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SAMENVATTING & OVERZICHT AANBEVELINGEN

Eamer:VElt t.j. nt;;

In de woning van de Familie Verhallen~ De Bogerd 20 te Gerwen
zijn klachten onde~zocht, m.b.t. vochtproblemen en een ongezond
birnenmilieu (luchtreinheidl. Deze klachten zijn aan de hand van
een literatuurstudie~ metingen en be~ekeningEn geanalyseerd coer
de Bouwkundewinkel van de Technische Hogeschool te Eindhoven.
Hlerna zijn e~ sug~esties gedaan~ om tot. verbetering van de
besta2nde situatie te kemen.

De onderstaande aanbevelingen kemen veert uit het betreffende
verslag van de Beuwkundewinkel.

aanvaat-den geen
die veortvloeit
zijn bereid t-ret
te lichten.

De schrijvers van het verslag
aansprakelljkheid voor eventuele schade
opvolgen van deze aanbevelingen. Zijn
ander mondeling dan weI schriftelijk toe

Overzicht van de gevonden aanbevelingen:

* v·elitiJ.atie:

enkele
uit het

eer, en

-voor het grondlg luchtEn van (slaaplkamers is een half uur
per dag ruim voldoende (raam open:dan verwarming uit).

-lucht woonvertrekken bij veorkeur voor het slapen gaan gedurende
een kwartier (bij Ingestelde nachtverlaging).

-gebruik de ventilator!afzuigkap van een kwartier voer tot SEn
kwartler na het koken. In dit geval moet er iets gedaan worden
aan de lawaaiproduktie van de kap~ daar deze anders niet
gebruikt zal worden.

-De doorvoer van de a+voerbuis van de afzuigkap dient verbeterd
te worden vclgens hocfdstuk 4.2 van het verslag.

-Verschoon de vet- en stoffilters van de afzuigkap minimaal
eenmaal per maand.

-beluchtingsroosters mogen nooit gedicht worden. In dit geval is
dat het rooster in het keukenplafond.

-verwijder de tochtstrips van de binnendeuren en breng een Goede
tocntwering bij de buitendeur aan .

-vergroot de daadwerkelijke ventilatie-openingen in de kozijnen
tot 42 vierkante centimeter inwendige opening per rooster en
breng extra ventilatie-openingen aan volgens de bijlage 13 v~n

he·':· \/ i;:;' ;.- <;;:. 1 a ;.~ "
-~oe~ d~ a~voergass2n van de geise~ direkt af vclgens bijlage lC
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-controleer evenzo het
Duderslaap kamer inwendig
yuil schoon.

betreffende kozijndetail op
en mask deze bij het aantreffen

de
van

-verhoog de temperatuur van het binnenblad door funderlng- en
spOLlWmLtUriso:2~ie.

* isoJ.atie:

Tenslotte bledt isolatie mede een oplossing voor het probleem~

veroorzaak~ het sen aanzienlijl:E stookkostenvermindering en
verhoogt het tevens het thermische comfort van de bewcners.
Hleruit volgen aanbevelingen omtrent isolatie:

-isoleer de spouw van de gehele woning en breng in de wocn~amer

en eventueel op de slaapkamers isolerend glas aan. Over de
consequenties hierva~ op het energieverbruik zie bijlage 9

Geurt DonzE~ Peter Verschuuren 24 mel i985.
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I~LEIDING

Via de wetenschapswirkel van de T.H.-Eindhoven is er door de
bewoners van een h~urhui5 een verzaek gedaan om een onderzoek te
doen naar een vermeend engezond binnenmilieu en Yochtprablemen in
~lun wOflJ.rlg.

Het ~etreft hier een ongeiseleerde hoekwoning van een
woningbouwvereniging. De waning is gelegen de Bogerd 20 te
Gerwen, Gemeente Nuenen. De bewaners wanen sedert de aplevering 
nu zo'n tien jaar gel eden - in de waning. Veor een beschriJving
van de waning verWijZEn wij naar bijlage 1.

Wij hebben deze klachten onderzocht. Hiertoe zijn de klachten
geanalysE2rd (~oo~dstuk 2.1) en is hieruit een probleem-
benadering geformuleerd (hoofdstuk 2.2).

L



2. 1 VOORGESCHIEDENIS & HUIDIGE SITUATIE

In opdrae~t van de woningcouwvereniging is er door een
bouwfyslseh adviesburo een onderzoek ingesteld naar de
bOGwkuncige problemen. Dit onderzoek, tesamen met een aantal
aanbevelingen ter verbetering van de toenmalige situatie is in
een rapport d.d. 8-10-84 vastgelegd. De toendertijd aangetroffen
situatiE t.a.v. de vQchtproblemen was (hoofdstuk 2, rapport
~?. c~ v i (7? ~~. b Lt t- Ci) •

{~ -ser·,i'Tlmf.:>l\ionni.ng j.n de wconkamer- op de plinten en E'en dee] van
de buitenmuur (kopgevel)

B -schimmelvorming ter plaatse van de kast aan de kopgevel
C -schimmelvorming direkt boven de vensterbanktegels in de

Duder-s.l aa.pkamer-
D -op het tege]werk van de buitenmuur in de douche blijft na

douehen lange tijd condens zichtbaar
E -aIle ruimten zijn bij aa~houdend regenweer vrij vechtig, waar

veoral de beide kinderen erg gevoelig voor zijn
F -de onder B genoemde kast ruikt van binnen erg muf.

Deze klachten zijn zo'n drie jaar eerder ontstaan. In een
vroeger stadium is er ook a1 het een en ander gedaan om tot
verbetering van de sltuatie te komen.

In maart '83 is er dDor Bouwchemie Zijlstra B.V., Renovant-88 in
de buitenwand aangebrac~t, om eventueel optrekkend vocht tegen te
g,;:~ar! (bijlaf;e 2)" [lit-ekt r-,ierna is et- jute-behang aa.ngebr-a.cht,
waarop in januari 1984 weer schimmelvorming waarneembaar was.

In juni "84 heeft er een endoscopisch onderzoek van de oostgevel
spouw plaats gehad. Enige verontreinigingen werden in de spouw
geconstateerd, waarna deze zoveel mogelijk verwijderd zijn.
Hiertoe is de spouwmuur plaatselijk opengebroken en is dit
metselwerk vervangen door nieuw.

Het rapport van het adviesburo had onder andere tot gevolg, dat
de woningbouwvereniging 6 november "84 een brief aan de bewoners
stuurde, met daarln de mededeling, dat tot een aantal
we~kzaamheden zal worden overgegaan. Deze brief is als bijlage 3
cpgenoITiE·n.

Naar aanleiding van de in de brief genoemde werkzaamheden hebben
wij een aantal cpmerkingen:
- Het adviesburo adviseerde in zijn rapport, dat het uitvoerende
bouwbedrijf de spcuw nader diende te onderzoeken. In de brief
wordt gespt-oken VeIn "all e bOLn",resten et'-ui t hal en II. Het is door
eli-iS. niet na J.:: e gaall C)-f "aIle" bOUl,'Jresten ver\f~ijderd ZlJrl.

