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INLEIDING

De bewoners van een r~ woningen aan de Tw~nsterhof, nr. 26 - 36
(even), in Helmond, hebben sinds eniee t~d overlast van vocht
en te kampen met enkele bouwfouten. In eerste instantie hebben zij
contact gezocht met de aannemer die deze huizen geboU'\old heeft, om
eniee opheldering en oplos3ingen van hun problemen te v~rkrDgen.

Dit overleg verliep zeer moeizaam en leverde geen resultaten Ope

De bewoners kregen echter de indruk dat er aan deze problemen weI
iets gedaan ken worden. Dit gaf voer hun aanleiding am dit onder
zoek bD de Bouwkundewinkel aan de Technische Universiteit te Eind
hoven aan te vragen. Het doel hiervan is, om met de resultaten van
dit onderzoek verdere stappen te kunnen ondernemen tot oplossing
van hun problemen.

Dit onderzoek vormde voor mD een opclracht voor een pro.jekt, dat
onderdeel zal uitmaken van mijn studie. Dit projekt is gedaan b~

de vakgroep Fysische Aspekten van de Gebouwde Omgeving (FAGO), be
geleid door medewerkers hiervan.

Tot slot zou ik m~n excuses aan willen bieden aan de groep be
woners voor wie dit onderzoek gedaan is. Deze excuses gelden
voor de tijd die z~ op dit rapport hebben moeten wachten. Ik hoop
dat dit rapport aan hun verwachtingen zal voldoen.

Narc Mommers

Identiteitsnr. 164682

Technische Universiteit Eindhoven

,

Maart 1987
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1. ALGill1EEN

1.1 Aanvraag onderzoek

Ret onderzoek is verricht op aanvraag van een groep bewoners van
een r~ woningen in Relmond. Ret gaat hierb~ om een rij van 6 pre
miekoopwoningen (voor b~zondere gegevens zie b~lage 4). De bewo
ners hebben een aantal problemen en trachten via dit onderzoek
enige inzicht te kr~gen in deze problemen. De vragen die gesteld
zUn komen neer op wat de oorzaken zUn en wat er aan geda~n kan
worden. De problemen z~n de volgende:

1. De betonwapening van de verdiepingsvloer is aan de
onderz~de zichtbaar.

2. Er bevinden zich scheuren in de binnenmuren, als ook
in de buitenmuur van ~~n hoekhuis.

3. Ret plafond van sommige bergingen slaat zwart uit en
is vochtig.

4. B~ de doorvoer van de ontluchtingsp~p door het dak
is er een lekkage.

5. Op het kozDn van het kantelraam op zolder treedt
schimmelvorming Ope

6. Er is een vochtoverlast in de hal, het toilet en de
meterkast. Dit komt tot uitdrukking in druppels en
schimmelvorming (zwarte plekken).

1.2 Opzet onderzoek

De eerste stap is constatering ter plaatse, gevolgd door een uit
voerige omschrijving van het probleem. Verder is er gezocht aan de
hand van kennis en literatuur na3r de oorzaken, rekening houdend
met alle mogelUke invloeden. De volgende stap is dan om vanuit
de oorzaken te komen tot eventuele oplossingen of verbetering van
de situatie. Daar waar nodig is, z~n er metingen verricht om in
zicht te krDgen in de bestaande situatie.

1.3 Opzet rapport

r:a de inleiding en di t algemeen hoofdstuk zullen de problemen
afzo!lderli;jk besproken worden in hoofdstuk:<:en. Deze z~n dan ver
deeld in drie delen, de aangetroffen toestand, de oorzaken en
de mogelijke oplossingen.

,
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Zaken die niet direkt b;j de behandeling van de problemen omschre
ven hoeven te worden, zUn opgenomen in de bUlages 1 tot en met 4.
;Iierin staan de theorie, apparatuur en enkele algemene gegevens.

\
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2. ZICHTBARE WAPENING

2.1 Aangetroffen toestand

E~ enkele woningen (niet allemaal) heeft het stucwerk aan de onder
z~de van de verdiepingsvloer, tussen de verdieping en de zolder, op
enkele plaatsen losgelaten. Hierdoor is de betonwapening, waaraan
liehte oppervlakte-roest te zien is, ziehtbaar geworden. Dit is aan
Getroffen op de overloop, slaapkamer en badkamer.

2.2 Oorzaken

Om enig ide~ te kr~gen van de mogelUke oorzaken van het zo dieht aan
de oppervlakte liGgen van de betonwapening en het afspringen van stue
werk, is het bespreken van het storten van een betonvloer noodzakelijJ:,
want het gaat hier om aen "in het werk" gestorte vloer.
Dat een betonvloer een bepaalde hoeveelheid staal op een bepaalde plaats
(on~erz~de) nodig heeft, heeft als reden dat d~ beton b~na geen trekbe
lasting op kan nemen. Dit opnemen gebeurt dan door de wapening.
Ben betonvloer wordt in een bekisting gestort die de vorm ervan bepaalt.
Voordat eehter met storten begonnen wordt, wordt in deze bekisting een
wapeningsnet aangebracht. lJu is het noodzakel~k en in de normen geeist
dat er een bepaalde afstand tussen de onderkant van de vloer en dit·
wapeninesnet aangehouden wordt. Men spreekt dan over de betondekking,
die het staal moet beschermen o.a. tegen eorrosie en brand.
Voar een vloer, die in de gebruiksperiode niet aan weer en wind is
blootgesteld of met grond en water in aanraking komt (dus ook deze
vloer), is de minimaal voorgeschreven betondekking 10 mm. Dat is in
dit geval op de plaatsen waar het stuewerk losgelaten heeft zeer ze
ker niet het geval. Het loslaten van het stuewerk is het gevolg van
de eorrosie (in liehte mate) van het staal, waardoor dit uitzet en
de heehting van het stucwerk vermindert.
Hoe kan het staal zo dieht aan de oppervlakte liggen?
De wapening kan na het uitharden niet meer omlaag komen. De oorzaken
moe ten dan te vinden z~n in het uitvoeringsproees. De vereiste beton
dekking wordt verkregen door het wapingsnet op "blokjes" te leggen.
l:u kan het zo zijn, en dat is achteraf niet na te gaan, dat er op en
kele plaatsen niet voldoende afstand gehouden is tot de bekisting, er
ontbraken een aantal blokjes.
Een andere oorza~k die te noemen is, is het feit dat er misschien
tDdens het leggen van de wapening hierover gelopen is. Het gevolg is
dat deze wapening op die plaatsen naar beneden is gedrukt en er zo
een te gerincebetondek'dng ontstaat. Welke van de twee oorzaken er
in dit geval de juiste is, is , zoals eerder gezegd, nu niet meer te
achterhalen. WeI staat vast dat het gebeurt is voor het uitharden van
de betonvloer.

\
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2.3 Oplossingen

Omdat het slechts zeer plaatsel~k is, is er geen enkele reden
om te tw~felen aan de sterkte en daarmee de veiligheid van de
vloer. Onder normale omstandigheden is het niet eens nodig om
het staal te behandelen, omdat er geen corrosie optreedt en het
staal zodoende niet verzwakt. In de badkamer, waar regelmatig
een hoge vochtigheid bereikt wordt, is het weI sterk aan te
raden om het staal wat zichtbaar is te behandelen met een roest
werende verf.
Dat een plafond met afgesprongen stukjes stucwerk niet mooi is
om te zien, behoeft geen betoog. Deze plekjes z~n echter wel
goed te behandelen. Eerst moet de oppervlakte-roest van het staal
behandeld zijn vanwege de hechting van het pleisterwerk. Daarna
kan het gat dichtgesmeerd worden met gewone gipspleister waaraan
wat kunsthars is toegevoegd voor een betere hechting.

\
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3. SCHEUREN IN \.,rANDEN

3.1 Aangetroffen toestand

Wat betreft deze seheuren z~n er twee verschillende plaatsen waar
ze voorkomen, nl. er z~n seheuren in de binnenwanden en in de bui
te~wand van een hoekhuis, de z~gevel. Deze laatste scheuren volgen
de voegen trapsgew~s. De seheuren in de binnenwanden vindt men voor
al in de hal en het toilet. Elders in de woning komen ze ook voor
(woonkamer en slaapkamer) maar veel mindere mate, het z~n zeer fUne
seheurtjes. In de hal en het toilet gaat het om horizontale scheuren
die onseveer 10 em vanaf het plafond lopeno Er is geen verJehuiving
van de wand, ter plaatse van de seheuren, te constateren. De scheu
ren z~n daar te eonstateren.waar er pleisterwerk op de muur is toe
gepast. B~ behang valt er niets te zien, wat echter niet uitsluit
dat er geen scheuren aanwezig zouden zijn, gezien het feit dat een van
de bewoners b~ het opnieuw behangen ook seheuren geconstateerd heeft.
Gezien de gespreidheid van het voorkomen, zowel in het midden van de
rij woningen alsook op het einde, en het typisch scheurenpatroon, mag
er naar aIle waarsch~nlDkheid aangenomen woren dat aIle woningen er
last van hebben.
Een laatste opmerking ove~ de z~gevel: deze bevindt zich a~n de noor
delDke ~ant, geheel onder invloed van regen en wind, die vr~ spel
erop hebben.

