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VOCHTFRCBIJEET',l IN EB'T .!ONTNG rr:'E

ROCSENDAAI,

Ben onderzoek van de Bouw~~de-

winkel a~~ de Technische Hoge

school te Eindhoven

mei t85



De Bouwkundewinkel is eer- onderdeel van het Bureau Wetenschaps

·.'tinkels aan de Technische Hogeschool te Eindhoven.

Het onderzoek is gedaan in het leader va.Y1 pro j ectwerk bi j de af

deling Bouv~unde, vakgroej FAGO;

De THE aanv2..ard t geen aansprakeli jkheid voor schade aan nerso-

nen en zaken die voortvloeit uit de toenassing of net gebruik

va.~ resultaten van het verrichte onderzoek, behoudens in geval

va~l o9zet, grove schuld of grove nalatigheid van de THE of de

betrokken onderzoekers.



~ Inleiding

Via het Buro Wetenschapswinkels bereikte de BOl.nvkundewinkel

een aanvraag betreffende vochtproblemen in een flatapparte

ment te Roosendaal. De aanvraag v/erd ingedient door een

maatscha:9pelijk werker van het bUlJ.rthuis Kalsdonk namens

de bewoner.

Het probleem betreft vooral vochtoverlast op de slaapkamers.

Loslatend behang, rottende vloerbedekking, natte matrassen

en een rottende lattenbodem zijn de gevolgen. De bewoners

zelf hebben lichamelijke klachten die waarschijnlijk ook te

wijten zijn aan de hoge vochtigheidsgraad in de woning.

De vraagstelling luidde: Waar kornt het vocht vanda&~ ? En

wat zijn mogelijke oplossingen voor dit probleem?
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! Bou,.,:ku..11.di,ge si tU2,ti e

Het flatgeoouw, dat in 1953 is gerealiseerd, heeft een oost

west ori~ntatie. Het aD~artement waar het om ga?t is in het mid

den gesitueerd, op de e~rste verdieDing. De woning heeft daarom

twee gevels: ~~n OD de nocrdzijde en ~~n OD de zuidzijde. De

vloer grenst 8an een bersring die ruin geventileerd is, zode.t

de.ar slJrake is van bui teneono.i ties. De wening vvordt oe'lwond door

zeven nersonen.

In de woning zijn voeht~roblemen OT) de volpende nlRatsen (zie

tekening, bijlage 1):

Noord,Q"8vel: Oudersla.2.Dkamer (slev>:'Dk'?,mer 2): Voetctoverlast en 10s-

latend behang onder en 'ooven het r8.8m, in de hoel.:::en 'len o.e muren

~renzend aan de sevel; 1'1'-'+.\'-0-
.,l.._C-'-' u 'J_ vloerbedekldng; de kozijnen rotten;

de satrassen zijn nat en de lattenbodem van het bed rot en is

oeschimmeld. SlaaT)kQ~er 3: idem, exel. rottende lattenbodem.·

Keuken: niets bijzonders ziehtbaar.

Rond de afvoeroyening 'len de gevelkachel is O'j de muur vocht te

eonstateren. De vloer heaft hier en daar vochtDlekken. Douche en

,'/c: Geen overm2vtise voehtoverlE'.st te eonstateren.

O>J-:::emerkt kan 'Norden d2,t de ksmers in het algemeen met 2.fviasb~ov2,r

beha:'lg zi jn 'oe""ll8J;;:t. Di t kan '10 ehtopname cloor tee \'U?:0c1.8n -bemoei-

lijken erl. 28.1 het ontst2_-8n "tl::.n nie~(en in cle \Toch.ticheicl V2kn (Ie

rui~ten bevorderen.

Van de be,,':or~ers ,,",'erd ver·-1er ver:nomen dat in de stren,~e ';,,'inter vOom

"84- 'f:;5 op de c:cevels van s12.a--:kamers 2 en 3 ijsvorTling TJlaats

vond. Di t duicH OT) z~er 18. -'e 0-::r()erVl8,ktetemner2,turen.

Volp:ens de m2_atsehan~elijl-c vlerker en de bovenb1J_')rman heeft '~en

in de anc:ere a-::J-oartementen g~~n last vpn overm:~tiE, vocht. T;:en

'soont dan ook i'1. deze 8.'J'IartemBnten gemiddeld ":,,,et zO 'n drie 'Ier

sO~J.en, waccrdoor de vocl-:tnroduktie minder is. In het -:::eval van

een anr]eT'e livoning ','laar ool<: zeven Dersonen woonden V,,8,ren echter

66k vocht'DrOblemen. Na verhuizing van het gezin naar een kleine

re 'i'ioning elelers had men ::;een -?roblemen meer. Het betreffende

a-::J}J8.rtement 'Nerd ongek!1apt "iIaarna daar '.'feinig vochtoverlast rn.eer

was te eonstateren.

Ui teen door de E,emeente ?,eore;-aniseerde ver·sadering over toekom

stig onderhoud blijkt duidelijk dat de 2ndere, identieke flats

8.11en ernstige e:ebrel{en vertonen (zie bijla,se 2).
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Aanwezi"e vochturcduce:.."ende aD'"1araten

Er zi jn gevelkachel s in: Ouderslaal:)ka'TIer (slaaDkamer 2)

Slaaukarner 1

Grotere gaskachels in : ','Joon.1{amer

Keu~(en

De gevelkachels 'Noreen vrLiwel niet gebruikt vanwege de st&"1.k

die dan ontstaat~ Dit is nadelie in die zin dat reeds aan~ezig
vocht minder snel verda'TI~t en dat de on-pervlakte temperatuur

van de oui tem"landen lager wordt in wintersi tuaties, vlat condensa

tie in de hand werkt.

tilen kan zich afvra?:en of, indien de ~evelkachels wei ,,"orden ge

bruikt, vocht in het interieur wordt gestoten.

Voor de 'Jroduktie van '.'farm water is een geyser aanwezig in de

~euken. Deze heeft geen

Voor het gaskooktoestel

nabijheid aanwezig.

afvoer!

is eveneens geen afvoero~ening in de

*)
volgens mededeling van de bewoners

Ventilatie

Indien men de vereiste (volgens de modelbouvNerordening, zie

bijlage 5) en de aanwezige venti~atieopeningenvergelijkt ziet

men het volgende:

Tabel 0 Ventilatieopeningen,_kanalen eq. klenraamn:ies
2 aan'Nezig ( d..'TI ~ ) act-nv-Je zigvereist ~ dID )

2
kle:oraam (elm )

woonkarner 3,3 - -
slaankamer 1 1,2 - -
slaaulG?.mer 2 1 , 1 - 37,0

slaa1J~(amer 3 1,0 - -
keuken 2, 1 1,6

1 )
31 ,2

douche 4,2 1 ,2 -
'~'I; C 0,7 3, 1

2)' -
1): De aanvoer van lucht naar dit ventilatierooster 't.'ordt ge

hinderd door notten en pannen die olJ de kast ervoor staan.

