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SAMENVATrING

In de maanden januari en februari van 1987 is door de
Bouwkunde Winkel Eindhoven een onderzoek verricht naar
aanleiding van vochtproblemen in twee woningen in Mierlo.
Welke bewoond worden door resp. de familie Coolen en de
fami lie Hofmans.

Om voldoende inzicht in de problematiek te krijgen werden
gemeten:-de luchtemperatuur in enkele ruimten.

-de relatieve vochtigheid in enkele ruimten en
-enkele relevante oppervlaktetemperaturen.

Voor het verkrijgen van gegevens m.b.t. de buitencondities
werd een beroep gedaan op het K.N.M.I.-station te Volkel.

Op basis van de meetresultaten en de daarop gebaseerde
berekeningen m.b.t. de vochthuishouding in de woningen kan
het volgende gesteld worden:

-Het binnenklimaat bij de familie Coolen is van klasse III
tot IV. het binnenklimaat bij de familie Hofmans is van
klasse I II.
-De vochtproduktie in de woning is in beide gevallen hoog te
noemen.
-Het ventilatievoud is in beide woningen laag (n gem. < 0.5
h A -1). de woningen zijn naar SVEN-norm lekdicht.
-Er zijn geen duidelijke koudebruggen aanwezig in de
constructie van de woningen. m.u.v. de (enkel-)glasovergangen.
-De vochtklachten zijn niet het gevolg van gebreken in de
bouwconstructie. doch van de (tijdelijk) hoge
luchtvochtigheden in de woning.

We bevelen in beide gevallen aan continu aile ruimten in de
woning te venlileren m.b.v. de aangebrachte ventilatie
roosters en gedurende de tijd dat de vochtproduktie in
enkele ruimten hoog is (zie uitvoerig onder "Aanbevelingen lt

)

de ventilatie in die ruimten bijzondere aandacht te geven.

De familie Coolen wordt daarnaast
deugdelijke geiserafvoer alsook
afzuiging in de keuken te installeren.
interne vochtproduktie beperkt worden.

aanbevolen een
een mechanische

hiermee kan de
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VOORWOORD

Het hierna volgende verslag van de Bouwkunde Winkel Eindhoven
kwam tot stand na een onderzoek op verzoek van de bewoners van de
betroffen panden.

De bewoners zun georganiseerd in de "Huurdersbelangen
vereniging Mierlo". De voor het onderzoek relevante gegevens
(bestektekeningen en gegevens omtrent de na-isolatie van de
woningen) zijn in het bezit van de woningbouwvereniging" Eigen
woning ".

We willen hierbij m.n. vermelden dat noch de woningbouwvereniging
noch het schildersbedrijf Manders. verantwoordelijk voor de na
isolatie, hun medewerking aan het onderzoek wensten te verlenen.

E.e.a. kwam de snelheid van het verloop van het onderzoek
uiteraard niet ten goede, hetgeen wij enigszins betreuren.

De onderzoekers.
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HOQFDSJVK 1. ALGEMENE ZAKEN

.L..l INLEIDING

In de loop van 1985 werd de B.W.E. door mevr. Amijs van de
huurdersbelangenvereniging .. Mierle> II benaderd. Mevrouw Amijs
verzocht de B.W.E. een onderzoek in te stellen naar vochtproble
men. welke ontstaan zouden zijn na het achteraf isoleren van de
woningen en het aanbrengen van dubbele beglazing op de begane
grond van deze woningen. De huurders van de woningen waren niet
tevreden met de resultaten van eerder. door andere instellingen
verrichte onderzoeken omtrent dezelfde problematiek.

In december 1986 namen wij namens de B.W.E. contact op met de
heer van Roozendaal. deze vertegenwoordigde de boven genoemde
huurdersbel.ver .. De resultaten van een door hem onder de
huurders gehouden enquete gaven aan dat de vochtproblemen in de
woningen nog steeds niet verminderd waren.

Uit het grote aanbod aan "probleemwoningen" kozen wij twee
nagenoeg identieke exemplaren voor een onderzoek naar de vocht
problemen. De gekozen woningen zijn: Lisdodde 47 en Watermunt 10.
respectievelijk bewoond door de familie Coolen en de familie
Hofmans.

1. 2 KLACHTEN EN BOUWKUNDIGE INVENTARISATIE COOLEN

Mevrouw Coolen vertelt dat in aile ruimtes van het huis sprake is
van condensvorming op de glasvlakken. De kamerwand die aan de
kopgevel is gelegen voelt klam aan.

Deze klachten treden vooral op in de natte jaargetijden. de lente
en de herfst. Met name in de ochtend tijdens het douchen en in de
avond tijdens het bereiden van de warme maaltiid treedt er in de
keuken en in de woonkamer veel condensvorming oP. de keuken wordt
daarbij het hevigst getroffen door condensvorming. het achterste
gedeelte van de woonkamer iets minder en het voorste gedeelte
ervan het minst.

De douchecel blijft na het douchen opmerkelijk lang vochtig. in
de woonkamer is vaak sprake van tocht op vloerhoogte.
Tot zover de bevindingen van mevrouw Coolen tijdens ons eerste
gesprek met haar.

Op de bijgevoegde tekeningen ( zie bijlage ) zijn de opbouw
en de indeling van de onderzochte wonigen weergegeven.
Hieronder voigt een aantal gegevens met betrekking tot het
uiterlijk. de inrichting en het gebruik van de woning.

In de zijgevels bevinden zich ter hoogte van de slaapkamerramen
op de eerste verdieping scheuren in het metselwerk die onder een
hoek van 30 a 40 graden met de horizontaal naar de dakrand lopen
( zie figuur 1 ).In de kopgevel bevindt zich .en scheur die
parallel aan de dakrand over de gehele breedte van de gevel
loopt.
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figuur 1. Schel'lati sche weer'gave van de scheur'vor'l'ling irt het.
filet. se 1IIIe r· V,
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In de keuken bevindt zich noch een wasemkap noch een afvoer voor
de daar aanwezige geiser. De geiser dient o.m. voor de warmwater
voorziening van de douche-eel op de eerste verdieping. De
wandafwerking boven de geiser is donker verkleurd. naar wij
vermoeden tengevolge van vochtopname. De keuken heeft een open
verbinding met de woonkamer. De deur tussen de keuken en de
entree-hal is meestal gesloten. De vloer in de woonkamer is
belegd met plavuizen. Het raam in de kopgevel is voorzien van
driedubbele beglazing.

De middelgrote slaapkamer (Marielle) is ter plaatse van de kopge
vel voorzien van een voorzetwand. Deze wand is opgebouwd uit
houten delen op een regelwerk. Achter de houten delen is tempex
aangebracht. E.e.a. is door de bewoners zelf aangebracht.

De zolder is door de plaatsing van een deur op de eerste
verdieping vrijwel continu van de rest van de woning
afgescheiden. Het wasgoed wordt. indien dit buiten niet mogelijk
is, op zolder te drogen gehangen. De dakramen lekken enigszins.

In de gehele woning bevinden zich kieren tussen de kozijnen en
het metselwerk, men kan plaatselijk koude lucht voelen
binnenkomen. De woning wordt gebruikt door dhr. en mevr. Coolen
en hun twee jonge kinderen, Jeroen en Marielle. Er bevinden zich
niet veel planten in de woning.

~ KLACHTEN EN BOUWKUNDIGE INVENTARISATIE HOFMANS

Mevrouw Hofmans vertelt dat de vochtproblemen zich voornamelijk
concentreren rond de keuken. Na het koken treedt overmatige
condensvorming OP in de keuken,voornamelijk OP de glasvlakken.
terwijl de afzuigkap in werking is en de ramen geopend zijn.
Mevr. Hofmans spreekt van "mist".

Ook in de woonkamer is sprake van overmatige condensvorming op de
beglazing, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de
Kamer.
Toen de fam. Hotmans naar deze woning verhuisd was, was het
behang bruin en liet het los van de muur, de vloerbedekking was
op sommige plaatsen verkleurd en bol gaan staan. Zowel het behang
als de vloerbedekking zijn door de fam. Hofmans vervangen.

