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VOCHTPROBLEMEN
IN EEN WONING

TE GELDROP

De Bouwkundewinkel is een van de acht Wetenschaps
winkels aan de Technische Hogeschool te Eindhoven.
Dit ondeLzoek is gedaan in het kadeL van pLOject
weLk biJ de ardeling Bouwkunde t vakgLoep FAGO.

De THE aanvaaLdt geen aanspLakelijkheid VOOL
schade aan peLsonen en zaken die vooLtvloeien uit
de toepassing or het gebLuik van Lesultaten van
het veLLichte ondeLzoek t behoudens in geval van
opzet t gLove schuld or gLove nalatigheid van de
THE or de ondeLzoekeLs.
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Uochtproblemen in een woning te Geldrop

SAMENUATTINa

Dit rapport is een weergave van een onderzoek
naar de aard van vochtproblemen in een woning te
Geldrop, met als doel hiervoor enkele aanbeve
lingen te geven ter vermindering of voorkoming
van de vochtklachten.
Bij het onderzoek zijn de luchtvochtigheid ten
opzichte van de temperatuur en enkele oppervlakte
temperaturen gemeten.
Na verwerking van de meetgegevens resulteerde dit
in een extra vochtproductie vanuit de kruipruimte
en een extra vochtproductie door bewoning.Ter
voorkoming c.q. vermindering van de vochtproble
men dienen beide vochtproducties verminderd dan
wel voorkomen te worden.

Met dit onderzoek en middels dit rapport is
tracht om met beperkte apparatuur de oorzaak
oorzaken te vinden die tot vochtproblemen in
woning te Geldrop leiden.
Bij dit onderzoek konden niet al onze waarneming
en , door het ontbreken van tijd en apparatuur
worden getoetst.
Toch menen wij dat dit rapport enige duidelijk
heid verschaft omtrent de aard van het vochtpro
bleem.

UOCHT (22 mei 1986)
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Uochtp~oblemen in Ben woning te Geld~op

INlEIDING

In het kade~ van het p~ojektwe~k bij de afdeling
Bouwkunde , vakg~oep FAGD is Ben aanv~aag be
t~effende vochtp~oblemen in een woning te Geld~op

bij de Bouwkundewinkel behandeld.
De aanv~age~ de Hee~ Peete~s , Reinoudlaan 193 te
Geld~op klaagt als gevolg van een vochtige woning
ove~ zwa~te schimmels op mu~en, witte schimmels
op meubilai~ en insekten in voedingswaa~. Uit
nav~aag doo~ bovengenoemde bleek dat buu~tbewo

ne~s klachten van dezelfde aa~d hadden. Dit was
voo~ de aanv~age~ de ~eden om te p~ocede~en met
de woningbouwve~eniging "Goed Wonen", D~. Cuy
pe~slaan 86 te Eindhoven. Het doo~ de aanv~age~

ingeschakelde advocatenkantoo~ M~. P~insen te
Eindhoven stelde vast dat : "De woning geen bouw
technische geb~eken ve~toont en dat een oplossing
van het p~obleem in de handen van de bewone~ is
gelegen."
Tevens ve~klaa~de het kantoo~ dat zij beLeid was
op Kosten van diegene die ongelijk bliJkt te
hebben, een onpa~tijdige de~de (b.v. TND) te
laten onde~zoeken of de klacht , zoals de bewone~

beweeLt , ve~oo~zaakt wo~dt doo~ vochtdoo~slag

van buitenaf.
Nav~aag bij TND lee~de dat een nade~ onde~zoek Fl
~OOO,- a FL 5000,- zou gaan kosten, een bed~ag

dat de aanv~age~ niet kon opb~engen, waa~na hij
een ve~zoek tot nade~ onde~zoek indiende bij het
Bu~eau Wetenschapswinkels aan de Technische Hoge
school te Eindhoven.
Onde~zoek naa~ de aa~d van het vocht we~d naast
fysische waa~nemingen met behulp van een the~mo

hyg~ogLaaf, psych~omete~ en een multimete~ ve~

~icht in ve~schillende ve~t~ekken in de woning.
Om de meet~esultaten goed te kunnen inte~p~e

te~en we~d een gelijkwaaLdig onde~zoek in Ben
ande~e woning ve~~icht.
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1 .

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

INLEIDENDE BEGRIPPEN .L UAKTERMEN EN SYMBOLEN

Daar van een deel van de doelgroep • waarvoor dit
rapport is geschreven niet verwacht mag worden
dat zij enige relevante kennis van de bij het
probleem behorende bouwfysica bezit worden
enkele begrippen nader toegelicht.
Woorden aangeduid met (-) worden. om de tekst
leesbaar te houden. in 1.2. toegelicht.
Waar twee r ..... J zijn opgenomen betreft het een:

- Literatuurverwijzing opgenomen in hoofdstuk 8.1
in geval van cijfers.

- Tekening\grafiekverwijzing opgenomen in de bij
lagen in geval van RomiJnse cijfers.

- Correspondenties opgenomen in de bijlagen in
geval van letters.

1.1. Uachtprablemen

Uochtproblemen kunnen door verschillende oorzaken
ontstaan te weten:
1) Bouwvocht
2) Optrekkend vocht
3) Condensatie vocht
~) Uochtproductie door bewoning
5) Doorslaand vocht
6) Uochtige kruipruimten
7) Bouwfouten
8) Te geringe ventilatie

veel water
aanmaken van

de woning de
een verhoogde

1.1.1.

1.1.2.

Bouwvocht
Daar het bouwen gepaard gaat met
gebruik • voor bijvoorbeeld het
beton cement en gips. bezit
eerste twee jaar na de oplevering
vochtconcentratie.
Deze "tijdelijke" verhoogde vochtconcentratie kan
aanleiding geven tot vochtproblemen in de con
structie. die zich vaak uit aan de oppervlakken
van de betreffende bouwdelen.

Optrekkend vocht
Optrekkend vocht • is vocht dat door de construc
tie ( meestal fundering ) opgenomen wordt als ge
volg van aanraking met een vochtige of natte
ondergrond en door capillaire werking van het
materiaal naar boven wordt getransporteerd.
Het optrekkend vocht uit zich vlak boven het
vloerniveau aan de oppervlakken van de wanden.
In oude woningen met Ben gemetselde fundering en
een houten vloerbalklaag kan dit schade geven
aan de in de muur opgelegde balkkoppen door rot
ting. Door de hedendaagse toepassing van betonnen
funderingen speelt dit probleem nauwelijks.

UOCHT (22 mei 1986) - 2 -



1.1.3.

Vochtproblemen in een woning te Geldrop

Condensatie vocht
Lucht bevat altijd een hoeveelheid vocht. Des te
hoger de temperatuur van de lucht des te meer
vocht de lucht kan bevatten.
Daar in het algemeen de lucht binnenshuis meer
vocht bevat in absolute zin. dan de lucht bui
tenshuis zal er een vochttransport. als gevolg
van dit dampdrukverschil • van binnen naar buiten
plaats vinden.
In de scheidende constructie zal. door het ver
schil van binnen- en buitentemperatuur een
temperatuurgradient aanwezig zijn.
Nu bestaat de mogeliJkheid dat de vochtstroom in
de constructie ergens gaat condenseren doordat de
vochtstroom een te lage temperatuur ontmoet.
Condensatie treedt dus op wanneer de parti~le

dampdruk Pw C.) bij verlaging van de temperatuur
de verzadigingsdruk Ps c.) bereikt.
De temperatuur waarbij Pw - Ps noemt men het
dauwpunt Td (.)
Ligt dit dauwpunt aan de oppervlakte van de con
structie ( bijvoorbeeld enkel glas ) dan spreekt
men van oppervlakte condensatie.
Oppervlaktecondensatie wordt dus bepaald door de
oppervlaktetemperatuur van de constructie en door
de dampdruk binnen.

1.1.~. Vochtproductie door bewoning
Bewoners produceren zDwel indirect als direct
vocht.

Indirecte vochtbronnsn:
- Ademen
- Transpireren

Directs vochtbronnsn
- Koken

Wassen
Was Drogen
Afwassen
Douchen en Baden
Planten
Dweilen
Geiser zander afvoer

VOCHT (22 mei 1986) - 3 -



Uochtproblemen in een woning te Geldrop

1.1.5. Doorslaand vocht
Doorslaand vocht onstaat ten gevolge van regen
doorslag. De spouw moet voorkomen dat het regen
water door horizontaal transport de binnenruimte
kan bereiken. De spouw dient er voor om het het
doorgeslagen vocht door middel van ventilatie C
als waterdamp ) en door middel van de open stoot
voegen C als water) af te voeren.
Open stootvoegen of ventilatieroosters die ver
stopt ziJn met vuil en\of valspecie kunnen Ben
slechte waterCdamp) afvoer tot gevolg hebben,
waardoor er een transport naar de woning toe kan
plaats vinden.
Uerbindingen tussen het binnen en buitenspouwblad
ten gevolge van verkeerdCe) Cuitgevoerde) details
mortel of steen resten in de spouw kunnen een
vochtbrug doen ontstaan, waardoor er ook een
vochttransport naar de woning toe kan plaatsvin
den.

1.1.6. Uochtige kruipruimten
Kruipruimten die een min of meer vochtig aanvoe
lende bodem hebben of kruipruimten die vaak
blank staan hebben een zeer hoge relatieve
vochtigheid RU C-).
Hierdoor onstaat een dampdruk verschil tussen de
kruipruimte en de woning. BiJ een hogere dampdruk
in de kruipruimte, kan door een open verbinding
vocht de woning binnen dringen.
Open verbindingen kunnen ziJn:
kruipruimte luiken , meterkasten met leidingdoor
voeren en in mindere mate aansluitingen tussen
vloeren en wanden.

( 1 J Luchtvochtigheidsverhoging in de woning ten ge
volge van een hoge luchtvochtigheid in de kruip
ruimte kan door middel van drie transportmecha
nismen plaatsvinden.

1) Dampd1FFusie.
2) Cap111air vachttranspart.
3) Luchttranspart.

DampdiFFusie
Uochttransport door diffusie is verwaarloosbaar.

Capilla1r vachttranspart
Capillair vochttransport kan aIleen via de funde
ring plaatsvinden. In 6.3.2 zal Juist blijken dat
dit zeer onwaarschiJnliJk is.