3.2 Oorzaken

Scheuren in een materiaal betekenen alt~d dat er belastingen optreden
die di t rna terLel niet kan verwerken. Enerzijds kan da t aan het mate
riaal liegen (onvoldoende druk- of treksterkte), anderz~ds kunnen er
belastingen optreden die niet verwacht of doorberekend z~n. Scheuren
in gevels ook voor (in grote mate) bij het verzakken van de fundering.
Wanneer er sprake zou zDn van toepassing van inferrieure materialen,
dan zouden de scheuren in zowel binnen- als buitenwand niet beperkt
bl~ven tot een speeifieke pla~ts, maar zich verspreiden over de ge
hele wand, zodat er hiervan in dit geval geen sprake is. Een soortge
lD~e redenering geldt oak voor het verzakken van de fundering.
Scheuren in gevels en wand en is uitvoerig onderzocht en beschreven
in de literatuur, waarin men tot de conelusie komt dat (afgezien van
de cerder afgevallen o0rzaken) temperatuurverschillen tussen de ver
schillende constructiedelen, waardoor versehillende uitzettingen, cen
zeer grote rol spelen. Ook moet er gelet worden op de krimp van de
beton.
Krimp van beton is van belang bij grote afmetingen, de verdiepings
vloeren van deze woni'l.cell hebben een gerinee afmeting, wa t 1eid t tot
niet noemenswaardi£e krimp. Vo1gen2 de voorschriften beton (V.B. 1974)
mac voor de kriJ:1.:p van beioE in droge lucht (40 a 50 % RV)

\
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fig. Horizo~tale krachten.
i

en een betonkwaliteit van 17,5 (aangenomen, want di'~is niet bekend),
een maat aangehouden worden van 0,52 mm/m.
De vloer heeft een lencte van 6 x 5,40 = 32,40 m (over de
woningen ~en vloer). De uiteindel~ke krimp is dan 32,40 x
16,84 mm. Deze waarde is natuurlUk zeer klein en zal geen
opleveren, anders dan fUne, oppervla~kige scheur1 es.
Anders ligt het met de uitzetting als gevolg van temper~tuursverschil

len. Aan de vorm van de scheuren binnen is te zien dat er horizontale
krachten op de wand komen. Van welke orde van grootte is moeilD£ te
berekenen en zal voor dit geval te ver voeren. Ter verdu~delDking is
hieronder een cchets gemaakt van het proces. Het is weI duidel~k dat
de wand van kalkzandsteen deze horizon tale krachten niet op kan nemen.
De waarde van de uitzetting als ge
volg van temperatuursverschillen van
beton is "',12 mm/m. ·C. Dat levert
voar deze vloer een uitzetting van
32,40 x 0,12 = 4 mm/oC, dus bD een
verschil van 10 ·C is dat 40 mm. De
ze uitzetting is niet eenmalig maar
komt periodiek voor (niet met elke
keer 10 grade~l ver;o;chil), waardoor
de vlo~r dus blij.f't ""erken. De >vand
moet deze bewegingen volgen en breekt
dan.

E~ de buitenwand treedt er ook een temperatuursverschil op, e~ weI
tus3en het binnenspolniblad en het buitenspouwblad. De eerste is
warm en de tweede, onder invloed van wind en regen, koud. Dat de
zDgevel volledig in weer en wind staat en ook geen opwarming krUgt
van de zon, speelt natuurlUk wat de koude betreft een role
Aangezien de twee spouwbladen mQt elkaar verbonden zDn door ankers,
kunnen ze niet vr~ ten opzichte van elkaar uitzetten. Dit heeft als
gevolg dat er spanningen ontstaan, die niet opgenomen kunnen worden
en zodoende leiden tot scheurvorming. De voor- en achtergevel le
veren hiertoe oak een bUdrage. Dat deze ook scheurvorming hadden,
blUkt uit het feit dat de aannemer de betonlateien al heeft laten
vernieuwen en dilatatie-voegen heeft laten aanbrengen. De scheur
voriling heeft waarschDnl~k daarvoor al plaatsgevonden.

3.3 OpJo:,::ineen

Zoals al blij:, t ui t de oorzaken is er geen mogelijkheid om deze weg
te nemen. De 6edane zaken nemen geen keer. Het is echter niet be
dreieend voor de veiligheid van de con::tructies, dat deze scheuren
onstaan zUn. Voar het',€/Sl'lerken (uit het zicht halen) van de scheu
kan men pleisterwerk aanbrengen met vapening'sstroken van Caas ter
plaatse van de scheuren. Behanfen kan natuurlUk ook.

,
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4. VOCHTIG PLAFOND II" DE BERGIl,G

4.1 Aangetroffen toestand

Een aantal bergingen hebben een plafond met donkere, vochtige
plekken. Deze plekken z~n zeer groot en niet zo vochtig zodat
er druppels aan hangen. De grootte van de plekken en de versprei
dine ervan wjjzen niet in de richting van plaE'tselijke lekkage.
Er kan ook nog opgemerkt worden da t bij deze bergingen het regen
vlater lang op het dak bl~ft staan, na een langduriee regenbui zelfe
enige dacen. B~ de bergingen met een droog plafond is dit niet het
ceval. Het gaat dan niet OJll een dun laagje vlater maar om flinke
0rote plassen water, verspreid over het hele dak.
Om de vochtigheid enigszins weg te krjjgen, ventileren de bewoners
de berging goed door de deur vrjjwel altjjd open te laten staan.
Het resultaat is echter nihil.

4.2 Oorzaken

Bjj vochtoverlast kan men de volgende oorzaken aangeven, nl. con
dencatfe, lekkages en indringing van vocht (ook een soort lekkage:o).
Lekkages ten gevolge van scheuren en gaten vallen af, omdat dan
de plekken plaatseljjk en zeer vochtig zoude~ zUn.
In een berging heerst ongeveer hetzelfde milieu als buiten, het is
een onverwarmde ruimte, niet geisoleerd en voldoende geventileerd
door open stootvoegen. Aldus geredeneerd kan condensatie dus niet
voorkomen, omdat er geen warmtetransport en vachttransport plac".ts
vindt.
Wat echter opmerkel~k is en de moeite waard om nader te bekijken, is
het feit dat op de bergingen met een vochtig plafond het water veel
langer blijft s taan. De vraag rijs t: waarom en heeft het enige invloed?
Elk plat dak behoort een bepaalde helling te hebben, het afschot,
om hemelwater af te kunnen voeren. Is dat niet het geval, zoals
hier, dan bljjven er plassen water achter. Dat water zal op den
duur ook weI verdampen, maar er z~n nadelen aan verbonden.
Een nat dak houdt meer vuil, stof en bladeren vast, waardoor mos
graei wordt bevorderd, en de vervuiling sneller gaat. Plassen wa
te~ bevriezen bjj het invallen van een vorstperiode, zetten uit en
kurmen zodoende de dakbedekking doen scheuren. De langdurige aan
vlezigheid Vc~Jl plas;,en verhoogt oak de gemiddeld optredende belas
ting, waardaor de cloorbuiging grater is. Ook zal voortdurende in
werking van water het dakleer verslechteren.
Af~chot is te realiseren, in dit geval met een houten dakconstruc
tie, door de balken aan een kant hager te leggen. In het algemeen
kan met een afschot vqn 1 em op1 m worden volstaan. Wat deze ber
gineen betreft is er dus sprake van geen of heel weinig afschot,
met aIle gevolgen vandien.
Om er achter te komen wat precies de oorzaak is, zal het dak open
gewerkt moe ten worden, met als mogelDk gevaar de schade nog erger
te maken. Hiervoor isnieL besloten, mede omdat er toch enige aan
wij,~ingen liggen, in het ontbreken van afschot.
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Ret is in ieder geval duidelijk dat er afschot ontbreekt of in onvol
doende mate aanwezig is. De gevolgen hiervan zijn omschreven en zul
len in de tijd ook weI optreden.
Ret is ook aannemelijk dat het dakleer enigszins poreua is, waardoor
de doorlating groter is geworden, dit als gevolg van de voortduren
de inwerking van water. Ret is aannemelijk omdat er geen enkele aan
wijzing bestaat voer een andere oorzaak.

4.3 Oplossingen

Een oplossing op korte termijn zal niet nodig zijn, aangezien er
geen gevaar voor instorting of veiligheid is. Ret dak zal echter
weI steeds slechter worden (houtrot bijvoorbeeld) door de continue
vochtinwerking. Ret zal dan ook waarschijnlijk vroeger dan normaal
vervangen meeten worden. Indien er dan nieuw dakleer of b~ houtrot
een heel nieuw dak op komt, is het weI noodzakel~k om afschot aan
te brengen vantevoren. Achteraf, en nu dus ook niet, is die moge
l~kheid niet meer aanwezig.

,
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5. LEKKAGE EIJ DOORVOER VJ;N PIJ1l DOOR RET DAK

~.1 Aangetroffen toestand

E~ de doorvoer van de ontluchtingsp~p doorde dakconstructie z~n,

op het plaatmateriaal er rond omheen, duidelijke vochtplekken te
zien. Het gaat niet om een incidenteel geval, aIle huizen hebben
dit probleem.

5.2 Oorzaken

Voor een dakdoorvoer b~ hellende daken, zijn in de vakhandel vol
doende hulpstukken verkrijgbaar. In dit geval is er gebruik gemaakt
van zo'n hulpstuk. Het bestaat uit een stuk p~p met daarbovenop
een afsluitende kap, die de af te voeren lucht doorlaat en vuil
e.d. tegenhoudt. Dit geheel wordt met een koppelstuk op de ont
luchtingspijp bevestigd. Verder bestaat het uit dubbelwandige pijp,
om condensatie te voorkomen.
am een goede aansluiting te verkrijgen met de pannen, en makkelijke
montage~' mogelijk te maken, gaat de dubbelwandige pijp door een kunst
stof dakpan. Zodoende ontstaan er geen naden tussen dakpan en p~p,

deze worden namelDk in de fabriek al dichtgemaakt. am te komen tot
goede aansluitingen tussen de kunststof dakpan en de andere pannen,
zijn ook in die kunststof dakpan dezelfde soorten verkr~gbaar als
bij de steenachtige dakpannen.
De oorzaak van de lekkage ligt hier dan ook in de aansluiting van
de kunststof dakpan op de betonpan.