2): Ret ventilatierooster van dei!C zit diehtgesli ")t met stof.

Geconstateerd ka.Y). worden dat de ventilatievoorzieningen ernstig

tekort schieten. Ook de aanvoer van lueht sehiet tekort. De deu

ren klemmen, waarschijnlijk ten"gevolge van voehtopname, zodat

via suleten en kieren moeilijk lueht kan worden aangevoerd.



Dr ~e luchtvochtigheid
~i;en kan via een theoretische formule de -Naterda.ID3Jconcentratie

en de R.V. berekenen. De formule luidt: (lit.3 en lit.5)

4

c. = c' +
1 e n.V

¢: vochtproduktie

c - :
1

c :e
n

V :

waterdamDconcentratie binnen

waterdam"oconcentratie bui ten (5°C)

ventilatievoud
3volume (180 m )

Om het aantal 1)e~('sonen vast te stellen dat de vioning volgens

ilenken & Voorschriften (lit. 1) kan bevvonen rel':ent men het aa.'I1.

tal Verblijfseenheden uit. Dit is voor de betreffende woning

vier. Men kan nu uitgaande V2n vier personen de zich theore

tisch instellende vochtigheid uitrekenen. Stel de vocht1)rodt~~

tie van vier nersonen met bijkomende aktiviteiten 09 6 tot

15 kg ner dag (lit.8). Dat is 250 tot 625 g gemiddeld ger uur.

Indien men voor 3 a 4 personen een ~roduktie van 300 g/uur acJ.n

neemt en voor de zeven nersonen die de woning werkelijk bewo

nen 600 g/uur, dan' heeft men redelijke waarden.

In tabel 1 zijn gegevens gebruikt die in de maanden januari 

maart kunnen gelden (lit.6, grafiek 4). In tabel 2 zijn geme

ten waarden ingevoerd (bijlage 3, meting 2).

Tabel 1 1 2

V= 180 m3 <P= 300 g/h ¢= 600 g/h
ventila- R.V. c. 'D Tcond R..V. c. n.

~cond1
3

~i 1
3

c 1

tievoud % Fa °c _-:, Fag/m /'0 glm c

0,4 55,5 9,60 1300 10 8 79,5 13,75 1861 16,4,
0,6 47,4 8,20 1110 8,5 63,5 10,99 1488 12,9
0,8 43,4 7,51 1017 7,2 55,5 9,60 1300 10,8
1 ,0 41,0 7,09 960 6,4 50,7 8,77 1187 9,5
1 ,5 37,8 6,54 885 5,2 44,2 7,65 1036 7,5
2,0 36,5 6,26 847 4,6 41,0 7,09 960 6,4
2,5 35,2 6,09 824 4,2 39, 1 6,76 915 5,7



Tabel 2 1 2

V= 180 m3 ¢= 300 g/h $= 600 g/h
ve:1.tila- R.V. c. "0. Teond R.V. e. "0. Teond1

3
~1 1: " 1

tievoud 5~ Pa °c C;~ g/ro3 Pa 0('g/m v

0,4 71,7 11,97 1609 14, 1 100 15,4 2070 18,1

0,6 68,7 10,58 1422 12,2 86,7 13,35 1795 15,8

0,8 64,2 9,89 1330 11 ,2 77,T 11 ,97 1609 lLl,2

1 ,0 61,5 9,47 1273 10,5 72,3 11 , 13 1496 13,0

1,5 57,9 8,92 1199 9,7 65,1 10,03 1348 11,4

2,0 56, 1 8,64 1164- 9,2 61,5 9,47 1272 10,5

2,5 55,0 8,47 1139 7,9 ,5;9,3 9, 13 1227 ,10,0

R.V.: relatieve vochtigheid

5

c.: ViaterdamDconeentratie binnen
1

p.: waterdamDSD~~~ingbinnen,' D.:
-1 - . "1

T' d: dauwlJuntstemneratuur,·con -- -

ei •R•T' : ei • 462 • 293
= c .• 452.291

1

eondensatietemneratuur

(tabel 1)

(t2.bel 2)

Gebruikte gegevens:
Tabel 1: bui ten: 5°C, c : 5,43.10-3kg/m3e

binnen: 20°C, c{= 17,3.10-3kg/m3 (max.e i )
Tabe:!_ 2: buiten: 15?C, e: 7,8.10-3kg/m3

binnen: 18°c, c~: 15,4.10-3kg/m3 (max.c.)
1 1
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(benadering)0,18 m2
K/N0,03 =

1 ,5

0,22---"-- +
1 , °

0,16
+

1 , °
Vloer: merk Nehobo:

OU0ervlaktecondensatie

De warmteweerst~~den v&~ de gevel en van de vloer zijn:

Gevel: spouv~uur:

3 cm afwerklaaF, 1 = 1,5 N/71K

16 cm 'ideaal' steen, ).. = 1,0 'l'fjmK

Afbeelding 1

Voor de overgangsweerstanden komt er bij de gevel bij:

0,13 + 0,04 = 0,17 m2K/W; dit zijn overgangsweerstanden voor

binnen en buiten.

Bij de vloer komt erbij:

0,13 + 0,13 = 0,26 m2K/N; dus tViee keer de overgaR'7S weerstand

die 'Nordt e:erelcenc1 voor o1'Jpervlakken die grenzen aan een bin-:

nenklimaat, omdat de vloer aan de onderzijde grenst aan de

berging.

De warmteweerstanden van lucht op lucht worden- dus:

Gevel: 0,39 + 0,17 = 0,56 m2K/W

Vloer: 0,18 + 0,26 = 0,44 m2K/W

De vloer -oestaat echter ui t holle stenen (afb.1). Het heeft dus

zin om de warmteweersta~d van de vloer met behul1'J van k-waar

den te be-palen om de irh"lomogene OpbOUVl van de vloer in rel<:ening

te brengen.(zie NEN 1068):
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maten in em

DO
DD

~~ 7 ~l---7~V-
i...--__2_2 t-

16

Afbeell'-ing 2

R1 : warmteweerstand in het midden van de steen

R
2

: vvarmtevveerstand aan de rand van de steen

R1 = 0,03
+

0,05
;= 2.0,17 = 0,41 m

2K/V'l
1 , 5 1 , °

R' = 0,03
+

0,16 = 0,18 m
2K/W2 1 ,5 1, °

k' 1 0, 14 0,08 + 2.,0,2 5,91 W/m2K= + =
0,22 0,41 + 0,26 0,18 + 0,26

Rl = 0,17 m.
2
K/N ( 0,26)

k"·
1 1,85 w/m2

K= =
0,22

0,14/0,41 + 0,08/0,18

Rl = 0,54 m2K/'N

+ 0,26

De gunstigste k-waarde mag worden aangenomen. Zoals echter wel

uit het grote verschil tussen k' en k" blijkt, zijn de gebruik

te formules sehattingsformules. De uitkomsten maken het aanne

melijk cat het verantwoord is om de oorsDronkelijk berel<::ende

waarde voor de warmteweerstand (0,44 m2
K/\V) te gebruiken.

