mindere
mate aans1uitingen tussen vloeren en wanden.

3.1.7. ~2~~f2Y!~n
Verschillende vochtproblemen kunnen ontstaan door
bouwfouten. Voorbee1den hiervan Z1Jn: Puin in de
spouw, open verbindingen met de kruipruimte en koude
bruggen.

3.1.8. Y~n!!!!!!~
Een onvo1doende venti1atie doordat de venti1atievoor
ziening (dee1s) ontbreekt of doordat de bewoner die
niet voldoende gebruikt kan aanleiding geven tot
vochtprob1emen (b.v. kondensatie), doordat niet genoeg
vocht afgevoerd za1 worden. Verbeterde venti1atievoor
zieningen, a1 of niet mechanisch, moeten dan tot een
op1ossing leiden. (korrektie van de bouwfout of de
ventilatie-gewoonte dient verbeterd te worden).

4.0. VERKLARING VAN DE VAKTERMEN

4.1. ~2YQ~Q~~gg~n
Dit zijn konstruktieonderde1en die van binnenuit ge
zien ten gevolge van een lagere warmteweerstand een
lagere temperatuur hebben dan de omgevende kon
struktie, waardoor gevaar voor kondensatie kan optre
den of schimmelplekken kunnen ontstaan (b.v. vo1ledig
opgelegde v10eren en doorgaande lateien).
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5.0. HEETRESULTATEN

Door middel van thermohygrografen Z1Jn er gegevens om
trent Relatieve vochtigheid en temperatuur, in bepaalde
ruimtes en van de buitenlucht, beschikbaar. Hiermee is
het mogelijk om de dampspanning buiten en in de woning
te berekenen.
Dampspanning wordt veroorzaakt door de hoeveelheid vocht
in de lucht. Het vocht bestaat uit waterdamp. Lucht kan
bij een bepaalde temperatuur een bepaalde hoeveelheid
waterdamp bevatten. Lucht met een hogere temperatuur kan
meer waterdamp bevatten maar de aanwezige dampspanning
in die warmere lucht is dan weI hoger.

Een thermohygrograaf schrijft op een strook grafiekpa
pier d.m.v. een lijn de Relatieve vochtigheid (RV) en de
temperatuur. Deze strook is in de hoogte verdeeld in
twee delen. Op het bovenste gedeelte wordt de tempe
ratuur geregistreerd en op het onderste gedeelte de
relatieve vochtigheid. Horizontaal is de tijd uitgezet
in een verdeling in dagen.

Per halve dag is de gemiddelde temperatuur en de gemid
delde relatieve vochtigheid bepaald. Volgens de onder
staande formule is de aanwezige damps panning berekend in
diverse meetruimten;

Pd = RV • Ps;
waarin:

Pd = de aanwezige dampspanning (in Pa=N/m2)
Rv = de geregistreerde relatieve vochtigheid (~)

Ps = De maximale damps panning die varieert
afhankelijk van de temperatuur. (in Pa=N/m2)

De berekende dampspanningen zijn verwerkt
grafieken:
Q~~fi~~ ! bestaat uit de dampspanningen in de
ruimten van de woning aan de Voorstestraat 114:
- buiten
- woonkamer
- slaapkamer
- kruipruimte
Q!~fi~~ g bestaat uit de dampspanningen in de
ruimten van de woning aan het Eburonenhof 1:
- buiten
- woonkamer
- kruipruimte

in twee

volgende

volgende

Er is maar in ~~n kruipruimte een thermograaf geplaatst
omdat men er van uit mag gaan dat de verschillende
kruipruimten onderling niet veel van elkaar zullen
afwijken. Evenzo is maar ~~n therohygrograaf buiten
geplaatst.
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Grafiek 1 (Eburonenhof 1)