Aan de voor- en achterzijde van het huis is, op de begane grond
in de naden tussen de kozijnen en de bakstenen muren een kit
aangebracht om tocht te voorkomen. Naar zeggen van mevr. Hofmans
heeft deze maatregel geholpen.

Tot zover de bevindingen van mevr. Hofmans tijdens ons gesprek
met haar.

Op de bijgevoegde tekeningen ( zie bijlage ) zijn de opbouw en
de indeling van de onderzochte woningen weergegeven. Hieronder
voIgt .en aantal gegevens met betrekking tot het uiterlijk,
de inrichting en het gebruik van de woning.

In de zijgevel bevinden zich ter hoogte van de slaapkamerramen op
de eerste verdieping scheuren in het metselwerk die onder een
hoek van circa 30 a 40 graden naar de dakrand lopeno De scheuren
zijn zowel binnen als buiten goed Zichtbaar.
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In de keuken bevindt zich een afzuigkap alsmede een zelf
aangebrachte afvoer voor de geiser. De geiser dient mede voor de
warmwater-voorziening van de douchecel op de eerste verdieping.
De deur tussen de keuken en de entree-hal en de deur tussen de
keuken en de woonkamer zijn zo veel mogelijk gesloten. In de
woonkamer bevinden zich kieren tussen de kozijnen en het
metselwerk.Ondanks het dichtkitten is hier een koude luchtstroom
voelbaar. Op de slaapkamers is eveneens sprake van kieren tussen
de kozijnen en het metselwerk.

Er is een open verbinding met de zolder. Hier wordt de was
gedroogd als dit buiten niet mogelijk is.

De woning wordt gebruikt door dhr. en mevr. Hofmans en hun drie
dochters.Marielle. Rianne en Huberike. Twee dochters werken en
een dochter is schoolgaand.

Tabel 1: Volumina cler ruimten.

-----------------------------------------------------------------ruimte volume I (kubieke meters)
--------------------------------------------------------._.------

._--------

woonkamer
keuken
trapgat
over loop eerste verd.
slaapkamer klein

slaapkamer middel
slaapkamer groot
douchecel
zolder-overloop
zolder-kamer

totaal volume circa

76.7
18.4
2.3

10.4
19.3

26.3
30.7
10.8
25.7
35.4

309.0

1 .4 DOEL~ HET ONDERZOEK

Het doe I van het onderzoek is ten eerste het verkrijgen van
inzicht omtrent de vochtomstandigheden in cle woningen. Nagegaan
dient te worden of de binnenvochtigheid hoger is dan normaal te
verwachten is en welke oorzaken daarvoor aan te wijzen zijn. Ten
tweede dient te worden nagegaan of in de woningen plaatsen aanwe
zig zijn waar een verhoogde kans op het optreden van
(oppervIakte-) condensatie en/of schimmelvorming bestaat.

Op basis van het %0 verkregen inzicht dienen tens lotte concrete
aanbevelingen te worden gedaan ter verbetering van de situatie
c.q. ten aanzi.n van het verrichten van .en vervolg onderzoek.

De in figuur 2 aangegeven "STAMBOOM" wordt als leidraad voor het
door ons verrichte onderzoek aangehouden. Eerst zullen de
parameters t.a.v. de binnenvochtigheid (o.a. (Pi-Pe» worden
behandeld. daarna zullen de parameters t.a.v. de
oppervlaktetemperatuur (Topp) worden behancleld. Het onderdeel
"verwarming" ( de stookwijze en de efstelUng etc. van cle c.v.
installatie) komt in clit onderzoek vereler niet aen de orcle.



A,

varwarming

B,
"oud.brug
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c,
vochtproduktie

0,

ventHatie

FAM:UESTAMBOOM EN OORZAKEN
$ch;mmelproblemen zijn tiel resullaat van ..n u"ta' onclefIing one!hankelijit. faet:>'er:. 6e...or:eOfjledrRg (In de
c;rkelsl e~ eige,schap;llln van de woning (in de "ierkl,ljesi. De gestippelC:~ p,.' tc:>nt e<>n resu,lu: ,'an 'ove'S;llII'

figuur 2. De ·STAMBOOM P
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HQQFDS1VK 1. HU ONDERZOEK

Om enig
woningen
verricht.

inzicht te verkrijgen in de vochthuishouding van de
is gedurende een bepaalde periode een aantal metingen

We maten van 8 januari tot 4 februari 1987 in beide woningen
zowel de relatieve vochtigheid als de temperatuur in de
woonk~r. RVi respectievelijk Ti. Bij de familie Hofmans werden
deze grootheden tevens gemeten in een der elaapkamers. Beide
grootheden werden m.b.v. een the~ohygrograaf gemeten en
geregistreerd. Bij de familie Coolen was deze OP de eecretaire
links van de toegang tot de keuken via de woonkamer op een hoogte
van ca. 100 em. opgesteld. Bij de familie Hofmans was er een OP
de kast nabij de wand tussen de hal en de woonkamer OP een hoogte
van ca. 160 em. opgesteld. De tweede the~ohygrograaf beyond zich
in slaapkamer 2 (zie bijlage). eveneens OP een kast. nabij de
kopgevel. de hoogte bedroeg hier ca. 170 cm..

Voor het· verkrij gen van de waarden van de re Iat i eve
buitenvochtigheid en de buitentemperatuur. RVe respectievelijk
Te. werd een beroep gedaan op het K.N.M.I.-station van Volkel.

In het verdere verloop van dit hoofdstuk worden de meetresultaten
weergegeven en wordt ~angegeven hoe deze kunnen worden
geinterpreteerd.

2.1 (Pi-Pe) BIJ Te

Na onderzoek in het recente verleden ie er voor woningen een
indeling gemaakt in klimaat- c.q. vochtigheidsklassen op basis
van een relatie tussen het verschil in dampdruk tussen " binnen"
en II buiten". (Pi-Pe). en de buitentemperatuur Te [2]. In
grafiek 1 wordt dit verband grafisch weergegeven. De getekende
curves geven de ondergrenzen (OG) aan van de klimaatklassen.

In de klasse II vallen de woningen met een norma Ie
vochthuishouding. m.a.w. een normale binnenvochtigheid. hier is
geen risico voor vochtproblemen. In de Klassen 111 en IV vinden
we de vochtige(ere) binnenkI imaten. de kans dat zich hier
vochtproblemen voordoen. is (zeer) groot.

We hebben onderzocht in welke klimaatklassen we de beide
probleemwoningen kunnen plaatsen OP grond van de one bekende
waarden van RVi. RVe. Ti en Te. We beperkten ons tot het
verrekenen van de gemiddelde waarden over de meetdagen. Voor de
bepaling van de gemiddelde waarden van Pi en Ti werden per
etmaal 4 meetwaarden met een onderlinge tijdsafstand van 6 uren
lineair gemiddeld.
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De reletieve vochti&heden werden om&erekend tot dempdrukken
vol&ens de relatie:

P- (RV/100)*[ e*(b+t/100)An ] [Pa]
met:
p. dampdruk in Pa
RV- de relatieve vochti&heid in %
t- de temperatuur in &r. Celcius
en
voor -20<-t<0: e-4,689 Pa

b-1,486
n-12,3

voor 0<-t<30: a-266,66 Pa
b-1,098
n-6,02

( 1)

[DIN 4108]

In onderstaende tebellen en &refieken worden de resulteten
weer&e&even.
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T~bel 2. DE BUITENCONDITIES VOLGENS HET K.N.M.I.