Luchttranspart
Een luchtstroom van de kruipruimte naar de woning
kan aIleen ontstaan indien aan de volgende drie
voorwaarden wordt voldaan:

A) De kruipruimte heeft Ben open verbinding met
de buitenlucht,

B) Er ziJn luchtlekken tussen de kruipruimte en
de woning,

UOCHT (22 mel 1986) - ~ -



Uochtproblemen in een woning te Geldrop

C) Er heerst een drukverschil tussen de kruip
ruimte en de woning.

ad.A)
Kruipruimten moeten door middel van
roosters geventi1eerd worden. zodat
voorwaarden meesta1 wordt voldaan.

venti1atie
aan deze

ad.B)
Lucht1ekken tussen kruipruimte en woning kunnen
ontstaan door 1eiding doorvoeren • aans1uitingen
tussen v10eren en wanden. kruipruimte1uiken en
door de v10er zelf.
De grootte hiervan is afhanke1ijk van het gekozen
v10ersysteem en de uitvoering en kan door een
combinatie van een opblaasproef en een zogenaamde
"traces-gas"-meting bepaa1d worden.

ad.C)
Drukverschil1en kunnen door een drietal oorzaken
ontstaan:
1) SchDorstBBneffekt
2) MechanischB afzuiging
3) -.lind

Schoorsteeneffect
Drukverschi11en zijn tijdens het stookseizoen al
tijd aanwezig.
Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten
veroorzaakt een hydrostatisch drukverschil.
De wijze waarop dit drukverschil zich over de ge
vels zal verdelen • hangt af van de verdeling van
de verschillende luchtlekken over de ruimte.

Drukverde1ing over de
gevel bij evenredige
1ekverde1ing over de
hoogte.
naar ( 1 J

Drukverde1ing over de
gevel ; het grootste
1ek bevindt zich bo
ven.
naar [ 1 J

De basis hierbij is steeds • dat de 1ucht die ten
gevolge van de onderdruk binnenstroomt. a1s ge
vo1g van de overdruk weer naar buiten moet stro
men.
Het drukverschil aldus r 1 J wordt bij benadering
gegeven door de volgende formule:

P -p -S-h-AT • waarin :
T

UDCHT (22 mei 1986) - 5 -



1.1.7.

1.1.8.

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

P - hydrostatisch drukverschi1
F - dichtheid van lucht (circa 1.2 kg./m3)
g - gravitatieversnelling (circa 9.8 m/s2)
h - hoogte beschouwde ruimte of gebouw em)
T - gemiddelde waarde van binnen- en buiten

temperatuur (K)
~T - temperatuurverschil tussen binnen en buiten

(K)

Bij een Ti - 20 C (- 293 K)
Te - 0 C (- 273 K)

geeft dit een drukverschil van 5 Pa.

Mechan1schs afzu1g1ng
Een mechanische afzuiging kan een onderdruk in de
woning veroorzaken.
Deze drukken blijken in de praktijk (verwaar
loosbaar ) klein te zijn.
Hoe groter de 1uchtdichtheid van de woning des te
"groter" de onderdruk kan zijn.

Winddruk
Ten gevolge van de wind ontstaan Lend een gebouw
onder en bovendrukken.
Daar in de regel de onderdruk een groter
oppervlak bestrijkt dan de bovendruk zal in de
woning een onderdruk ontstaan.

De afzonderlijke invloeden geven gesommeerd de
totale onderdruk in de woning weer.

Bouwfouten
Uerschillende vochtproblemen kunnen ontstaan door
bouwfouten. Uoorbeelden hiervan zijn: puin in de
spouw , open verbindingen met de kruipruimte en
koude bruggen (-)

Uentilatie
Een verkeerde ventilatie door de bewoner of een
bouwfout kan aanleiding geven tot vochtproblemen
( bijvoorbeeld condensatie ), doordat niet ge
noeg vocht afgevoerd kan worden.
Uerbeterde venti1atie voorzieningen a1 of niet
mechanisch moeten dan tot een oplossing leiden.

UOCHT (22 mei 1986) - 6 -



Uochtproblemen in een woning te Geldrop

1.2. U.rklaring :i!!! sumbolsn

Pw - De parti~le dampdruk.
De hoeveelheid vocht die de lucht bij een
bepaalde temperatuurkan bevatten.

Ps - De verzadigings dampdruk.
De maximale hoeveelheid vocht die de
lucht bij een bepaalde temperatuur kan
bevatten.

TD - Dauwpuntstemperatuur.
De dauwpuntstemperatuur is die tempera
tuur waarbij de parti~le dampdruk van de
in de lucht aanwezige waterdamp gelijk is
aan de verzadigingsdampdruk behorende bij
die temperatuur.

RU - De Relatieve Uochtigheid - PwlPs.
De Relatieve Uochtigheid geeft geen
indicatie van de hoeveelheid vocht in
de lucht.

DB - Droge-Bol-temperatuur.
De droge-Bol-temperatuur is de tempera
tuur van de lucht.

NB - Natte-Bol-temperatuur.
De Natte-Bol-temperatuur is de tempera
tuur waarbij evenwicht met de lucht
vochtigheid wordt bereikt.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Usrklaring ~ vaktsrmen

Koudebruggen.
Constructieonderdelen die van binnen uit gezien
ten gevolge van een lagere warmteweerstand een
lagere temperatuur hebben dan de omgevende con
structie, waardoor gevaar voor condensatie kan
optreden of vochtbruggen kunnen ontstaan.
( bijvoorbeeld volledig opgelegde vloeren en
doorgaande lateien ).

a--Btrische KOIldebruggen
Een koudebrug die zich manifesteerd ten gevolge
van een afkoelend buiten oppervlak dat veel
groter is dan het opwarmend binnenoppervlak.

UOCHT (22 mei 1986) - 7 -



2.

2.1.

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

TOEGEPASTE FORMULES

Ci - Ce + -2- , waarin:
n·U

Ci - waterdampconcentratie binnen
Ce - waterdampconcentratie buiten
G - vochtproduktie (g)
U - volume (Ckub.Jm)
n - ventilatievoud

( g/Ckub.Jm )
( g/Ckub. Jm )

2.2. C

C
RU
Cmax.

- RU_ • Cmax. , waarin:
100

- waterdampconcentratie (g/Ckub.Jm)
- relatieve vochtigheid (%)
- maximale waterdampconcentratie bij gege-

ven temperatuur. (g/Ckub.Jm)

2.3. R - d/A , waarin:

R - warmteweerstand (Cvierk.JmK/W)
d - dikte (m)
~ - warmtegeleidingscoerricient. (W/mK)

2.Li. q AT/R , waarin:

q - warmtestroomdichtheid. (W/Cvierk.Jm)
AT - temperatuurverschil (K or °c )
R - warmteweerstand (Cvierk.JmK/W)

2.5. Tp Te
Ti - Te

6R
R tot.

waarin:

Tp - temperatuur op plaats p
Te - buitentemperatuur
Ti - binnentemperatuur
AR = warmteweerstand van buiten tot en met p
R tot.- Totale warmteweerstand van de construc-

tie.

UOCHT (22 mei 1986) - 8 -



3.

Uochtproblemen in Ben woning te Geldrop

PROBLEEMSTELLING

De heer en mevrouw Peeters wonende in de Reinoud
laan 193 te Geldrop klagen over vocht en schimmel
plekken in de woning.
Schimmelplekken komen voor in de keuken c.q. eet
kamer. de douche • de buitenmuur achter de kast
en in de slaapkamer achter de gordijnen.
Uerder zijn er klachten over witte uitslag op
meubilair en enkele kamerdeuren en "witte en
zwarte beestjes in het voedsel" dat in de keuken
kastjes en in het voorportaaltje van het toilet
staat.
De vochtklachten namen toe bij langdurige regen
periodes. Condensatie op de ruiten treed aan de
voorgevel vaker en intensiever op.
Uerder is de televisie door corrosie van onder
delen al enkele keren uitgevallen.
Navraag door de heer Peeters bij buurtbewoners
brachten soortgelijke klachten aan het licht:

- Uocht en schimmelverming in de deuche de
slaapkamers en de huiskamer.

- Uocht en stank in de hal.
- Muffe Kasten.

[A,B,C] Dit was veor de heer Peeters aanleiding om tegen
de weningbeuwvereniging "Geed Wenen" te procede
ren. Daar het advekatenkantoer Mr. Prinsen de
heer Peeters in het engelijk stelde en een nader
onderzeek niet deer de heer Peeters. in geval
hij in het engelijk gesteld zeu werden, betaald
kon werden • diende hij een aanvraag bij de
Beuwkundewinkel in.

UDCHT (22 me! 1986) - 9 -
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Uochtproblemen in een woning te Geldrop

METHODE VAN ONDERZOEK

In het onderzoek zijn, ten bate van een goede
interpretatie twee woningen betrokken te weten:

- De woning van de aanvrager , de familie Peeters
Reinoudlaan 193 te Geldrop.

- De woning van de familie Eijkemans
Reinoudlaan 209 te Geldrop.

Beide woningen zijn in 1973 opgeleverd

Bau~kund1Re situ.tie

De woning van de familie Peeters is een ~~nge

zins-KQP-woning met de voorgevel op het Noorden.
De woning is (zie tekening nr. I & II ) opgebouwd
uit:

Een began. grand:
- Entree

Eetkamer
Keuken
Gang
Portaal
Toilet
Woonkamer

Een eerste verdieping:
- Overloop

Ouderslaapkamer
Badkamer
Centrale Uerwarmings hok
Hal
Twee kinderslaapkamers

De fundering is uitgevoerd in grindbeton. Een
detail hiervan met de aansluitingen van de andere
constructie onderdelen is te zien op tekening
nr. III. De wand- en vloerelementen zijn 160 mm
dik en samengesteld uit grindbeton, waarvan de
wandelementen nog eens voorzien zijn van 1 mm
spuitwerk .
De dakelementen zijn eveneens 160mm dik en samen
gesteld uit grindbeton , met daarop een dakbedek
king en ~O mm isolatie, aldus het bestek. De
dakbedekking is in 1985 geheel vernieuwd.
De buitenmuur van de kopgevel is volgens het
bestek van binnen naar buiten als voIgt samenge
steld:

- 1mm. Spuitwerk
- 160 mm. Grindbeton
- 15mm Polystyreen
- 65mm Luchtspouw
- 100mm Baksteen

UOCHT (22 mei 1986) - 10 -



Uochtproblemen in een woning te Geldrop

De voor en achtergevel bestaan uit een grote pui
waarvan de borstwering van binnen naar buiten
als voIgt samengesteld is:

- 3.2mm
- 1 laag
- 30mm

19mm

Lakboard
Plasticfolie
Polystyreen
Luchtspouw
Uurenhouten gepotdekselde delen

~.2.