5.3 Oplos,;ingen

Vervanging van de hulpstukken door die met de goede aansluiting,
zal het probleem opheffen.
Het plaatmateriaal zal men enige tijd moe ten laten drogen en daarna,
indien geschilderd, opnieuw moeten schilderen om het geheel een
fraaier ui terlijk te geven. Dit laatste' is natuurlijk niet noodzakelijk,
maar zuiver esthetisch.

\
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6. SCHIJiU'IELVOREING OP KOZIJN KANTELRAAM

6.1 Aangetroffen toestand

Op het kozijn van het kantelraam, Velux dakvenster type GGL, verdeert
de verf snel, bladdert en slaat zwart uit. Dat gebeurt door inwerking
van vocht.

6.2 Oorzaken

De behandeling hiervan kan kort zijn. Bet gaat namelijk over een ruim
te die niet of slechts sporadisch (in Ceva1 van werkkamer) wordt ver
warmd. Ret cebruik van deze zolder kamt neer op het laten drogen van
de was, hetgeen voornamelUk in de winter gebeurt, de temperaturen
zUn dus la~g. Bij lage temperaturen en hoge vochtigheden is de kans
op condensatie groote Voor de volledigheid is hieronder een bereke
ning gemaakt op grond van de theorie omschreven in bijlage 1.

T = 15 ·c m ° C>cbi l bu =
k - waarde van het dakvenster:

Tbi - Tbu = ;5 ·c
k=2,1 W/mK

Warmtestroomdichtheid: q = k (Tbi - Tbu )

q = 2,7 • 15 = 40,5 W/m
2

Oppervlakte-temperatuur binnen: T . = - qR. + Tb .
o~ 1 ~

Toi = 40,5. 0,13 + 15 = 9,1 °c

Verzadigingsdruk (9,1"C): 1203 N/m
2

Ps ==

Verzadigingsdruk (15 °C): 1106 N/m2
Ps =

Maximale R. V. : R.V. = 12030706 • 100 %= 71 %

Deze maximale vochtigheid is bij het drog-en van de was makl=elijk haal
baar, wa2rdoor er condensatie op kan treden. ED dezelfde berekening,
Daar dan met een binnentemperatuur van 20°C, ontstaat een oppervlak
te-temperatuur van 13°C en een maximale relatieve vochtigheid van
64 '/'le

\
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Indien er niet geventileerd wordt, teny~l er vochtproduktie pla~ts

vindt door het laten drogen van de was, bestaat er grote kans op op
pervlakte-condensatie tegen het raam. In de volgende berekening zal
het verband getoond worden tussen deze vochtproduktie en de relatieve
vochtigheid binnen, b~ een bepaald ventilatievoud (het aantal malen
verversen van de binnenlucht per uur).

Formule: p. = Pe + Cfp . R . T.)/(n.V)
J. J.

met: Pi = dampspanning binnen

Pc = dampspannine buiten

R = gasconstante = 462 JI (ke-. K)

T. = binnentemperatuur
J.

n = ventilatievoud

V = volume ruimte

Pp = vochtproduktie binnen

De gegeven condities: T. = 15 °c of T. = 20 °c
J. J.

T = 0 ·c
e 2

epe = 80 % dus Pe = 489 Him
-1n = 2 h

V = 50 m3

Na deze waarden ingevuld te hebben ontstaat de volgende vergel~king:

T.
J.

J

voer = 15°C

P = 1706s
R.V.

R.V.

Cf i = 0,29 + 2814 •Pp

p. = 489 + 4,9 • 10
6 ¥ voer T. = 20°C

J. • P J. 2
p = 2337 Hims

'fi = 0,21 + 2097 ·fp

Condensatie treedt op bD:

,

o
T. = 15 c

J.

T. = 20 Coc
J.

en R.V. = 71 '%

en R.V. = 64 %
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De grafische uitdrukkingen hiervan zijn hieronder weergegeven.

-80

·~-;-M·

fig. verband tussen relatieve vochtieheid binnen
en de vochtproduktie binnen.

De vochtproduktie t.g.v. bet droGen van was mag gesteld worden op
0,1 g/s (zie bovenstaande grafiek). Bij vastgestelde condities zal
dus geen oppervlakte-condensatie optreden. Ret vastgestelde venti
latievoud is haalba~r door tijdens het drogen en even daarna het zol
derraam een stuk open te zetten.

6. 3 Oplo::-;~ in(;en

am het condenseren tegen te gaan, zal men moe ten ventileren (door
het ra~m open te zetten) tijdens en een tijd na het drogen van de was.

,
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7. VOCI1TOVERLAST IN DE ~L, TOILET EI; :t'IETER'IC.lI.ST

7.1 Aangetroffen toestand

In de hal en het toilet vindt men vochtoverlast, tot uiting gekomen
in zwarte, vochtige schimmelplekken. Deze plekken bevinden zich op
het plafond boven de voordeur en in het toilet op het plafond tegen
de buitenzDde aan. De overlast in de meterkast is in de vorm van
druppels omda t da,n geen laag tegen het plafond aangebracht is, die
het water zou kunnen absorberen.
Dat deze druppels een groot gevaar voar de veiligheid vormen, is van
zelfsprekend aangezien de stoppenkast eronder bevestigd is zonder enige
beseherming. Het is dan ook al enige keren voorgekomen dat aIle stop
pen doorgeslagen 1'laren, bij opening van de kast kwam er water uit.
De a~nnemer heeft bij ~~n woning een oplossing bedacht in de vorm van
een ple:dslas afdakje, "rat natuurlijk eeen oplossing van het probleem
zelf betekent.
VochtoYerlast bij woningen komt vaak voor, een is vaak de oorzaak te
vinden in de kruipruimte, deze is dan vochtig, waadoor het vocht op
trekt. In dit geval is hiervan absoluut geen sprake, omdat de kruip
ruimte een normale vochtigheid heeft.

7.2 Oorzaken

Om enig inzicht in het proeeE van de vochtoverla;;t te krijgen, zijn
er eerst metingen verrieht. Deze waren gericht op de temperatuur en
de relatieve vochtigheid. Zodoende zijn er vaststaande gegevens ver
kregen, waarmee berekeningen gemaakt kunnen worden om aan te tonen
of er inderdaad sprake zou zijn van te .weinig isolatie of andere oor
zaken die kunnen leiden tot condensatie. Dat het hier gaat om conden
satie is duidelijk, aangezien in warmere periodes, bij regen, er geen
voehtoverlast voorkomt. Een lekkage is daarom niet waarschijnlijk.
Alvorens met berekeningen te beginnen, is het zinval om uitleg en
motivatie te geven van de gevolgde weg:

1) De eerste stap is het contraleren van de constructie op isolatie
door de warmteweerstand te meten. Deze kan berekend worden uit de
oppervlakte-temperaturen en de warmtestroom, welke beiden gemeten
zijn. Ret beste is dit te bepalen voor de ongestoorde toestand,
dUB daar waar geen condensatie voorkomt.

2) Vervalgens een berekening van de warmteweerstand in de hoek pla
fond - buitenmuur om tot een vergelijking te komen met de onge
stoarde toestand.

\
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3) Eerekening van de theoretische oppervlaktetemperaturen en deze
vergel~ken met de gemeten temperaturen.

4) Uitdrukken van de oppervlaktetemperatuur als gevolg van de bui
tentemperatuur met gegeven binnentemperatuur. Dit gebeurt om
de verandering van de oppervlaktetemperatuur te zien als gevolg
van ver~mderingen van het buitenklimaat. Dit is namel~k belan
rijk wanneer het eaat om condensatie, d.w.z. de oppervlaktetempe
ratuur daa1t onder het dauwpunt (zie volgende stap).

5) Metingen van de relatieve vochtigheden en de daarb~ horende
temperaturen. Aan de hand hieL'van kan dan het dauwpunt bere
kend ",orden.

6) Verwerking van de eevonden waarden in grafieken ter verduide
Iijking.

7) Constateren of er sprake is van oppervlaktecondensatie, en zo
ja wanneer.

8) Eerekening van het warmtetransport door de constructie met de
daarbehorende inwendige temperaturen en de bereking van het
voc,httransport met de daarbij behorende inwendige dampdrukken.
Aan de hand van de inwendi~e temperaturen kan dan het dauwpunt
vastgesteld en vergeleken worden met de inwendige dampdrukken.
Dit is dan een controle op'inwendige condensatie.

9) Eespreken van de mogelijke oorzaken.

10) Conclusies.

In paragraaf 7.3 \·io."d t c,ader ingegaan op de oplosGingen voor de
problemen. Bij elke stap Zi,jH er opmerkineen te vinden die be trekking
hebben op de genomen be3lissingen, berekaningen en afwijkingen om
de duidelUkheid te bevorderen.
Voor aIle berekeningen en gebruikte mater-iaalgegevens wordt verwe
ZPn naar bi,jlage 1 en de Ii teratuurlijst.

,
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7.2.1 Warmteweerstand van de constructie

I
Topp.bu

AT

To pp. bi _.>--_...>....,;o.---'-~_

BINNEN

t3 em ISOLATIE

10 em BETON

Fig. Constructie volgens tekening architect.'

Om een redelijk betrouwbaar beeld te krijgen van de ,.armteweerstand
van de constructie is het zinvol om een peri ode te bekijken met
een stabiele warmtestroom en temperatuur. Dit is nodig om het sta
tionaire warmtetransnort te benaderen.
Zoln periode trad op van 28 januari tot vrijdag 31 januari 12.00 uur.
De gegevens hiervan zijn:

13 W/m
2

qgem =

T bO= 10,5 ·Copp. J.