0,04.

15 0,13 = 3,5 °c= --.
0,56

= 15 0,13 4,4 °c--. =
0,44

T
09P

= 16,5 °c
Vloer: AT = 1.0,13

over Hi

Wat is nu de o~pervlaktetemneratuuraan de binnenzijde van res

~eetievelijk de gevel en de vloer?

4T = I.R , Hi = 0,13; He=
Gevel: VolDens tabel 1:

AT R = 1.0,13over .
1
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T = 15,6
0

0
OlJp

Bij welke ve~tilatievouden treedt nu condensatie op?

Tabel 1: koloID 1: 11.= 0,0

kolom 2: n~ 0,4 (vloer)

R.== 1.0,13 =
1

17,3 °c
3 0__ .0,13 == 0,9 C

0,44

Nu~ volgens tabel 2:

Gevel: AT over

T ==opp
Vloer: AT n == 1.0,13 ==over h.

].

3
0,56

o.0,13 = 0,7 C

oT == 17,1 C
O"'0p

Condensatie treedt volgens tabel 2 op bij:

kolom ~: n== 0,0

kolom 2: n~ 0,5 (on zowel gevel als vloer)

Een meting in de nraktijksituatie van de onpervlaktetemperatu

ren heeft niet plaatsgevonden om twee redenen: Ten tijde v~n de

metingen was de b'...,i.i tenteml:')eratuur te hoog, wat tot gevolg heeft

d~t nauwelijks kans is 09 onpervl~(tecondensatie.De tweede re

den is c.J.at de infraroodmeter die voor deze meting nodig was, in

reparati.e· was.

De waarden die men in net algemeen voor de overgffi~gsweerstmlden

peoruikt zijn gemiddelde waarden. 0l:'J net midden van de w&~d zijn

het heel aannemelijlce vmarden. Plaatselijk :nLYillen grote afwijkin

gen optreden. Ben belangrijke factor daarin is de luchtsnelheid

lanzs het vlak (lit. 6, erafiek e). Ook de bewolkingsgraad is een

factor. Is de hemel onbewolkt bij nacht, d~~ kan dit leiden tot

extra afkoeling van het buitenoDlJerv12~. Dit heeft tot gevolg dat

de op'Jervlaktetemperatuur binnen lager 'sordt (lit. 6).

Aan de binnenzijde zal in de hoeken van de ruimte de overgangs

weerstand hoger zijn omdat in de hoeken de lucht vrijwel stil

staat en er minder straling optreedt. Ook dit heeft een lagere

09pervlaktetemperatuur ten gevolge.

In di t s'Pecifi eke &"eval is aan de noordzi j de, v·!elker gevel de

meeste vochtl:')roblemen te zien 5eeft, een grote kale vlakte aan

wezig. Hierdoor zijn hoge windsnelheden te verwachten on de ge

vel en dienten~evolge lage onpervlaktetemneraturen.binnen.
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Koudebrug; sehematiseh

T·1.

Nehobo

slaapkamer

20

maten in em

Afbeelding 3, vermoedelijk detail

0,11 017-+ +,-
1 , °

.0,13 = 5,3 °c

5°C:

tabel 1.2:
n= 0,7

Andere Ri in de hoek (lit.12)

ot.e= warmteoverdraehtsco~f

fiei~nt voor eonvectie

~s= idem voor straling

ct.= idem totaal
1

(j.. = ex. + eX
1 C S

ex. . = 2,6 + 0, 5 = 3 1 keal
l,mln .. 2

T
' m2h K

• 1 , 16 = 3, 60 .V/ m K

Ri = 0,28 m
2
K/d

Versehil R. IS: 0,28 - 0,13 =
1 0,15

~. 2
R1u= 0,37 + 0,15 = 0,52 m K/W

15 °b. T = •0, 28 = 8, 1 C
0,52

T.= 15°C, T = oOc:
1 @

Toup2= 6,9 C
-'- °T.= 20 C, T =

1. e
°ToPP2= 11,9 C;

0,37 m2K/N

tabel 1.2: n= 0,5

Rl~= 0,18
1 ,9

AT = 15
0,37

T.= 15°C, T = oOc:
1. @

Toup2= 9,7 C
.- ° °T.= 20 C, T = 5 C:

1 e
14 - ° .T . 2= ,I C; Zleonp
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Aanrezien in de hoek Ri groter dan 0, 13 m2
K/ii is, is ook

een berekening gemaakt met een hogere Ri-waarde. Uit beide

berekeningen blijkt dat condensatie zeer waarschijnlijk is.

In de keuken komt bovenstaand detail niet voor omdat de gevel

terugs-nringt. De berging loo-ot onder het balkon door. Daarom

komt de extra lage Top~2 niet voor. Bovendien is de invloed van

de wh~d OT) de ~<?:evel minder, zodat aan het bui tenoppervlak de

overgan~sweerstandenhO'0er zi jn. De oPTJervlaktetemneraturen aan

de binnenzijde zijn dus hO;:7er, wat de kans on condensatie klei

-[1 er maakt.
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! Wleet.'"J"egevens

De meetgegevens zlJn met behulu van thermohygrogr~fen en een

Dsychrometer verzameld. De psyc£lrometer mag als het meest nau'N

keurig 'ovorden beschouwd, daarom lcunnen de thermohygrografen ten

opzichte von de psychrometer Norden geijkt. De meetgegevens

zijn in dit geval later gecorrigeerd, wat wel tot problemen

leidde ten asnzien VDn de correcties (zie bijlage 3). Daarom

kan men geen al te absolute 'w8.3.rde hechten aa,Y1 d.e ge::;evens. Vast

gesteld kan '.'lel ',"!orden dat in de <,':oning hoge 'Jochtigheden heer

sen.> met kans 0'" cO:ldense.tie. Niet c1at de condensatietemr,eratu-

ren direct vvorden bereikt, daar "'laren de bui tentemY'Jeraturen

tehoog voor. Ret is echter mogelijk dat ze 's ne.chts zo laag wa

ren dat de o"1>ervlaktetemneraturen wel onder de de;LlIvpuntsterrrpera

turen kwamen. Dit is niet met zekerheid te zep,~en, omdat net ver

100D van de bui tentemneraturen ged'-.J.rende de meetneriode niet be

k:end is.