- Het adviesburo spreekt van 240 vierkante centimeter opening
Y~or natuurlijke ventilatie. De door ons berekende waarden zijn
t-Dger- (hoofdstuk 4). De dDor het uitvoerende bOl.lwbedrijf
3angetJ~~Cr-lte e~,~tr'a vei~}ti12tieopeningen in het raamkozijn, voor
in de woonkame~ zijn intern aanmerkelijk kleiner dan aan de
i:::ir-'H':en- E'i' buJ.tenziJc!e fnidj,:el·:::. de t···r)o·=.tE?t-·~, gE?SLI'd,.;jE?r-·e'E!rd (en
bE~d cIE21 ~~.: '7) V·JC!r-· c:i 't (b i. J 1. Et~~ E' Lt·) ..

- He~ inkor~er, van de badkamerd?ur met tW0e centjmet~r, heeft a15
I.; ~:.::' \/ c:::~ ,:~ : ~:; .~:\ t ci {.::. (j Ci :_.l C j"; F:~' r"f .:?:\ <;; .:::: t) / .. L:. j.~. '../ e E' 1 t=! €.:. t·- j ~.:? j'- ....' E:~ t··· 1 C) ::::. t 3. :: \/2. n
.~- '.~; '-'j C t:-? ~...! '::~ , d .:::"i f . "'/ C) c' r f-'; E:-~:' E' "'j ;-'1 c~:' t. t~~. e v: ,:3 1 L"J :7!. '~:: L~:i. E'r" L:. j. t tl 1 i j k 1::. h Eo t 1;1 r- Cr t:. E'

':-' E- ~ -::., , ":'? ' .. E:. ;"1 {7:.' E'" \:.: :'-,~' d c~ ,··f ;'-, :-"r :.-' :~~ t i'" :,:'1 C;"::L . ; l:i \/ Et r', :~, u. c h t. i, ;"1 e ~n f--' u. i ITt t (2 "



- De bewo~ers hebben in eerste instantie de strip onder de
binnendeur tussen hal en woonkamer verwijderd. Dit had tot
gevolg~ dat er ter plaatse veel tocht optrad, wat a1s hinderlijk
ervaren werd veer de daar randkruipende baby. De strip werd
daarom terug geplaatst.
- Tensl 01: te betekent het in de br i E·f genoemde "vol doende
vent i 1 er'en" dat de bewoners YOOlr een prob 1eem gestel d wet-den. Het
is narrlell j I·; meei 1 i j k voor de bewonel'-s om te bE'pal en '·J2.t
voldoende is, te meer daar meer ventileren tevens inhoudt dat er
meer warmte verI oren gaat. Bij een a1 hoge energierekenirg -zo'n
4000 kubieke meter aardgas in 1984- zau enige uitleg van de
woningbouwvereniging omtrent het ventileren op zijn plaats z:jn.

De genoemde problemen -vochtplekken op de buitenmuur en zieke
kinderen- zijG bij ons bezoek in december 1984 nog steeds
merkbaar. In jaruari 1985 bevriest bovendien de waterleid~ng in
de o8s;tgevE:'l. Cip de::e cC:Jnstat(;"~ring komen lo'Jij in de j-,oofdstL'.kke"-!
4.3.3 (condenserend vocht) en 5 (isolatie) terug.



2.2 PROBLEEMBENADERING

Wij hebben eerst een literatuurstudie gemaakt van de aspecten:
lLlchtreinheid (hDO+dstu~:' 3~1)

"

Hlerna zijn deze drie 2specten, onder andere middels metingen
toe]cpast op U~ specifieke situatie (hoofdstuk 4 waarna
geprobeerd is in de hoofdstukken 5 en 6 tot oplossingen voer de
gesignaleerde problemen te kemen.



3.1 GEZONDHEID & LUCHTREINHEID

Voor de luchtreinheid zijn van belang

=uurstofgeh01te
koolmonoxide- en -dioxidegehalte
stlkstofoxidengehalte
zwaveloxidengehalte
geurniveau
stof en organische deeltjes <lnclusief roken).

Bij ademhaling wordt zuurstof verbruikt en kooldioxide en water
geproduceerd. Tevens wordt er door de mens warmte~ een zeer
geringe concentratie reukstof als ook stofdeeltjes (huid~

kleding) in de woning gebracht(bijlage A uit NEN 1087). Bij
deze norm is er vanuit gegaan~ dat het CO(2)gehalte maatgevend is
voer de luct1tverversing. Hierbij wordt dan verondersteld dat de
produktie van menselijke reukstoffen gelijk oploopt met dlt
CO(2)-gehalte. De waterdampproduktie van de mens door ademhaltng
en zweetverdamping varieert van circa 30 gram per uur biJ 18
graden Ce!sius en weinig aktiviteit~ tot een veelvoud hiervan
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het
aktlviteitenniveau.

De 2aatste tljd is onder=oek naar de schadelijke werking van
stikstofverbindingen in volle gang Deze NO(x)-verbi~dingen

ontstaan blj de verbranding van bijvoorbeeld aardgas. Het blijk~

nu~ dat er in de binnenlucht van woningen geregeld hoge~e

concentraties NDtx)voorkomen dan de door de Gezondheidsraad
gegeven maXlma voar de buitenlucht. Deze hoge concentraties komen
vooral voer in weningen ~et gastcestellen zender afvoerkanaal. De
onderling verschillen tussen de gemeten waarden kunnen
waarschijnlijk toegeschreven worden aan:

het ventilatie gedrag
het gebruikspatroon van de gastoestellen
de o~bouw van de won~ng (v.b. verbinding keuken/woning)

Hoewel er over de exacte gevolgen van NO(x) op de gezondheid
nog weinig bekend is (bijlage 5) verdient het aanbeveling o~ tot
verI aging van de concentratie van deze verbrandingsprodukten
(NO(x), CO(x) en waterdamp) in de woning te kemen. Cit kan
middels direkte rookgasafveer en/of vEntilatie. De veerkeur
verdient direkte afvoer boven afveer middels (natuurlijke)
ventilatie; immers bij direkte afvoer verdwijnt het
verbrandingsprodu\t direkt uit de rui~te waardoor minder lucht,
en daarmee warmte de ruimte verlaat. Dit in tegenstelling tot
a{vcer via ventilatie~ waarbij het afvoergas eerst in de ruimte
komt 21waar de hoge concentratie verdund wordt en pas daarna met
vee~ (warmel lurht Jit ~e ~ui~t2 wordt afgevoerd.

l~



Tenslotte iets over stof, micro-organismen, sporen van
schlmmels~ bakterlen e.d .. Hiervan is bekend dat het gehalte
ervan doo~ menselijke en dierlijke aanwezigheid sterk toeneemt en
dat de ene mens er veel gevoeliger voor is dan de andere.
Algemeen aanvaarde kwalitatieve en kwantitatieve criteria
hieromtrent zijn echter nog nlet te geven (NEN 1087).
De Vries (literatuur 8) gaat wat nader in op de relatie tussen
:~chtreinheid en luchtwegen-aandoeningen.Er wordt onderscheid
geITjaa~::t lrl;

A) toxische in~erkingen waarbij gedacht wordt aan directe
vergiftingen~ bijvoorceeld door koolmonoxide,

B) allergische werking van huisstof(mijt)~ en als laatste
C) de hyperactieve inwerking van deeltjes welke samenhangt met

het feit dat sommige mensen nu eenmaal gevoeliger zijn voar
bepaalde aandoeningen dan de gemiddelde mens.