Tot ongeveer de 25e meetdag is de dampspanning in de
kruipruimte (Pk) voortdurend hoger dan de dampspanning
in de woonkamer (Pi). Vochtbijdrage vanuit de kruipruim
te is dus mogelijk.
De konstante waarde van Pk wijst op een eigen vochtpro
duktie in de kruipruimte waarschijnlijk door vochtver
damping.
Tot ongeveer de 25e meetdag is de dampspanning in de
woonkamer (Pi) hoger dan de dampspanning buiten (Pe).
Het dampspanningsverschil tussen Pi en Pe is redelijk
konstant. Doordat het verloop van de grafiek van Pi
dezelfde tendens aanhoudt als de grafiek van Pe
(met Pi - Pe ~ konstant) kan men er van uitgaan dat
redelijke ventilatie plaats vindt.
Pi in de woonkamer is hoger dan de Pi in de slaapkamer
wat te verklaren is uit het feit dat in de woonkamer
meer vocht geproduceerd wordt dan in de slaapkamer.
(aanwezigheid personen en eventuele planten). .

Grafiek 2 (Voorstestraat 114)

Hiervoor geldt dezelfde interpretatie als voor grafiek
1. Toegevoegd dient te worden dat in de woonkamer van
bovenstaande adres waarschijnlijk Minder vocht gepro
duceerd wordt als in de woning van grafiek 1.
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6.0. RESULTATEN ENQUETE

Hieronder voIgt een puntsgewijze opsomming van de
resultaten van de enquete:

6.1. ~!g~~~~n
De algemene indruk is dat het woongedrag
queteerde bewoners niet afwijkt van de
leefgewoonten ten aanzien van ventilatie.

van de ge~n

gebruikelijke

6.2. YQ£h~E~Q9g~~!~ QQQ~ 2~~Qn!ng
Per woning is de vochtproduktie a.h.v. literatuurgege
yens en de enquete-resultaten berekend (zie bijlage 1 en
blz 5). In de onderzochte woningen varieert de vochtpro
duktie van 0,217 tot 0,657 kg water per uur. Omdat er
uit de enquete geen opvallende aktiviteiten ten aanzien
van de vochtproduktie voortkomen, is het aannemelijk dat
deze vochtproduktie-waarden representatief zijn voor de
bewoning in de wijk.

6.3. Y~n~!!!~!~YQgQ
Hiermee wordt bedoeld: het aantal keren per uur dat een
woning volledig ververst wordt met buitenlucht.
Volgens de NEN 1087, waarin ventilatie-eisen zijn ver
meld, dient het ventilatievoud te zijn:
Woonkamer 75 m3/uur
keuken 75 m3/uur
badkamer 50 m3/uur
zolder (=droogruimte) 50 m3/uur (25 m3/uur)
toilet 2S m3/uur
slaapkamer 10,8 m3/uur

Totale woning 286 m3/uur

De inhoud van de onderzochte woning is 280 m3.
Het ventilatievoud zou dan moeten zijn: 286/280 = 1,02.

Het ventilatievoud dat nodig is om het geproduceerde
vochtte verwijderen is te berekenen met de formule:

n = (G • f)/(V • (Pi - Pe» waarin:

n = ventilatievoud
G = vochtproduktie (varieert per woning)
V = volume van de woning (= 280 m3)
f = 462 • Abs.temperatuur (= 291 graden Kelvin)

(= 18 graden Celcius)
Pi = dampspanning binnen de woning (Pa)
Pe = dampspanning buiten (= 774 Pa)

Omdat er maar in twee woningen gemeten is kunnen we
alleen daarvan nauwkeurig het ventilatievoud bepalen.
voorbeeld Ventilatievoud-berekening van de woning aan
het Eburonenhof 1 (G = 0,305 kg/uur; Pi = 1073 Pa):
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n = (0,305 • 462 • 291)/(280 • (1073-774» = 0,49/uur

woning aan de
uur.

Voorstestraat

0,49 • het
nodig om het

Deze woning heeft per uur
woning aan ventilatie-lucht
vocht te verwijderen.
Het ventilatievoud voor de
114 is berekend op 0,56 per

volume van. de
geproduceerde

Omdat de dampspanningen in de overige 8 onderzochte
woningen niet uit metingen bekend zijn, zijn deze be
paald aan de hand van bovenstaande formule met een
aangenomen ventilatievoud van 0,5/uur (deze waarde is
gerelateerd aan de berekende ventilatievouden) en
1,0/uur (vlgs. NEN 1087).
Alhoewel deze werkwijze spekulatief is, geven de verkre
gen resultaten een vergelijkend beeld van de waar
schijnlijk heersende klimaatklassen.