De D. 's li~Fen globaal
t. 1 '--' .... _.

25-3-'85: woonkamer

1-4-'85: 'Noonkamer

25-3-'85: slaap~&~er 1
1-4-'85: slaapkamer 3

tussen: (zie bijlaqen 3 en 4)

1141 Pa (17,5 0 C) en 1799 Pa (23°C)
1236 Pa (16,00C) en 1838 Pa (25°C)
851 Pa (13,5 0 C) en 1550 Pa (17°0)

1254 Pa (16,0°0) en 1701 Pa (17~50C)

met een nauwkeurigheid van ongeveer 20 Pa.

op basis daarvan liggen de

25-3-'85: woonkamer

1-4-'85: woonkamer

25-3-'85: slaaDkamer 1
1-4-'85: slaapkamer 3

dau':i1Juntstemneraturen tussen:

8,9°0 en 15,8 0 C
10,1°0 en 16,2°0

L1 7°0 13 ,..°0. , en, :J

10,3°0 en 15,0°0
met een nauVlkeurigheid van, zeg een halve 7raad. Extreme waar

den zijn niet inbegrenen.

De waarden die hierboven staa.YJ. zouden in ','dnterse omstandigheden

(T e= ca. 0°0) zeker tot onnervlaktecondensatie leiden. ~en kan

echter niet zonder meer aannemen dat dezelfde vochti,q::heden in

de winter in de '{Joning heersen. De vochtigheid binnenshuis heeft

namelijk een relatie (door ventilatie) met de vochtigheid bui

tensht'.is. In ivintersi tuaties is het vochtp:ehal te in de i':cning dus

lager. ( lit. 8)

De buitentemDeraturen die met de psychrometer gemeten zlJn, waren:

25-3-'85: 11,5°0 1-4-'85: 15,0°0 9-4-'85: 11,0°0



13

0,04)

O 1 < = 2,3°r.• , .,.j ~

(afb. 3)

T -?2 700 0,56-°iT}) 1- ._, .~

25-3-'05: s12.a-ok2.mer 1; hoelcaansluiting

A~, -_ 17 - 11,5 0 13 1 qOn""'_ ., = , .... v

0,37

De onnervlaktete~".neraturen bin;1.en 'liOrc:'en c'L~n:( Ri = 0, 13;

25-3-'85: ':!OOYL1c8,~'"er; :s:evel m' 23 - 11,5 01" 2,70 ;v''''AJ.: = . , j =
T

opp1
= 20,30C 0,56

1-4-'85: 'Noon}camer; .'O·evel AT = 25 - 15

condensatie 0'0. De

AT = 17,5 
0,37

dez~ omst2ndigheden treedt dus geen

1-4-' 85: s18,:;,:J}camer 3; ho elC;lGLYJ.sltli ting (:3.fb. 3)

15 .0,13 = 0,9°0

Onder

olJpervlaktetemDeraturen in de slaapk8..mers liggen echter cluide

lijk dichter bij de dauwpuntstemperaturen dan in de woonka..mer

het geval is. Voor de woonkamer zelden verschillen van res~ec

ti eveli jk 4, 5°C en 6, 5°C; voor beide slc;,a"lJlcamers geldt een
, '1 1 (.0(,verSCDl van ,0 v.

~ndere benadering o~"lJervlaktecon~ensatie

In slae.pkar':1.er liggen in de periode van 1-4- '85 tot 8-4-' 8 5 de

'Natero.amnsianningen t s nachts tussen ca. 1600 en 1700 Pa bij tem

"eraturen van 16,5 tot 19,5 °c. Voor de vloonkamer a-elc'en in (le

z2lfde 'Jeriode vochtigheden ven ca. 1500 tot 1700 Fa bij temlJe-

°raturen van 11,5 tot 22 G.

Deze meetgegevens komen overeen met ,~Le bincenvocr-ltigheden (theo

retisch vast~esteld) in tabel 2~2; daar is de binnentemneratuur

lE-:,oc l T = 15°C). ?'!~en kan nu stellen dat het ventilatievoud ine
ciie 'Jeriod.e tussen 0,6 en 1,0 18£, als ('i.e 28-D;f"enomen vocht'Oroduk-

tie v:m 6000-/h correct is.
'---;/

Ui tgaande van deze ventilatievouc.en en van be1)8.alr'1.e vochtp'"ehal-

tes buiten kan men met behulp V3n de formule op pagina 4 de

d8.uVryUntstem"er2.turen be'9alen. Tevens lean :nen de on'Dervle.ktete:n

'1eraturen O'D verschillende vlakken en met verschillende R. ts
l

(voor zO'Nel de l"oeken als voor 8idden op het vla1\:, zie D. 10)

be'D8.1en.
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Tabel 3
T.= 1;:;°,... n = 0,6 n = 0,8l '.' v

Te R.V. c C. "D. Td
c. TJ. 'i'e J, l J

-l
_l 3 'l -d

°c et~ :;:-/i:l -' g;/m-.J Pa °c ,,,/T:l Pa °e

1 0 90 4,36 9,92 1334 '11 ,2 8,53 1147 9,0
'2 5 85 5,81 11 ,37 1529 13,3 q of, 1342 'i 1, .3.-' t -" ".-'

3 10 85 7,99 13,55 1822 16, C' 12, 16 1635 14, 3

rr C. TJ. T
1 ,0e l 'l d n =0(' g/m3 Pa °cv

1 ° 7,69 '1°34 7,5
.,

2 5 9, 14 1229 10,0
.3 10 11 ,32 1522 13,2

~abel 4 T 1* T *" rp *° IT) 001J\)3 oOD92
T.= 18°e ° 'c ,...

e1. 'oJ

IRi(mc'K/W 0,13 0,28 0,13 0,28 0,13 0,28

1 oU e 13,8 10,9 12,7 9,5 11 ,7 8,3
2 5°C 15,0 1? c 14,2 I 11 )8 13,4 11 ,0.- , ..'

3 10°C 16, 1 1,11 ,8 15,6 14,2 15,2 13,7
,

Op'l)ervlaktecondensatie treeSt 0'0 bij:

n =
bi-i

u

0,6 en Hj = 0,13 0'0 oljpervlak 3 en oil)e::.~vlak 2 (koudebrug)
0'.....1----

T = 10 c.e
0,28 :

als n = 0,6 OD alle onnerv12kl{en

als n = o,e 09 onnervlak 3 bij Te= 100 e en on on1Jervla~ 2 (koude

brug)

als n = 1,0 ner~ens.

In slaank2,mer 3 is de si tuatie kri ti scher d:c~n in de woonkamer,

omdat de binnentemperaturen lager zijn bij ongeveer dezelfde

vochtigheden.
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BetNonersgedrag

Zoals gezegd mag ~en twijfelen aan voldoende gebruik v&~ de ?e

velkachels in de slaaDkamers. Zeker is d8t stoken, in combina

tie met regelmatig ventileren, kan helDen om het vochtnrobleem

OD te lossen.