Het inschakelen ~an een huisarts verdient in voorkomende
gevallen d~t kader dan aok aanbeveling.

, I



3.2 VENTILATIE

Bij ventilatie gaan we ervan uit dat vervuilde en/of te
vochtige lucht vervangen wordt door schonere en meestal drogere
bLli tE'nll.L:I-lt.

Er wordt onderscheid gemaakt in mechanische en natuurlijke
ventilatie. Bij de eerste wordt de lucht middels een ventilator
verplaatst/vervangen.De drijvende kracht bij natuurlijke
ventilatie wordt geleverd door drukverschillen welke ontstaan
door wind en thermische trek.

In het stookseizoen ontstaat er een probleem: Ventileren
betekent II vui 1e" 1ucht af voeren, maar tevens warme I LlC~'1t

kwijtraken. Teveel ventileren betekent een onnodig energie
verlies. Te weinig ventileren heeft vechtproblemen tot gevolg en
kan zelfs schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid.

Hoewel ventileren aan zeer persoonlijke situaties gebonde~ is,
geeft Veenman (literatuur 11) een aantal tips om enig heuvast te
hebben bij het doelmatig ventileren van een ruimte:

vear het grondig luchten van slaapkamers is een klein half
uur ruim voldoende (raam open dan verwarming uit l

)

lucht woonvertrekken bij voorkeur voor het slapen gaan
gedurende een kwartier (nachtverlaging ingesteld)
gebruik de ventilator/afzuigkap van een kwartier voor het
koken/baden tot een kwartier erna
verschoon vet- en stoffilters minimaal eenmaal per maand
zorg bij het gebruik van de afzuigkap dat verse toevoer
lucht eenvoudig toe kan stromen (v.b. klepraampje open)
zogenaamde beluchtingsroosters mogen nooit (!) worden
dichtgezet. Hieronder worden ook verstaan, roosters in
ruimten met een gastoestel.

,1
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...:' ..-:. VDCHTF'POBLEMEN

We beschrlJVen het ontstaan van Yochtproblemen a.d.h.v.
afbee'lding 1 :

5- ]. ek kec-,d VDCr"lt

vCichtDptr"ek kend1-

3- condensatievDcht

4- opgeslagen vDcht

mogelijke vCichtoorzaken

I:!
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Komt metselwerk in aanraking met vloeibaar water dan zal
dit water opnemen. De snelheid en hoeveelheid op te nemen vocht
is afharkeliJk van de interne struktuur (capillairen,zoutgehalte)
van de steen en varieert van soort tot soort en van steen tot
steen. Aangezien de grond waarop wij bouwen meestal <tijdelijk)
YDchtig is worden er in de meeste gevallen maatregelen getroffen,
om te voorkomen dat de muren hinderlijk nat worden. Hiertoe d:ent
een vochtrem, of beter nog een vDchtstop geschapen te wo~den.

Vaak gebeurt dit door qebruik te maken van zogenaamde
tr-~I.Sr-Eialnf::liilkE·r-s die zes· iagen onder- en zes lagen bDven het
maaiveld gemetseld worden (afbeelding 2). Deze klinkers hebben
sen veel geringere opname en daarmee doorgifte van vocht dan de
gewone stener. Trasraamklinkers verliezen echter in de loop der
t~jd hun werking~ wegens een veranderende interne struktuur.

Als ondoordringbare laag kan bijvoorbeeld ook een
h_lr·,,::,tstc)ffolie (afbee:'ldin(;) 3) O···,·E't- de gehele lengte ~'JOr-de:'rl

aangebracht of een chemisch preparaat worden ingebracht, om ::0

vertikaal vochttransport tegen te gaan.
Ais laatste dient er hier nog op gewezen te worden, dat

wanneer aIleen in het binnenspouwblad maatregelen getroffen
worden, er via de buitenmuur en vuil in de spouw, vocht het
binnen tlad zal kun~en intrekken (afbeelding 3).

afb.2 Trasraamklirkers afb.3 Kunststoffo!ie e~ vuil
i r, de SpOLl~'.!

I J,
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~.~'.~- Doo~slaand vocht

Bij doorslaand vacht wordt in de ee~ste plaats gedacht aan
regendoo~slag. De spouwkonst~uktie diende e~ in de eerste plaats
voo~ om het huis te voa~zien van een wate~ke~ing:

Nee~slag valt op de buitenmuu~; een deel hie~van zal aan de
buitenzljde var, de muu~ aflopen~ het g~aotste deel zal in ee~ste

instantie doo~ de muu~ wo~den opgenomen. Een deel van dit wate~

dringt via de stootvoegen Cvoo~al de minder gaed gevulde) doo~ in
de spauw~uimte. Hie~ zal het voo~ een klein deel ve~dampen,en

voer het g~ootste deel langs de binnenzijde van het buitenblad
naa~ beneden d~uipen~ en daa~ afgevoe~d worden, mits daar
voorzieningen voor get~offen zijn Cafbeelding 2).

Nu komt het nogal eens voo~, dat de afvoer aan de onde~zijde

van de muur onder niet meer goed geschiedt bijvoo~beeld door
verstopte roosters of voegen. Mede hierdoor ventilee~t de spouw
onvoldoende.

Een ande~e oorzaak van het niet meer goed funktioneren van een
spouw ontstaat, wannee~ er kontakt is tussen het binnen- en
buitenblad. (verkeerd uitgevoerde details, stenen en
mortelresten in de spouw, e.d.). Hie~door ontstaat er een
Yochtbrug in de spouw waardoor er water van het buitenblad naa~

het binnenblad komt, en hier via inte~n transport de binnenzijde
van de muur, dus de woning zal bereiken.

I~



~l •••>•.~, Condensat i e"/Dcht

veel
het

zel fs

Het pl- oces \/2.n c,ppe~-vl aktecondensat i e wordt bekend
veronder5teld~ heeft een oppervial E'en temperatuur beneder de
dauwpuntstemperatuur, dan vindt er condensatie plaats. Of en in
welke mate er oppervlaktecondensatie optreedt is afhankelijk van
de luchtvochtigheid, de luchtsnelheid langs het oppervlak en
de lucht- en oppervlaktetemperatuur. Met de nodige nuanceringen
is het proces~ dat speelt bij inwendige condensatie op een
sootgelijke wijze te beschrijven.

Er zal het eerst concensatie optreden op de meest koude
vlakken. Bij koud (enkE']) glas is candens dLlidelijk II'J2.6'.U'" te
nemen. Zij verdwijnt door het afcruipen langs het glas en het
weer verdampen als de amgevingscondities dit taelaten. Oak mJren
kunnen een koud appervlak vormen. Wanneer dit plaatselijk
optreedt is er veelal sprake van een koudebrug. Candens op een
koude muur is minder goed waar te nernen. Het verdwijnen van deze
condens kan evenmin duidelijk worden gezien, aangezien eenmaal
opgetreden vochtplekken ap een muur altijd in meer of mindere
mate zichtbaar zullen blijven. Oak hier is de mate van ontstaan
en verdwijnen weer afhan~elijk van bepaalde condities, zeals daa~

zijn de luchtsne~heid, -temperatuur en -vochtigheid, alsDok d~

inwendige vechtigheid, de struktuur en temperatuur van de
io-Jar,dkons.;trukt:l t~.