6.4. !~g~l!~g !~ ~1!~221~!2~~~~
Na de berekening van het dampspanningsverschil tussen
binnen en buiten is het mogelijk om de onderzochte
woningen in te delen in klimaatklassen. Deze indeling
berust op de vochtproduktie per woning. Naarmate in de
woning meer vocht wordt geproduceerd door bewoningkomt
deze in een hogere klimaatklasse. Uit onderzoek is ge
bleken dat het dampdrukverschil tussen het binnen- en
buitenklimaat varieert met de buitentemperatuur. Bij een
lagere buitentemperatuur is het dampdrukverschil aanmer
kelijk groter dan bij een hogere buitentemperatuur.
Bij de bepaling van de klimaatklasse van een onderzochte
woning is in dit geval uitgegaan van een buitentempe
ratuur van 9 graden Celcius. (zie figuur 1).

In de volgende tabel staan de gegevens voor de onder
zochte woningen en is de indeling in klimaatklassen
weergegeven:

ADRES VOCHTPROD. DAMPDRUKVERSCHIL VENT.VOUD KLIMAATKLASSE
G (kg/h) Pi - Pe (Pa) n(aant/h}

1 Voorstestr114 0.217 185 0.56 2
2 Eburonenhof 1 0.305 299 0.49 3

3 Gothenhof 19 0.644 618 {309} 0.5 (1 ) 4 (3 )
4 Galliershof25 0.451 433 (217) 0.5 (1 ) 4 (2)
5 Voorstestrl02 0.396 380 {190} 0.5 (1) 4 (2)
6 Eburonenhof21 0.657 631 (315) 0.5 (1 ) 4 (3 )
7 Gothenhof 15 0.367 352 (176) 0.5 (1 ) 3 (2 )
8 Voorstestr 82 0.581 558 (279) 0.5 (1) 3 (2 )
9 Batavierens13 0.390 375 (187) 0.5 (1 ) 3 (2)

10 Gothenhof 5 0.369 354 (177) 0.5 (1 ) 3 (2)
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(Pa) Oampdrukverschillen
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Fig. 1 Dampdrukverschillen tussen binnen- en buitenklimaat in
relatie tot de buitentemperatuur.
De donker aangegeven zone is klimaatklasse II



M.a.w:
Van de woningen 1 en 2 is met behulp van de metingen
vastgesteld dat ze (in de meetperiode) vallen in de
gegeven klimaatklassen.
Van de woningen 3 tim 10 is het zeer waarschijnlijk
dat de woning valt in de hoogste klimaatklasse. Oat
wil zeggen dat de woningen 2,3 en 6 als te vochtig
zijn te klasseren!

6.5. §!2Q~g~Qr2g
De regeling van de verwarming in de woningen gebeurt
d.m.v. een thermostaat in de woonkarner. De instelling
van de thermostaat is volgens de enquete 's nachts
gemiddeld 15 graden, overdag gemiddeld 19 graden en's
avonds gemiddeld 19 graden Celcius.
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7.0. RESULTATEN INSPEKTIE

- Voor- en achterdeur sluiten zeer slecht.
- De kozijnen zijn slecht tochtdicht, met name doordat

de tochtprofielen van de aluminium kozijnen versleten
zijn en door de slechte aansluiting van veel houten
kozijnen op de spouwmuur.
Daar waar nieuwe kozijnen geplaatst zijn komt dit
laatste probleem niet meer voor.

7.2. !~2!~1i~

Enkele woningen zijn voorzien vandubbel glas in de
woonkamer. De wanden, het dak en de begane grondvloer
zijn niet geisoleerd.