Naar eigen ze·:gen va..n de bewoners ventileert men overvloedig. De

buurman ka..n dit bevestigen: De ra~en staan volgens hem bijna al

tijd open (Ook aan de achterzijde = de noord7evel?).

Als men overdag echter overvloedig ventileert k&~ dit tot gevolg

hebben dat de gevel en de vloer aan de bi:~~enzijde flink afkoe~

len. Stel nu dat men's nachts niet ventileert, dus op ti,jdsti-p

Den dat de vochtproduktie het hoogst is (in de slaa9k amers), dan

is de kans op opnervlaktecondensatie op de afgekoelde construc

ties vrij groot. Uiteraard is hier sprake van wintersituaties.

Om dit te voorkomen is een continue ventilatie te prefereren.
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~ Conclusies

Er is geen sDrake V2n re~endoorslag zezien het vochtDatroon. De

meet~e~evens zelf zijn niet voldoende om aan te tonen dat onner

vla·~(tecondensati e o::>treedt, mede omde,t d.e metin,qen in een rela

tief warme DeTiocie zijn ,s:edaan. 'Jel -:,'C>wshetvocht nog duidelijk

zichtbaar.

Ondanks een grote vochtDrodQ~tie en slechte ventilatievoorzie

ning-en in de keuken zijn daar geen vochtnroblemen. "Naarschijn

lijk wordt er vrij continu geventileerd met het kle~raam9je.

In comoinatie met de hO,c~ere temneraturen vam','epe het koken en de

daar a':'.nwezige kachel, is het voorstelbaar dat'de kans oIJ over

matige condensatie lcleiner is da..Y1 in de' slao.Dkamers. Bovel'ldien

is er een balkon , welke de kew{en afschermt van de felle wind

en waardoor de koudebrug die bij de slaapkamers wel bestaat hier

(gelQ~kig) ontbreekt.

Er zijn slechte mogelijkheden tot continue ventilatie in de

slaankamers. In slaa~kamer 2 is wel een kle~raam a8nwezig, dat

zou men's nachts onen lcunnen zetten~ In slaa'l)kamer 3 is geen

kle~raam, noch een kachel.

Overdag ventileren en's nachts niet kan averechts werken, om

dat in de s18a-pkemers 's nachts de vochtnroduktie -plaatsvindt.

Door de ventilatie' koelt de ruimte, zeker als niet verwarmd

wordt, en de constructies eveneens, zodat de o-ppervlaktetemnera

turen lager worden. 's Nachts kan dan condensatie -plaatsvinden.

Niet stoken zorgt troUV'l2nS van zich zelf voor lac-ere o'8'Jervlak

tetemperaturen.

De bewoning van het appartement door zeV?TI -personen heeft zeker

consequenties voor de vochtigheid in de ,,'-'oning. De meetgegevens

duiden op hoge vochtigheden en ook een berekening wijst hierop.

De cevels er:. vooral de vloer hebben laze 'N8.rmte'i-leerst~mc1en. Hier

door wordt de invloed va..Y1 de overgangsweerst2~denop de onnervlak

tetemperaturen binnen groter. In hoeken, waar de lucht in rust

is ontstaan vochtnlekken door hoge overpangsweerstanden aan de

binnenzijde. De wind, die bij de noordgevel van een grote o-pen

vlakte aan komt waaien, zorgt voor la~e overF8ngsweerstanden 'bLu

ten en dus lage oJDervlaktetemneraturen binnen. Deze gevel worcit

bovendien ~einig door de zon beschenen.

De lage Harmteweerst&~d van de vloer is verder van bel&~g omdat

in de berging eronder vrijwel buitencondities heersen.

-1 Het vermoeden best2.at eJ.at di t l-<:le'Y)raarn biJ'na niet .rrebruikt ',"orr1t- c.... l' _.......... •
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~ AanDevelinpen

De 8eest effectieve maatre€el die men ~aarschijnlij1c lean nemen

is het isoleren V8.,n zowel c.e""-evel als de vloe::.'. Di t Jean men het

beste aan de buitenzijde res~ectievelijk de onderzijde doen, zo

Qonig dat d~ koudebrug wordt in~esloten. Doet men dit niet, dan

kan meer vocht in de hoek bij de koudebrug condenseren, omdat

dezelfde hoeveelheid vocht on een Kleiner o'ypervlak,'il conden-

sere~'l.

Ven",er is het nuttig ventil8.tieroosters aan te breT~f';en, zoG.at

continue ventilatie mo.c:-elijk wordt. Vi ter3,ard moet de toevoer

van lucht gegarandeerd zijn. Toevoer0 0 eningen ten behoeve v~n

ventilatie in de badka:nerdeur en,le-deur ontbreken. Het aanbren-

gen V2.n dergelijke oneningen kan zorgen dat de vocht'lroduktie

zich beter over de ruiElten k811. versnreiden. Ve::itilatiemogelijk

heden in a~dere ruimten helpen mee de vochtigheid te verlagen.

Aan bestaande roosters mankeert ook nogal 'Nat. In de '-Ie is l1et

rooster verst09t en in de douche voldoet het niet aan de normen.

In de keQ~en is het rooster te klein en het zit on een onzeluk

kige ~laats, met obstakels ervoor. Geen onening is daar, waar

ventilatie nodig is, namelijk bij het 5askoo~toestel.

Ventilatie en stookgedrag kunnen ',':ellicht verbeterd 'norden. sto

\<en in c.e slaanka.rners, rninc'!.e-z' 'lentileren overclag, en meer '.s nachts

is a8n te bevelen. D2.artoe kan men he~ ·oeste v'ntilatieroosters

1
',,..,

.l~ de kozijnen a~nbrengen• In slaankamer 3 zou een k~c~el nuttig

zijn.

In de keQ1{en kan men het beste rook- en luct:t2.fvoeren a2.nbrengen

(voor zeyser, res~ectievelijk kooklucht). Maar, zoals gezegd, hier

zijn geen erote vochtproblemen geconstateerd, ~us een eerste ver

eiste is het niet.
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Voorstel voor het aanbrenrzen van isolatie
+-1 + +t-

6 1°,5· 6 10,5

houtwoleementplaat

50 nun, ;t= 0,10

slaapkamer

5

20

maten in em

---m .. --.. ------~
.Lopp3 .