T -- ° 5 ~Copp. bu- ,

Deze metingen horen bij de meetplaats op het plafond, 60 cm lood
recht op de voordeur, in de hal. Dit mag aangenomen worden als de
ongestoorde toestand.
j';u geld t:

q = (T - T )/Ropp.bi opp.bu c

wa.arbij: Ii = warmteweerutand van de constructie
c

RC1 = (Topp.bi - Topp.bu~/q

R = (10,5 + 0,5)/13 = 0,85
C1

De vJarmteweers tand van het beton kan geschat worden:

Rb = d/>" , met A= 1,9 W/mK
d = 0,1 m

R :::: 0,1/1,9 = 0,05 m2K/Wb

\



- 18 -

~.aar aIle wa. rschijnljj~-\:heid is er dus isolatiemateriaal aanwezig, met
een ceschatte warmteweerstand van 0,8 m~K/W.

De warmteweerstand lucht-op-lucht is:

Rl I = 0,85 + 0,2 = 1,05 m
2

K/W.0.
Opmerkincen:

Voor cesubsidieerde wonincen wordt cesteld dat daken noeten voldoen
aan de klasse "goed ll

, wat betreft de v.rarmtevTeerstand. Dit houdt in
da t de \'TarmtevTeers to.nd van de cons true tie R ~ 1,29 m'l.K/\-l moet zijn
(i~EN 1068). In dit ceval is de \'Tarmte\'Jeer;,;t~nd dus beduidend bene
den de norra.

7.2.2 Warmteweerstand constructie hoek plafond-buitenmuur

De constructie is overal hetzelfde,zodat Gesteld mae worden dat de
\'Jarmteweerstand ter plekke van de hoek plafond-buitenmuur dezelfde
wa;:::rde heeft als eerder berekend. Toch verdwijnt er meer warmte in
deze hoek. Vergelijk in dezelfde periode bijvoorbeeld de waarde van
de warm.testroom in on'e:3toorde toe:;taJ:}d (13 \~/mt) en die van de ee
stoorde toestand (18 W/m'). Dit is norma~l voor een buitenhoek, omdat
deze als een soort koelrib werkt. Dat wil zeggen dat het warrnte-afge
vende oppervlak groter is bij een hoek dan bij de normale doorsnede.
Het gevolg hiervan is dat de oppervlakte-temperaturen ook lager liggen.

7.2.3 Oppervlal:te-temperaturen

In dit ~eval zij~ er twee toestanden: een ongestoorde en een gestoorde
toestand. Om een ver5elijking te kunnen maken tusGen de beide toestanden,
\'Tat betreft de oppervlakte-temperaturen (de verschil~el1 hierin), volcen
:lier twee ui tdc:'u~:kingen van de oppervlakte-temperatuur als gevolg van
de binnen- en bui tenluchttemperatuur. Deze z5.in berekend ui t de meetGe
gevens van donderdag 23 januari 24.00 uur. Er moet hierbij rekening ge
houden worden met eventuele afwijkingen, het is dUB niet een preciese
berekenil';g, a18 \Jel een 2.lgemene a2.nduiding.

Once3toorde toestand: T
bi

~ 15 be T
bu

= 4 ~c

l'oi = 12 "c

'Y = T - T /(1' - T ) = 0,73oi bu -bi bu

Toi = Tb + (Tbi - T ) 0,73u bu

\
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Gestoorde toestand: Tbi = 15 "'c Tbu = 4 °c
Toi = 11 °c
't' =(T 0 - Tb)/(Tbi Tbu) = 0,64

o~

7.2.1 Oppervlakte-temperatuur als funktie van de buitentemperatuur

Voor de verdere berekeningen is allee~ de la~~tste uitdrukking, die
in de gestoorde toestand, van de oppervlakte-temperatuur van belang:

T 0 = Tb + 0,64 (Tbo - Tb )
01 u 1 U

7.2.5 ~aximale vochtigheden

Aan de hand van de hierboven genoemde vergel~king kunnen de opper
vlakte-temperaturen b~ gelDkblDvende binnentemperatuur en wisselen
de buitentemper~tuur berekend worden. Bij deze oppervlakte-tempera
turen behoren dan maximaal optredende relatieve vochtigheden b~.

Indien deze relatieve vochtigheid ove~schreden wordt, betekent dit
dat er condensatie optreedt. Voor de maximale relatieve vochtighe
den b~;bepaalde temperaturen, wordt verwezen na~,r b~lage 1.2.

Op de volgende bladz~de staan de grafische uitwerkingen van beide
berekeningen. De maximale relatieve vochtigheden zijn gebonden aan
de optredende binnentemperatuur.

Door metingen met de thermo-hygrograaf (zie b~lage 2 en 3) z~n er
de volcende optredende relatieve vochtigheden en temperaturen ge
vonden:

het toilet: R. V. = 50 75 %
de meterkast: H.V. = 55 - 65 %
de woonkamer: R.V. = 55 65 %

T = 10 "c
T = 16°C
T = 16 "c

N.E. De hoge luchttemperatuur voor de meterkRst is niet represen
tatief omdat daar warmte geproduceerd is gedurende de meting
door de daar opgestelde apparatuur. Het is beter om aIleen
het toilet nader te beschouwen.

l)e bui tentempera tuur gedurende de metir!g van de thermo-h:;rgrograaf
(27 januari tot en ~et donderdag 30 januari)schommelde tussen de
2 "c en -2 °C. De me tine: van deb innen1uch t temperatuur schorn:. e Id e
tU8sen de 9 en 11"C. VerceIijking van deze waarden met de grafiek
onderaC:D bIz. 20 leert oat er op dat moment net GeeD condensatie
optreeci. t. Zou de tinneriterapera tuur constant gehouden ,vorden en de
buitentemperatuur oml", C ::,:'a2n, dan is er zeker sprake van optreden
de condensatie (zie grafiek).
I

,
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fig. De oppervlakte-tenperatuur als funktie van
de bUitentemperatuur, bU wisselende binnen
temperatuur.

fi 0 • De maximale relatieve Yochticheid als funktie
van de buitentemperatuur, bij "Tis elende binnen
temperatuur.

\
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1)e binnentemperatuur van de hal, meterkast of toilet is afhankelijk
van de temperatuur van de yJoonkamer (ongeveer constant gehouden door
instelline van de thermostaat) en van de buitentemperatuur. De bere
kening hiervan ce:schiedt door middel van de volgende formule:

(T~ - T.)/(T. - Tbu) = constante
~ 1 1

met: T~ = binnentenperatu~r van de ruimte
1

T. = bin!entemperatuur woonke.Der
1

Tbu= bui 'cer~tempera tuur

De constante, die voor elke ruimte verschillend is, kan berekend
worden uit de temperaturen die bD de netingen gevonden zfjn. De be
rekeningen voor de meterka~t worden niet meegenomen, omdat de ge
vonden luchttemperaJcuur niet representatief is vam!ege de opgestel-
de apparatuur. Gekeken wordt naar de meting op donderdag 30 januari om
12.00 uur (een onderdeel van een gelij4matice periode).
Voar het toilet:

* 10T. = C
1

T. = 16 "c
1

Tbu = 0 ·c

de con~; ti'nte vlord t dan: c =

Een alceF:ene ui tdru~~!·~inc is dan:

T~ = T. - O,~ (T. - Tb )
1 1 1 U

6 / 16 = 0,38

,.,* 13 "c1 . =
~

T. = 16 ·c
1

Tbu == 0 "C

de con0tante wordt dan: c = - 3 / 16 = 0,19

T~ = T. - 0,2 (T. - T )
1 1 1 bu

Op de yol cn~0 bladz~dE z~n (c crafische voorstellingen hiervan te
vinden.

,
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fig. :Je binnenluchttemperatuur als funktie van de
bui tenlueh t tempera t'.lur en thermo:; taa tinE- te lling
(woOnk8.Iner-.','mpera tuur) •
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I
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riC. j)e binnenluch ttempera tuur al::-: funktie van de
buitenluchttemperatuur en thermostaatinstelling
(,,!oOnkaEleTtemp~>ratuur) •
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Wat valt er nou te zi0n ~an deze laatste grafieken? Ze geven een
beeld van de veranderins van luchttcmperatuur in de ruimte bij
verandering van de thermo3taatinstelling of buitentemperatuur. Zo
is in de laatste crafiek op bIz. 22 te zien dat de binnenlucht
temperatuur van het toilet bjj zeer laGe temperaturen (bv. -10°C)
aIleen op 10°C te houden i0 door een hoge woonkamertemperatuur
(± 23°C). Dat dit een onaangename situatie is voor zowel het toi
let als ook de woonkamer behoeft geen uitleg. Lage temperaturen in
het toilet bevorderen aIleen maar de eondensatie. Zoals te zien is
in de ~rafiek z~n deze lage temperaturen in het toilet niet te voor
komen door de veTl.;ar:'1ing hober te zetten.

Eet ui tzetten van c.e verwarminz in de hal en het toilet (een be\'TO
ner heeft zel:s de radiator in de hal \-leggeha81d om ruimte te win
nen) vererEert c~e situ~tie aIleen maar. ~et is zoals hierboven dui
delijk e;emaakt, geen ~-\.,rep,tie van de th~rmostaat een paar gc'aden ho
ger te zetten. Het helpt wsl iets' tegen eondensatie, maar bij eeht
jJinterse temperaturen zal de kans op condensatie nog steeds zroo~

zijn.

7.2.7 Condensatie

Tiet is ,niet moc-el'jk om precies aan +.e kunnen ['even \-Tannesr er con
dcnsatie optrecct, zonder uit te.caan van aangenomen temperaturen.
De binnenluchttem}1eratuur is afhankelijk van de woonkar'lertempera tuur
en de buitenluchttemperatuur (zoals eerder opgemerkt). Er kunnen weI
enkele op~erkincen eema~kt worden over conden~atie:

Dat er condensatie oytreedt, hoeft niet berekend te worden. De
schimmelvorminc en druppelvorming aan het ,lafond z~n hiervan
een bewDs. De theoretische uitwerkingen op de vorige bladzUden
zijn gemaakt om aan te tonen dat er daadwerkelijk condensatie kan
optreden.
~'r i3 clan ,')ok aan,cetoond dat bij !liet eens zoln lage temperaturen
(-5 °e) condenstaie kan optreden.