FAMIL.IE HOFMANS Z. COOL.EN

DATUM UBUITEN CONDITIESU

Jan/feb Foe Te (KNMI,
1987 lfoaJ [gr.CJ VOL.tEL)

e 413.b -c·.9
9 481.5 -lob

10 300.1 -b.b
11 244.1) -10.7
12 200.2 -11. 0
13 245.7 -9.b
14 151.2 -13.0
15 18B.7 -10.2
Ib 245.<> -8.1
17 315 .. 8 -b.7
18 349.:: -:'.4
19 3~4.9 -b.2
20 407.0 -4.1
~1 468.9 -:.3
22 b30.1 ('.7
23 759.5 3 .. 3
24 b75.1 LEI
25 b57.b 1.3
26 bbl.2 1.6
27 5t)1.5 -2.0
28 b17.3 1.3
29 38:'.8 -2.6
30 2:':'.3 -6.7
31 ::76 .. 5 -5.5

321.8 -4.2
2 3<>b.O -:.7
3 5b2.9 0.8
4 717.4 2.5

GEMIDDEL.DE WAARDEN !



Tabel J. FAMILJE CDOLEN: Ri, Ti EN Pi DP DE MEETDAGEN

~aaaaa** FAMILIE COOLEN ~'"******

DATUM **** METINGEN & RESULTATEN ***it

jen/feb Ai wk Ti wk Pi wk
1987 [%] [ar. C] [Pel

9 51.8 19.3 1160.3
1111 48.111 18.0 991.2
11 41.111 17.8 833.9
12 42.5 18.8 922.3
13 44.5 18.8 965.7
14 44.8 18.8 972.2
15 44.8 18.8 972.2
16 46.0 19.0 101 1. 1
17 48.3 19.0 1061.4
18 48.0 19.3 1075.2
19 48.5 19.3 111186.4
20 51.3 19.8 1185.0
21 54.5 20.0 1275.3
22 57.3 20.111 1340.8
23 60.111 20.3 1429.2
24 64.0 20.3 1524.5
25 61.3 20.3 1460.2
26 58.3 19.5 1322.2
27 58.3 19.0 1281.4
28 58.8 19.3 1317.1
29 56.3 19.3 1261. 1
30 54.0 19.5 1224.7
31 53.3 19.3 1193.9

1 52.5 19.0 1154.0

GEMIDOELOE
WAARDEN I wk'"'Woonkemer

sk-sleepkemer



Tabel 4. FAMILIE HDFMANS: Ri, Ti EN Pi OP DE MEETDAGEN

****FAMILIE HOFMANS****
---------------------------------------------------------------

DATUM IIIIIMETINGEN EN RESULTATE~~ *****---------------------------------------------------------------
jen/feb Ai wI\. Ri sl\. Ti wI<. Ti sl\. Pi wI\. Pi sl\.

1967 [%] [%] [ire e] [ire e] [Pel [Pel
---------------------------------------------------------------

8 47.00 39.3lZl 20.60 16.60 1154.60 752.20
9 46.30 36.50 20.60 16.50 1137.6lZl 723.00

10 44.50 36.BlZl 20.60 16.60 1093.40 704.40
11 42.60 34.00 20. BlZl 15.30 1051.60 591.3lZl
12 41.00 31.30 20.50 14.50 988.90 516.80
13 41.00 32.30 20.60 14.80 1007.40 543.90
14 40.30 30.30 21. BlZl 15.30 1053.00 526.90
15 39.80 29.00 20. BlZl 16.00 977.90 521.20
16 41.50 30.00 20.50 15.60 1001.00 53B.60
17 42.50 32.00 21.30 15.30 1077.40 556.50
16 41.80 33.00 20.50 16.80 1008.20 631.60
19 43.00 33.50 20.80 15.80 1056.50 601.70
20 44.00 34.50 20.80 15.50 1081 . 10 607.60
21 46.3lZl 35.50 21.50 16.30 1187.60 658.20
22 48.00 37.50 21.80 17.50 1254.20 750.40
23 50.00 42.00 21.00 17.30 1243.00 830.80
24 47.50 44.00 21.30 16.80 1204.10 642.20
25 46.~ 20.50 1165.00
26 48.50 21.00 1206.70
21 46.30 20.30 1102.90
28 47.3lZl 20.80 1162.20
29 44.50 20.30 16.00 1060.00 754.50
30 39.80 20.50 16.30 960.00 630.40
31 41.50 20.30 15.60 988.50 592.70

1 42.50 20.50 15.50 1025.10 595.20
2 42.30 20.30 14.80 1007.60 577.80
3 43.60 20.50 16.30 1056.50 691.50
4 47.50 20.60 16.30 1167.10 765.70

---------------------------------------------------------------
GEMIDDELDE WAAADEN rt<-WQON<AMER SK-SLAAPKAMEA
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Tabel 5. FAMILIE HOFMANS EN COOLEN (Ti-Tel EN (Pi-Pel OP DE
I'lEETDAGEN

~RRaaRaaa FAMILIE HOFMANS & FAMILIE COOLEN *********

DATUM *********METINGEN & RESULTATEN ~

jan/feb dT Hw'" dT Hsk dT Cwk dP Hwk dP Hsk dP Cwk
198? (gr. C] (gr. C] (gr. C] (Pa] (Pa] (Pa]

8 24.? 20.? ?41.2 338.6
9 22.4 18.1 20.9 656.1 241.5 6?8.8

10 2?4 23.4 24.6 793.3 404.3 691.1
11 31.5 26.0 28.5 80?6 34?3 589.9
12 31.5 25.5 29.8 ?82.? 310.6 ?16.1
13 30.4 24.4 28.4 ?61.? 298.2 ?20.0
14 34.8 28.3 31.8 901.8 3?5.? 821.0
15 31.0 26.2 29.0 ?89.2 338.5 ?83.5
16 28.6 23.9 2? .1 ?55.4 293.2 ?65.5
1? 28.0 22.0 25.? ?61.6 240.? ?45.6
18 25.9 22.2 24.? 659.0 282.4 ?26.0
19 2?0 22.0 25.5 ?31.6 2?6.8 ?61.5
20 24.9 19.6 23.9 6?4.1 200.6 ??8.0
21 23.6 18.6 22.3 698.? 169.3 ?86.4
22 21.1 16.8 19.3 624.1 120.3 ?10.?
23 1?? 14.0 1?0 483.5 ?1.3 669.?
24 19.5 15.0 18.5 529.0 16?1 849.4
25 19.2 19.0 50?4 802.6
26 19.2 1?? 545.5 661.0
2? 22.3 21.0 601.4 ??9.9
28 19.5 18.0 544.9 699.8
29 22.9 18.6 21.9 6?6.2 3?0.? 8??3
30 2?2 23.0 26.2 ?06.? 3?? 1 9?1.4
31 25.8 21.3 24.8 ?12.0 316.2 91?4

1 24.? 19.? 23.2 ?03.3 213.4 832.2
2 23.0 1?5 641.6 211.8
3 19.? 15.5 493.6 128.6
4 18.3 13.8 449.? 48.3

dT-(li-Te)
sk-sleepk wI\-woonk dP-(Pi-Pe)
H-Hofmans C-Coolen GEMIooELDE

WAARDEN !
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CONCLUSIES ill.

We zien dat op basis van de gemeten waarden in de woonkamers het
binnenklimaat van de familie Coolen in de klasse III a IV te
rangschikken is en het binnenklimaat van de familie Hofmans in de
klasse III te rangschikken is. In beide gevallen is er dus sprake
van een relatief vochtig binnenklimaat.

De resultaten van de metingen in de slaapkamer van de familie
Hofmans doen vermoeden dat er in de woning geen sprake kan ZlJn
van vochtproblemen. het binnenklimaat is daar van de klasse "I ".

Op grond van het feit dat de vochtproblemen zich voornamelijk
beperken tot de woonruimten op de begane grond. kunnen we stellen
dat de klasseindeling op grond van de woonkamergegevens voor dit
onderzoek bepalend is.

2.2 DE PRODUKTIE-ENQUETE VERSUS ~ LITERAnJUR

Zoals we in de vorige pargraaf reeds zagen. is het verschil
tussen de dampspanning binnen en buiten. (Pi-Pe), van belang voor
de beoordeling van de vochtigheid in een woning.