De woning van de familie Eijkemans is gelijk aan
die van de familie Peeters met de uitzondering
dat de woning, die ongeveer 1 meter lager is
gelegen dan de woning van de Fam. Peeters. een
riJtJes woning is in plaats van een kopwoning en
de plattegrond liJnsymmetrisch is aan de woning
van de familie Peeters.

De waarnemingen zijn hieronder per familie en per
vertrek beschreven:

~.2.1. ram!l!e Peeters
Gezinssamenstelling:
- Twee volwassenen:

- Een klein kind.
- Een baby.
- Twee honden.

Man werkt volledige dagen.
Urouw is thuis.

Entree
- Muffe vochtige geur.
- 2and in kruipruimte voelt zeer vochtig aan.

Eetkamer
- Ramen van enkel glas zijn beslagen.

Schimmelplek in de hoek van plafond , voorgevel
en buitenmuur ( zie tekening nr. IU ).
Centrale verwarming onder raam staat open.
Constructie onder raam bestaat uit een borstwe
ring zoals beschreven onder punt ~.1.

Keukan
Open keuken

- Uentilatierooster onder plafond tegen de wand
van het toilet. Rooster staat altiJd open •
behalve tijdens het koken. Dan wordt de lucht
mechanisch afgezogen door middel van een wasem
kap.
Uentilatiekanaal zuigt goed af.
Klachten over "zwarte en witte beestjes" in het
voedsel ( meel etcetera ) dat in de keuken
kastjes bewaard wordt.
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Uochtproblemen in een woning te Geldrop

Uoorportaal toilet
- Witte uitslag op binnenkant van de deur tussen

gang en voorportaal.
Klachten over "zwarte en witte beestjes" in het
voedsel dat in de legkast bewaard wordt.

Woonkamer
- Schimmelplekken op ongeveer 200mm boven vloer

niveau op de buitenmuur. De plekken zitten
achter een grote kast , die een open achterwand
heert.
Soms "witte uitslag" op het hout van de bank.
Te1evisie is a1 enke1e keren uitgeva1len door
corrosie.Aldus de ram. Peeters.
De televisie staat voor de woning scheidende
wand van de woonkamer met het toilet en het
voorportaal van de buren.
Thermostaat staat op 18°C
De heer Peeters heert ze1r door midde1 van een
schuirpui de woonkamer van de andere vertrekken
gescheiden.

Trap
- Open trap

In het trapgat hangen twee droogrekken met was
te drogen ( 1uiers ).

HooFdslaapkamer
- Raam staat "a1tijd" behalve als het regent

open.
Ruiten van enke1 glas ziJn beslagen.
Plaatverwarming onder raam is "altijd" uit.
Schimmelplek achter gordijn op borstwering.

Badkamer
- Zwarte schimmel op de muur.

De wanden zijn al verschillende keren met latex
overgeverrd.
Plaatverwarming op een hoogte van ongeveer 1100
mm tegen de muur van het centrale verwarmings
hokstaat aan.
Ligbad.
Uentilatierooster boven verwarming en onder
plarond staat "altijd" open.
Ruime kier onder badkamer deur.
Wasmachine tegen slaapkamermuur
Per dag worden gemiddeld twee trommels gewas
sen. Het centrirugeren gebeurt door de wasma
chine zelr ( automaat ).

Centrale Uer~armings hok
- Geiser.
- Bergruimte.

UOCHT (22 mei 1986) - 12 -



~.2.2.

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

Kinderkamer
- Geen condens op de ramen ( enkel glas ).
- Radiator is uit.

Babykamer
- Geen condens op de ramen ( enkel glas ).
- Kamer wordt '5 middags verwarmd.

Buitenkant van de ~Dning

Aan de buitenkant van de woning viel op dat de
voegen van het metselwerk ter plaatse van de
verdiepingsvloer duidelijk donkerder zagen dan
de overige voegen.
Uerder konden er geen kruipruimteventilatie
roosters gevonden worden.
De bewoners vertelden ens dat deze ontbraken.

ramilia EiJkamans
De riJtJes~Dning van de familie E~kemans is circa
1 meter lager gelegen dan de woning van de fami
lie Peeters.

Gezinssamenstelling:
- Twee volwassenen • man werkt de gehele dag.

vrouw aIleen '5 ochtends.
- Twee schoolgaande kinderen ( 10 en 13 jaar ).

Klachten:
- Muffe en stinkende entree.
- Toename van vochtproblemen.

Uoorheen met enkel glas minder problemen.

"AIle verwarmingselementen staan altijd open".

Entree
- Stinkt.

Raam ( enkel glas ) vol met condens.
Kruipruimte Iuik is nat ( op het Iuik is een
mat aanwezig ).
Luik is verrot geweest.
Kranten op het luik zijn nat.
Kruipruimte staat onder water.
Hebben al eens twee dagen een pomp gehad.
Meterkast staat nagenoeg in open verbinding met
kruipruimte.

Eetkamer
- Ramen van dubbel glas zijn niet beslagen.
- Achter de vitrage is het vochtig (weI condens)

Keukan
- Open keuken.

Woningscheidende muur is bekleed met schrootjes
- Uentilatierooster is "altijd" dicht.

Tijdens koken is wasemkap aan.
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Uochtproblemen in een woning te Geldrop

Woonkamer
- Thermostaat staat '5 nachts 15°C

°'5 ochtends 19 C
'5 middags 21°C
'5 avonds 21°C

- Woonkamer is niet gescheiden van gang
eetkamer en entree.

Trap
- Open trap.
- In het trapgat hangt soms was.

keuken

HooFdslaapkamer
- Uocht-\schimmelplek achter gordijn.

Een plaatverwarming ( staat open ).
Enkel glas , erg vaak beslagen.
Meneer heeFt zelF gaten van druipgootje ver
groot daar het water anders over het randJe
liep.
Slaapkamerdeur staat open.

Badkamer
- Muren slaan een beetje uit.

Douchedeur staat "altiJd" open (behalve tiJ
dens het douchen ).
Wasmachine tegen slaapkamermuur.
Per dag een trommel was.
Uerticale centriFuge.
Uentilatierooster "altijd" open.
Douche.

estrale uer~armings hok
- Orogen van de was gebeurt deels in het centrale

verwarmings hok , deels in het trapgat.
- Geiser

Bergkast
- Stinkt muF.

Uolgens bewoners
schimmeld."

"kleding in kast raakt be-

Buitenkant ~Dning

Ook hier konden geen ventilatieroosters van de
kruipruimte gevonden worden.

UOCHT (22 mei 1986) - Pi -



Uochtproblemen in een woning te Geldrop

~.3 aebru1kte apparatuur
Bij de meting is gebruik gemaakt van een drietal
apparaten te weten:
1) Thermohygrograaf,
2) Psychrometer,
3) Multimeter met temperatuurvoeler

~.3.1.

~.3.2.

~.3.3.

Thermohygrograaf
Dit is een zelfregistrerend apparaat J waarbij de
luchtvochtigheid ten opzichte van de luchttempe
ratuur wordt uitgezet.
De nauwkeurigheid van het apparaat is 1 a 2°C.
Door een veer op te winden wordt een cilinder
langzaam in een draaiende beweging gebracht.
Door op deze rol een hiervoor bestemd grafieken
papier te bevestigen waarbij de tijdsindeling
overeen komt met de snelheid van de cilinder is
het mogelijk om de luchttemperatuur en de
luchtvochtigheid te meten.
De luchttemperatuur wordt door middel van een
wijzer en een thermometer geregistreerd .
De luchtvochtigheid wordt door middel van een
wijzer die op een bepaalde manier verbonden is
aan een streng paardenhaar geregistreerd.
De nauwkeurigheid is afhankelijk van de afstel
ling ( circa 5% ).

Psychrometer
Door een vin , die door middel van een veer wordt
aangedreven, wordt lucht langs twee kwikthermo
meters gezogen.
Door aan thermometer, die omgeven is door een
kousje, nat te maken J daalt de temperatuur tot
evenwicht met de luchtvochtigheid van de omgeven
de lucht is bereikt.Bij evenwicht kan de
NB-Natte-Bol-temperatuur (-) afgelezen worden.
De andere thermometer meet de DB Droge-Bol-
temperatuur (-). Dit is de temperatuur van de
omgevende lucht.
Aan de hand van deze twee temperaturen kan met
behulp van grafiek U , de RU - relatieve vochtig
heid (-) bepaald worden.

Multimeter met temperatuuropnemer
Een multimeter is een meter die voor
verschillende meting en wordt gebruikt.
Door een temperatuuropnemer aan de multimeter te
verbinden is het mogelijk om via een thermokoppel
de oppervlakte temperatuur en de luchttemperatuur
te bepalen. De temperatuur is op een display af
te lezen ( de aflezing is in twee decimalen ).
De nauwkeurigheid is circa O.2°C,
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Uochtproblemen in een woning te Geldrop

5.

5.1.

5.1.1.

INTERPRETATIES VAN DE
UOORTU1.0EIENDE

Aannam••

Uochtproduktie

UIT HET
GEGEUENS

ONDERZOEK

de
on-[: 2 J

Uoor een gezin van vier personen wordt in
literatuur een gemiddelde vochtproduktie van
geveer 10 kilogram aangehouden ( per dag ).
Daar beide gezinnen uit vier personen bestaan
is deze hoeveelheid als uitgangspunt genomen.

A) Uoor de familie Peeters is daarbij gesommeerd

Drogen van was in trapgat
Honden

Subtotaal

Waardoor het totaal op

2.5 kg.
1.5 kg.

'LO kg.

lLf.O kg. komt.

B) Uoor de familie Eijkemans is daarbij gesom
meerd:

Drogen van was in trapgat

Waardoor het totaal op

1.0 kg.

11.0 kg komt.

5.1.2.

5.1.3.

Uentilatievoud
Uoor de beide families is aangenomen dat het
ventilatievoud n van de woning per uur tussen 0.5
en 1 zal liggen. Deze aaname is gebaseerd op onze
bevindingen in de beide woningen.

Apparatuur
Uoor de multimeter is aangenomen dat als de tem
peratuur binnen 10 seconden niet verandert , deze
~~peratuur de daadwerkelijke oppervlaktetempe
ratuur is.
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5.2.