Bij het ontstaan van condensatie spelen dus twee faktaren een
reI, te weten dp oppervlakte/inwendige temperatuur van het
materiaal en de concen~ratie van het yacht in de ruimte/het
mater-iaal. I~et moge dLlj.dElij~~ zijn, dat beide fa~::toren zowel do~r

bouw~un~ige faktoren ais door bewonersgedrag beinvloed worden.
Een tweetal voorbeelden van de invloed van de beide faktoren:

Wanneer een buitenmuur goed geisoleerd is, en er bevinden zich
geen koudebruggen in de muur, dan zal de oppervlaktetemperatuur
van de wand binnen hoger zijn dan bij een minder goed ge
isoleerde muur. De kans op condensatie in/op het binnenblad is
af gen:::JITer-!.

Indien bewoners veel vocht produceren Cb.v. veel koken,
mensen in een ruimte en/of onvoldoende ventilatie) dan loopt
vochtgehalte in de lucht sterk op, met als gevolg dat er
tegen dubbel g1a5 condens optreedt .

. I
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Vaak zal er tijdens de bauw veel Yacht in bijYoorbeeJd ~et

iH.:?tsE'l;'Jet-k kDmEn~ ten ge\/olge \ian de " natte" bouwl'Jij:;:e en
wee~sinvlo2den. Gejurende de eerste twee jaar na de oplevering
van de nieuwe wDning is de invloed van dit bouwYccht duideliJk
waarneembaar. ~lerna wardt verondersteld~ dat de hoeveelheid
bouwvocht te Yerwaarlozen klein lS geworden.

Eventueel overig opgeslagen YDcht moet ontstaan zijn door E'en
van de overige vier oorzaken .

.~ -:: c::
~.' ••_: • 'I-.'

PiJ lekYocht tenslotte denken we aan oorzaken als lekkende details,
geten en dergelijke.



4.1 SPECIFIEKE GEZONDHEID EN LUCHTREINHEID

De hier spelende problemen ten aanzien van de gezondheid uiten
zich vooral in luchtwegaandoeningen van de oudste van de twee
i:: i n ci e t- en ca.·4 e r', 1 J a ·:H- 1 •

TiJdens sen bezoek van de bewoonster aan de huisarts oppe~de

de laatse de suggestle~ dat de gezondheidsproblemen weI eens
\le~-oorzaakt zouden kunnen zi.Jn dom- "het huis". Een Gf3D
vertegenwoordiging heeft hlerna op verzoek van de bewoners een
bezoek gebracht aan de woning. Tot een uitspraak over de
heersende situatie is zij echter niet gekomen~ vclge~s de
bewoonster omdat de woningbouwvereniging nog doende was met het
c:ndeJ'-zclek :r

Hiernaast hebben wij gekeken naar gevolgen van de
verbrandingsprodukten van de Geiser en het fornuis in de open
keuken. Over de schadelijkheid van deze produkten CNO(~'.S~f~)

e.d.) is nog weinig bekend Cbijlage 5). Dit tesamen met het feit,
dat specifieke NO(x)-metingen moeilijk te interpreteren zijn (het
is bijYoorbesld veelal aIleen mogelijk om weekgemiddelden in
plaats van de belangrijker uurgemiddeiden te bepalen), hebbe~ ons
ertos gebracht hier verder geen aandacht aan te bestede~.

Desondanks pleiten wij voor direkte afvoer van de
verbrandingsg3ssen.

Een bijkomend argument om tot direkte afvoer van de gassen te
komen is~ dat bij de verbranding van aardgas vrijkomend water
(biJlage 6 1 , CO(2)~ alsmede andere produkten direkt ,dus zander
dat zij in de leefruimte komen, afgevoerd worden.

In een brie; van Bert Brunekreef (Landbouw Hogeschool,
Wageningenl hebben wij a1s antwoord op enkele vragen van onze
zijde, de F22d gekregen om in verband met de relatie tussen de
Yachtigheid in de waning en de gezondheid van de kinderen~ te
denken aan allergie in relatie tot schimmels en stofmijten.
Het probleem is echter~ dat allergie bij kinderen van jonge
leeftiJd moeilijk door de arts is vast te stellen.

I~



4.2 SPECIFIEKE VENTILATIE

Naast de eerdere verwijzingen naar de luchtreinheid, hebben
~ij gecontroleerd of de mogelijkheden tot natuurlijk ventileren
van de woankamer voldoen aan de geldende normen/eisen. Als
normen/eisen zijn hier van toepassing de NEN 1078, de NEN 1(187 en
de ModelBouwVerordening. De in de bijlage 7 gevonden minlmale
openlngen veor natuurlijke ventilatie zijn:

NEN
- NEN
- MEV

1087
o

630
4?n

vierkante
II

II

em

Uit bijlage 7 voIgt bovendien dat de bestaande openingen van
circa 126 vierkante centimeter (zonder de kieropeningen ' ) nist
voldoen.

Ten aanzierl van de~e getallen dienen enkele kanttekeningen
gemaakt te ~orden.

De natuurlijke ventilatie wordt veroorzaakt door
drukverschillen die vereorzaakt worden door wind en thermische
trek. DezE twee faktoren zijn aan veel veranderingen onderhevig.
Het ken daarom voorkomen, dat er gedurende bepaalde tijd niet aan
de norm voldaan wordt.

Voorts wordt er uitgegaan van bepaalde voorwaarden die gelden
bij de bepaling van de gegeven minima voor luchtverversing. Zo
wordt er bijvoorbeeld gesproken van voldeende teevoer veor
luchtverversing vanuit andere kamers. Het is duidelijk, dat dit
hier - met de strips onder de binnendeuren -problemen oplevert.
€venzo kan er wegens het techtportaal boven aan de open trap
moeilijk thermische trek ontstaan. Een voordeel van dit portaal 
en de reden van aanbrengen- is, dat niet teveel warmte de kamer
ontstijgt.

Een ander punt waarover de normen spreken is het feit, dat
gedeeltelijke mechanische ventilatie -hier de afzuigkap- het
natuurlijke ventilatieproces danig kan verstoren. Dit is doo~ ons
gemeten (bijlage 8): blj half of volledig werkende afzuigkap
heeft er sterk verminderde en zelfs terugstroming van lucht
plaats deor het in de keuken aanwezige natuurlijke ventilatie
kanaal.

De afzuigkap maakt bij gebruik erg veel lawaai. Reden waarom
er van de afzuigkap weinig gebruik gemaakt wordt. Een ander
probleem bij de afzuigkap is dat deze in de spouw, en niet buiten
uitmondt. Hierdoor zijn er bij gebruik van de kap, in de boven de
keuken gelegen kamer etensgeuren te ruiken. Bovendien is de
opening in het buitenblad -hoewel al eens vergroot- neg st?eds
Ollvclldoende \:an afrrlEtingen(zie afbeelding 4).