Onder aanname van STATIONAIRE CONDITIES, hetgeen betekent dat we
o.m. de invloed van condensatie van vocht op de luchtvochtigheid
verwaarlozen. kunnen we de volgende relatie opstellen voor
(Pi-Pe) van een woning.

(Pi-Pe)-[GIVJ*462 Ti*[l/nJ

met:

[Pal (2)

G- de (gemiddelde) vochtproduktie in de woning [kg/uur]
V- hier: het totale woningvolume [m A 3]
Ti- de absolute binnentemperatuur [K]
n- het ventilatievoud. m.a.w. het aantal keren dat de
binnenlucht van de woning door ventilatie met
buitenlucht per uur wordt vervangen [h A -1J
462- "omrekenfaktor" [J/(kg"'K)]

[2]

om de vochtproduktie goed te kunnen kwantificeren hebben we onder
de bewoners van beide woningen een enquete gehouden naar hun
woongedrag. Aan de hand van de enqueteresultaten werd een
gemiddelde dagindeling voor beide gezinnen opgesteld. De
zo verkregen dagindeling werd m.b.v. de vochtproduktiegegevens
volgens tabel 6 (gegevens volgens lit.[3] tenzij anders vermeld)
omgezet in een vochtproduktieoverzicht.

De vochtproduktie door personen en (overige) aktiviteiten werd
over 24 uur lineair gemiddeld om per woning te kamen tot een
gemiddelde vochtproduktie per uur. Daar lit.[3J per aktiviteit
veelal zowel een minimale als een maximale waarde voor de
produktie geeft. geven wij een uur-gemiddelde op basis van de
minimale waarden, een uur-gemiddelde op basis van de maxima Ie
waarden en een uur-gemiddelde op basis van de gemiddelde waarden.
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In de bijleaen 1s een enqueteformulier weeraeieven zoels det door
ons een de bewoners weN:! vooraeleidt met enkele kritische
opmerkinaen onzerzijds.

Hieronder zijn de enqueteresulteten en de uitwerkini deerven
uitiebreid 1n tebelvorm elsook arefisch weeriegevent els .chot
voor de boeg aeven we hier reeds de uur-gemiddelden voor beide
"'Oninaen:

FAM. COOLEN: MINlMAAL 1II,4?, MAXIMAAL 11I,80 EN GEMlDOELD O,64
[ka/uur ]
FAM. KFMANS: MINlMAAL e,4S, MAXlMAAL eta, EN GEMlDOELD O,63
[ka/uur]

Tabel 6.
f'RODllt T I U,hDE.H:N

• VOi.:rill "OliUt 1 H.'
tl I I, I M••hL Mi.... H'~H~ GU', j liD. L L ~ V I. [}F'~tLFit II'L!. I~

1 •
-I.DI EN op g ....
Ig.,H\ a1ZlJ,lg.ngl
-VAATwAS
-I.LEDING DROGe"
-DDUL:l'ilN
11r, de eel)
-bAllt.:N
(,n de bOlOlamer)
-WAllh 1.0' O:N
ll.ottle/tnec-l.....
-STIL ZIllioN
1.. lajJl?nl
-kANTOOROIhEiEIL>
-GEM• AREoE: Jl)

-ZWMkE ARbi::lL>
~.

~(JO gr /h 1 (li)(, gr Ih751:. gr Ih

700 gr/h l(U)() gl""/n e,1tuiln.ell)\ vc..n t.ype centrl1uye ••
3_.11.1 gr ttl

4vgr/tl 70 grin ~'.. gr/h'
\ :"-':" yr Ill)

1')1) gr Ih ~~(.I gr Ih 11)1.' gr /t,t

1(It) 9'" ttl ~5'.1 gr Ih ~.(H:j gr/h'
~,.,(, gr Ih.

-F'LANlEN
-AOUA>',IUr;
-HUISD1E"
00 Ig)
4.
-GEISER
(:: onder .t voer )

5 g,../h
'I gr/h

2i) gr/h 5(14) gr/cC\g'
1~ grIn 101:t~, ~r/c~g'

:'C)(, gr Id.Q

circa ::~~.t) gr/h ...

iIJ TAEEL 6

De tabel is wat de ~ini~ale en ftaxi~ale vochtproduktiewaarden
betreft gebaseer'd op tiL[J). De van */** voorziene waarden
dienen voorna~elijk o~ het overzicht te co~pleteren, bij de
daadwerkelijke berekening van de vochtproduktie werdenzij niet
gebruikt!
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Tabel 7.
=~===========~:================================:========================

2 3 6

*PEl:tS:n:::t<
\-rL:::r=~ F p. I: I~ I' I' 't' l ~"'

M'"!;:-rc:-~· 2 ~ S ~ :- s ':
2 to- l' "' ...., S S S S S S ':" ~ . ~ ...

t!t:ot:·t'I_~ ...
~' .. _.'.- 9 10 11 12 13

------------------------------------------------------------------------
Y,o-~'£F~·:+·:~ .. ,

c 2 ': S c S ~ -
S '0 - E: ! ~. .. I L't' 0

* I" l·; E- ;: , I ~
.... '.. '"":t'· , ; ~~; ,..

i
c: I~.-. E: '(.; t· !' t· /1.: f~ " ,~...' t· -

fo~r·:·~.~~II.:

Vt~'~~ 'to

~~=~~= f t<..'; ~~-"

~ t,·~" ~<:. I'

F'
~. /t..1

11:

23

t·,',/E2
t2'~J

Ea I~!

r :?'l·;

24

18

I'
~...
c

2~'

l-'
S

*~E~~S:"~·.'::!,~ * N.!:,
V~!'EP WfE' P. E * "~"= zie VCt···ig.; ,

MOEDE!:: ~! \oJ S -If veIl g~r~';~ \J u"·
~ yHITO ~ S S *... ~ .. ,'i ...

=================:===========:================================~========~

I>~S FA"'! HG;:-~~,';S, r.E!-I~LVE:

*GEPRU!~ D2~CHE: ! uur 10 ~jn, ge~. pe~ dag
*WA2~DE':circa 25 kg per wea~ => 3,7 k; ger pe~

*WASEM!::~~':geE"-:

*GE!S~R:;ee~ arvo~r

:=======================================~===============================
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T.bet B.
OVER1JeWT VDCHTENQUETE-RESULTATfN rAM. COOLEN
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tot permi
t otper Il19
totpergem

tot.llli
totaktlM
tot~tgem

tofmi
totma
tat gem
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We kunnen de door ons bepaalde waarden voor de vochtproduktie van
de beide gezinnen relateren aan (totale) produktiewaarden zoals
we die in de 1iteratuur vinden.

In de 1iteratuur vinden we o.a.:
Huybregts ste1t dat voor een gezin van 4 personen de
voehtproduktie maximaal 5?0 gr/uur bedraagt en dat deze voor een
gezin van 5 personen maximaal ?00 gr/uur bedragen kan [4].

Wolfs stelt de gemiddelde voehtproduktie van een gezin van vier
personen op 410 gr/uur [5].

We concluderen het volgende in de

CONCLUSIES ill

Gerelateerd aan de 1iteratuurbronnen is de vochtproduktie in
beide gevallen hoog te neemen. Huybregts stelt dat voor een gezin
van 4 personen de vochtproduktie maximaal 5?0 gr/uur bedraagt en
dat deze voor een gezin van 5 personen maximeal ?00 gr/uur
bedragen kan [4]. Wolfs stelt de gemiddelde vochtproduktie van
een gezin van vier personen op 410 gr/uur [5). We vonden voor de
onderzochte woningen:

FAM. COOLEN: MINIMAAL 0,4?, MAXIMAAL 0,80 EN GEMIDDELD 0,64
[kg/uur]
FAM. HOFMANS: MINIMAAL 0,45, MAXIMAAL 0,81 EN GEMIDDELD 0,63
[kg/uur]

Bezien we de produktieverdeling over 24-uur op basis van de
enquete, dan kunnen we het volgende opmerken:

-Bij de familie Coolen zien we over de 24 uren een nageneeg
constant produktieverloop waarin 3 pieken optreden: van 8 tot 10
uur in de ochtend, men staat op, wast zieh, ontbijt etc. , van
12 tot 14 uur, de middagpause van school, eten etc. en van 1? tot
19 uur, het avondeten etc..