5.3

[2.1.J

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

Uerwerking meetgegevens
Om te onderzoeken waar het vocht vandaan komt •
is het nodig om zowel de hoeveelheid vocht in de
woning ais de interne vochtproduktie te weten.
2iJn deze beide vochtprodukties niet geliJk aan
elkaar dan is er. indien de aannames voor de
interne vochtproduktie Juist ziJn. sprake van
een externe vochtbron.
De hoeveelheid vocht die in de woning aanwezig is
is samen met de daarbiJ behorende temperatuur
gedurende een periode van twee weken in beide
wonigen door een thermohygrograaf geregistreerd.
In beide gevallen stond de thermohygrograaf op
een keukenkast van 1.80 meter hoog.
De resultaten hiervan ziJn opgenomen in biJlage
UI. De waterdampconcentratie in de lucht is ont
leend aan meetgegevens van vliegbasis Eindhoven [
UII J.

Uachtpraduktie

Om nu de formule

toe te passen dienen we het volgende te
berekenen :

1) De volumes van de geventileerde ruimtes
2) De waterdampconcentraties van binnen en buiten

ad. 1) Volumes van geventileerde ruimtes.

Tabel 1: Ruimtes die ais een geventileerd geheel
werken.

- Entree
- Keuken

- Woonkamer
- W.C.
- Uoorportaal
- Corridor
- Overloop
- Badkamer
- Hal
- Slaapkamer
- Oudersl.k.

U - 2.6~ • 1.~1 • 2
U - 2.6~ • 2.86 • 2

+ 2.6~ • 2.95 • ~.3~

U - 2.6~ • ~.3~ • 6.2~

U - 2.6~ • 1.20 • 1
U - 2.6~ • 1.21 • 1.2
U - 2.6~ • 1.98 • 1.2
U - 2.6~ • 1.97 • 3.085
U - 2.6~ • 2.30 • 1.815
U - 2.6~ • 3.27 • 1.95
U - 2.6~ • ~.22 • 2.135
U - 2.6~ • ~.3~ • 3.085

- 7.LfLJ:

- ~8.9

- 68.75
3.17

- 3.83
6.27

- 16.0~

- 11.02
- 16.83

• 2 - ~7.57
- 35.35

Totaal ([kub.Jm)

UOCHT (22 mei 1986)
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[2.1.J

[2.2.J

Vochtproblemen in een woning te Geldrop

ad)2 Waterdamp concentraties

v - 265.2 m [kub.J

C - Cmax - R.V.
100

(5.1.2.J n - 0.5 a 1.0

(5.1.1.J Familie Peeters

G - 1'i kg./2'i h.
- 583 gr. Ih

Ci - Ce + 583
( 0.5 a 1.0) • 265.2

[s.1.1.J Familie EiJkemans

G - 11 kg./2'ih
- 'is8 gr./h

Ci - Ce + 'is8
(0.5 a 1.0) • 265.2

Cmax. is opgenomen in bijlage VIII
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bel 2:

I J I
I J F A f1 1 LIE PEETERS I ,. A MIL I E EI.1KEMANS
I I I
I Metingen verricht op I I I
I vliegbasis Eindhoven I Ci-Ce+G/n-U I Gemeten waarden I Ci- Ce-G/n-U Gemeten waarden
I I I I
I I I I I I I I I I I

D. I Te I RU I Cmax Ce r C 0.5 C 1.0 r Ti I RU I C max J Ci I C 0.5 C 1.0 Ii I RU I C max CiI

I I I I I I I I I I
I I I I J J

11 I 2.1 I 95 I 5.63 5.35 9.75 7.55 I ----- 1----- 8.80 7.08 -----
I I I 20 I 53 17.28 I 9.16 20 55 17.20 9.

/1 I 7.3 96 I 7.91 7.60 12.00 9.79 19 I 55 16.30 I 8.07 11.05 9.33 21 53 18.35 9,
I I 19.5 I 62 16.79 110.'11 20.5 6't 17.82 11.

11 I 5.7 81 I 7.15 5.78 10.18 7.98 18.5 I 57 15.8't J 9.03 9.23 7.51 19.5 63 16.79 10,
I I 19.5 I 59 16.79 9.91 20 62 17.28 10.

/1 I 9.0 90 I 8.82 7.9't 12.3't 10.1'1 18.5 r 57 15.8't 9.03 11.39 9.67 19.5 60 16.79 10,
I 20 65 17.28 11.23 20.5 62 17.82 11-

/1 B.O 70 8.27 5.79 10.19 7.99 18.5 65 15.8'1 10.30 9.2't 7.52 20 60 17.28 10.----- ----- -----
/1 3.7 90 I 6.28 I 5.65 10.05 7.85 ----- ----- 9.10 7.'t0 -----

20 55 17.28 9.50 I 20.5 53 17.82 9.
/1 6.5 95 7.52 7.1't 11.5't 9.3't 18.5 56 15.8't 8.87 I 10.5't 8.87 19 61 16.30 9.

20 69 17.28 11.92 I 20.5 61 17.B2 10.
/1 10.2 9'1 9.52 8.95 13.35 11.15 18.5 68 15.8'1 10.77 I 12.'t0 10.68 19.5 66 16.79 11.

20 71 17.28 12.77 I 20 68 17.28 11.
11 7.3 73 7.91 5.77 10.17 7.97 18.5 63 15.8't 9.9B I 9.22 7.50 19.5 61 16.79 10,

19 68 16.30 11.08 I 19.5 61 16.79 10.
/1 7.6 76 8.07 6.13 10.53 I 8.33 18.5 62 15.8't 9.82 I 9.58 7.86 19 60 16.30 9.

I 21 65 18.35 11.93 I 20.5 63 17.82 11-
/1 6.3 78 7.'t2 5.79 10.19 I 7.99 18.5 62 15.B't 9.82 I 11.73 10.00 19.5 65 16.79 10.

I 19.5 59 16.79 9.91 I 21 57 18.35 10.
/1 7.'t B5 7.96 6.77 11.17 I B.97 IB.5 62 15.8'1 9.82 I 10.22 8.50 20.5 59 17.82 10,

I 20 6Lf 17.28 11.06 I 20 62 17.28 10.
I I
I I I I

middeld: 6.56 10.95 I 8.75 19.2 62 I 10.21 r 10.21 8.Lf9 20 61 I 10.



5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

(2.3.J

C2.~.J

[ ~ J
( ~ J

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

Tabel 2 laat zien dat er bij beide families een
extra vochtbron aanwezig moet zijn.
Uergelijk hiervoor Ci met Ci 0.5 en Ci 1.0.
Hierbij moet opgemerkt worden dat tussen Ci 0.5
en Ci 1.0 niet rechtlijnig geinterpoleerd mag
worden.
Daar de aannames van de interne vochtprodukties
behoudend zijn ( - veel vochtproduktie ) , is het
zeer onwaarschijnlijk dat het gevonden tekort
gelegen is aan een fout in de aannames I zodat de
conclusie moet zijn dat er een externe vochtbron
BBnwezig moet zijn.

In hoofdstuk 1.1 werd reeds uiteengezet welke
externe vochtbronnen tot vochtklachten kunnen
leiden.
Deze bronnen zullen nu successievelijk onderzocht
worden of ze de gezochte vochtbron zijn.

Bouwvocht
Daar beide woningen in 1973 gebouwd zijn I is het
zeer onwaarschijnlijk dat de woningen nog last
hebben van bouwvocht. Bovendien gaven beide fami
lies te kennen dat de problemen in de loop van de
tijd toenamen.

Optrekkend vocht
Daar op de muren vlak boven het vloernivo geen
tekenen waren van optrekkend vocht en bovendien
de fundering van beton is gemaakt I is het niet
aannemelijk dat er hier sprake is van optrekkend
vocht.
Bovendien zou eventueel transport van de wand
naar de woning plaats moeten vinden door diffusie,
een verwaarloosbare faktor.

DoorslaBnd vocht
De externe vochtbron moet ook niet in doorslaand
vocht gezocht worden, daar een warmtestroom
berekening over de verschillende construkties
geenlagere warmteweerstand (als gevolg van het
evetueel aanwezige vocht ) oplevert.

Kopgevel
De konstruktie is samengesteld zoals beschreven
in ~.1.

R - d/A

q - AT/R tot

Ri - 0.129 Ckub.JmK/W
Re - 0.0~3 [kub.JmKIW
Rspouw - 0.172 Ckub.JmK/W
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[2.5.J

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

R tot. - Re + dCbakst.) + Rspouw + dCpolyst.) +
ACbakst.) ACpolyst.)

dCgrindbet.) + Ri
)\Cgrindbet.)

R tot. - 0.01f3 +0.10 + 0.172 + 0.015 + 0.16 + 0.129
0.70 0.035 1.90

- 1.0 Ckub. JmK/ltJ

Tp - Tl - AR
Ti - Te - R tot.

Tp - CTi - Te)-R + T1
1.0

Tabel 2a: Temperatuur ter plaatse van P.

PLAATS

1
2
3
If
5
6
7

TEMPERATUUR

8.9
9.3

10.5
11.9
15.6
16.3
17.1f

GEGEUENS:

Ti - 17.lfoC
Te - 8.9

0
C

5.3.1f.

We zien dat de gemeten wearden in overeenstemming
ziJn met de berekende waarden.

Uochtige Kruipruimten
In 1.1.6. hebben we gezien dat vochttransport
aIleen kan plaatsvinden indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

A) De kruipruimte heeft een open verbinding met
de buitenlucht.

B) Er ziJn luchtlekken tussen de kruipruimte en
de woning.

C) Er heerst een drukverschil tussen de kruip-
ruimte en de woning.
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onze waaLnemingen op aIle punten
met de vooLwaaLden die aan een

vanuit de kLuipLuimte gesteld

UochtpLoblemen in een woning te GeldLop

ad A)
Ondanks dat eL geen kLuipLuimteventilatieLoosteLs
zijn waaLgenomen , maaL deze volgens tekening IX
weI in het vOLstscheLm ziJn opgenomen, kan het
vOLstscheLm als luchtlek wOLden beschouwd.

ad B)
Naast de waaLgenomen 1uchtlekken in de meteLkast
en het luik van de kLuipLuimte, vindt eL
waaLschijn1iJk ook nog een VochttLanspoLt dooL de
vloeL zelf plaats bij aansluitingen met andeLe
elementen. Dit laatste is echteL mindeL tLiviaal.

ad C)
In 1.1.6. weLd a1 veLteld dat in het stookseizoen
altijd een hydLostatisch dLukveLschil in de wo
ning aanwezig is.