1m

berging

- ··~·_·--·--··-··--·-·-·-····l

Nehobo - I

Polystyreen

40 mm, A= 0,035
pleisterlaag,

glasvezel ver

sterkt, 15 mm,

.:t= 0,93

Afbeelding 4

0,50

De wannte weerstanden worden:

b d 0,04Isolatielaag uitenwan: R =~__
0,035

H t 1 t 1 t R __ 0,05 -_. ou wo eerr..en p aa :
0,10

+ 0,015 =
0,93

m2K/W

21,16 m K/N

R i = 0, 13 m2K/ N :

Ronn1 = 0,56 + 1,16 = 1,72
Ropp2= 0,37 + 1,16 = 1,53

Ro~n3= 0,44 + 0,50 = 0,94

RoPp2= 0,37 + 0,15 + 1,16 = 1,68
RoPp3= 0,44 + 0,15 + 0,50 = 1,09

T.= 150e, T = oOe:l . e
TODU1 = 13,90 C

TO~~2= 13,7°e
TOP;3= 12,90 e



Condensatie treedt

(zie tabel 1.2)

01')n.1: n< 0,4

01yo.2: n< 0,4

olJ"'9.3; n< 0,4

on bij de volgende ventilatievouden:

opp.2: n< 0,4

oyp.3: n= 0,4

19

Het is dUidelijk aat de k2ns on condensatie nihil is. Uit het

re::-ul t2.at blijkt het belang van isoleren, zeker VS.?1 de kouc:.e

bTug. Helaas is het aanbrengen ,.ran i:?013.tie 2.an de -('ui ten2i j(~e

vrij duur.
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WS::unenvattine;

Ret onderzochte a~~artement is OD de eerste verdiening van het

flatgebouw ~esitueerd. Bronder bevindt ziche~n berging, waar

buitenconclities heersen. In de sla8-8kamers aan de koude ncordee

vel is vochtoverlast. De ~uren zijn vochtig in de hoeken en de

vloer is nat.

De ",-,etingen vii j zen nit dat inderQ8.3.c. ho{';e 'lochtighe,"le:' in de

verschillende ruimten aanwezig zijn. Ook een berekening wijst in

die riehting. In deze berekening wordt uit?egaan v~n een niet

al te hoge vochtnroduktie die peldt veor zeve~ nersonen.

Ten aanzien van de o'luervlaktetemneraturen van-de Eevel en vleer

aan de binnenzijde is het aannemelijk te ma~cen dat ze laag zijn.

Factoren die hierin meesyelen zijn: de lage ~armteweerstanden

van zO',"o.'81 gevel als vloer; de '",ind die 'et ho!""e snelheid 0"') de

.;cevel blaast; vveinie: zonbestraling V8D de noerdEevel; de 8.ar:i;e

zigheid van een koucleorug bij de aansluiting V8n Eevel envloer

en de koude ber,?ing onder de vloer. lttiver cijfeTI:1atig kcl.n"en

met de !'leetgegevens eehter geen oD:gervlaktecoridensatie aantonen.

Dit komt mede door de te hoge buitente'T,","",eraturen ten tijde van

de metingen.

Ventilatie gebeurt 'lmarschi jnli jk veoral overdag, met als gevolg

af'koeling vc,n de c'onstruetie aan de binnenzijde. Bij voeht"9roduk

tie's nachts in de slaa?kamers, is er een grotere k&~s op con

densatie.

Ventilatie0geningen en roosters zijn volpens de modelbou~n!eror

dening niet toereikend. Continu ventileren 00rdt daarom niet be-

vorderd.

Gesr;ookt wordt er in de slaa,}~c8}ners wasTschilnlijk v.,;ei~.rdg. In

slaa-·Jkamer 3 is het niet mogelijk, omc1at er Eeen kachel aElTIwezig

is. Ook dit werkt condensatie in de hand.

Al met al zijn eGn redelij~c aantal factoren aan te wijzen die on

pervlaktecondensatie kunnen veroorzaken. Vloer en gevel isoleren

en het aanbrengen V8,n ventilatieroosters in d.e sla?;Jka",ers lean

veel verbeteren. r,leer stoken en continuer ventileren is as,nte

bevelen. Daartoe zou men in slaanlcamer 3 een kachel kunnen plaat

sen. Andere verbeteringen betreffen: de afvoeren in'iiC en douche

en het aanbrengen van rook- en llichtafvoeren in de keQ~en.
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Overzic:nt van de ruimten van de '.'toning:

ruimte oD"Pervlakte ( m2 )

wo on};: am er 17,8

slaaDka":1er 1 12,0

slaa"91<:arner 2 10,9

slaa:?kamer 3 10,0

keuken 8, 1

douche 2,2

we 1,0

gang (- m.k. ) 7,0

Totaal 69,0

46,2
··31,2

28,3

26,0

21 , 1

5,6
2,5

18,8

179,7

24
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Bi ila' e 2

Sa;,1envattin,q V2.Yl de veryaclerinp over Groot Onderhoud d. rI. 1-4-' b 5

De in 1953 gebouwde flats, waar het vochtonderzoek betrekkin~ on

heeft, zijn beste~;d om in drie tot vier jaar te worden gereno

veerd. De ver:!aclerir~g ':;<:'..s bedoeld als eerste a2.nze",. voor het over

les:- met de 'cevvoners. Ben defini tieve d2,tum. '18.-;1. ui tvoering kon men

eC.bter niet noemen, van werce overheidsingrijnen, na·:.r men zei.

Dit hield in dat de overheid niet het contincent had toegewezen

'.vat men in eerste instantie h2~d ver'iiacht. Dec:;-emee-c:te, de ei 1:-:(;

:1.aar en (Ieheerder van (i.e flats, hooryt toch 0"') e.en zo snel mop,e

1i:ike uitvoering van het uroject en wel in het-cader van werkge

legenheidsprojecten.

Bet woord 'renoveren' wat hierboven is p-ebezigd is eigenlijk niet

juist. Ret juiste woord is 'groat onderhoud'. Dit houdt in dat

men 30% van de stichtL'1.gskosten van eer1 nieUiN te 'couwen wOir~ingwet

woning mag ui tgeven. Men mo et dan nog de no diR"e andere rep:els in

acht nemen.

0':1 de verfl"adering stelde men van'. de huidige toestand de vol.r-ende

hoofd.Dunten vast:

Ret metselv:erk is bar·slecht.

- De kozijnen zijnslecht.

De betonnen plint in de souterrain is slecht.

Over de toestand van de daken is nog onvoldoende bekend.

De vol·"-"enc:. hers "elvF rkz2.amheden stel6.e ne':1 voor:

- Al net voegwerk vervangen.

Alle kozi.inen vervangen door har~!houten kozijnen. Eventueel k&'1.

men dan ook dikker hout georv.iken zodat men dubbel ,e::las ~-<a.'1. ai..:m

bren~·ten. In ieder 7eva-~ brengt men ventilatiesleuven aan.

Ret is mo::, eli j:{ om de borstwering van de woonkamers te verho;;:en.