-Bij de familie Hofmans verloopt de produktie van 1 tot ? uur
nagenoeg constant, tussen 8 en 14 uur vertweevoudigt deze, er
zijn 4 "man" in huis. Na 14 uur is er weer een daling te zien tot
quasi het nachtnivo. Vanaf 20 uur is er weer veel aktiviteit in
huis, de produktie is hoog.

Bovenstaande beschouwing is mede van belang om een doelgericht
ventilatie- c.q. luchtadvies te kunnen geven. Hierover later
meer.

Opmerking:
Op grond van zowel onze bevindingen tijdens onze bezoeken aan

de woningen als de meet- en enqueteresultaten, vermoeden we dat
er geen sprake is van de aanwezigheid van een grote externe
vochtbron.

Aangezien de woninaen daarnaast eveneens niet voorzien zijn van
een kruipruimte. is een verdere beschouwing t.a.v. externe
vochtbronnen o.i. niet zinvol.



~ ENKELE BESCHDUWINGEN l.A.V. HEl VENlILATIEVOUD

We kunnen, uitgeonde van relatie (2) het gemiddelde
ventilatievoud, n, over de meetdogen bepolen aon de hand van de
ons reeds bekende gegevens t.a.v. de vochtproduktie, de binnen
temperotuur, het volume van de woning en de woorden van (Pi-Pe).

We kunnen ons daarbij tevens afvragen hoeveel er geventileerd had
moe ten worden gedurende de meetperiode, om 1n de gunstige
klimeotklasse II te kamen, uitgeande van de ons bekende
gem1ddelde totaal-uurproduktie.
Het verschil tussen de vereiste waorden voor de klimeatklassen en
de "gemeten" waarden (de gemiddelde vcentilatievouden per
meetdeg, met produktie Ggem.) is de vereiste toename van de
ventilatie.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de
boven beschreven exercitie. Voor beide woningen worden zowel
tabellen als grafieken gegeven.

Dpmerkingen:
-Er dient te worden vermeld dot n KL III het vereiste
ventilatievoud is om op die dog de ondergrens ven klasse III te
bereiken,een analoog relaas geldt voor n KL II. Het gewenste
ventilatievoud dient dus tussen n KL II en n KL III in te liggen
opdot het binnenklimaat onder klosse II zal kunnen vallen.
-Nogmeals zij hier vermeld det bij de de berekening van de
klimaetklesse-eisen telkens werd uitgegean van de gemiddelde
uurproduktiewaerden. J - 1'J_~._ ._~.~
- dn Uju de ver~/sltt TI'eJUlJlt~S 141 ~n~nCV~

-;; .. it/Asr~ 7l (RJt kJ.1l) C.,. ~sre :IIVlk Kt.II)
~e ()IU'V/,,~ Ie bke/~ .
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. Tabel 11. ,
. I

UITWERKING VDCHTENQUETE-RESULTATEN FAM. COOLEN

*FAMILIE COOLEN OVERZICHT VENTILATIEVOUDEN OVER DE MEETDACEN ~ EISEN*
========================================================================
*VOCHTPROD. C [kg/uur]: Min.: 0,47 Max.: 0,8~ ge~.: 0,64
.VOLUME VAN HET HUIS: 3£19 kub.M. • n [per uur] *

*========================================================================
.DATUM* n CMin n C~ax n CgeM n KL II n KL III dn KL II dn KL III

-------9------i:3------i:5------0:4------i:e------0:5------':4------0:1-
10 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1
11 0.3 0.6 0.5
12 0.3 0.5 0.4
13 ·0.3 0.5 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1
14 0.2 £1.4 0.3
15 0.3 0.4 0.4
16 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1
17 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1
18 0.3 0.5 0.4 0.6 0.5 0.2 0.1
19 0.3 £1.5 0.4 0.6 0.5 £1.2 £1.1
20 0.3 £1.5 0.4 0~7 0.5 0.3 £1.1
21 0.3 0.4 0.3 0.7 0.5 0.4 0.1
22 0.3 0.5 0.4 1.3 0.6 0.9 0.2
23 0.3 0.5 £1.4 2.6 0.7 2.1 £1.3
24 0.2 0.4 0.3 1.8 0.6 1.4 0.3
25 0.20.3 £1.3 1.5 0.6 1.2 0.3
26 0.3 £1.5 0.4 1.7 0.6 1.3 0.2
27 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5 0.4 0.1
28 0.3 0.5 0.4 1.5 0.6 1.1 0.2
29 0.2 0.4 0.3 0.7 0.5 0.4 0.2
30 0.2 0.4 9.3 0.6 0.5 0.3 0.2
31 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.2

1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 0.3 0.2
======:================================:===:=====:=========x============
CEMIDDELD 0.3 0.5 0.4 '.8 0.4 0.5 £1.1
========================================================================
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Tabel 12.

~LA~IL!E HOFMANS, OVERZICHT VEN~ILATIEVCVDEN OVER DE MEE~~AGE~ ~ EISE~~

======================================================:=================
*VC~UTP~or. G r~g!uur]: ~ir.: 0,45 ~a~.: 0,81 ge~.: 0,63
*V~~~ME VA~ HE~ HUIS: 309 kut.~. * n (p2~ ~~.}

==================================================~=====================

r: G1'>a:: n KL II n KL III ~r KL II ~~ rL III
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VAN HET
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CONCLUSIES ill

Ais we de aevonden woerden voor het ventiletievoud verae1ijken
met de norme1e weerden voor n, die velaens lit. (19) voer hoek
en tussenwoninaen O,8 tot O,6 bedreaen, den zien we det het
ventiletieveud over de meetdeaen, bij aemidde1de vochtproduktie,
bij beide aezinnen leea te noemen is. De woninaen zijn,
aereleteerd een SVEN-normen, lekdicht (n<- O,5 hA -1), lit. (19).

Opaemerkt dient te worden det bij onze bouwkundiae inventerisetie
ven de woninaen bleek det er tussen de kezijnen en het metselwerk
ploetse1ijk kieren eenwezia weren. De berekende venti1etieveuden
op besis ven de aemeten hoae binnenvechtiaheid indiceren det de
inv10ed von de kieren op het venti1etieaedrea ven de woninaen ven
onderaeschikt be1ena is.

Om in beide aeve1len in de aunstiae k1imeetk1esse II te kamen is
(wes) een toeneme ven n neodzeke1ijk ven aemidde1d 25 tot 125 % .
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2.5. Koudebruggen

Onder een koudebrug versteat men dat' deel van een konstruktie,
dat een veel lagere oppervlaktetemperatuur heeft dan het overige
deel van de konstruktie.

Een koudebrug kan een gevolg zijn ven gebreken in de
a. deteillering (vorm)
b. uitvoering (meterieelgebruik)

Indien bijv. een beksteen en de spouw velt (een gebrek els gevolg
van de uitvoering) en de twee spouwbleden met elkear verbindt,
wordt de wermteweerstend R denig verminderd.
Oeze zogenaamde koudebruggen zijn de meest geschikte pleatsen,
wear oppervlaktekondensetie c.q. schimmelvorming optreden ken.

Een koudebrug is te kerekteriseren met de temperetuurfaktor
[2].

Topp - Te. -----
Ti - Te

wearin
lapp & oppervlaktetemperatuur binnenzijde
Tl • binnenluchttemperatuur
Te • buitenluchttemperatuur [K of gr. Celcius]

(3)

De berekende temperatuurfektor~rken afwijken van de werkelijke
temperatuurfaktor 1:. Oit is een gevolg van het feit, dat de
volgende drie faktoren niet in de berekening verdiskonteerd zijn:

a. thermische stratificatie.
b. dynemische temperatuureffekten.
c. strelingsuitwis5eling tU5sen vlakken in
hoeken.