We zien dat
oveLeen komen
VochttLanspoLt
wOLden.
Ons veLmoeden is dan steLk dat de exteLne vocht
bLon gezocht moet wOLden in de kLuipLuimte.
Dit veLmoeden wOLdt nog eens bevestigd als we
dampconcentLatie van de kLuipLuimte veLgeliJken
met de dampconcentLatie van de woning.
De tempeLatuuL van de kLuipLuimte zal VLij con
stant zijn , zodat hieL volstaan is met een
aanname gebasseeLd op een tweetal metingen.

Tabel 3: Aangenomen wateLdampconcentLatie van de
kLuipLuimte in veLgeliJking met de gemiddelde wa
teLdampconcentLatie van de woning.

Gemiddeldel
Aangenomen waaLden van gemeten
de kLuipLuimte waaLde

woning

I
I

Familie T I RU Cmax. Ci CiI

I

--'--
I
I

PeeteLs 15 , 85 12.85 10.92 10.21I

I
I

Eijkemans 15 I 85 12.85 10.92 10.5,
,
I----

We zien dat de wateLdampconcentLatie in de kLUip
Luimte vLijwel geliJk is aan de wateLdampconcen
tLatie in de woning.
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Uochtproblemen in een woning te Geldrop

6. CONCLUSIES

BiJ de familie EiJkemans is geen sprake van een
extra vochtproduktie door bewoning, zodat de
oorzaak hier aIleen in het vochttransport vanuit
de kruipruimte gezocht kan worden.
We zien dat beide families, zie tabel 2 , onge
veer evenveel invloed hebben van de externe
vochtbron. De RU van beide woningen is vriJwel
geliJk ( 61% om 62% ).
De invloed van de kruipruimte biJ de familie
EiJkemans is gezien tabel 2 waarschiJnliJk gro
ter dan biJ de familie Peeters. De oorzaak hierin
moet waarschiJnliJk gezocht worden in de iets
hogere temperatuur waardoor een grotere onderdruk
ten gevolge van de hydrostatische druk kan ont
staan.
Bovendien is het ventilatierooster in de keuken
altijd dicht, waardoor de onderdruk nog groter
kan worden, zie 1.1.6. fig. 2. Over de grootte
van de invloed van de kruipruimte is moeiliJk een
voorspelling te doen. Hiervoor zouden aparte
kostbare metingen moeten worden verricht met
apparatuur die op de TH-Eindhoven niet aanwezig
is.

(1) Tevens kan een aangezette mechanische afzuiging
( wasemkap ) van een open keuken , indien de
luchtdichtheid van de gevel groot is, averechts
werken doordat de uit de kruipruimte komende
lucht via de woning aangezogen wordt.
Het verhogen van de kierdichting leidt tot een
vergroting van de vochtbelasting uit de kruip
ruimte , door vergroting van het drukverschil.

De aard van de vochtklachten biJ de familie Pee
ters wordt door meerdere factoren bepaald. Het is
een samenspel van een extra vochtproduktie door
bewoning enerzijds en een extra vochttransport
vanuit de kruipruimte anderziJds.
De vochtklachten zullen verminderen als beide
vochtprodukties worden verminderd.
Oat het vocht zich bij de familie Peeters meer
uit dan bij de familie EiJkemans kan als voIgt
uitgelegd worden:

6.1. Drcgen ~ de ~

Bekijken we nog eens de meetgegevens van de
mohygrgraaf dan zien we dat biJ de familie
ters in de RU zeer hoge pieken van 70% of
voorkomen.
Deze pieken treden op tussen 12.00h en 13.30h het
tijdstip waarop de eerste trommel was in het
trapgat wordt opgehangen.
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6.2.

6.2.1.

Uachtpreblemen in een wening te Geldrep

Regelmatig werdt er veer l8.00h neg een 2e trem
mel was epgehangen.
Uanaf l8.00H krijgen we het hele preces van keken
• afwassen en kaffie\thee zetten.
De hege vechtpreductie die tussen l2.00h en
18.00h eptreedt is dus afkemstig van het dregen
WaarschiJnliJk werdt de was in enkele gevallen
eek '5 nachts te dregen gehangen. zie hierveer
de nachten van:

- vriJdag 10 ep zaterdag 11 Januari,
zendag 12 ep maandag 13 Januari,

- weensdag 22 ep denderdag 23 Januari.

We kunnen hieruit cencluderen dat de invleed van
het wasdregen vriJ greet is.
Omdat de weningscheidende muren uit beten bestaan
met slechts 1mm. spuitwerk kan het spuitwerk niet
als tiJdeliJke buffer dienen veer het vecht
waardeer de RU in de wening tiJdelijk tet een
zeer hege waarde kan eplepen en het nat gewerden
spuitwerk een veedingsbedem veer schimmels gaat
vermen.

Schimmelverming
Deerdat de familie Peeters in een kepwening weent
zullen de temperaturen ter plaatse van de kapge
vel lager ziJn dan bij een weningscheidende muur
• vergelijk hiervaer de tekeningen X & XI met XII
& XIII.
Dit uit zich veeral in de heeken, waar meerdere
censtructiedelen biJ elkaar kemen • de ze genaam
de geemetrischekeudebrug (-).
Dit geeft samen met het gegeven uit 6.1. in de
heeken een zeer hege RU waarbij in semmige geval
len zelfs cendensatie ep kan treden.
Wetende dat de lucht in heeken stilstaat geeft
dit een grete kans ep schimmelverming.

Schimmelverming in de keuken en de badkamer
In de slaapkamer is vrijwel altijd een raam epen
en is de verwarming meestal dicht.
Hierdeer heerst erin de slaapkamer een tempe
ratuur die niet veel verschilt van de buitentem
peratuur.
De eerste verdiepingsvleer krijgt hierdeer
thermisch gezien de functie van een dak en de
binnenmuur van de slaapkamer de functie van een
gevel.
Tekening XIU geeft weer wat in deze situatie als
binnen en buiten bescheuwd kan werden.
Het is duideliJk dat beide canstructiedelen niet
als dak en gevel entwerpen ziJn.
Hierin meet dan eek de eerzaak gezecht werden met
het gegeven van 6.2. van de schimmelplek in de
bevenheek van de keuken.
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Uochtp~oblemen in een woning te Geld~op

De beestJes en schimmelvo~ming in de keukenkast
Jes komt doo~dat de keukenkastJes ziJn opgehangen
aan een koude muu~ • waa~van de oppe~vlaktetempe

ratuu~ in enkele gevallen onder de Td komt. wat
condensatie tot gevolg heeft. Hie~door zal de
vochtheid in de keukenkastJes een hoge waarde
hebben. Dit samen met het gegeven dat de keuken
kastJes slecht geventilee~d ziJn t heeft schim
melvorming en het aaantrekken van beestJes tot
gevolg.

Dezelfde theorie gaat op voo~ de hoek in de
douche. De ergste schimmelvo~ming komt voor in de
linker bovenhoek • zie tekening XU.
De scheidingsmuur met de slaapkamer kan geliJk
gesteld wo~den aan een buitengevel. met daa~bij

nog eens de hoge vochtp~oductie van douche. bad
• wasmachine en het gegeven van een dunne pleis
te~laag.

Op de scheidingsmuu~ met het centrale vewa~mings

hok annex be~ging kwam geen schimmelvo~ming voo~

doo~dat de verwa~ming het pleiste~we~k hie~ d~eeg

ken houden.
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7.

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

AANBEUELINGEN

Als we nu over willen gaan tot een aanbeveling
ter vermindering of ter voorkoming van de vocht
klachten dan kan met de familie EiJkemans
volstaan worden door het voorkomen of verminderen
van het vochttranssport vanuit de kruipruimte.
Hier komen we in punt 6) op terug.
BiJ de familie Peeters moet daarnaast de vocht
productie door bewoning verminderd worden.

We vragen de familie Peeters dan ook om het
volgende te overwegen.

1) De was kan het beste niet in de woning ge
droogd worden. Een oplossing kan gezocht
worden door de was te drogen in het centrale
verwarmingshok annex berghok. Of anders
eventuee1 in het berghok voor de woning.
Hierdoor zou de vochtproductie met 2.5 kg (
18% ) kunnen terug1open.
In uiterste noodgevallen kan de was beter 's
nachts dan overdag in het trapgat opgehangen
worden.

2) Het raam van de slaapkamer kan beter dicht
bliJven en de radiator open.
WaarschiJn1iJk brengt dit minder Kosten met
zich mee!
Door deze maatregel zal de verdiepingsv10er en
de scheidingsmuur met de achter1iggende
ruimten een hogere temperatuur kriJgen , waar
door vochtopslag of condensatie van vocht
wordt voorkomen en schimmelvorming wordt
bemoei1iJkt.

3) De keuken en de badkamer zouden beter
geventileerd moeten worden, dit kan door van
de venti1atieroosters een mechanische afzui
ging te maken.
De sp1eet onder de badkamerdeur is vo1doende
o~ 1ucht aan te zuigen.

~) Het is gewenst om en verticale centrifuge aan
te schaffen. Dit kan a1 gauw een vochtproductie
besparing geven van 1 kg per was.
Bovendien za1 dit voor de wasmachine beter
ziJn.

5) Extra iso1atie van de spouwmuur kan de inv10ed
van de geometrische koudebruggen verminderen ,
bovendien za1 de binnenmuur dan een hogere
temperatuur kriJgen waardoor condensatie en
dus ook schimme1vorming voorkomen kan worden.

UOCHT (22 mei 1986) - 27 -



het
het
de

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

Aan het hebben van huisdieren valt weinig te
bezuinigen op de vochtproductie.

Deze maatregelen zullen alleen effect hebben
indien het vochttranssport vanuit de kruipruim
te ook wordt beperkt:

6) Een afdoende maatregel ter beperking van
vochttanssport vanuit de kruipruimte is
omlaag brengen van de luchtvochtigheid van
kruipruimte.
Dit kan door het een voldoende dikke • gesloten
plastic folie op de bodem van de kruipruim-te
door middel van een lat tegen de opgaande
fundering te bevestigen.
Men dient er voor op te passen dat de venti
latieroosters van de kruipruimte niet worden
afgedekt.
Polyesterfolie van 1mm. dikte zal al een merk
bear resultaaat geven.
Dpgemerkt dient te worden dat wanneer het folie
uit meerdere banen bestaat het folie aan elkaar
gelast dient te worden.
Een hoekoplossing is te zien op tekening XUI.