- Enkele bewoners, in de kopwoning, hebben dan ook zelf
de kopgevelwand van binnen geisoleerd.

- De gordijnen worden zeker bij koud weer's avonds
gesloten.

- Vaak zijn er gordijnen bij de voor- en achterdeur
gehangen om de daar voorkomende tocht tegen te gaan.

- Om stijging van warmte naar de verdieping tegen te
gaan is in veel woningen een gordijn of deur aange
bracht in de trapopening.

Koudebruggen komen waarschijnlijk voor op de volgende
plaatsen:
1.Boven elk kozijn op de begane grond door toepassing

van zogenaamde neuslateien (zie bijIage 2, figuur 1.).
Indien er sprake is van een koudebrug, is op de vol
gende wijze de warmtedoorgangsco~fficient (k") te
berekenen.

met: A = de oppervlakte van de betreffende konstruktie
R = de weerstandsco~fficient (in m2K/W)
R = dikte materiaal/ Iabda materiaal

Na vergelijking van de berekende k" met de
van een normaIe spouwmuur is te bepalen of
debrug vochtplekken kan veroorzaken.
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R-spouw = 0.17

A = 0.6 ; Ai = 0.2 ; A2 = 0.32 A3 = 0.08

ERl = 0.1 + 0.1 + 0.17 = 0.37
ER2 = 0.1 + 0.17 + 0.1 + 0.04 = 0.41
ER3 = 0.1 + 0.125 = 0.225

Na invulling van bovenstaande gegevens in de formule
(1) wordt de kit -waarde: 1.89 W/m2 • K

De R-waarde voor een normale spouwmuur is 0.54, de k
waarde wordt dan 1.85.

Het verschil tussen de k-waarde van de spouwmuur en de
k" -waarde is minimaal. Hieruit kan gekonkludeerd
worden dat de eventuele koudebrug nauwelijks
vochtproblemen zal veroorzaken. Echter zou er
spouwmuur-isolatie aangebracht worden, dan zou het
verschil tussen beide k-waarde aanzienlijk kunnen
veranderen waardoor er toch vochtplekken op de
koudebrug kunnen ontstaan.

2.Ter plaatse van de aansluiting buitenmuur, dak en
zoldervloer, over de gehele lengte van een bouwblok.
(zie bijlage 2, figuur 2.).

Ventilatie-openingen ten behoeve van het toilet zijn
verkeerd geplaatst, waardoor er tocht kan ontstaan bij
het gebruik ervan.

- De ventilatiekokers op het dak o.a. t.b.v. de badkamer
zijn niet volgens de norm (NPR 1088) aangebracht.

13



De vloer in de meterkast is bij de leiding-d6orvoeren
niet goed c.q. slecht gesloten.

- In de watermeterput is het daar anwezige hout aan het
rotten. (zie bijlage 2, figuur 3.).

- De aluminium kozijnen rammelen als de wind erop staat
doordat de dichtingen niet meer voldoen en zijn in de
winter niet te openen door bevroren kondenswater.

- Het zolderraam lekt bij bepaalde windrichting.
- Langs de c.v.-gas-doorvoer druppelt water op de c.v.-

ketel.

14



8.0. KONKLUSIES

Uit de dampspanningsgrafieken blijkt het voor te komen
dat de dampspanning in de kruipruimte een hogere waarde
heeft dan in de woning. Dit kan vochttransport naar de
woning tot gevolg hebben wanneer er lekken voorkomen in
de begane grondvloer, bijvoorbeeld via de meterkast en
het watermeterluik.
Het verschil tussen de dampspanningslijnen van buiten en
de woning is vrij konstant (ze lopen dus parallel). Dit
houdt in dat in de woning redelijk geventileerd wordt.
Het verschil tussen de dampspanningslijnen van buiten en
de kruipruimte is niet konstant. Dit houdt in dat in de
kruipruimte zoveel vocht geproduceerd wordt dat ventila
tie hier geen invloed op heeft.
Verder blijkt uit de grafieken dat de dampspanningslijn
in de woning niet parallel loopt aan de dampspan
ningslijn van de kruipruimte, waaruit gekonkludeerd kan
worden dat de dampspanning in de kruipruimte geen over
heersende invloed heeft op de dampspanning in de woning.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat in de
woning redelijk wordt geventileerd!
Tenslotte dient benadrukt te worden dat een vochtige
kruipruimte zeker niet automatisch leidt tot een vochtig
binnenklimaat in de woning, dit is namelijk niet zo als
de begane grond vloer een goede scheiding geeft.