Wil men deze faktoren in het rekenmodel meenemen, den ont5taat
een ingewikkeld en onpraktisch model [8].
Terwille ven de eenvoud is in onder5taande berekeningen gebruik
gemeekt van de (eerst)genoemde fonmule (3).Oe hiermee gepaard
geande onneuwkeurigheid accepteren wij.
Om toch in enige mete rekening te houden met de genoemde
faktoren. ken gesteld worden, det voor een koudebrug geldt:

(4)

(Woningen in klimeetklesse II, Ti • 16-20 C)
Voor vlakke wenden en bovenhoeken ken de norm minder streng zijn,
dan voor benedenhoeken.

Dpmerkin&en

1. Om over het onderwerp "Koudebruggen" tot zinnige uitspreken te
kamen, wordt een belangrijke vereenvoudiging ven de praktische
situatie als uitgengspunt genomen voor verdere beschouwing.
In de praktijk is sprake ven een dynamische situatie.
Temperaturen en luchtvochtigheden veranderen kontinu, weardoor
opsleg van warmte en vocht in de konstruktie pleatsvindt.
Opgeslegen wermte en vocht worden op een later tijdstip weer aan
de konstruktie onttrokken etc.



Omdet dit dynemische proces zeer moeilijk te kwentificeren is,
wordt gesteld det spreke is ven een stetioneire toestend. M.a.w.
er wordt venuit gegoan, dot temperaturen, luchtvochtigheden en
endere fektoren voor iedere efzonderlijke situetie konstant zijn.

2.Indien kondensetie optreedt, hoeft dit niet te betekenen, dot
er spreke is ven een koudebrug. Het ken zijn, det de
luchtvochtigheid denmate hoog is, dot hierin de oorzeek ven
optredende kondensetie ligt.(Zie vochtbelens)
In de beoordeling over het weI of niet eenwezig zijn een
koudebrug, dient men den oak de rendkondities ven de situetie mee
te nemen.

3.Voor het verkrijgen ven een indruk ven
luchtvochtigheidsverschillen tussen binnen
verwijzen we neer peregreef 2.1., dear
klimeatklessen een de orde.

de nonnale
en buiten

kamen de

Op besis ven [2] geven we hier een prognose ven de
buitenvochtigheid in Nederland met een kans ps 0,5.

label 13 Prognose buitenvochtigheid in Nederland, p-0,5.

PEAIOOE V~ .-£1 JAM

begin januari
begin februori

?,75 e 10
?,0 a 9,4

Ti [gr. C)
1B 22

AV [%]
40 66
36 60

Voor de in de woning voorkomende konstrukties
temperatuurtfaktoren bepaald. Zie tabel 14.

zijn de

lebel 14.0e temperatuurfaktoren voor de verschillende
konstruktietypen in de onderzochte woningen. Overgangsweerstanden
Ai - 0.13 en Ae = 0,04.

Konstruktietype

dubbelglas
enkelgles
spouwkonstruktie
met isoletie

driedubbelgles
voorzetwend

Al (m K/W)

0,2B6
0,1?2

1,53B
0,396
2,430

"C [-)

0,55
0,25

0,92
0,6?
0,95

Men ziet, det de drie gles-overgengen een
zijn ellemael koudebruggeni de kens op
pleetsen is groot.

< 0.?0 hebben.
kondensetie op

Oit
deze

Op ?/B jenuari en 5 februeri 19B? is een eentel metingen verricht
om eventueel eenwazige koudebruggen op te sporen. Hierbij werd de
volgende meetmethode gevolgd. len eerste ward buiten de waning de
netteboltemperetuur en de drogeboltemperetuur gemeten. Oeerne
werd in verschillende ruimtes de luchttemperetuur en de reletieve
vochtigheid aemeten (en evt. de nettebol- c.q.
droaeboltemperetuur). Bij elk glesvlek is vervolgens een eental
oppervlektetempereturen gemeten met een multimeter met
temperetuuropnemer (type FLUKE). De earste wearde die 10 sekonden
lena ward eengegeven op de displey ven de meter is genoteerd. Het
aeet om de volgende meetpunten per alesvlak (zie figuur 3):



)

1

-3'1-

1.g1asvlak midden
2.g1asvlak zijrand
3.g1asvlak hoek
4.naad kozijnooometselwerk
5.metselwerk onder vensterbank
6.metselwerk bij plint
7.metselwerk bij plint in hoek

figuur 3. De meetpunten met betrekking tot de
oppervlaktetemperatuur

De gemeten oppervlaktetemperaturen To,m werden vergeleken met de
voor de situatie geldende dauwpuntstemperaturen Td. Bovendien
werden de meetresultaten vergeleken met berekende
oppervlaktetemperaturen To,r. De gehanteerde methode resulteerde
in een grote hoeveelheid meetgegevens. Voor elke ruimte. waar
gemeten is, werd een meetstaat met aIle gegevens gemaakt. Ter
illustratie is hieronder een meetstaat gegeven.



Tabel 15.Meetstaat voor de woonkemer van de familie Hofmans met
betrekking tot de metingen verricht op 8 jenuari 1987.

Tdroog •
Tnat
Tdauw •

Datum: 5
5,8 C
7,1 C
5,3 C

Woning: fem. Hofmans
Buitenluchttemperatuur Volkel

eigen meting
nette-bol

Ruimte: woonkemer
Luchttemperetuur

Dauwpuntstemperatuur

Oppervlaktetemperaturen

Te =
Te •
Tn =

19,8 C
13,2 C
8,5 C

februari 1987

RV - 90 %

RV • 47 %

het meetresultaat
AIleen aon de

een T < Tdauw

Meetpunt Meetresultaat Rekenresulteet

Voorgevel 1 15,9 C 13,3-14,1 C
Voorgevel 2 14,0 C 13,3-14,1 C
Voorgevel 4 17,9 C 13,3-14,1 C
Voorgevel 6 13,8 C 18,6-18,7 C
Voorgevel 7 13,3 C 18,6-18,7 C
Achtergevel 1 15,5 C 13,3-14,1 C
Achtergevel 2 13,5 C 13,3-14,1 C
Achtergevel 5 16,7 C 18,6-18,7 C
Achtergevel 6 15,2 C 18,6-18,7 C
Achtergevel 7 13,5 C 18,6-18,7 C

Uit de meetgegevens konden de volgende konklusies worden getrokken:

CONCLUSIES (4)

1. Dp vrijwel geen enkele plaats onderschrijdt
de bijbehorende dauwpuntstemperatuur Tdauw.
zijkanten van de glasvlakken is enkele melen
gemeten.
2. De gemeten oppervlaktetemperaturen van het metselwerk ter
hoogte van de plint zijn vrijwel eltijd duidelijk lager (Treken 
Tmeet • 2 a 5 C) dan de berekende waarden. Dit verschil is een
gevolg van het feit, det ter plaetse de stilstaande luchtlaag
dikker is dan verondersteld.
3. De overige meetresultaten liggen altijd hoger dan de berekende
resultaten. Oit is voornamelijk te wijten aan het feit, dat
tijdens de metingen de verwarmingselementen aan stonden. Deze
elementen zijn opgesteld onder de meeste ramen, waar gemeten is.



HYPOTHESEN

Hieronder voIgt een eentel bere~eningen, die betre~~ing hebben op
de onderzochte bouw~onstru~tie en die een beter inzicht in de
situetie geven:

A.Oppervlektecondensetie.