Door de beperkte hoogte van de kruipruimte
geeft het anhyporbelbeton ( schuimbeton) hier
geen oplossing.

Met nadruk moet nag gezegd worden dat biJ de
Faml11. P••t.~. d. hog. vochtconcent~at1e2o~el

door de bewoners als door de kruipruimte komt.
Een resultaat kan alleen bereikt worden indien
beide vochtproducties worden verholpen of ver
minderd.

BiJ de Familie EiJkemans en wellicht biJ nag
vele andere buurtbewoners is de hoge vochtcon
centratie afkomstig van de kruipruimte.
Het aanbrengen van een plastic folie in de
kruipruimte zal de Fa.ilie EiJkemans en andere
buurtbewoners van vele vachtproblemen afhelpen.
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8.

8.1.

Uochtproblemen in een woning te Geldrop

BIJL.AGEN

G.taadDl••pd. l1t.tatuut

1) Jr. L.E.J.J.Schaap.
Kruipruimte en luchtvochtigheid in de
woning.
Bouwwereld nummer 5. 7 maart 1986.

2) Jr. B.G. Wolfs.
Uochtigheid in woningen.
Bouwkunde en Civiele techniek nummer ~

april 1986
3) N.U.Nederlandse Gasunie

Condensatie
Blauwdruk • januari 1986

~) NEN 1068
5) Jr. J.A.M.Dekkers

Beperking van de vochtigheid in de kruip
ruimte.
Bouwwereld nummer 6. 21 maart 1986

6) TNO-Onderzoek voor de bouw
Uochtproblemen • een technisch mankement
of bewonersgedrag?
Bouwwereld nummer 23. 15 november 1985

7) L. Wostman
Tal van oorzaken voor vochtproblemen in
woningen.
Energiebeheer nummer 6. 1985

8) Dr.lng. J.S.Cammerer
Prof. Dr. lng. O.Krischer
Prof. Dr. lng. TH.Kristen
Dr. lng. H.J.Wiering
W§rme und feuchtigkeit
Bauforsung heft 15

9) Publicatie van hoofdinspectie voor de hy
giAne van het milieu afdeling bestrijding
van dieplagen.
November 1980

10) E. Tammes & B.H. Uos
Warmte- en vochttransport in bouwconstruc
ties.
Kluwer Technische Boeken B.U.
Deventer 1980.
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SECRETARIAAT VAN DE
HUURCOMMISSIE
IN HET RESSORT

EINDHOVEN

Verhuurder of diens gemachtigde

Woningbouwvereniging Goed Wonen,
Dr. Cuyperslaan 86,
5623 aa EINDHOVEN.

Betreft de zelfstandige~ woonruimte'.
ReiJ:1outlaaJ:\ 193

BouwJaar 1973

Aard van de woonruimte:

Rapport van voorberelde.~d o.nderzoek .. \8J
met betrekking tot de redeltJkheld van de huurpnJsw1lzlglng.

Artlkel 20 l1Q 1

d
Huurprijzenwet woonruimte

vane~

ZAAKNUMMER: __Z~E~~16~1~4~3~ _

Datum ontvangst verzoekschrift __....1...9_-.".0...9_-...1.....9'-"8...5<--__

Huurder

de heer W. Peters,
Reinoutlaan 193,
5665 AR GELDROP.

te c;81~op

Complex no: Nll 3744

~ eengezinswoning
o benedenwoning
o bovenwoning

o f1atgebouw b.g.lverdieping'
o duplexwoning
o _

JOlIi{zonder· lift
K!Ek'zonder' garl:ige in de huur begrepen jalneen'
met/XQll1OeX" c.v. inst. in de huur begrepen ja/JllSQO'

o onzelfstandige woonruimte bestaande uit:

VOORSTE~i~VERHUURDE~HWW~

Datum van voorstel/l'Dllldiclll': 31-05-' 85
Oudehuurprijs f 455,30p.m.sedert 01-07- 1 84
Aantal punten : 147
Verhoging/~ 3 %,1 13,65p.m.
Nieuwehuurprijs 1468,95p.m.m.i.v. 01-07-'85

TOESTAND VAN DE WONING (zie eventueel bijlage)
a Onderhoudstekortkomingen en/of gebreken: ernstig:

Geen.

Bevindingen rapporteur: Partij en gaan accoord
met de puntenwaardering.
Aantal punten (zie bijlage)
Geldende huurprijs f 455, 30p.m. sedert 01-07- I 84
Ingangsdatum huurovereenkomst:

a1 Overige onderhoudstekortkomingen en/of gebreken:
Klacht vochtige woning: Tijdens het onderzoek geen vocht op muren waarneembaar.
Op het plafond van de keuken ter hoogte van de eindgevel (beton) was een schimmel
vlek aanwezig welke drooq aanvoelde. Ook was er eniqe schimmelvorminq aanwezig
op de borstwering van raampui slaapkamer achter het gordijn,
Verder was er een lichte beschimmeling waarneembaar op muur/plafond van de
douche. Genoemde schimmelvormingen zijn het gevolg van condenseren op koude
brugqen. In de aanrechtkastjes hing een muffe lucht echter geen vocht kunnen
constateren in de aanrechtkastjes, Was drogen, ventileren en stookgedrag zijn
mede bepalend voor condensvorminq binnen de woning. Geqevens gasverbruik:
1 juli 1981 - 1 juli 1982 1615 m3
1 juli 1982 - 1 juli 1983 : 1359 m3
1 juli 1983 - 1 juli 1984 : 2051 m3

, II '5 SA{ - l " '9 8 )" 15" IS 11)3

OoortIaIen wa' nIel van~ing is.

OGVH·1919

z.o.z.

1050 . 309782lC



RAPPORT (vervolg)

1 Heeft de huurder de (in het bezwaarschrift) vennelde tekort
komingen of gebreken, na het optreden hiervan ter kennis van de
verhuurder gebracht?

ZO ja, op welke wijze?

Wanneer?

2 Toelichten voor zover van toepassing:

a De voIgende (in het bezwaarschriftvermelde) onclerhoudstekort
komingenlgebreken dienen volgens huurovereenkomst of
artikel 1619 B.W. door de huurder of voor diens rekening
opgeheven te worden.

j~~ regelmatig

JODJIdBtiDIDschriftelijk/tebi:6Dailsr:~

datum: sinds 2 jaar

TOELICHTlNG:

b De volgende In het bezwaarschrfft vermelde gebreken of
onclerhoudstekortkomingen zijn inmiddels opgeheven.

Door wie zijn deze opgeheven en wanneer?

c De huurder heett zijn medewerking geweigerd aan het opheffen
van de hiemaast vermelde gebreken, of onderhoudstekort
komingen.

3 Overige, nlet gemelde, doch ter plaatse geconstateerde ernstlge
gebreken, onderhoudstekortkomingen of construetiagebreken.

4 Overige van belang zijnde gagevens:

Dakbedekking van de woning en de
berging vernieuwd.
Door verhuurder begin augustus 1985.

Verder klaagt de huurder regelmatig last te hebben v~, ongedierte.
Dit ongedierte zou zich voordoen tussen de levensmiddelen, welke levensmiddelen
door de huurder zijn opgeslagen op planken in het voorportaal van het toilet.

Datum onderzoek:

Rapporteur

Gesproken met

14-10-1985

M. Senders

Hr. Peters
Hr. Maas namens verhuurder

o. sec....';s, C/)

Oit rapport, opgesteld door het secretariaat van de huurcommissie, wordt uitgebracht aan de commissie.
Tijdens de zining worden partijen in de gelegenheid gesteld hierover het woord te voeren.
De commissie bepaalt haar standpunt omtrent het in dit rapport gestelde pas na afloop van de zining.

Rapport toegezonden aan partijen op: _ 2 DEC, 1985

av
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RKWODlngbou~verenigingGoedWonen

AdvocateDkautoor IIJ'. Prin.en c ••••
Postbua 2121,
HOO CC BINDBOVD.

Uw refene: II/L 7 november 1984 Onze refene: B. 4.06 .710

Mr PRINSEN c.s.

2 8 NOV. 198'f
EINDHOVEN Adminiltratl••n behler:

5123 BB Eindhov.n
Dr. CuypeBlMn 88

Tllefoon 040-433604 I 433620

OndertloudlkllChtBn .n
woningtoewijzinll:

SllChttluisstrMt 20
5664 EP G.tdrop

Tel.toon 0400856243

Geldrop, 27 IlOveaber 1984

Geachte heren,

Onderwerp:

Bierb1j delen .1j u aede kenn1s lenomen te hebben van uw schr1jven dd.
7 noveaber 1984 betreffende de heer Peters, wonende te Geldrop aan de
Be1noutlaau 193.
Bij de navolgende beantwoordinl z1jn w1j er vanu1t gegaan dat u aet de woninl
op het adres Re1noutlaan 193 een "ngezins-hoekwon1ng bedoelt.

De klacht van overaatig vocht in de woning, aet al. gevolg yitte u1tslag op
behaug en sch1..elvora1ng op diverse plaatsen, hebben Y1j aet betrekking tot
de douche, yaar de ultslag 1n ru1me aate aanwezig is, in het bijzijn van de
direkteur Bouw- en Won1ngtoezicht en "n van zijn techDische aabtenaren
aorcvuldil onderzocht.

Alvorens in te g&aD op de konklusle tot Yelke yij daarbij gekoaen zljn, Yillen
Y1j volled1ghe1dshalve eerst nog veraelden dat de yoning volledig volcens de
toenaal1ge, t1jdens de bouw geldende voorschrifte~ is gebouwd.

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen enkel spoor van auurdoorslag of
daklekkage is te bekennen.
Gekonkludeerd ~et Yorden dat de klacht niet terug te voeren is op doorslag
via de buitenauur. aaar op vocht van binnenuit door de bewonere geproduceerd.
Da.roD ook heeft het telkens opnieuw behandelen van de Duren geen effekt gehad,
oadat deze aaatregel de oorzaak van de schimmelvoraing niet wegoeeDt. De oorzaak
i8 namelijk het vocht dat in de ruiate wordt geproduceerd.
Wanneer dat vocht niet voldoende wordt afgevoerd en de ruimte niet voldoende
Yordt verwarad zal het op de wanden condenseren en als voedingsbod.. voor
.chi..els gaan tungeren.