\0
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aangetroffen situatie:
-doorvoer onvolledig,
-vervuiling voor opening

voorstel ter verbetering:
-volledige doorvoer buis



4.3 SPECI~IEKE VOCHTPROBLEMEN

De analyse van de aangetroffen vochtproblemen wordt hieronder
weergegeven volgens de indeling van hoofdstuk 3.3. Hiernaast =ijn
de twee ru:mten waar de YDchtproblemen optreden - a) de woon
kamer en b) de oUderslaapkamer Cs.k.3) - apart behandeld.

Optr-ekkend Yocht

a) We nemen niet aan, dat er in de woonkamer sprake is van
optrekkend vDcht. Redenen hierYDor zijn:
- Indien er sprake zou zijn van optrekkend Yocht via de
buitenmuur~ dan zou oit ook waar te nemen moeten zijn op het
parket en de GYerigs buitenmuren.
- Boyendien is de muur met Renovant88 behandeld (bijlage 2 ).

Het eventueel optrekken van YDcht kan nog weI geschieden via
vUll dat in de spouw aanwezig is. Het eerder door Fysicon
aangeraden verdere spouwonderzoek verdient dan ook Yanuit dit
gezichtspunt aanbeYeling.
Tenslotte heeft de architekt van de woning ons Yerklaard, dat het
grondwaterspiegel zich het gehele Jaar ruim onder de voet van de
fundering bevindt.

b) v.JegerE:. dE:'

vet-d:leping~ en
geE'n vDchtoptr-ek
h 1 ei·- U 1 t "

ligging van de Duderslaapkamer op de eerste
het feit, dat onder de hier aanwezige vochtplek
IS waar te nemen~ sluiten wij optrekkend VDcht

21



a) Ind12n er in de woonkamer sprake is van doorslaand vocht~ dan
is dit slecnts plaatseliJk het geval. Oorzaak van deze
vochtdoorsl&g te~ noogte va~ de plint IS dan een vochtbrug.
Dit is het gev31 indien er rommel in de spouw ligt die de vocht
/kouJebrug kan vercorzaken.
8f dit inderdaad het geval is dient d.m.v. een inwendig ondErzoe~~

onder'zocht ~e worden.
bl Doorslaand vocnt in de Quderslaapkamer kan ontstaan
~et betreifende kozlJndetail verkeerd is uitgevoerd~

anders-zins contact is~ waard08r er vocht van buiter! naar
dringt. Intern onderzoek van het detail (wegnemen sterenl
I,ier" ~_titsl~litsel "te geven~

W2nneer

binn2n
dier)t
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a+bl Zoals uit hoofdstuk 3.~.3 blijkt is het condenseren van
vDcht afhbnKel:jk van de vochtco~centratie in de rui~te!het

materlaal, de (oppervlakte)t~mperatuurvan het materiaaJ en de
J.L,chtsnelhE'I.:: v",n de langs het oppe;·-\ilC'tkt.e stt-omende ILtC:-lt.

Om dezE invloeden te analyseren hebben wij in de waning
de Yolgence invloeden gemeten, t.w.:

de vochtconcentraties in de ruimten en de buitenlucht (jijlage
ll). Met deze gegevens is een zogenaamde vochtbalans opgezet ~m

'.C:t.t tE !,:·-j.j';)2iJ op de (lucht)\/ochthuis.houding van de r-i...!imten.

ds binnenoppervlaKtetemperaturen van de buitenwand (bljlage
~2j4 Met behu~p van cleze waarden is gepoogd om EventL:esl
danw2zigc kouJebruggen c.q. -oppervlakken op te spareiJ.

en IS hi2r~ee de mogeliJkheid tot het
conden5atievocht besproken.

verband gejr-acht
c! n t -:;:. t. ,3. .:;\ n \/ C~ ~l

Via d2 gegeveGs i i
J. J. hebben

voct··tb2:lans opgesteld:

·'t}[tC:HTE:A~Ar··J~3

c
e:'< tE'i'- It

= ----_._-------

(diffusie verwaarlocsbaar)

~: I,;} I -,.,. .,
\... i !n "~- .J

4, [ I

':J
..
~-

1
t:: .J

r: r .,
../ .=. JL l.

\/ [ m3 J

waterdampconcentratie

'/DchtprodLlct i e

'len,: i 1 at i e'lol.ld

V = 125 m::;

:*:.-

._- c: E:



Vochtp~odLctie (bron 21

gemi dc.1ei d (o'v'erdag) *
*

3 per-sonen a
war-mw.ber~drogen~e.d.

50 girl
50 g/h

=
=

150 g/I-I
5() g/h

pi. e ~ .. E'I * 4 personer a 50 gth
koken 2000 g/keer
atwassen 500 g/keer

200 g/h

in 4 h 25(H) 9 = 625 g/h

15 min. Geiser a 2400 g/h =
(z: i e b t"?t- e k en i n -:d )

stel hiervan wordt de helft direct
afgezoge~ door de ventilatiekap en
afgevoerd via het ventilatiekanaal

600 g/h

613 ';iii-;

---------------------------------------------_._----------.
[;13 g/h

(ach~er ,groot) * 2 personen a 50 g/I-I = 100 gIn

Uitwerking vochtbalans

ncrma~e vochtproductie

c - c = 4,6 91m3
int.e~-n e~<te~-n

l' = ":::UU 9 /h
'v' = 125 m3

dus n = 0,35 l/h

* ,·JQcn k C'.:TIEt

(ordet-· tt-ap)
c c - 3,6 g/m3

1 nter- n e>: tet-n
(I) = 200 g/h

c: ·... t ~::.

" \/ -
1 if-.

1 .-.c.-0:::' __I

* "::: 1 E:·'. D ;:. k 2. iT; E' i·.. ·

(':::i.C '-:t.t."=:,r·· ~ .;;r·- ~)C)~)

;::. -,

- C.

'1/,

-- 2,5 g/rn3



ext~eme vochtproductie

c
i ntel~n

(t; = 813
e:-::tE'rn

iJ/h

.- 6,2 .;) 1m3

,jLtS:.

I...) =
1/:1

125

c

.d . :

-- i.'..,~; g/:Ti3

\.1 - 1·--'1:" m:::
lit-,

Uit de vocrgaande getallen bIijkt dat de dampconcentratie
ti~nen geregeld hoger is dan normaal.

Hierdoor komt de dauwpuntstemperatuur ook hager te Iiggen met
als gevolg een verhoogde kans op oppervlakte-condensatie.

Uit ~~ berekeningen aan de Yochtbalans bIijkt oo~ dat
ventil~tievoud van de waonkamer en de keuken gering is.

Er zijn nu (~iJdens de meting) geen problemen met het
vDchtgehalte geweest maar dat is te wijten aan een
campconcentratie buiten waardoor het vocht vrij gemakkelijk
voe r- Ell i .:.=~.

Tijdens perioden met hoge dampconcentraties buiten en
(nacht-)temperaturen is de kans op condensatie veel groter ,
gezien de hoge dampproductie in de woning.

r-! 0.;) e
12:.;e

af te

l,::\ge
o'::-Jk

Het ventllatievoud van de slaapkamer is volgens de berekening
voldoende Mits de vochtproductie goed is aangenomen hoeft deze
niet hager te zijn.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het vochtprobleem hler
niet te wijten is aan een te hoge vochtproductie of aan eEn te
1aag ventilatievoud.