Enkele woningen blijken een zeer hoge vochtproduktie te
hebben, waardoor ze mogelijk in een hoogste klimaatklas
se (3 of 4) terecht komen (tabel blz 10). Toch blijkt
uit de enquete dat er t.a.v. ventilatie niet afgeweken
wordt van de gebruikelijke wijze van ventileren. Hier
door zou de vochtproduktie door bewoning eigenlijk geen
oorzaak kunnen zijn van de voorkomende vochtproblemen.
Het is daarom aannemelijk dat de vochtklachten voortko
men uit andere vochtbronnen.
Echter door enige wijziging in de wijze van bewonen is
de vochtigheid (waarschijnlijk) 1 klasse terug te
brengen;
- geregeld wat meer ventileren (naar een ventilatievoud

van ca. 1 /uur)
- de was zoveel mogelijk buiten of op de geventileerde

zolder laten drogen.
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De kieren ter plaatse van de kozijnen en
kunnen de tochtverschijnselen veroorzaken,
woningen waar nieuwe kozijnen zijn geplaatst
ter plaatse van deze kozijnen niet meer.
De woningen zijn niet geisoleerd (op de dubbele begla
zing in enkele woonkamers na), waardoor een hoog warmte
verlies optreedt.
Met name in de kopwoningen waar de ongeisoleerde kopge
vel bijdraagt tot een groter warmteverlies-oppervlak.
Tevens heeft deze gevel, net als de voor- en achterge
vel, een lagere oppervlakte-temperatuur dan de
woningscheidende wanden. Hierdoor zal men zich Minder
behaaglijk voelen en daarom zal men de thermostaat op
een hogere stand zetten. Dit heeft meer warmteverlies
tot gevolg.
Ter plaatse van de koudebruggen kunnen vochtplekken (en
op den duur schimmelplekken) ontstaan omdat de
konstruktiedelen van binnenuit gezien, ten gevolge van
een lagere warmteweerstand, een lagere temperatuur heb
ben dan de omgevende konstruktie, waardoor kondensatie
en eventueel schimmelvorming kan optreden.
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9.0. AANBEVELINGEN

Om voor de hierboven besproken problemen en gebreken tot
een oplossing te komen hebben wij de volgende
aanbevelingen:

1. Het dichten van de meterkastvloer, b.v. met
schuim: evenals de meterputdeksel door middel
P.V.C-folie.

PUR
van

2. De voor- en achterdeur tochtdicht maken c.q. ver
vangen.

3. -De dichting tussen kozijn en spouwmuur is op diver
se plaatsen onvoldoende. Alle voegen dienen behoor
lijk afgedicht te worden b.v. kitvoegen. Sommige
bewoners kitten dit zelf dicht.

-Niet aIleen dubbel glas maar dan ook nieuwe kozij
nen aanbrengen zodat de aansluiting tussen het ko
zijn en de spouwmuur ook tochtdicht wordt.

-De koudestraling door de kopgevel opheffen door
middel van spouwrnuurisolatie.

-Isoleren van het dak.

4. Een mogelijke oplossing voor het opheffen van de
koudebrug t.p.v. de aansluiting buitenmuur, dak en
zoldervloer is het aanbrengen van isolatiemateriaal
tussen de zoldervloer en de afdeklat tegen de gevel.
Deze oplossing is echter vrij moeilijk uit te voeren.
Evenzo is de koudestraling wellicht te verminderen
door een strook isolatiemateriaal (b.v. minerale wol
plaat of een P.S.plaat) aan te brengen op de zolder
vloer achter het knieschot. (zie bijlage 3, figuur
i.). Voor een gericht advies is nader onderzoek no
dig. De huidige woningen (behoudens soms enig isola
tieglas) zijn geisoleerd volgens de Modelbouwverorde
ning c.q. normen van 1972; dit is in vergelijking met
de. huidige inzichten (en groeiende normen: bouwbe
sluit) slecht te noemen.
Isolatie van de begane grondvloer is gewenst (k = ca.
1 W/m2K) immers dit geeft een verbetering van het
woonkomfort.