Saaencevat kan Yorden lesteid dat de yoning geen bouwtechDische gebreken ver
toont en dat een oplossing van het probleem in de handen van de bewoner is
gelegen.

-Ben-
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Postbua 2121,
1600 CC EINDHOVEN.
17 noveaber 1884

BeD .erste vereiste is in leder ceval dat er Diet aIleen voldoende worelt
pventlleerct, Mar oot voldoende wordt verwarlld.
Maar onse lnforaat1e is .et betrekking tot het laatate het gasverbruit in
de betreffe~de wonlng seer Iaag te noemen.

Wat betreft de op.erkinc over de beslacen ruiten DOg het volgende.
Dat ruiten van eDtel-clas vaat beslagen sijn is een normaal verschijnsel.
Door de cerinee warateweerstand van een eDtele ruit ligt de temperatuur van
de ru1t &aD de blnnens1jde dlcht blj d1e van de buitentemperatuur waardoor
al heel snel conden8atle op sal treden.
1ranneer dubbele-beclazing aangebracht zou zljn, zou de kans op beslagen
raaen veel kleiner zljn en Dog .aar af en toe voorkomen.
In het tader van het isolatieprograaaa van onze wonlngbouwvereniging heeft
uw client op 14 JUDi 1982 en op 19 .el 1983 een clrculaire ontvangen, waarin
werel aangeboden de wooDkaaer en de teuten, tegen betaling van een huurverhoging,
van dubbele-begla&ing te voorzlen.
Belde teren is door uw client nlet cereageerd.

TOt slot willen wij erop wljzen dat wlj onze verpllchtingen met betrekkiDg
tot het beheer van de woning volledlg natoaen en ten aIle tljde bereld sljn
1n overleg .et de bewoner naar een oplossing te soeken voor zijn probleea.
TeveDs sijn wij bereid, op kosten van diegene dle ongelljk blljkt te hebben,
een onpartijdige derde (bv. T.N.O.) te laten onderzoeken of de klacht, soals
de bewoner beweert, veroor&aatt wordt door vochtdoorslag van buitenaf.

Vertrouwende u hieraede voldoende te hebben Ingelicht, verblijven wlj,

DaMns a.E. Wonlngbouwverenlg1ng Goed Wonen,

J.W. Verhappen,
voorzitter.
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C.n De verzadigde ••terdampspanning p. in H/1I2

11.3 '1'e.~oC ,0 ,1 ,2 ,3. ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

39,56 +35 5627 5657 5688 5720 5752 5781+ 5816 5848 5880 5912
31,54 34 5323 5352 5381 51+12 5443 51+72 5503 5533 5564 5595
35.62 33 5033 5061 5090 5118 511+6 5176 5205 5234 5264 5293
33,77 32 4757 4785 4812 4838 4866 4893 4921 491+9 4977 5005
32,02 31 4496 1t521 4546 4573 4598 1+625 4650 4677 4704 4730
30,34 30 4245 4270 4294 4319 4344 4369 4393 1+418 4443 4469
28,13 29 4001 4031 4054 4078 4102 4125 4149 4173 4197 4221
27,21 28 3782 3803 3826 3848 3871 3893 3915 3939 3962 3981+
25,75 27 3567 3588 3610 3630 3651 3674 3695 3716 3738 3760
24,36 26 3363 3383 3403 3423 3443 31+63 31+84 3501+ 3530 3546
23,05 25 31b9 3188 3207 3226 3246 3264 ;261+ ;;03 3323 3343
21,78 24 2985 3003 3022 3040 3058 3076 :1~~5 3114 3132 3151
20,55 23 2811 2828 2844 2861 2E79 2896 29 15 2932 2949 2967
19,43 22 2645 2661 2677 2693 2710 2727 .2744 2760 ":'~..,~ 2':""93_ 'v

18,35 21 2488 2504 2518 2535 2549 256; 2581 2597 26~3 2621

17,28 20 2340 2353 2368 2382 2397 2412 242.3 2442 2~;7 2473
16,30 19 2198 2212 2225 2240 2253 2268 2281 2"~' 23"0 2:;25_,_0

15,}7 18 2065 2077 2090 2104 2 ~ ":7 ~:30 211+4 2157 2170 2~~4

11+.47 17 1938 1950 1962 "!o"'S 1~~S ':0::>1 Z::"- '::::;25 2:'3~ 2,:);2
13,65 16 Hl18 18:;0 1842 ~e5':' ~:cc "673 ~ ~ '?O "9':'2 ~~::. , :.: 5

12,85 15 1706 1717 1728 1739 1~;O ~ 7c·, 17"3 1734 ~ ~'j6 1SC&
12,01 14 1599 1609 1619 1630 16;"1 16;1 1662 '1 ... ..,~ 1634 169610 (.'

11,35 1} 1498 1507 1518 1527 1538 1~47 1558 1569 1~"8 15c9
10,65 12 140} 141} 1422 1431 1441 1450 ;'+59 1469 1470 '~E9
10.01 11 1313 1321 1331 1339 1349 1358 1366 1375 1305 139"
9.40 10 122,9 1237 1245 1253 1262 1270 1278 1287 1295 1305
8,82 9 1148 1156 1164 1172 1179 1'87 ~ 195 1203 1212 1220
8,21 8 1072 1080 1087 1095 1103 1110 1118 1126 1132 1140
7,76 7 1002 1008 1016 1023 1030 1036 1044 1051 1059 1066
7,28 6 935 942 948 955 962 968 975 982 988 995
0,83 5 872 879 884 891 898 903 910 916 923 928
6,40 4 814 819 826 831 836 8"3 848 855 860 867
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 + 0 011 615 620 624 628 633 637 643 647 652
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 1.92 488 484 480
3.82 . - 3 476 472 468 464 460 456 452 448 444 440
3,53 - 4 437 433 429 425 423 419 415 412 408 404
3,26 - 5 401 397 395 391 :;88 384 381 377 375 371
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 - 9 283 281 219 276 273 271 269 267 264 261
2,15 -10 260 257 255 252 251 248 245 244 241 240
1,98 -11 237 235 233 231 2~9 227 225 223 221 219
1,82 -12 217 215 213 211 209 207 205 204 201 200
1,67 -13 199 196 195 193 191, 189 188 185 ~84 183
, .53 -14 181 179 177 176 175 173 171 169 168 167
1,41 -15 165 164 163 160 ~59 157 156 155 153 152
1,29 .16 151 149 148 147 145 144 143 141 140 139
1,18 -17 137 136 135 133 132 1;1 129 128 127 125
1,08 .18 124 124 123 12', 120 119 117 '16 116 115
0.99 -19 113 112 111 111 ~09 108 107 105 105 104
0,90 -20 103 101 101 ~oo 98,7 ~8,7 97,4 96,0 94,7 94,7



hfir'fen I a lesl..uv.n In yorsfsc enll

I-- Yotstscherm
~

/ ~

"- VI ,

I
I

· I
I

I
I

· i
I

I

· I

I
i

I
i ·l

1
I

I J

!
.l=!

~ I .

.'-....... ·lP! ~I

~
we
standi.

I

!

! 1--,i

/'lonrechf
,

I
,
;.

I

. !. i
, I !
I

wct..rm.~..rD\J~

tb I,
1 ,.

I

!
1--0 ., YOr5lScherm ,"!-l·'-"

fu nder ing - riolering.



®
17 1B
- 19

t20
I
I
I
I
I

I
I
~ 21
122

24 23

__ 2000

B 9
- 10

1 2 .11
------------...~·.......3 I

,<,. T4 I
I I
I I
I I
'I I
I I
I I
I I

16- -t - -- - - -i15
00 I I

I

PlAATS TEMPERATUUR

12.3
9.8

12.2
13.'t
16.0
1't.2
16.3
15.0
13.0
1't.3
15.0
13.9
13.2
13.2
1't.8
17.5
15.7
1't.2
1't.2
15.2
12.2
11.5
12.0
13.3

1
2
3
't
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1't
15
16
17
18
19
20
21
22
23 .. I
2't I

___1 -



1

8 9
10

+3
I

i 90
I
14

1~0 '5....------------_._-
7 6

I
PLAATS TEMPERATUUR I

I
I

1 17.8 I
C 16.7 I
3 16.0 I
"! is.''! I
5 1"!.6 I
6 15.8 I
7 i6.S I
8 12.5 I
S lii.l I

10 15.3 I
I



1500

6 5

PLAATS TEMPERATUUR

1 19.2
2 19.0
3 17.9
If 17.8
5 19.8
6 19.7
7 18.2
8 17.8



I
I
I
I
I

t1
I
I 1800
I
I
I
I
I
I
I
I
12+, 3 "iOOO---------
4 5

PlAATS TEMPERATUUR

.1 16.8
2 1'i.6
3 1'i.2
'i 1'i.6
5 16.3



-4
lD .
N

doorsnede A - A
fund.ring uitvoeren volg.ns t.k. konstrukieur



~,
3k "

I ...... ,
....... .......

I ...... ,
...... .......

I 750 ' ......
I
I
I I
I I
I I I
I I I

6 --= -f---r-----r--.,-----tf-l-~l....:.19___r--__=_~___,_-..,..____,_-r______,____-~r_~_____,-......,....._-·t_1..,..1-......,.....___Ti - - - - -

PLAATS TEMPERATUUR

1 16.7
2 15.'i
3 16.7
'i 15.5
5 15.1
6 16.6
7 16.8
8 15.6
9 15.1

10 18.'i
11 17.2

10-'



folie.

HoekoRlossing voor
aanbrengen fol ie.

I

I
I

I
I

I
I

I



Vochtproblemen in een wening te Geldrop

5;88BIB

h = 5 a 6m. (van kruip
een drukverschil van 5 Pa.

Bl~:. F'ar-agraaf
6 1.1.6. "gee'ft dit een

moet worden:
geeft di t, bij
ruimte tot dak )

drukverschil van 5 Pa."

7

[ '.~

1.2 ..

2. 1 •

"Pw = De p.:u~tie1 e dampdrLlk
De hoevee1heid vocht die de lucht bij
een bepaa1 de temperatl_ILlr kan ' bevat
ten. "

moet v-mrden:
Pw = De partiele dampdruk

De hoeveelheid vocht die de 1ucht bij
een bepaalde temperatuur Bevat.