WaarschijnIijk is er een detailleringsfout gemaakt een
j,::oLtde--!voc~)tb~i_lq~

Z2J. de aansluiting van het raamkoziJn op d e IT1LtU.~-

inwe~ldj.g moeten worden ~age~::e~::en.

Blijft weI een feit dat de dampc~ncentratie oak
~.l .:""4.E\.;:::: k a.;T!E'~·-· Cl.a.r"! c-je h:JU e k ,7:1:: t i ,:::. ,.



* oppe~vla~::tetemperatLtr?n

Uit de gemeten oppe~vlakte-temp~ratLren (bijlage 12) in de
~oonkamer kunnerl we Qee~ duidelijke koudebruQ ccncluderen.
~ie~voor zijn de geconstateerde temperatuurverschillen te klein~

meds gezJ 2n de bui~entemperatuur van 4,6
Dat C2 oppe~vlakte-te0pera~uGrvan de wand dicht bij de vloer
lager wcrdt, is te verklaren door de volgende 2 samenhangende
·f ai tE::';-',

:'iT! h:='c::gt:~1t

[~2 1~lchttemper2tLi_lr dic~t bij de vloer i= gemitteld
J. ,,"~ C: 1 ,3.9 et" d ai, c::; =~'.

~:Ler'door daalt ~C~::

dicht bij de vIcer
.J __

Lit:.'

rest V3n de ruimte.
De lLlcht clie e~ .>: c: ~,'.;j E

V2:tst~'oom dj,e langs de wand na5~ benedEr zal,::t (afbDS)U
Bcve:ldier w2r-dt d(~~~ d2 gerlnge It_tchtbeweging in de
;re~sI2~g de convEctiewarmteoverdrachtscaefficient groter en
:JE':='iTi':: de ,·.~TTlteD\/et-gar'tgc;;weet-s.tand (aa.n de binnenzijde) toe"
Hie~door =akt de oppervlaktetemperatuur van de wand.
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kcudebrug t.g.v. aansluiting vloer/muur/fundering

De ~oudebrug naar de grand komt tot stand via de muur en niet
via dE vloer omdat deze een g,otere warmteweerstand heeft t.9.v.
het aangebrachte parket aan de bovenzijde en aan de onderzijde
v2nwege de 2cm tempe~-isolatie <ols het goed uitgevoerd is
t. 21:,-',i n:-:.:te) .

Om jeze inv10ed te onderzoeken gaan we van de volgende E~treme

De temperatuur van de grond is afhankelijk van de buitenlucht
~emperatuu~ en weI de gemiddelde buitenluchttemperatuur over een
langere periode (ca. 1 week)~ daar we te maken hebben met de
grote warmtecapaciteit van de grond.

tempEratuur van de buitenlucht
::: c: ]

temperatuur van de grand dlrect
onder de vIcer tot op 2m van de

---12

-2

--10

o

-8

1

ell:?\.. eJ ::: C J

F:

d
- ------ - ----,-- - 0,12 m2*K/W

.l.. , .... ,1

:~2,t:,

C . .::;:'
( cl ~. C c,:· ;'1
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DC' b 1 nner; 1 ;.Icht tE:'!1)f-:Jer- ~"":1.tuut"- kvnner: l--Je
tJ er:: i ,:1 ,j 2:~ d :?.' c\i! de .4. 1 Lt.:~: t temper- Et t UUr- met i r: 9 2r, op cau 50cm tOyerl de

t = 21 5 '7' [:

tempe~atuur van de buitenlucht .-._..:. -10 -E
r- •...."
i..L·.J

temperatuur van het oppervlak
van de wand [CJ

* kalkzandsteen droog* kalkzar:dsteen nat
8,6
4~3

(en

de

, - ... -
1..=".~='

t'ui tc·nl uc~;t--

bij de

de

Uit deze berekenirg blijkt gezien
dau~puntste~per2turen evclgend uit meting 1) dat er
aanramen ee~ kans bestaat cp condensatie.

Hierbij die,t dan vermeld te worden dat
ouitentemperaturen natuurIiJk aIleen optreden
lar~geF'E tijd) in wintersj.tLlaties waarin de
da;n~)cO!··~c2ntr·2tj.e geri.rg 15 en d2a~doo~

c1.-::.!T!f=' c ::)r-: c:: en t;.- 2. t ~~ es b i i-In en 1: 2. t. LiU.r-l 2. j k Crt] k •

I:>:::?~c.c::;:,j.:\i·!k~,. "/er-dient het toch .:lar:be···....eling om indien ,jE' s.pc:".w
~dii de kopgevel inwendig op vercntreinigingen wordt onderzocht~

an j~ 2ventueel aangetroffen verontreinigingen verwijderd zijn, de
f~nde~ingsst~ook!muur san de buitenzijde te isoleren. Zodoende
voc~-'omt men dat de kou via de grand kan doordringen tot de
funderirg en via daar naar de binnenmuur (afb.7).
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Met behulp van de meetgegevens kunnen we het temperatuurs
',lE.;t-1 ClDp in de kopgevel bepal en, wacwdoor we kunnen nagaan of er
kans bestaat op inwendige-/oppervlaktecondensatie.

Opbouw van de kopgevel (van binnen naar buiten)

1 pleisoten~erk

2 kalkzandsteenblokken
3 v·ert i r,l aag
4 spaLl\-,
5 1/2 steens h~rdgrauw

1 amda-waa.rde
[W/m2*~:::J

0,93
0,9
0,7

0,7

dikte
[mJ
0,01
0,10
0,01
0,07
0,10

P-wwarde
[m2*K/WJ
0,011
<), 111
0,014
0,172
0,143

F:

ove~-oga.r,g, b i nnen
R - 0,043 m2*K/W

DOo,iSrogaong, bui ten

= O,63E: m2*K/W
totaal,constr

t = 22,5 C
lucht,binnen,gemiddeld

t = 4,6 C
1 U.C 1-1 t ,t1ui ten

Ult berekening blijkt dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur
van de wand ca. lE:,5 C is indien de muur droog is (de R-waarden
dalen namelijk ais de materialen nat/vochtig worden),

De waarde uit deze berekening komt niet overeen met de gemeten
oppervlaktetemperaturen.

Uit een lopend onderzoek van Luc Schaap (student F.A.G.O)
blijkt dat de overgangsweerstand aan binnenwanden groter is dan
verondersteld wordt.

Dit in verband met het feit dat het stralingsdeel
oyerdrachtscoefficient veel kleiner is doordat er
temperatuurverschillen zijn tussen de wand en de rest
ruimte en bovendien doordat het temperatuursverloop over
een dynamisch proces is.

van de
kleine

van de
de wi:'lnd

w~ gaan nu de overgangsweerstand van de binnenwand opnieuw
bepalen, re~ening houdend met het hierv00r geconstateerde. Deze
bepa:l~.r1g met de ~}~t~eme overgangsweersta~d heeft als duel een
\.... ;:.~r·· ~< 3. ·3. r·~ .1. i·"ll.~ t. E' \/:~ I: c:1 F'r: '/C: Clt- c:1 E \J ;;::.~ ITl !~?t f=:'~ ]. 2. 9 e c! p p e ~- v'l .::\ k t t:=' t e iT"! ;:~ i=:· :~. ::. t Lt L.l:-·



~ = ~ + @
i c(onvectie),i s(traling),l

del tao t
;j) 1,45 * (-----------)

H

I I = hcogte li'ia.nd = 2~ 6 mn

cie:. ta t = t t = ~.'"' 5 - 15, 7 = 6, 8 ,~

...::...::.~ '~

1 \..!.cht wand

;i)

C!l i

6.8 0,25
= 1,45 * (---------)

2!f t,
= 1,8 l4J/tn2*k

,j)

5., i
= 5~ 1 W/m2*k Deze waarde wordt door de meeste

boaken aangehouden.
Wij nemen hier nu echter een
veel kleinere waarde aan.