Hypothese ,
Stel: Ti • 20 C en RV • 50 %.
Vreea Bij welke Te treedt kondensetie op op resp. enkelgles,
dubbelales en driedubbelgles en de spouw~onstruktie

Antwoord: Enkelgles Te - 5,3 C
Dubbelgles Te .. - 3,8 C
Driedubbelgles Te - - 12,4 C
Spouwkonstruktie Te - - 114 C

Hypothese 2
Stel: Ti .. 20 C en Te .. 2 C.
Vreea : Bij welke RV treedt kondensetie op op resp. enkelglas,
dubbelglas, driedubbelglas en de spouwkonstruktie.
Antwoord: Enkelgles RV .. 41 %

Dubbelgles RV - 60 %
Driedubbelglas RV = 69 %
Spouwkonstruktie RV • 92 %

Hypothese
5tel
Vreeg
Antwoord:

3
Ti .. 16 C en Te ..
zie Hypothese 2
En~elglas

Dubbelglas
Driedubbelglas
Spouw~onstruktie

2 C

RV • 50 %
AV • 66 "
RV • ?4 %
AV • 93 %

Hypothese
6tel
Vraaa
Antwoord:

4
Ti • 16 C en RV •
zie Hypothese 1
Enkelglas
Dubbelglas
Driedubbelglas
Spouwkonstruktie

50 "

Te 
Te - 
Te • 
Te .. -

2,1 C
?,1 C

15,5 C
114 C

B.lnNendige condensetie

Voor de eenwezige spouwkonstrtuktie is uitgerekend of bij
aemiddelde winteromstendigheden (Te • 2 C, RVbuiten - ?5 ")
inwendige kondensetie optreedt. Omdat onbekend is, of weI of nlet
een dempremmende leeg in de spouw is toegepest, is de berekening
voor beide mogelijkheden uitgevoerd.

Gegevens m.b.t. de berekeningen:

Berekening 1. Spouwkonstruktie met dempremmende leag.

Dpbouw: '1 em metselwerk
5 em isoletie

O.' mm pvc-folie
'1 em metselwerk

Ii.. 29
11-35
~ .. 2 E05

Z'" 18,1 E09
Z'" 9,9 E09
Z' .. 113 ,6 E09



Bere~ening 2. Spouw~onstru~tie zonder dampremmende leag.

Opbouw: 11 cm metselwer~

5 cm isoletie
0.5 em cementpleister ~ - 20

11 em metselwer~

Z' - 0.6 E09

Uit de berekeningen blijkt. det geen inwendige kondensetie
optreedt. zonder verder kommernteer wordt gewezen op wet in een
publiketie ven het W.T.C.B. verscheen [9]:
"De berekeningen hebben eangetoond. det voor
perementsmetselwerken niet voorzien ven een dempremmende
efwerking. zelfs voor een vrij werm en vochtig klimeet (RVbinnen
-65 %. Ti • 20 C):

- er geen jeerlijkse restcondensetie is.
- de drogingsmogelijkheden eenmerkelijk groter zijn. dan de
hoeveelheid kondensatie. die ken worden gevormd.
-de meximale hoeveelheid kondensetie die zich gedurende de gehele
koude periode kan ophopen veel kleiner is dan hetgeen tijdens
slagregen in het metselwerk ken dringen."

Tebel 16. De kens op oppervlektecondensetie of inwendige
condensetie bij verschillende binnentempereturen Ti en relatieve
vochtigheden RVi.

Konstruk tie

Enkelglas
Dubbelgles

Spouwmuur

Ti .. 16 C/RVi .. 50 %

condensetie mogelijk
condensetie evt.

mogelijk
geen condensatie
geen blijvende

inwendige condensatie

Ti .. 20 C/RVi .. 50 %

condensatie mogelijk
condensetie evt.

mogelijk
geen condensetie
geen blijvende

inwendige condens

Uit de genoemde meetresulteten en bovensteende berekeningen
blijkt. det de kweliteit ven de bouwkonstruktie ontwerptechnisch
voldoende is. De temperetuurfektoren zijn voldoende groot en op
gevoelige pleetsen (plinthoeken e.d.) is de temperetuur voldoende
hoog.

In de waning ven de femilie Coolen is een grote kest
gepleetst in de woonkemer tegen de binnenwend ven de
kopgevel. Uit een berekening blijkt. det bij een Te-2 C en
een Ti-20 op een oppervlek tussen de kest en de wend
condensetie ken optreden indien RVi>6B%. Indien de kest een
tientel centimeters ven de wend wardt gepleetst. zel er geen
geveer meer zijn voor condensetie.

CONCLUSIES ill

Gekonkludeerd ken worden det de vochtklechten niet een gevolg
zijn ven de bouwkonstruktie. meer weI ven tijdelijk hoge
luchtvochtigheden in de waning. Zie hiervoor de ondervindingen
met betrekking tot de vochtbelens.

Nogmaels wordt gewezen op het feit. det er in kop- en zijgevel
scheurvorming optred. Het is mogelijk. det de isolerende werking



ven de spouwvulling negetief beinvioed wordt door binnendringend
vocht, meer dit is o.i. niet eis extre vochtbron te zien. Dit
espekt is venwege tijdgebrek niet onderzocht.

De grootte yen de neden tussen de kozijnen ven de gepleatste
dubbele beglezingen en het metselwerk is ean de ruime
kent.Tochtverschijnselen kunnen worden voorkomen door het dichten
yen deze neden met tochtstrips of kit. Men dient weI te beseffen,
det door deze needefdichting extre eendecht zel moeten worden
besteed een ventiletie. Het meest ideele is om gebru1k te meken
ven een zwekke (geen tocht!),doch kontinue ventiletie. De
ventiletieroosters in de voor- en echtergevel (Deuerlueftung)
lijken hiervoor geschikt.
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figuur 4. Het d~pspanningsverloop in de spouwconstructie met
d~premmende laag, bij gemiddelde winteromstandigheden, volgens
berekening 1.

t

&~

-r; = 2J) C
c"

R~i= .5"0%
'110

&u.iltn

~ .. .tC

R.V.e,," 1s %

figuur 5. Ret dampspanningsverloop in de spouwconstructie zonder
dampremmende laag. bij gemiddelde winteromstandigheden. volgens
berekening 2.
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HOOFDSTUK ~ CDNCLUSIES EN AANBEVELINGEN

We herhalen hieronder de getrokken conclusies en geven daarna een
reeks aanbevelingen om te kamen tot een verbetering van het
binnenklimaat.

CONCLUSIES ill

We zien dat op basis van de gemeten waarden in de woonkemers
het binnenklimeat van de familie Coolen in de klasse III a
IV te rangschikken is en het binnen~limeat van de familie
Hofmans in de klasse III te rangschikken is. In beide
gevallen is er dus sprake van een relatief vochtig
binnenklimeat.

CONCLUSIES ill

Gerelateerd aan de literatuurbronnen is de vochtproduktie in
beide gevallen hoog te noemen. Huybregts stelt dat voor een gezin
van 4 personen de vochtproduktie meximeal 570 gr/uur bedraagt en
dat deze voor een gezin van 5 personen maximaal 700 gr/uur
bedragen ken [4]. Wolfs stelt de gemiddelde vochtproduktie van
een gezin van vier personen op 410 grfuur [5]. We vonden voor de
onderzochte woningen:

FAM. COOLEN: MINIMAAL 0,47, MAXIMAAL 0,80 EN GEMIDDELD 0,64
[kgfuurJ
FAM. HOFMANS: MINIMAAL 0,45, MAXIMAAL 0,81 EN GEMIDDELD 0,63
[kgfuurJ

Bezien we de produktieverdeling over 24-uur op basis van de
enquete. dan kunnen we het volgende opmerken:

-Bij de familie Coolen zien we over de 24 uren een nagenoeg
constant produktieverloop waarin 3 pieken optreden: van 8 tot 10
uur in de ochtend, men staat op. wast zich. ontbijt etc .• van
12 tot 14 uur. de middagpause van school, eten etC. en van 17 tot
19 uur, het avondeten etc ..

-Bij de familie Hofmans verloopt de produktie van 1 tot 7 uur
nagenceg constant. tU5sen 8 en 14 uur vertweevoudigt deze, er
zijn 4 "man" in huis. Na 14 uur is er weer een daling te zien tot
quasi het nochtnivo. Venaf 20 uur is er weer vee1 aktiviteit in
huis, de produktie is hoog.