- Dat de condensatie ook afhangt van de relatieve vochtigheid is
duidelijk. De bewoners van de woni!l~ waarin de metingen zUn ver~

rieht, z~n overdag m~e~tal niet thuis. De optredende temperatu
in het toilet ,mllen clan oak lager liCE'en dan bjj de andere wonin
gen iraar overdaC' viel ieand thuis is (de venJarming \-Tord t aange
zet). Daarentegen worrlt het toilet in het laat3te geval overdag
vak0r cebruLct en on t:o taan er hogere rela ti.eve vochtigheden. Of(lcla t
de ve'~hot:inc van de viOonkamertempera tuur met- enkele graden leid t
tot een tempera tuursverhocing van 1 grai1 d 0 C in het toilet, is
de toe; tand b~ hacere relatieve vochtigheden net zo kritiek. Veel
vuldie cebrui~ van het toilet leidt dan ook tot een hogere kans
op corden, co, tie.

Vergeljj:-<inC van de t~leoretisch berekende en v!erke11jk cemeten
ternperaturen, leert dat deze laatste te~Deraturen een iets lage
re waarde hebben. D~t ko~t door het werken met cemiddelden e.d.
De situatie is dus iets ercer dan ap Crond van de theorie aange
nomen mag worden.,
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7.2.8 Warmtetransport en waterdamptransport

In de hLerna vol[;€'nde bere}.:enincen zijn weI enkele waarden voor
een bepaalde situatie aangenomen. Dit is gedaan am na te kunnen
of er condensatie optreedt in de constructie. Zoals eerder gezegd
hoeft niet aangetoond te "rorden of er oppervlakte-condensatie op
treedt (dat bl~kt uit de verschijnselen van overlast), maar inwen
dige condensatie is niet te zien en daarom des te gevaarlljker. Het
kan zodoende oneemerkt 3chade ac:.ubrencen aan de cons tructie.

r,i,i ret '·T2.r'1ltetransport ,.,orden de inwendige temperaturen berekend.
Aan deze tempera tu::'en zijn de maxinaal optre~lende dampdrukken ge
kopreld. EU het waterdamptransport wQrdt op analoge wUze de damp
drukken op bepaalde plaatsen in de constructie berekend. De bere
keningen zullen uitcevoerd worden voor het toilet. Er worden twee
situaties aancenomen:

I :

II:

R. V. = &0 ~.~

R.V.=80%
Tbu =
Tbu =

Voor de binnentempera.tuur ,wrdt 9 °e :c;angehouden, b~j een
woonkamertemperatuur van resp. 22 en 18,5 ce. Dat de werke
lUke luchttemperatuur blj geval I lager ligt (woonkamertempe-

,ratuur is hoog) zal even ver~eten worden. WeI kan dan cezegd
worden dat de ~erkelijke situatie erger zal zljn.

DE: geE;even va"rden voor het warmtetransport:
')

R-
b = 0,05 m'-KjW ( beton)

"R. = 0,13 mLKjW (overgangsweerdtand binnen)
J.

m2KjyJR = 0,05 (overgangsweerstand buiten)
e

m2KjWR. = 0,46 (isolatie)
lSO

R = 0,69 m2KjW (weerstand constructie Iucht op
1.0.1. \

lucht, berekend uit de ,,,armte s trocm)

De te vinden waarden voor het warmtetransport:

'1' =1
T =2
Tz =

)

Ps1 =

Ps2 =
Ps3 =

oppervlakte-temperatuur binnen

tempC:ca-cllur overcanc: beton-isola tie

oppervl~kte-temperatuurbuiten

verzadi:in5sdruk b~ T1
verz;:-.di[;·TIcc.druk bU T

2
verz~di~ingsdruk bU T

3

,
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De manier waarop de temperaturen berekend worden:

met: = Tbi - Tbu
= weerstand lucht

= 0,69 m
2K/W

OJ) lucht

= Tbi
= het

aan

- Tx
totaal aan weerstand tot
de plaats waar Tx voorkornt

De ffegeven waarden voor het damptraniport:

R.V· bu
:= 90 ~6 (relatieve vochtigheid bUiten)

Cl

Rd •b = 6,7 10.1 81 (dampweerstand beton)

R, . = 0,2 109 81 (damp"eers tand isolatie)a.lSO
109

1{d.dkl = 30 81 (dampHecr~~tand dakleer)

Opm: de overCEm,::::;\{eers tanden zijn voor het wa terdamptrans
port te verw~~rlozen.

de bereJ:ening van de dampweers tand is analooe aan die
van de warrnteweerstand, 2lleen nu met de dampdiffusie
cOEL~'ficient•

De te vinden wa~rden voor het damptransport:

P2 = damp3panning overgang beton-isolatie

P3 = damps~,anninG overgane; ic;olatie-dakleer

De manier va2.rop de :' au:pdrukken berekend ''lorden:

Pbi - Pbu
de dampweerstand
structie

:= 36,9 • 109 81

van de con-

Pbi - Px
- het totai:-,.l

tot aan de
voorkomt

aan damp,"reer~;'~and

plaats wa:r Px

Opm: Ter vereenvouCiicinf:' i::: de vrarmtevleerstand in de hoek plp,fond
bui tenmuur berel:end ui t de eemeten 'c! rmtestroom alda2r. Ili t is
cedaan OD6at ander~ de berekincen die volgen niet gemaakt kon
den \>JOTe'en. Je zon::unnen zCGcen da t de vle8rs t2md in de hoek
minder is.

\



- 26 -

~E berekeningen z~n hier niet uitgewerkt. AIleen de berekende waar
den zUn hieronder aanGgegeven.

Geval I Geval II

Tbi 9 9 c>c
T - 10 5 °cbu

R,V' bi 80 80 %
R.V obu 90 90 ,O!

/0

917 917 N/m2
Pbi

234 361 N/m2
Pbu

T 5,4 6,4 °c1
'Tl 4,0 5,3 °c-'-2
1' __ 8,6 4,0 °c)

896 961 N/m
2

Ps1
813 890 l;/m2

Ps2
294 437 N/m

2
Ps3

70 7" 816 N/m2
P2 //

789 813 N/m2
P;>;

./

Opm: De R.V. wordt h02er b~ gelDkblUvende vochtproduktie (zoals
hiec:' het"':eval if' in het toil_"t) naarmate de te:nno?))atuur

~ . -
d2.Edto'e~l aamlBn:8 v?"n R.V. 80 ;~ is acceptabel.

De crafi3chs a[beeldi!e~ van de berekende waarden zljn te zien op
de va l:rem:e bladz~de

,
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TEIJIPERATUUIl WATERDAMP
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-"-10 234
294 189

--~,,"-:::::::::::=-- ....L.__";:~~~=:::====-CrviDEl\,SA TIE
DAKLEER
3cm ISOLATIE

10cm :BETON

fig. Warmtetransport en wateruamptransport door de
constr~ctie. geval I.

TEHPERATUUH WATERDAMP
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p
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DAKLEEH
3cm I2,OLATIE
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fig. Warmte- en waterdamptransport door de constructie.
geval II.
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Er treedt inwendize condenzatie op (het gearceerde gedeelte) in de
gegeven situaties. Dat zebeurt in de isolatielac~g. In ceval I treedt
e_y

, ook oppervlakte-conderl .. a.tie Ope De temperatuur in de isolatielaag
i3 lacer dan nul graden en het condensaat bevriest. De gevolgen hier
van kunnen zijn:

stukvriezen van de isolatie en de daarop ligeende
lagen da.kleer, "aardoor kans op doorlekken van
vocht.

- dr:: isulatiewaarde [:aa.t achterui t, doordat het iso
latie~ateriarl vochtiC wordt.

Een oploGsing zou heel veel ventilaren zijn. AIleen laat men niet zo
gemakkelijk een raam gedurende de hele dag open staan bij een buitentem
peratuur van - 10 °C. De luchttemperatuur zal dan beduidend laGer ko
nen te liCGen. Ee~ betere oplossing is om in combinatie met het ver
vancen van de isolatiel~ag (en daarmee de isolatieweerstand verhagen)
aan de binnenzijde van de constructie een dampremmende laag aan te bren
gen, zoJat de waterdamp niet in de constructie doordringt. Een no~d

zClc.k hierbij is ',e1 I!eer ventileren om de vochtigheid in het t0ilet
niet te hooe op te later. 10pe:'1. Net het verhoDen van de warmtel-leerstanci
is kans op conden0atie behoorlijk kleiner te maken.

7.2.9 Nogelijke oorzaken

1it C'eval dracl.it in hoofdz:'ak am het feit dat c~c warmteweerstand van
de constructie te laag is, er verdwijnt teveel warmte door de construc
tie naar buiten waardoor eT laze oppervlatte-temperaturen o~treden.

Met als gevolg dat er oppcrvlaktecondensatie pla~t5 vindt.
In een hoekvindt er altDd meer warmte-afgifte plaats omdat het buiten
oppervlak da2r grater is, de hoek kan meer warmte afstralen. Als de
wa::'mte op vree; naar bui ten minder weers tand ondervind t, dan spreken we
van een koudebrug op die plaats.' 0p de detailtekening volgens welke
de con2tructie gemaakt zou zijn, is te zien dat het oppervlak .rat warm
te af kan =tralen wel erg croot is. In ieder geval is het groter dan
bij een normale hoe]:. lJAt er dan mee:.c warmte wegst:.c'oomt naar buiten op
die pla:.ts (zoals b~j netincen is aancetoond) hec '_t als CevolS lagere
oPIlervIE~kte-temperaturen.

raar zelfs in de ongestoorde toestand is de isolatie onvoldoende
wanneer men de cemeten warmte''leerstand verge1ijkt met de norm die eeldt
voor woningbouw. Het is dUG cevrenst wanneer er iets gedaan wordt aan
de hoek a1s koudebru0 , dat er dan tege1Dk een nieuwe en voldoende iso
lerende 12,'g op het cal: L'ebracht wordt.