5. Vervanging c.q. verbetering van de ventilatie-kokers:
• Badkamer: De uitmonding van de koker is bovendaks
niet overeenkomstig NEN 1087 (NPR 1088). Een verbete
ring van de ventilatie in de badkarner is te realise
ren door de koker te verplaatsen naar de nok van het
dak en daar zijn uitmonding te geven. Een andere
mogelijkheid is mechanische ventilatie aan te bren
gen.
• Toilet: Volgens NEN 1087/NPR 1088 is voor het
toilet een ventilatievoud van 15 m3/uur gewenst; dit
vraagt een ventilatie-opening van ca. 1 dm2 (aanne
mend dat wrijvingsverliezen gering zullen zijn). Met
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andere woorden: aanbevolen wordt de huidige ventila
tie-opening aan de buitenzijde tot deze maat terug te
brengen.
* Woonkamer: De ventilatie-schuiven in voor- en
achter-gevel handhaven.

Wanneer de woningen beter geisoleerd zouden worden,
zal dit resuteren in "warmer wonen". De nodige venti
latie wordt dan niet zo bezwaarlijk geacht. Ten
gevolge van de hogere temperatuur en meer ventilatie
ontstaan er minder vochtklachten.

6. Aluminium kozijnen vervangen c.q. aanpassen.

7. Ten behoeve van ventilatie op de zolder (waar in de
winter de was gedroogd wordt) een tweede dakraam aan
brengen tegenover het bestaande dakraam zodat er
beter geventileerd kan worden. Een andere moge
lijkheid is het aanbrengen van een ventilatie-koker
nabij de nok.

8. De rotte balk in de watermeterput vervangen door een
goed gekonserveerde hard-houten balk en aan de
buitenzijde onder de deurdorpel isolatie aanbrengen
tegen de wand van de kruipruimte zodat er minder
oppervlakte-kondens ontstaat. (zie bijlage 3, figuur
2. ) .

9. Onderzoek van de bodem-opbouw.
Bij aanwezigheid van een waterkerende leemlaag, deze
een aantal malen te doorbreken (nader advies b.v. via
de gemeente is gewenst). Het is wellicht mogelijk
daarmee de afwatering in het gebied te verbeteren
waardoor de kruipruimten minder vochtig worden.
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BIJLAGE 1

VOORBEELD BEREKENING VOCHTPRODUKTIE

Aktiviteit Aantal keren/ Hoeveelheid vocht vochtprod.
week in kg/keer in kg/week

koken 6 2.0 12
vaatwassen 3 0.5 1.5
aanwezige
personen 24 -) 0.6 14.4
planten 8 0.5 4
dweilen 3 1.5 4.5
douchen 9 0.25 2.25
de was doen 6 0.5 3

TOTAAL 41.65

De vochtproduktie in kilogram per uur wordt

41.65/192 = 0.217 kg/h.

Aktiviteit Aantal keren/ Hoeveelheid vocht vochtprod.
week in kg/keer in kg/week

koken 7 2.0 14
vaatwassen 13 0.5 7
aanwezige
personen 16 0.6 9.6
ramen was. 1 1.5 1.5
douchen 10 0.25 2.5
handwas 1 0.5 0.5
kleding
drogen 4 4.0 16

TOTAAL 51.1

De vochtproduktie in kilogram per uur wordt:

51.1/168 = 0.305 kg/h.

-) In tabel 1 staat dat er 24 personen aanwezig zijn per
week; dit betekent dat er gerniddeld 3 personen per
etrnaal aanwezig zijn.
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