CONCLUSIES ill

Als we de aevonden waarden voor het ventilatievoud vergelijken
met de normele waarden voor n, die volgens lit. (6) voor hcek
en tussenwoningen 0,8 tot 0,6 bedragen, dan zien we dat het
ventilatievoud over de meetdagen, bij gemiddelde vochtproduktie,
bij beide gezinnen laag te ncemen is. De woningen zijn,
gerelateerd aan SVEN-normen, lekdicht (n<- 0,5 h~-1), lit. (6).

Om in beide gevallen in de gunstige klimeatklasse lIte kamen is
(was) een toename van n noodzakelijk van gemiddeld 25 tot 125 % .

CONCLUSIES ill
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1. Op vrijwel geen enkele plaats onderschrijdt het meetresulteat
de bijbehorende dauwpuntstemperatuur Tdauw. AIleen aan de
zijkanten van de glesvlakken is enkele malen een T < Tdauw
gemeten.
2. De gemeten oppervlaktetemperaturen van het metselwerk ter
hoogte van de plint zijn vrijwel altijd duidelijk lager (Treken 
Tmeet = 2 a 5 C) dan de berekende waarden. Oit verschil is een
gevolg van het feit, dat ter plaatse de stilstaande luchtlaag
dikker is dan verondersteld.
3. De overige meetresultaten liggen altijd hoger dan de berekende
resulteten. Oit is voornamelijk te wijten aan het feit, dat
tijdens de metingen de verwarmingselementen aan stonden. Deze
elementen zijn opgesteld onder de meeste ramen, waar gemeten is.

ALGEMENE CONCLUSIE

Gekonkludeerd kan worden dat de vochtklachten niet een gevolg
zijn van de bouwkonstruktie. maar weI van tijdelijk hoge
luchtvochtigheden in de woning. Zie hiervoor de ondervindingen
met betrekking tot de vochtbalans.

AANBEVELINGEN

Het mag duidelijk zijn dat er in beide gevallen gestreefd zal
moeten worden naar een beperking van de hoeveelheid vocht c.q.
waterdamp in de woningen. Het verschil (Pi-Pe) zal gereduceerd
moeten worden om het binnenklimaat gunstiger te doen zijn. We
geven hieronder enkele eanbevelingen en zonodig een indruk van
het te behalen effect van de maatregelen die daaruit voort
vloeien.

-Volgens relatie 2. kan (Pi-Pe) gereduceerd worden door:
-het beperken van de vochtproduktie G.
-het vergroten van het ventilatievoud n.

We zullen beide aspekten per woning bespreken.

FAMILIE COOLEN

-We bevelen aan zowel een deugdelijke geiserafvoer te installeren
als een mechanische afzuiging in de keuken te installeren.
Hierdoor zal de hoeveelheid vocht die in de woning vrijkomt
aanzienlijk beperkt kunnen worden. We hebben ter indicatie enkele
berekeningen uitgevoerd.

De gemiddelde vochtproduktie zal gereduceerd kunnen worden van
0,64 tot 0,45 ka/uur. Uitgaande van het gemiddelde ventilatievoud
over de meetdagen van 0,4 [h A -1], kunnen we stellen dat de kans
dat de gunstige binnenklimaatklasse II bereikt zal kunnen worden
aanzienlijk toeneemt. Het resultaat van de berekeningen is in de
bijlage in tabelvorm weergegeven.

-We bevelen daarnaast ean de ventilatie van de woning de
vergroten. Het gemiddeld behaalde ventilatievoud 0.4 [h A -1] is
aan de lage kant. We bevelen aan aIle ruimten in de woning
KONTINU te ventileren en gedurende de tijd dat de vochtproduktie
erg hoog is, globaal van B uur in de ochtend tot na 10 uur,van 13
tot na 14 uur en van 17 uur tot na 19 uur (zie conclusie 2. en



grafiek 4) de ventilatie extra aandacht te geven. Dit laatste ken
o.a. geschieden door het aktiveren van een nog te installeren
mechenische afzuiging in de open keuken en het openen van een
extra raam in de ruimten wear het vocht geproduceerd wordt, naast
het consequent open houden yen de ventiletiesleuven, de z.g.n.
"Dauerlueftung".

We willen hierbij opmerken dat er bij een open keuken altijd
sprake meet zijn van de aanwezigheid van een mechanische
afzuigina!

FAMILIE I-IlFMANS

-We bevelen oak hier aan de ventiletie te vergroten.Het gemiddeld
behaalde ventilatievoud 0,4 is een de lage kant. We bevelen aan
aIle ruimten in de waning KONTlNU te ventileren en gedurende de
tijd dat de vochtproduktie erg hoog is, globaal yen 8 uur in de
ochtend tot na 14 uur en van 19 uur tot na 23 uur (zie conclusie
2. en grafiek 5) de ventilatie extra aandacht te geven. Dit
laatste kan dan o.a. geschieden door het ektiveren van de
afzuigkap in de keuken en het openen van een extra raam in de
ruimten waar de vochtproduktie plaatsvindt.

Het behoeft geen relaas dat men er altijd op dient toe te zien
dat de "Dauerlueftung" ook hier daadwerkelijk els Dauerlueftung
kan fungeren, zorg daarom dat de aangebrachte ventilatiesleuven
altijd geopend zijn.

Om een goede werking van de afzuigkap te kunnen garanderen dient
het filter dat hierin (veelal) aanwezig is herhaaldelijk
gecontroleerd te worden. Mocht het filter vuil zijn dan is
vervanging de enig zinnige remedie. We willen tot slot opmerken
dat een mechanische afzuiging (eventueel met warmte
terugwinning)de voorkeur heeft boven een afzuigkap.
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Aan:

M.P.Manders

Schildersbedrijf B.V.

Postbus 465

5700 Al HElMOND

Geachte Heel',

Afz.:

B.W.E. Projekt Mierlo

t.a.v.

J.Bookelman/B.Corneth

Verwerstraat 117

5612 fB EINDHOVEN

Eindhoven 19 januari 1987

De BOUWKUNDE WINKel EINDHOVEN stelt gedurende de maand januari van dit jaar een

onderzoek in naar de vochthuishouding in enkele woningen in de gemeente Mierlo.

Oit onderzoek geschiedt op verzoek van de bewoners van deze woningen. de praktische

uitvoering van het onderzoek berust in hoofdzaak bij ondergetekenden, twee studenten

aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit del' BOUWKUNDE, vakgroep Fysische

Aspekten van de Gebouwde Omgeving.

Het betreft eengezinswoningen uit het bestenrningsplan "NEERAKKERS" te Mierlo, welke

omstreeks 1975 gerealiseerd zijn in opdracht van de woningbouwver."EIGEN WONING"

eveneens uit Mierlo. De woningen zijn gesitueerd san de volgende straten: LISOODDE,

WATERMUNT.

Wij hebben van de bewoners vernomen dat Uw bedrijf de woningen circa twee jaar

geleden ten dele van dubbele beglazing heeft voorzien en tevens de woningen heeft

glftsoleerd d.m.v. thermisch isolerende sPouwvulling. Om in het e.e.a. voldoende inzicht te

verkrIJgen, Is het van belang dat wij de beschikking hebben over gedetallleerde gegevens

omtrent de toegepaste materialen en de toegepaste ultvoeringsmethoden (tekeningen &

aanvullende documentatle).

l&Iij willen U blj deze vriendelijk verzoeken ens de relevante gegevens te doen toekomen.

Wij hopen dat U spoedig op ons verzoek zult reageren en zeggen U blj voorbaat dank !

Alt.!wtI~,~.. ("/ef!""'sc( )
N~Gk IIitAlIldM:' 1ffJd,.. ilk.
4kJ;I,w'N~ ~ _ ~~ .

Met vriendelijke groaten,

J.A.M.Bookelman & H.G.M.Cometh
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