Hoe de waJ:'mte de isola ti" omzeil t is te zien op de volgende bladzjjde.

,
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..
.1 ~ KOELVIN

ROLlAA6'\ -r--\---Dt
f

~~~

ISOLATIE

METSELWERK

Fig. Detailtekening van de constructie.

ORAINATA TEGELS

OAKBEOEKKING

3 1SO LATIE

10 BETON

Zoals te zien is in dp fisuur omzeilt de w~rmte de op het dak
2.a::1gebrachte i;;olatie en zoekt zijn weg door de bui tenmuur, die
een ve8l lagere warmtewperRt~nd heeft.
Een wa!rm oppervlak straalt zijn \.armte uit na2r de koude o!llGeving.
In dit Geval is dat ":arme oppervlak groot, namelUk de hele borst
wering. Doordat dit oppervlak groot is kan er veel meer warmte uit
ge3traald worden. De borstwering werkt als een soort koelvin voor
de constructie.
Dat dit onverantv!oord is, ol'ldat het leidt tot bovengenoemde pro
blemen, is duirielijk. -:)8 oplo[;sing moet dan t;ezocht worden in het
opheffen va~ deze koudebrug. Een kleine bijzonderheid is d~t er ei
genlijk ter 2.::'slui tine van een spouwr.mur geen rollaag toeeepast mag
\.orden, om vochtinVlerki:lg tee-en te gaan.

7.2.10 Conclusies

Het is bewezen dat er oppervlakte- en inwendige condensatie op
treedt als gevole van een koudebrug, waardoor er lagere tempera
turen optreden dan gewenst zUn.

De bestaade uitvoering van de borstwering is daarom onaanvaard
baar en zal verbeterd moe ten worden.

,



- 30 -

7.3 Oplossingen

Er z~n een tweetal oplosRingen mogelDk. De eerste is de beste.

1) Verw~dering van de rollaag en vervangen door een afdektegel.
Aanb~engen van isolatiemateriaal aan de buitenz~de. Gevolg is
dat er ee 1 nieuwe ballustrade eeplaatst moet ·..:orden.
J..anvullen van spoUivisolatie.

~FDEKTEGEL

~ DAKLEER
t:~,.r./·r-' "'l

ISOLATIE

"

2 \) .He+. kk d b t· t· 1 t· t . 1 d tv lnpa en van e ors werlng me 150 a lema erlaa a aan
~~n ~ant weersbestendig is.

ISOLATIEPLATEN
>< V

r\..

\
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NA\J OORD

Gezien het voorafca3nde, is de ongerustheid van de bewoners van
de TwUnsterhof in Belmond zeer terecht. Er is meer aan de hand dan
dat de aannemer wilt of denkt te weten. Dit rapport is er niet am
een beschuldigende vinc;er op te steken, maar enkel - en dat is op
een zo goed mogelijke manier gedaan - am oorzaken en oplossingen te
vin~en voor de eestelde problemen.

l)at voor het op~poren van oorzaken en het aan kunnen dragen van mo
gelijke oplospingen wap het noodzakelijk om enige theorie te behande
len. Om de veronder~tellingen over de oorzaken te ondersteunen zijn
hier en daar berekeninsen uitgevoerd. Dat dit op summiere wUze, en
vaak eenvoudig voorgesteld, gebeurt is bewust gedaan. Verder ingaan
op de soms complexe thearie levert voar de bewoners, maar ook voor
het onc.erzoek geen nieuwe gezichtspunten.

Verreweg het belangrijkste probleem is dat van de vochtoverlast in de
hal, meterkast en het toilet. Die situatie is onaanva~rdbaar en dient
opcelo2t te ~rorden. Oak de andere problemen behoren er eigenlijk niet
te zijn in deze, nag jonge, waning-en. Hiervoor zijn oak, daar waar mo
gelijk, oplossingen aangedragen.

De volgdnde stap die de bewoners moeten nemen, is die van de repara
tie van de schade aan de woninG. Wie dat moet doen zullen ze zelf uit
moe ten zoeken. Het rapport bew~st dat er fouten gemaakt zljn, die niet
voor hadden mogen komen. Hex ongeloof in de maatregelen die voorgestelc
zijn door de aannemer is ~an oak volkornen terecht.

\
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BI JLA GE 1: THEORIE

Inhoud: 1.1 Warmtetranspart

1.2 Yacht

\
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1.1 WARMTETRANSPORT

1.1.1 Inleiding

Warmte is een vorm van energie, warmte-transport betekent dus
een transport van energie. Er is aIleen sprake van warmtetrans
port als we in een systeem te maken hebben met een hoge en een
lagere temperatuur. Het transport van warmte vindt dan plaats van
een punt met een hoge temperatuur naar een punt met een lage tem
peratuur.
De grootte van de warmtestroom (energie per tijdseenheid) tussen
twee punten wordt enerzijds bepaald door het temperatuurverschil
tussen die punten. Anderzijds is er de weerstand, die de warmte
stromend van het punt met de hoge temperatuur naar het punt met
de lagere temperatuur ondervindt, die de grootte van de warmte
stroom bepaalt. HierbU zouden we kunnen denken aan een elektrische
stroom, die ontstaat als gevolg van een potentiaal-verschil of
spanning en ook onder invloed staat van de weerstand van het sys
teem.
Naar analogie van de stroming van electriciteit mogen w~ verwachten
dat de warmtestroom rechtevenredig is met het temperatuurverschil
en omgekeerd evenredig is met de warmteweerstand.
Het is tevens logisch dat door een muur van 10 m L , tien maal zoveel
warmte stroomt dan door een muur van 1 m~in dezelfde samenstelling
en b~j de!zelfde temperatunrverschillen. De warmte stroom is dus ook
evenredig met het oppervlak.
:~:o onts taa t dan de volgende formule voor de warmtestroom:

of

waarin: A = het aantal m~muuroppervlak
R = warmteweerstand in Km&.W·of °C.m~.W·\

T = tempera tuur in K of 0 C
f = warmtestroom in W (Watt=J/sec.)

1
q = R (T 1 - T2 )

waarin: q = warmtestroomdichtheid in W~m-£

(ter vergelUking: I = i V (Wet van Ohm»

In het voorafCaande zijn we er steeds va,n uitgegaan, dat de beschre
ven toestanden stationair zijn, hetgeen betekent, dat de stromen en
de temperatuur constant zijn in de tijd. Het stationaire warmtetrans
port is de eerste benadering van de warmtehuishouding in construc
ties. Zoals bekend zijn buitenluchttemperatuur en opvallende zonne
straling veranderende (instationaire) grootheden en zal dus ook het
warmtetransport instationair zijn. In dit geval verschaft de methode
van stationair gedrag voldoende inzicht in de problematiek en wordt
het instationaire gedrag buiten beschouwing gelaten.

\
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1.1.2 Warmteweerstand, warmtegeleidingscoefficient

fig. Warmtestroom door
constructie.

Stel de temperaturen T~en TL(fig.)
constant in de t~d zodat er gespro
ken mag worden over een stationaire
toestand. Er onstaat hier een warmte
stroom f' die b~ x=o gel~k is aan
die bij x=d (stationaire toestand).
Dit geldt echter ook voor andere
plaatsen zoals bUv. tussen x~en x&.
De warmtestroomdichtheid q is dus
onafhankelijk van plaats en t~d.

De grootte van q is echter weI af
hankel~k van het materiaal van de
constructie. Beton celeidt de warn
te beter dan hout en slechter dan
metalen. De warmtestroom q kan om
schreven worden als

\ dT
q :=: 1\ dX

X=O
x •

x=d.

waarin A een materiaalCO;lstante is die we de warmtegeleidingscoiHfi
cient noemen. dT/dx is het temperatuursverval per strekkende meter.
Als q err A onafhankel~k van x en t z~n, zal op grond van de verge
lUking oo~ dT/dx overal en alt~d even groot z~n, d.w.z. het tempe
ratmJ.rsverloop zal lineair z~n en niet veranderen in de t~d.

Dan geldt echter ook

dT AT
dx = d

waarin AT het temperatuurverschil is over de constructie. Substi
tutie van deze vergel~king in de eerder ~enoemde vergel~king van de
waJ"TTltestroomdichtheid q levert

A
q :=: - .1T

d

of .1 AT met
d

q = R=XR

R noemen we de warmteweerstand van de construct~een is dus een maat
voor de warmtetechnische kwaliteit vande constructie. A is een maat
voor de warmtetechnische slechtheid van het materiaal. Uit metitJ.gen
blUkt, dat A doorgaans toeneemt met de soortelUke massa p van het
materiaal, ook met het vochtgehalte. Goed isolerende materialen z~n

dus lichte, doorgaans poreuze materialen. Voor dit globale verband,
zie op de volgende bladzUde de grafiek. Aan de hand van de figuur
zou een luchtlaag het beste isoleren. Dit is maar ten dele waar.
het klopt wanneer het een zeer dun laagje (± 1 em) stilstaande, droze
lucht betreft. I::ij dikkere lage onstaan er wervelingen met een hoge
mate van geleiding.

,
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fig. Ret verband tussen de warmtegeleidingscoefficientA en de dicht
heid p. De meeste materialen lie:gen in het gearceerde gebied.
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1.1.3 ~~ergangsweerstanden

Omdat in een omgeving de aangrenzende lucht aan een wand en aIle
constructies en objecten in die omgeving, een hogere temperatuur
hebben dan de oppervlakte van een wand zelf, zal er een warmte