= 1,8 + 1,5 = 3,3 W/m2*K
C ~ 1 .:: i

_~, .1.

1
= ------ - 0,30 m2.K/W

overgang,binnen @
i

Indlen WE de berekening met deze extreme (')
overgangsweerstand uitvoeren krijgen we een binnenwand-
C)ppe~-·,1l.aktetemper-c(tuui-van ca. 15,7 C en een temperatuur- vc\n ca.
12.7 voor de buitenzijde van het binnenblad (deze temper-atuur is
van belang voor ~ventuele inwendige condensatie).

Deze waarde komt meer
opper~ldktete~peraturen.

ovet-een met de wer-kelijk gemeten

Na het bespreken van deze twee afzonder-lijk faktoren
"voe ~·;t bci12Tis II ~.:"ri II gemetE'n oppe~-vlcd:t etemper-' aturen II bek i j ken (.Jj J

in het v81gende de mogel.ijkheid tot het condenser-en van vc~ht op
(~r-! in clF.:.' bu,i. t~?!lCnLtU.ir'.

~2t de isc:Latiew3arde vari
;:".i _,_



Stel

t

c

p

= 10 g/m3

i

t (-) [:--
bui ten

c = t::" g/m3.J

e
p = t,l 1 F'a

2

(zi e meting < )~

1 overgang binnen
,~, pleistet-laag
:3 1<.31 kzand:::tee r !

4 \iertirdac\g
i::: SpOLl~J

6 steen hardgrauw
D\iE·t-gang t!ui ten

l)~= 1,76 * It)

d
Em]

O,Ul
(), j, ()

(), C 1
0,07
(, ~ 1 f)

1 a.cnd2.
[W/m2*~:::J

():o 9~

C',90

0,70

R
[m2*K/IAlJ

0,30
0,01
0, 11
0,01
<), 17
0,14
0,04

0,79

u.

1 1 , ~

17 .. 5

C·)!' 4Et::
!:" 5E'~'

9:, '7>EE:
9 1), nE6

7;. 7EI:;:'
7,7E6

1,6El0

Met behulp van deze gegevens (gebruik makende van de extreme
Qvergargsweerstand binnenl zijn het temperatuurverlocp en het
dampspanningsverloop In de spouwmuur te tekenen (zie afbeelding
8) •

Hieruit blijkt dat er
Dit vormt echter niet een
plaats van ontstaan.

condensatie in de buitenwand optreedt.
echt probleem, wegens de hoeveelheid en

Om de kans op inwendige-/oppervlaktecondensatie tp bepalen
gaan we van een kritische (extreme) situatie uit.

Deze situatie kan zich vQordoen in de herfst en in de lente,
de buitenvochtlgheid is dan haog en er treden relatief lag2
buitentemperaturen op (nachtvorst).

Stel ["",C';

_.. :~ 1 C, t = U [:

._. 5 g/m::

j-' ..~ 1 7.~;·~
r. _
;- ~. p

E

-.•. . _ .. ", "_.-"- -"

~I



Je zisn d~t er in dezE laatste situatie oppervlakte en inwendige
cOf)der"1s2tie optreedt"

DE' r'lI::Ji2,ieel hel U cc'-,Censaa.t val t ni et betrou.~·Jbaar te bE'r-'e::e:nEn
C),Tli::'c':: ,',f2t ("'en dyn:\:Tij,sc:t-, proces is w2\,,;u-bij het tijd'sver-locp vaT: '~E'

Yoc~tighed2n en de tempe-aturen niet bekent is.
10~ien een recelijke hoeveelheid Yocht in het binnenblad komt~

meer G20 20 Ycl~;, dan neemt de R-waarde van het binnenblad af
waa~j(::o~ (je temperatuUF" er'va~ za~(t.

Het geYolg eryan js d2t er nog meer Yocht (bij extreme =ondi~ies\

i ;-, t-"; e~': b i ;1;-"t eri ~ 1 C:l.·j :~':. 2,3. ;: c::,ridl?n ser- en.
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I ~Erkelijkheid zal de overgangsweerstand weI niet zo groot

~en andere factor die de temperatuur van het binnenblad 1aag
k,~;··; rl\.)u:Lcf"i i"_: :-l[.:~t -feit dat de:;pcklw stE'rk .;)eventiIeer·d won::tt ..

Na aanbevelirg door het adviesburo heeft men namelijk het
d2nt21 open stoc~veegen QP maalveldhoogte verdubbeld en er
h0Pft men bovendien nag ep verdiepingshoogte een aantal
?angeb~acMt. Oak zijn er neg een aantal gaten aanwezig van een
ee~der endoscopisch onderzoek

E~n cewijs voer de sterke ventilatie van de spouw is deze
~intp~ geleverj door hat bevriezen van de water1eiding die in
d f~:-: E' l1iL.{L.t to'·· 1 c:op t .

Wanneer we aannemen dat in dit geval de buitencondities in de
~'l~) C}U vJ h E:er" ~·:5t"?n (,?en t. ~&,!I?2e d f~' E?}~ t. r'- er:-!E? c:c!n ci it i e) d ,7.i.n i s· 2r- een I~ ~- Ci·~.: e

h"ans ~.)P opperv12~:te cO~ldensatie. Wij zijn da2~ bij Ltitgeg22r va~

de vclgende concjitj.es

'Tb i _. 11 C
;:/bi. 17,~,3 ;::1 2 .

- @bj - 0~14 W!(m2tK)
Veor de ~ateriaalconstanten

waard?n aanqehouden.

Tbu - T<:=,poUI--J
ptJu = pSpOU~·4

;j)=.pOUl--i
hebben ~'Ji j

= 5 C
= 611 F'2.
= 0; 14 vU (m:::-: *- k )

de eerder geQEven

Treedt e- nu in wer~e1ijkheid een ongunstige combinatie va~

dezp twee veronderstellingen ( lage binnenovergangsweerstand en
buiter}(:o~1d:tties in de spouw) op~ dan is het in te zier,~ jat er
condensatie in/op het binnenblad plaats kan hebben. De beide
,.'et·clncjet-s·~elJ.inl;)en hoeven d.an elk ~:q::'2H-t niet meet- " e ;.;tr-eem" tE

Dry; t fJt een oplossing veor het probleem komen pakken we het

1) Door betere ventilatie verwijderen we het vacht tijdens grote
productie ervan, hierdoor laapt de dampspanning niet zo ver meer
C)p.