Dit laat men aan een collectieve beslissing over.

- Renarati e van de '110 er va.'1. he t souterrain.

De al~emene rioleri~g vernieuwen.

De riolering van de afzonderlijke woningen vernieuwen.

- De toiletten vervangen.

Het lavet vervangen door een doucr~ebak. :Oi t lmmt te staa.'1. 0,'

een huurverho~ing.

Scheuren re~areren in w&'1.den en nlafonds.

Bi~~endeuren die rneer dan 7 ~~ krom zijn vervangen.

Hanz- en sl1...Citwerk vernieuwen.
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- Een nieuw keuJ-::enblolc aanbrengen.

Onderkastjes en bovenkastjes a&~brengen. Dit valt onder geriefs

ve:c-:)etering.

De ~ehele elektriscje installatie nazien.

Verschui yen van Driori tei ten binEen deze o!soY;~:r:.ing zijn mogeli .jk.

Het is dan ool..:: de bedoeling dat de bewoners hier 'Ji tS'Jra~-{en over

gel-an doen.

Nog enkele 0 Dmerkinpen: SO!"O.;-:-_ige 'Nerkzaarnheden kunEen leiden tot

huurverho s-ingen. I-lier dien t terdege rekening te 'Norden eehouden

met de wens(:~n van de indi ,rid'},ele be'."!oners. Een 8.nc1ere o':!merking

betreft d~ nabijgelesen sDoorlijn. Ten eerste worden wat het ge

luidniveau betreft nag metingen verricht, en ten tweede rijst de

vraag in hoeverre de trillingen veroorzaakt door de treinen in~

vloed heeben gehad OP de bouwklmdige toest::md van de flats.



Bijlage 3

Meting 1 0..0.. 25-3-'85 met de ~syehrometer

Tdb: droge bol temlJerat1..1_ur

T • natte bol temneratuurnb·
¢ R.V.
e waterd~upeoneentratie

u waterdampspanning

Toond : eondensatietemperatuur

12 Ul.lr Tdb T ~ e p T'
onb < oond

°c C ~ g/m-' Fa °c
binnen, gang 20,1 14,5 54,7 9,50 1287 10,7

20,6 15 , 1 55,7 9,97 1352 11 ,4

buiten 12,C 8,0 57,5 6, 13 807
11 ,6 7,6 57,0 5,92 779
11,4 7,6 58,5 6,00 789
11 ,2 7,4 58,0 5,88 772

Meting 2 ' " 1-4-'85c..a.

12 uur Tdb
rp ~ e p Teond-nb

°c °c 01 g/m3 Fa °c70

binnen, -sang 17,8 14,2 67,5 10,24 1376 11 ,7
18,0 14,2 66,2 10,17 1367 11 ,6

buiten 15,0 11 ,0 61,4 7,87 1047
14,8 10,8 60,0 7,60 1010

'cerging, onder 13,5 11,2 76,6 8,96 1186
de 'i:oning 13,4 11 ,4 78,4 9, 11 1206

binnen, deuren 16,0 13,0 71,4 9,72 1298 10,8
gang ouen

binnen, deuren 17,4 13,8 67,2 9,96 1336 11 ,3
P"8nfl gesloten 17,4 14,2 71,0 10,52 1411 12, 1.;::) '-...'

17,8 14,2 67,5 10,24 1376 11 ,7
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Keting 3 d.d. 9-4-'85

11 uur Tdb T~b ~ c u 'J:ocond
°c °c % g/m 3 Fa C

binnen, gang 16,8 12,6 61,0 2.,72 -1168 9,3
17,2 12,8 61,0 8,93 1197 9,3

deuren ga.."1g oDen:

slaankamer 1 15,4 11 ,8 66,5 8,74 1164 9,2
15,4 11 ,6 65,0 8,54 1138 8,9
15,7 12,0 65,0 8,70 1160 9,2

slaank::1.l'1ler 2 16,2 13,8 78,5 10,82 1446 12,4
16,4 14,0 77,0 10,75 1437 12,4

slaankamer 3 15, 1 12,2 71,5 9,22 1228 10,0

15,4 12,2 70,0 9, 19 1225 10,0
16,0 12,8 70,0 9,53 1273 10,5

woonkarner 18,0 13,8 63,5 9,75 1311 11 ,°
19,0 14,0 57,0 9,29 1253 10,3

buiten 11, 1 8,7 74,0 7,45 978
11_,0 8,5 73,0 7,41 972

berging, onder 11 ,2 8,6, 73,0 7,40 972
de 'Noning 11 ,4 8,8 72,0 7,39 971

11 ,5 8,8 72,0 7,44 978

28



29

Correcties V;3-1'1 de ,r,eet.so:egevens va.:r.. de ther:nohvproPT2.fen !:let be

hUlp van de Dsychroseter

9-4-'85 tem"geratuur verschil met

alles in °c psychrometer gangtemperatuur

VJoonkamer 18 , 5 18,5 - 17,0 = +1,5

slaa!;lkc"'.,;.'1ler 1 15,4 15,4 - 17,0 = -1,6

slaavk20mer 3 15,4 15,4 - 17,0 = -1,6

alles in °c

w.k. 25-3-'85

Vi. k • 1-4-' 85

sl.k.25-3-'85

sl.k. 1-4-'85

ijktemgeTatuur temner8,tuur thermo-

!ls~rchrometer hygrograaf correctie

20,3 + 1 ,5 = 21,8 24 -2

17,9 + 1 , 5 = '19,4 23 -3,5
20,:> - 1 ,6 = 18,9 18,5 +0,5

18,0 - 1 ,6 = 16,4 16 +0,5

9-4-'85 R.V. verschi1 met
8.11es in ~; \JsychrOI:le t er R.V. gang

'NO onka'1ler 57 57 - 61 = -4
slaa7Jl<:amer 1 65 66 - 61 = +5
slaapkamer 3 70 70 - 61 = +9

alles in " R.V. !;lsychrorneter R.V. hygro,o:raaf correctie~~o

Vl .1c . 25-3-'85 55 4 = 51 44 +7
w.k. 1-4-'t\5 67 - 4 = 63 55 +8
sl.k.25-3-'85 55 .;- 5 = 60 60 0
sl.k. 1-4-'85 67 + 9 = 76 75 +1
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Bi jla.;::-e 5

Vereiste ventilatievoorzieningen

TABEL 6 Luchtververslng In rulmten van tot bewonlng bestemde gebOuwen
(behoort bij artikel 113, lid 1)

Rulmte Luchtververslng

34

Hoofdwoonkamer

Overige kamers

Keuken of kookruimte in
een woning of wooneen
heid die geen deel uitmaakt
van noch in open verbinding
staat met andere ruimte(n)

Keuken of kookruimte in
een woning die deel uit
maakt van of in open ver
binding staat met andere
ruimte(n)

Kookgelegenheid in een
wooneenheid die deel uit
maakt van of in open ver
binding staat met een an
dere ruimte

Privaat

Badruimte, wasruimte,
droogruimte, of een com
binatie van deze ruimten

Luchtverversing gelijk aan de totale luchtverversing van
de overige kamers, doch min. 0,021 mJ/s; de lucht
verversing behoeft niet meer te zijn dan 0,042 mJ/s.