stroom plaats vinden naar de wand toe. Ook deze warmtestroom heeft
de vergelijking: q = 1/R • AT. H word t in di t geval de overgangs
weerstand genoemd. We schrijven Hi als we met een overgang binnens
kamer te maken hebben, He als het een overgang buiten betreft.
Het berekenen van deze weerstanden is zeer in~ewikkeld, omd~t het
hier gaat om processen van convectie en straling, en zal daarom
niet beschreven worden.
WeI kan er gemakkelijk verondersteld worden dat de overgangsweerstand
buiten beduidend lager zal zijn dan die van binnen, vanwege het feit
dat de lucht buiten veel meer in beweging is en er zodoende een
grote convectie plaats vindt (met natuurlijk ook straling), terwijl
binnen eigenlijk aIleen maar straling optreedt.
Na uitwerking en bereking van de convectie en straling, mag men
stellen de overgangsweerstanden de volgende waarden (gemiddeld)
hebben:

He = 0,05 m2~C/W

R. = 0,15 m
2 °c/w

~

(De waarde van een luchbpouw is bepaald op R = 0,15 m
2 °C/w, voor

een spouw met dikte 1 tct 10 - 15 cm, Dit is dus vrij weinig)

\
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1.1.4 Weerstand van een constructie

Wanneer men spreekt van een weerstand van een constructie (zie figuur
onder) dan spreekt men over de weerstand lucht-op-lucht. Een gelaagde
constructie kan een aantal eeleidende lagen en een aantal luchtlagen
bezitten. In het algemeen kan men de weerstand lucht-op-lucht dan
schrijven als:

d
R = R. +~'r'" + ~R + R

~ ~ sp e

In de prakt~ik schrijft men ui teraard minimum waarde voor de warmte
weerstand vaor. De Nederlandse Norm (WEN 1068) bevat eisen vaar de
weerstand van de constructie (dus zander de overgangsweerstanden).

fig. Constructie opgebouwd uit verschillende materialen en lagen.
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1.2 yaCHT

1.2.1 De herkomst van vocht in bouwconstructies

Kaar herkomst kan men vocht in bouwconstructies onderscheiden in:
a) bouwvocht;
b) bodemvocht, door capillaire zuigkracht opgezogen tot een me

ter hoogte of meer;
c) regen, direkt tegen de gevel of na lekkage doorgedrongen;
d) woonvocht, geproduceerd door ademende mensen, wassen, koken,

schrobben, drogen van wasgoed.

Het verraderl~kst is het woonvocht, dat continu en overvloedig wordt
eeproduceerd. Ook bodemvocht dat optrekt komt regelmatig voor, te
constateren b~ zeer vochtige kruipruimtes. Dit vocht moet veelal in
dampvorm via de constructie en door ventilatie z~n weg naar buiten
'linden. Wanneer dit niet of in beperkte mate kan gebeuren, treden
er problemen op in de vorm van b~voorbeeld condensatie, schimmel
vorming, stukvriezen.
Naast de oppervlakteconden~atiekan er ook inwendige condensatie
optreden, die niet zichtbaar is en veel meer schade aan kan richten.
Net als bU warmte-transport gaat de waterdamp door een constructie,
van een punt met hoge concentratie naar een punt met lage concen
tratie (veelal van binnen naar buiten). Op dit proces wordt hierna
in gegaan.
Waterdamp zorgt voor een bepaalde dampspanning, die afhankelijk van
de temperatuur een maximale wa3rde kan bereiken. Men noemt dit de
verzadigingsspanning. De temperatuur die hierbij hoort noemt men ook
weI het dauwpunt Td •
Wanneer de temperatu:,r onder het dauwpunt komt, slaat de waterdamp
neer in de vorm van nevel, neerslag of als condensatie op een opper
vlakte. Hierover later meer.
De vochtigheid in de lucht wordt uitgedrukt in de relatieve voch
tigheid, d.i. de werkelUke dampspanning gedeeld door de verzadigincs
spanning bij gegeven temperatuJ~. Deze relatieve vochtigheid R.V.
heaft als eenheid procenten;

1.2.2 Oppervlaktecondensatie

():rpc,vl:d:lc con<1 r>m;atiC' Lr'c,·dL op 'vmnncer de tempcratullr van een
wand, vloer of plafond een waarde heeft die onder het dauwpunt '1.'
ligt, die bepalend is voor de op dat moment aanwezige waterdamp in
de lucht. De waterdamp langs het oppervlak f;aat dan over in water,
dat neerslaat op het oppervlal:. Dit kan gebeuren doordat het opper
vlak te koud is of dr.',t de relatieve vochtigheid van de lucht te haag
is voor de temperatuur 'lap de omliggende vlakken.
8nig2 waarden voor de verzadigingsspanningen en dichtheden van wa
terdamp staan in de tabel op de volgende bladz~de.

\

•
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t Ps Ps p t Ps Ps P

°c N/m2 mmHg g;fu3 °c N/m2 mmHg g/m3

-20 103 0,77 0,88 20 2340 17,5 17,3
-18 124 0,93 1,05 22 2640 19,8 19,4
-16 151 1,13 1,27 24 2990 22,4 21,8
-14 181 1,36 1,51 26 3360 25,2 24,4
-12 218 1,63 1,80 28 3780 28,2 27,2
-10 260 1,95 2,14 30 4250 31,8 30,3
- 8 310 2,32 2,54 35 5630 42,2 39,6
- 6 368 2,76 2,99 40 7380 55,3 51,0
- 4 438 3,28 3,51 45 9600 71,9 65,3
- 2 518 3,88 4,13 50 12300 92,5 82,3

0 610 4,58 4,84 55 15700 118 104
2 706 5,29 5,6 60 19900 149 129
4 815 6,10 6,4 65 25000 188 160
6 936 7,01 7,3 70 31200 234 197
8 1070 8,04 8,3 75 38600 289 240

10 1230 9,21 9,4 80 47400 355 291
12 1410 10,5 10,7 85 57900 434 350
14 1600 11,2 12,1 90 70200 526 419
16 1820 13,6 13,6 95 84500 634 498
18 2060 IS,S 15,4 100 101400 760 589

fig. De maximale dampspanning en de maximum hoeveelheid water,
beide als functie van de temperatuur.

1.2.3 Het dampspanninesverloop in het inwendige van een constructie

het berekenen van het dampspanningsverloop door een gelaagde con
structie gaat analoog aan de berekenine van het temperatu~rsverloop

door een gelaagde constructie. De formules en gedachten, nodig voor
de berekening van het temperatuursverloop worden hier in enkele re
gels samenr::;evat:

qR = A.T algemeen;

voor een onderdeel van een cons~ructie,

welk deel een weerstand R 1 heeft waar
op een temperatuursverschil A

1
T staat.

Precies hetzelfrle rekenncGema pa~t men toe voor de berekening van
het dampspanningsverloop in een constructie.

qR =Ap alcerneen, wa3rin
q = dampstroomdichtheid in kg/m

1
s,

p = dampdrukverschil in N/m L
,

R = dampweerst~nd in m/s;

voor een onderdeel.

ZUn aIle weerstanden bekend alsmede p.- p~, dan kan uiteraard het
dampspanningsverloop door de constructi~ worden berekend en eetekend.

,
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Waar we bij de warmtegeleiding q = AdT/dx
afleidden, dat in de stationaire toestand
R = d/A voor een geleidende laag, zo ligt
derstellen, dat de diffusie van waterdamp
gehoorzaamt aan

onderstelden en daaruit
qR =.1 T zou gelden met

het voor de hand te on
door een poreus mediwn

- ,\~
q - dx'

waarin uiteraard q nu de dampstroomdichtheid is en A de soortelUke
dampdiffusiecoEHficient. Desgewenst kan men de fjI-eenheid van it. af
leiden en dan bl~kt dat die seconde is en zegt dus niets 6ver de
betekenis van de grootheid A •
De dampweerstand, R = d/>" , is dus, zoals we verwachten, evenredie
met de dikte en omgekeerd evenredig met de diffusieco6fficient.
In berekenineen waarin beide mechanismen een rol spe len moet me'i
de begrippen en symbolen Goed scheiden, b.v. door indices w (warmte)
en d van damp.

materiaal AW in W/m °c Ad·1012 in SI-eenh.

steen 1200 kg/m3 0,35 - 0,5 20 - 60

"
1600

"
0,65 - 0,7 20 - 40

"
1800 " 0,8 14 - 40

beton 1 : 4 1 - 2 2 - 6

" 1 : 9 1 - 2 10 - 20
kalkmortel 0,8 10 - 20
cementmortel 1,0 10 - 13
hout 0,1 - 0,2 2 - 20
vezelplaten

en gasbeton 0,06 20 - 160
stilstaande lucht 0,023 180

fig. Enige materialen met hun waarden voor).. w en Ad.

1.2.4 Inwendige condensatie

Inwendige condensatie treedt op als de dampspannin~, die optreedt
i~ het inwendige van een constructie hoger zal worden da~ de b~

die temperatuur geldende maximale dampspanning. Dit kan eigenlUk
bt elke temperatuur Gebeuren, zodat het condensaat bij temperaturen
onder nul zou bevriezelJ met aIle schadel~jke {Se olgen vandieL.
Om te weten t n komen of er inwendige condensatie optreedt, moet men
het dampspanningsverloop en temperatuursverloop met bijbehorende
verzadigingsdrukken berekenen, en deze verge lijken.

,
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BIJLAGE 2: H1E'l'GEGEVENS

Inhoud: plaatsaanduidingen metingen
- originele uitdraaien (gedeelten) meetgegevens
- verwerkte meetgegevens .

\
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Ph~ATS VAN DE OPPERVLAKTE-TEMPERATUURMETERS

---,J;,;--------

10 - e·

fOILET

6-
METER 50 leAST

11.

HAL

o 4

'BU1l'EN

WOOtfKAMER

.: tegen
plafond

0: hangend
aan plafond

1. Op het plafond boven de voordeur, in de hal.
2. Op het plafond 30 em loodreeht op de voordeur, in de hal.