"8 == vochtpl~oductie (g)
moet wm-den:
G == vochtproductie (g/h)

"n .- vent i 1at i evoud II

moet wor-den ~

n = ventilatievoud per uur

"Tp Te
Ti -" Te

oAf";:

R tot.
waar'i n"

mOE?t wcwden:

fp
Ti

Te
TEo

R-- ,
Rl

waarin"

1:2

17

4.:2.1.

"I:~: tClt. _. Totale war'mteweerstand van de
cons;truct i e.

I1iCH?t. worden:
Rl = De warmteweerstand 1ucht op lucht

Rl == Ri + Rc + Re

"F;:uiten van enkel glas zijn bes1agen"
ITHJet. wor"den:
Ruiten van enkel glas ZlJn beslagen ,
indien raam ges10ten is.

II. Wtl , is rret nodig zowel de hoeveelheid
vocht in de woning a1s de interne vocht
~H-odLlcti e te weten."
moet. worden:
.•• , is het nodig zowel de hoevee1heid
Yocht in de woning als de interne vocht
prodLlctie te kennen.

"lijn deze bE?ide
gelijk aan e1kaar
moet worden:
Zijn deze niet aan

vochtprodLlct i es
dan i s er , ••• II

e1kaar dan is er
.f.'

S· ,".'.

niet

!' ....
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Vochtproblemen in een woning te Geldrop

"De waterdampcclncentrati e in de I LIcht. is
ontleend aan meetgegevens van vliegbasis
EindhoVE?fl. I: VII J "
moet worden
De waterdampconcentratie in de Buitenlucht
is ontleend aan meetgegevens van vliegba
sis Eindhoven. ( VII]

zie bLilage

"Vergelijk hiervoot- Ci met Ci 0.5 en Ci
1. (>"

moet worden:
Vergelijk hiervoor Ci met n = 0.5 en n =
1.0.

Dit punt vervalt in ZlJn geheel en dient
te vervangen worden door:
Onze waarnemingen wezen niet op verschijn
selen van doorslaand vocht:
* vochtplekken werden niet aan het binnen
oppervlak van de woningmuur aangetroffen
zodat eventueel aanwezig vocht aIleen door
middel van diffusie als wat.erdamp in de
woning terecht kan komen. Een vochttran
sportwijze die zeer klein is, zodat de
externe vochtproductie niet in doorslaand
vocht gezocht kan worden.* Als men er van uit gaat dat het vocht
probleem in de woningen van de zelfde bron
afkomstig is dan zou de aard van het
vochtprobleem van de woningen die geen
buitenmuur hebben niet ten gevolge van
doorslaand vocht veroorzaakt kunnen worden

ad c) dient in zijn geheel te vervangen
"'Jelr d en d oor- :
In 1.1.6. werd al gesteld dat in het
stookseizoen altijd een hydrostatisch
drukverschil in de woning aanwezig is.
Ons vermoeden is dan ook sterk dat de
latente vochtbron gezocht moet worden in
dE? kr'uiprLlimte.
Onderstaand treft u de gecanstateerde
vochtigheid aan in de kruipruimte die
vJi j c:&tant veronderstell en ) en de gemi d
delde (gemeten) vachtigheid in de wa
ning.

VOCHT (22 mei 1986) - :-=~1 -



Vochtproblemen in een woning te Geldrop

Tc:~bel :~;.

-----------------------_._--------------------------
1.)

I Gemeten T
f:~n r~. v u m. b • Y.

~)ssman

Gemidde1de
gemeten
waarde.

I
----_._",---._----------- 1 -----_.

I' I I
I 1 I I

T : RV : Cmax : Ci : Ci
I I I ,

_____ 1 1 1 1 _

• I I I
I I J I

85 12.85 10.92 10.21

Eijkemc:lrls 15 : 85 : 12.85 10.92 10.5
I I I

_ .•_._. ..•__. __. __ .__ 1. 1 . ,

1) De temperatuur is gemeten onder het kruipruim
teluik

Men kan hieruit vaststellen dat de kruip
ruimte ~ qua vDchtomstandigheden kan
biJdragen aan de vochtigheid in de woning.
Aangezien hier lekken in de begane grond
vloer geconstateerd zijn ~ is daarmee deze
conclusie zeer waarschijnlijk. Bovendien
is de Yochtigheid in de kruipruimte groter
dan de buitenvochtigheid. Oit wijst ep
dampproductie in de kruipruimte.

de F:. V. in de woning
een zeer hoge waarde kan

nat geworden spuit.wer keen
voar schimme1s kan gaan

27

(;.. 1.

7.6)

" .. ~ wc:i';\I~door- de r~.v" i.n de wening
tijdelijk tot een zeer hoge waarde kan
oplopen en het nat geworden spuitwer keen
voed i nqsbcldem voor' schi mmel 5 gaat vorrnen."
moet ~",ol'-dE:m:

. " • ~ wi.-:lal'-dool·-
tijdeli.jk tClt
ClpJopen en het.
vDedingsbtJc:Jem
varmen.

"D:i. t kan a1 gauw een vDchtproducti e
bE::spal~ i ng geven van 1 kg per was. II

moet war-den:
Dit kan al gauw een vochtproductie bespa
ring geven van 1 kg per wasbeurt. Indien
men de was binnenshuis blijft drogen.

"EE~n a'fdoende maatregel ter beperki ng van
het vachttranSpClrt vanuit de kruipruimte
is het omlaag brengen van de vochtigheid
Vi,in de krui pt-'ui mt.e. "
iYIOE"~t \.'.tDrden ~

Een afdoende maatregel ter beperking van
het vochttransport vanuit de kruipruimte
is het Dmlaag brengen van de vDchtigheid
van de kruipruimte zelf
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Vochtproblemen in een woning te Geldrop

"Dit k':\fi delor het: een voldoende dikke
gesloten plastic folie op de bodem van de
kruipruimte door middel van een een 1at
tegen de opgaande fundering te bevesti
~Jen. "
moet wOI~den:

Dit kan door een voldoende dikke
gesloten plastic folie op de bodem van de
kruipruimte aan te brengen; en aan de
wanden door middel van een 1at tegen de
opgaande fundering te bevestigen.

28 7.6) "Pol yesterf 01 i. evan lmm.
moet worden:
Polyesterfolie van O.lmm.

10

dikte.
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7.b)

7.6)

8)

"1'·let nadl'-uk moet: nog gezegd worden
dat •.• "
moet worcjen:
Met nadruk kan gezegd worden dat •••

"Een rE::sul taat: kc:\n ••. "
moet worden:
Een verbetering kan •••

Toevoegen:
Controleren van de ventilatie apeningen
van de kruipruimte: zonodig nieuwe ape
ningen laten maken ( zie Norm NEN 3253:
400 [vierk. J mm per [vierk.J m.

Afsluiten van de lekken in de begane grand
vloet-:

De bodem van de meterkast.
kieren ter plaatse van leiding doar-
voeren dichten met PUR-schuim.

- Kruipruimteluik dichten.
BiJvoorbeeld luik van watervast multi
plex aan de onderzijde voorzien van
0.2mm. pvc-folie of van dakbedekking.
Eventuele lekken bij 1eiding doorvoeren
van water, verwarming e.d.in waning en
keukenCkastjes) dichten met PUR-schuim.



Tabel :':

---------------------------------------------------------------------_.__._------------------------------------------------------,,
: F A MIL I E f> E E T E R S : F A MIL I E E I J K E MAN S

Meting!?n verricht op
vliegbasis Eindhoven l Ci=Ce+G/n*V : Gemeten waar-der'\ : Ci= C.*G/n*V : Gemeten waarden

D.O. Te : RV : Cma>:: Ce : C 0.5 : C l~O : T1 RV : C me\:-: : Ci : C 0 .. 5 : C 1.0 : Ti : RV : C max : Ci
I , I I I

_~ ' __ ~ • • I I _ _ _. _

, t r I I
I J , I ,

t l 1

14/ l

,_ 1

8 0

9'5

9h 7 ')'1

8 ~7 ~5 .. 79

5 6r.:;

:::; 75

~ I) 18

1 (:r 1 r:jl

10 .. 05

7 ~~
, ._J ....J

7.79

1. i. /l

7 tl5

20
t'?
1'? L"::"

l ~.-~ 5

,)

tS ._.

,) •..1

17 2E3
J,~ ::'(1

) {;

l··

t 5 rJ;,.,

'7 .. 16
El 07

t ,', 'I 1

; c:'.1

l "

8.80

11 05

9 •.... '

r~;, of .1 0

7 08
20

9 :":::; 21
:?O .. 5

!9 :5
"::() ..
20

"7. q.()

55 17 20
18 -::5
17.82
16 79

ltJ 7?
17 82
17 .. :28

9 5
9.77

1:1 ·.0
10 58
1() ·-1

~ (i 1)7

1,) '10

1D/:L

6 '_'

7 4

'75

76

78

OC:"uJ

7 52

7 91

8 07

7.42

7 96

7 14

8 95

5. "77

'" 13

5 .. 79

6 77

11 54

13. :55

10.17

10. ~j3

10.17

J 1 17

tIl •.,

7 97

8 """_'

7 99

8 97

'20
1!] 5
:20
:t £3 5
2 1)

L8 .. ~)

19
18 :5
,.~ t
18 :=;
19 .. 5
18.5
20

r.-:"l":"
,j • .)

5S

71
6:~

! t·13
62
65

59
62
64

17 28
"/5 ,qlf.

17 '2[3

15 (3·1
1 -':'8
1 ~:L :=~'+

lS :;0
1 ..) r34

15 .. D4
10.79
15 84
17 :::8

", .. 50
B.fJ:'

11 92
IJ 7 7

1_ 7"7
9 98

11 08

11 93
9 02
9 91
9.82

11 06

1..... L~(1

10.22

t3 87

7 50

7 86

10 00

8 .. 50

19
20 .. 5
19 5
20
19 5
19. ::Oi

19
20.5
1q 5
21
20.5
20

53
61
61
66
68
61
61
60
6 -:'!' I._'

65
57
59
62

17 82
16.30
17 82
16 79
17.2B
16.79
16 79
16 30
17 132
16.79
18.35
17.82
17 28

9 ,.,.,

9 .. 94
10 .. E17
11 08
11 75
10 24
10.24

q 78

11 23
10 91
10.46
10.51
10 71, ,, - 1 - • • _

,
Gemiddeld: ; 6 .. 56: 10.95: 8.75: 19 .. 2 : 62 : : 10 .. 21 : 10 .. ~1 ~ 8.49: 20 : 61 : 10 .. 50 :
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