~ 0,001 mJ/s per m2 vloeroppervlakte doch minimaal
~ 0,007 mJ/s.

? 0,021 mJ/s indien vloeroppervlakte ~ 10m2

? 0,028 mJ/s indien vloeroppervlakte > 10m2

~ 0.042 mJ/s')

~ 0,001 mJ/s per m2 vloeroppervlakte van de kookgele
genheid en de ruimte waarvan de kookgelegenheid deel
uitmaakt of waarmee deze in open verbinding staat,
doch minimaal 0,014 mJ/s en maximaal 0,028 mJ/s.')

? 0,007 mJ/s

~ 0,014 mJ/s

Badruimte in combinatie ? 0,014 mJ/s
met privaat

Bergkast, bergruimte, berg
plaats, kelder of zolder met
een oppervlakte
> 1,5 m2 en een hoogte
> 2m

Gemeenschappelijk trappe
huis, gemeenschappelijke
gang

Opslagruimte voor vuil

Liftkooi

~ 0,001 mJ/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum
van 0,007 mJ/s

ten minste 1 x de ruimte-inhoud per uur

~ 0,1 m3/s

~ 0,001 mJ/s per persoon

') Voor daze ruimte(n) Is mechanische luchtverversing vereis1, zie artikel 113. lid 3.

170 146 Suppl.



Bijlage 6

e De verzadigde waterdampspanning Ps in lf/az2lIIax

g/1113 TelllpooC ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 .7 ,8 ,9

39,56 ·35 5627 5657 5688 5720 5752 5784 5816 5848 5880 5912
37,54 34 5323 5352 5381 5412 5443 5472 5503 5533 5564 5595
35,62 33 5033 5061 5090 5118 5146 5176 5205 5234 5264 5293
33,77 . 32 4757 4785 4812 4838 4866 4893 4921 4949 4977 5005
32,02 31 4496 4521 4546 4573 4598 4625 4650 4677 4704 4730
30,34 30 4245. 4270 4294 4319 4344 4369 4393 1+418 4443 4469
28,73 29 4007 4031 4054 4078 4102 4125 4149 4173 4197 4221
27,21 28 3782 3803 3826 3848 3871 3893 3915 3939 3962- 3984
25,75 27 3567 3588 3610 3630 3651 3674 3695 3716 3738 3760
24,36 26 3363 3383 3403 3423 3443 3463 3484 3504 3530 3546
23,05 25 3169 3188 3207 3226 3246 3264 3284 3303 3323 3343
21,78 24 2985 3003 3022 3040 3058 3076 3095 3114 3132 3151
20,55 23 2811 2828 2844 2861 2879 2896 2915 2932 2949 2967
19,43 22 2645 2661 ' 2677 2693 2710 2727 2744 2760 2778 2793
18,35 21 2488 2504 2518 2535 2549 2565 2581 2597 2613 2629
17,28 20 2340 2353 2368 2382 2397 241'2 2428 2442 2457 2473
16,30 19 2198 2212 2225 2240 2253 2268 2281 2296 2310 2325
15,37 18 2065 2077 2090 2104 2117 2130 2144 2157 2170 2184
14,47 17 J938 1950 1962 1978 1988 2001 2014 2026 2034 2052
13,65 16 1818 ,830 1842 1854 1866 187§ 1890 1902 1914 1926
12,85 15 1706 1717 1728 1739 1750 1761 1773 1784 1796 .1808
12,07 14 1599 1609 1619 1630 1641 1651 1662 1673 1684 1696
11,35 13 1498 1507 1518 1527 1538 1547 1558 1569 1578 1589
10,65 12 1403 1413 142.2 1431 1441 1450 1459 1469 1478 1489
10,01 11 1313 1321 1331 1339 1349 1358 1366 1375 1;85 1;9·l
9,40 10 1229 1237 1245 1253 1262 1270 1278 1287 1295 1305
8,82 9 1148 1156 1164 1172 1179 1187 1195 1203 1212 12.20
8,27 8 1072 1080 1087 1095 1103 1110 -1118 1126 1132 ;140
7,76 7 1002 1008 1016 1023 1.030 1036 1044 1051 1059 1066
7,28 6 935 942 948 955 962 968 975 982 988 995
6,83 5 872 879 884 891 898 903 910 916 923 928
€,40 4 814 819 826 831 836 843 848 855 860 867
5,99 3 758 763 768 775 780 786 791 796 .' 802 808
5,59 2 706 711 716 722 727 732 736 742 747 752
5,21 1 657 661 667 671 676 681 685 691 696 701
4,84 + 0 011 615 620 624 628 633 637 64; 647 652
4,84 - 0 611 605 600 596 591 587 581 576 572 567
4,48 - 1 563 557 553 548 544 539 535 531 525 521
4,14 - 2 517 513 508 504 500 496 492 488 484 480
3,82 - 3 476 472 468 464 460 456 452 ItJ+8 444 440
3,53 - 4 437 1t33 429 425 423 419 1t15 412 408 404
3,26 - 5 401 397 395 391 388 384 381 377 375 371
3,01 - 6 368 365 361 359 356 352 349 347 344 340
2,77 - 7 337 335 332 329 327 323 320 317 315 312
2,55 - 8 309 307 304 301 299 296 293 291 288 285
2,34 - 9 283 281 279 276 273 271 269 267 264 261
2,15 -10 260 257 255 252 251 248 245 244 241 240
1,98 -1'1 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219
1,82 -12 217 215 213 211 209 207 205 204 201 200
1,67 -13 199 196 195 193 191 189 188 185 184 183
1,53 -14 181 179 177 176 175 173 171 169 168 167
1,41 -15 165 164 163 160 159 157 156 155 153 152
1,29 -16 151 149 148 147 145 144 143 141 14-0 139
1,18 -17 137 136 135 133 132 131 129 128 127 125
1,08 -18 124 124 123 121 120 119 117 116 116 115
0,99 -19 113 112 111 111 109 108 107 105 105 104
0,90 -20 103 101 101 100 98,7 98,7 97,4-' 96,0 94,7 94,7
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Foto's
• t •

Foto 1, voorgevel flatgebouw (zuid)

Foto 2, kozijn in slaapkamer 3

-
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FQto 3, vochtaanslag in slaapkamer 2

Foto 4, vochtaanslag in slaapkamer 2
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