3. Op het plafond 60 em loodreeht op de voordeur, in de hal.
4. Luehttemperatuurmeting in de hal.
5. Luehttemperatuurmeting in de meterkast.
6. Op het plafond aan de buitenz~de, in de meterkast.
7. Luehttemperatuur buiten (hangend aan de ballustrade).
8. Op het plafond aan de meterkastz~de, in het toilet.
9. Op het plafond boven het raam, in het toilet.

10. Op het plafond 30 em loodreeht op het raam, in het toilet.
11. Op het plafond aan de halzUde, in de meterkast.
12. Op het dakleer aan de buitenkant (niet afgebeeld).

,
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METERKAS!

TOILET
•2

1. Op het plafond boven de voordeur, in de hal.
2. Op het plafond 60 em loodreeht op de voordeur, in de hal.
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ORIGINELE UI~DRAAI (GEDEELTE) VAN OPPERVLAKTE-T~1PERATU~IETING

Dit gedeelte is van zondac 26 januari 1986, het betreft hier de
metingen van temperaturen, geregistreerd door de 12~kanaals prin
ter.
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Onderscheid in de afdrukken geschiedt'door de vorrn van het bolle
tje (dicht of open) en de kleuren hiervan (zwart, paars, groen,
bruin, blauw en rood). BD de uitdraai staat voar de duidelDkheid
bD welk meetpunt de temperatuur hoort (zie dan oak de plaatsaan
duidingen.

,
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ORIGINELE UITDRAAI (GEDEELTE) VAl'J \'JAHl,TEr-;TROOI'll'lETING

Dit gedeelte is van zaterdag 1 februari 1986, het betreft hier
de meting door de warmtestroommeter die 60 em loodreeht vanaf
de voordeur op het plafond bevestigd is •
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Voor ~-let verwerken van de gegevens worden de ui tslagen gemiddeld
over 3 uren, zodoende krUgt men een redelijk beeld zonder extremen.
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BIJLAGE 3:

Inhoud:
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DE GEBRUIKTE APPARATUUR

3.1 Thermo-hygrograaf

3.2 12-kanaals printer (Honeywell)

3.3 Oppervlakte temperatuurmeter (PT100)

3.4 Potentiaalmeter-schrijver (Servogor)

3.5 Warmtestroommeter
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3.1 The rmo-hygrograaf

3.1.1 Omschr~ving

,I
--

fig. thermo-hygrogr~af

Een thermo-hygrograaf registreert gedurende een bepaalde t~d (in
dit geval een week) voortdurend de temperatuur en relatieve voch
tigheid van de lucht in omgeving waar deze geplaatst wordt.
De temperatuur wordt afgeleid uit de veranderingen (uitzetting of
krimping) die optreden in een bimetaal. Dit afleiden gebeurt van
uit een referentiepunt waarb~ de temperatuur bekend is.
De relatieve vochtigheid wordt op een soortgelDke manier afgeleid.
HierbD gaat het dan om veranderingen die optreden van een haarstrene.
Deze wordt Ianger of kOl'ter doordat het vochtiger of droger wordt.
Bij het referentiepunt is dan de relatieve vochtigheid bekend.
De registratie geschiedt door 2 armen, met aan het uiteinde een
stiftje, die de temperatuur en relatieve vochtigheid afschr~ven

op een papier dat bevestigd is op een trommel. Ret papier is voor
bedru..1<t met waarden voor
temperatuur, reI. vochtig
heid en t~d. In de trommel
bevindt zich in een uurwerk
dat ervoor zorgt dat deze
regelmatig in de t~d rond
draai t. 'Aldus verkrijgt men
gedurende bepaalde t~d een
constante meting.

3.1.2 Tecnische data

]',:ee t bere ik: 'l'empe roc;, tuur:
Hel. vochtigheid:

-20 tot + 40 °c
o tot 100 %

Nauwkeurigheid: rrempe ratuur:
ReI. vochtigheid:

+ 1 ·C
+ 2,5 %

\
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~ 12-kanaals printer (Honeywell)

3.2.1 Omschrijving

Deze printer drukt meetgegevens van aangesloten voelers (in dit ge
val 12 oppervlaktetemperatuurmeters) af op grafiekpapier dat voor
bedrukt is met temperatuurwaarden, binnen een bepaald meeteebied.
Om 12 verschillende meet-
gegevens te kunnen onder
scheiden, wordt er gebruik
gemaakt van verschillende
vormen (een open en dicht
bolletje) en verschillende
kleuren (in totaal 6). 20
ontstaan er dan 12 verschil
lende afdrukken. Tijdens het
meten draait de rol met pa
pier in regelmaat rond en er
kan dan aan de hand van deze
snelheid de tijd van een be
paalde meting bepaald worden.
Het afgedraaide papier wordt
vanzelf ~eer opgerold op een
andere rol, zodat het resul
taat van een bepaalde periode
een rol papier met afdrukken
is.

fig. Honeywell 12-kanaals printer
met meetgebied 0 - 40 °e

3.2.2 Technische data

Neetbereik:
Aanf~esloten:
Nauvlkeurigheid:
Snelheid papier:
TUd (tussen afdrukken):

,

10 tot 40 lie
12 PT100 (zie bijlage 3.3)

+ 0,5 °c
30 mm/uur
20 s
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3.3 Oppervlaktetemperatu~rmeter (PT100)

3.3.1 Omschrijving

Een PT100 is een goed geisoleerd, dun printplaatje, met aan sen
zijde 2 contactpunten. Doordat er veranderingen optreden in de
weerstand van het plaatje ten gevolge van temperatuursveranderin
gen, kan men door wisselingen van de zwakstroom die er door heen
loopt, deze temperatuursveranderingen waarnemen en in grootte uit
drukken. De gegevens worden dan afgedrukt door een printer.

fig. vorm van PT100

3.3.2 Technische data

Niet aan wezig, maar onnauwkeurigheid van PT100 is niet bepalend
voor de onnauwkeurigheid van de metingen. Deze wordt bepaald door
de printer.

\
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3.4 Potentiometer-schrijver CServogor)

Dit is een apparaat dat d.m.v. tekenstiften elektrieOAe sienalen om
zet in grafische voorstellingen op maatpapier.

fig. Potentiometer-schr~ver.

,
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3.5 Warmtestroommeter

3.5.1 Omschr~ving

Eenwarmtestroommeter is een dunne sch~f (7 mm) van een kunststof
waarin opgenomen een groot aantal (ca. 100) thermo-elementen in
serie. Men plakt de sch~f op een muur of dergel~ke, in deze het
plafond. Gaat er nu door de meter een warmtestroom dan zal de daar
voor nodige temperatuurgradi~nteen temperatuursverschil over de
genoemde thermo-elementen opleveren. Aan de hand van die tempera
tuursverschillen is dan de warmtestroom te bepalen. De seriescha
keling versterkt de thermospanning en daarmee de meetnauwkeurigheid.

3.5.2 Technische data

Niet bekend, daar de warmtestroommeter eigen fabrikaat is van de
vakgroep FAGO.

,
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:BIJLAGE 4: ALGEMENE GEGEVENS

Inhoud: 4.1 Enige gegevens woningen

4.2 Deelnemers bouwproces

4.3 Correspondentie aannemer

,
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4• 1 Eln GE GEGEVEr<s WON IN GEN

Het gaat om een blok van 6 woningen dat deel ultmaakt van in to
taal 66 gebouwde premieverkoopwoningen in het bestemmingsplan
"RI.TPEL:3ERG" Deelplan IIIb in de gemeente Helmond.

Het adres van de woningen is: Tw~nsterhof 26 - 36
Belmond.

De huizen z~n ongeveer 5~ jaar oud.

- De woningen worden bewoond door jonge gezinnen.

Voor technische gegevens zie volgende bladz~des.

\
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4.2 DEELNENERS BOUWPROCES

Opdrachtgever:

Architect

Aannemer

Verkoper

\

Janssen Vast Goed B.V.
de Hoefkens 1
5101 AZ Helmond

Architectenbureau H. van Wetten b.v.
Kromme ~teenweg 401
5107 CA Helmond

Aannemersbedrijf Theo Janssen b.v.

Janssen Vast Goed B.V.
de Hoerkens 1
5707 AZ Helmond

Hr. C. van Houts
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4.3 CORRESPOKDENTIE AANNEMER

Aannemersbedrijf Thea Janssen b. v.

de Hoefkens 1
5707 AZ Helmond
Tel. 049~44525
Bankrelatles:
Amrobank, Sleenweg 4
No. 47.45.05.456
Rabo·bank, Hooldstraal 131
No. 12.38.00.757
lnschr. nr. K.v.K. "0511

De Weled. Beer P.J. Boetzkes

Twijnsterhof 32

5709 AS HELMOND

Helmond, 9 april 1985.

Hiermede bevestigen wij de ontvangst van Uw schrijven
van 22 maart j.l. en naar aanleiding daarvan berichten
wij U dat onze heer van Duijnhoven zich volgende week
van de klachten op de hoogte zal stellen.

Bij voorb~at moe ten wij U mededelen dat vochtoverlast
en schimmelvorming waarschijnlijk te wijten zijn aan
de ventilatie. Wegens de steeds verdere doorgevoerde
isolatie, is ventileren steeds meer vereist, terwijl
de genoemde scheurvorming waarschijnlijk tot onvoorko
menlijke krimpscheuren zijn terug te brengen.

Wij verblijven inmiddels, met vriendelijke groeten,

~~~":;HEOJ~SSEN B.V.

---
C.A. van HoutH,
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