Indien deze m22t~ege1 niet zoveel effect heeft dat er geen
condensatie meer optreedt (onwaarschijnlijk want de constructie
va, de w8ning is gelijk aan die van vele andere woningen, of er
is een koude-!vochtbrug in de spouw van de kopgevel, ONDERZOEKEN
I) c:~ar'1 1·:.Lt;l,··}e~ ~e maa·tregel 2 Llj.·tvoe~en~ ,

stijJt de tem~o~a~uur Vbn het binnenblad zodat er

d i-E·' ::: t. '..'-2

...,. ...:... ,:- :::. -". - ". _. '--j ::~) ('~, ·f: ~~ t. \ :



Opgeslagen Yocht

a) en b) Blj de opslag yan vocht vragen we ens eerst af, hoe dit
Yocht ontstaan kan ziJn.

De aanwezigheid yan bouwYocht werdt hier uitgesloten geacht.
Tot zo'n twee jaar na de aplevering is het bauwvocht neg
waarileembaar. Deze waning heeft een leeftijd va, ruim tier jaar,
~aardoor o~geslagen bOUWVDCht uitgesloten kan worden.

Andere ontstaanswijzen van opgeslagen Yacht zijn optrekkend-,
doorslaand-~ condensatie-~ en/of lekvDcht. Voor de behandeling
van ~eze oorzaken verwijzen wij naar de betreffende hoofdstukke,.

4.3.5 lekkend Yacht

a)-In de woonkamer is er o.i. geen sprake van lekvocht~ aangezier
er ten eerste geen details in de muur voorkomen die hiervan de
oorzaak kunnen zijn (behalve de bovenzijde van de muur) en er ten
tweede bij Eventueel lekvocht sprake zou mOEten wezen van
vDchtplekken over de gehele muur.

b)-In de slaapkamer daarentegen kan er weI sprake zijn van
lekvocht. Wij denken dan aan een verkeerd uitgevoerd detail
van het kazijn~ waardoor er water van buiten naar binnen kan
lopen.Voorts loapt er condenswater aan de binnenzijde langs het
raam. Het kan via de vensterbank de muur bereiken~ Alwaar het
vQchtplekken veroorzaakt.
Inwendig onderzoek van het detail dient hier uitsluits~l te geven
over de aanwezigheid van een vQcht-/koudebrug.



Om tot verhoging van de oppervlaktetemperatuur van het
b i r"lr·'E'r:b lad te !=:Oi:1en en Z odoende het cc.ndensat i ege···/E<.c':\t- te
verkleinen~ kan de spouw gevuld worden met isolatie-materiaal.

Bijkomende veerdelen van deze isalatie zijn:

-w2 leiciin(;)er in de buitenmuLn- zullen~ bij "normale" e;·;treem
buitentemperaturen~ niet meer bevriezen.

-het warmteverlies door de buitenmuur middels transmissie neemt
aanzienlijk af, waardoor (grote) besparingen op de energie
r~kenlng ontstaan. Deze winst kan nag verhoogd worden~ door enkel
912S te vervangen door dubbel gla5.
Bij~e~end voerdeel is~ dat de mensen in de waning na isclE<.tlE

door minder koude vlakken (buitenmuur en enkel 91a5' omgeven
worden. Hie-deor zal~ om een zelfde mate van thermische
behaaglijkheld te verkrijgen~ de luchttemperatuur omlaE<.g ~unnen

(bran 27) VE<.n nu 22 Graden naar dE<.n~ b.v. 20 graden Celsius of
mlnder. GEvolg van deze verlE<.ging VE<.n de luchttemperatuur is~ dat
het tranmissieverlies nog kleiner wordt~ immers het temperatGur
verschil tu~sen binnerl en buiten ( de "dt-ijvende ~=Tacht" a.c:htcr
de transmissie) is hierdoor afgenomen.

Door de vDorgestelde verbeterde ventilatie zal echter ~eer

warmte verleren gaan door ventilatie dan voorheen het geval was.

Om tot eer afweging te komen van de extra kosten/lasten bij
~'er'betering enerzijds en de baten(= energlebesparingen)
E<.nderzijds is in bijlagf? 9 voer een zestal isolatievarianten de
besparing cp jaE<.rbasis berekend. Deze besparingen bedragen
(afhanKelijk VE<.n de soort) ze'n 900 tot 1500 kubieke meter gas
per jE<.E<.r~ en dE<.t is~ bij een gasprijs van fO,60, 500 tot 900
g:_.tl !jer'j per- j aat-.

* OPMERKINGEN t.a.v. de voorgestelde isolatie

1- Wanneer de buitenmuur niet geisoleerd werdt~ dan verdiert het
in ieder geval aarbeveling, om de thermestaat van het dan ko~de

binnenbladoppervlak te verwijderen en te bevestigen op een
binnenmuur. Is namelijk bij een koude wand de thermestaat
afgeste~d op 20 graden, dan kan de luchttemperatuur in de woen
~~amer- oplope~') tot zo~n 23 Graden (of nog hoger)~



~- B~j isolatie die~t de spouw van te voren degelijk (')
o~derzocht te wor~er op vccht- en koudebruggen.

2ij de voorgestelde spouwmuurisolatie blijft er een koudebrug
bestaa~~ wegens de op het zand gestorte vloer en de relatief
geringe aanlegdiepte va~ de fundering (zie bljlage 1).

De temperatuur san de onderzijde van het binnenblad kan dan nog
zo'n 10 C graden worden (bijlage 12~ haofdstuk 4.3.3). Dit
problee~ is op te vangen door maatregelen zeals er in afb. 5 een
is aangegeven.

N.B. Het 15 moeilijk om met een endoscoop te zien of er
vervuilingen zijn~ wanneer de vervuilingen over de gehele I2ngte
van de spouw voorkomen. Als referentiepunt geldt dan niet de
bovenkant van de fundering~ maar de bovenzijde van de \'ervuili~g,

zodat de vervuiling voor bovenkant fundering kan word2~

aangezien. Het (gedeeltelijk) openbre~::en van de buitenmLl~l~ ~~ ee~

man~er van spouwonderzoek, die dit bezwaar niet heeft. Zij Z2~

echter duurder zijn dan endoscopisch onderzoek.



6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

van de
pe!~ rooster
de bev-JDiiet-S

..
ge\lcll bui ter-:
betekE'r·~t. r-';E't.
de s·pOU~·l;;IUU.(·

~:}uitE'n =.::\1

De beschouwde problemen zijn ontstaan uit het samenspel tU5sen
bewonerseigen5chappen en -gedrag en de bouwkundige situatie, t.w.

de gevoeligheld van de kinderen t.a.v. de lucht(on)reinheid,
de onvoldoende ventilatie van de woning en
het (zeer waarschijnlijk) aanwezig zijn van een of meerdere
vocht-/koudebruggen.

Een oplossing voer een van deze faktoren of van een deelaspekt
zal veelal verlichting bieden. Hendriks (bran 22) pleit voar een
zogenaamde gefaseerde aanpak.

Hier-naast dient bij de oplossing van de gesignaleerde problemen
terdege rekening gehouden te worden met de gespannen verhouding
tU5sen de huurders en de woningbouwvereniging.

Op dit al!es aansluitende komen wij met de volgende voorstellen
tEr··"rETtjeter- i ng:

Allereerst lijkt het ons zaak om de ventilatie goed te
regelen. Deze is, -ondan~s de adviezen van het ingeschakelde
bouwfysisch adviesbur- nag onvoldoende. Redenen om veor
verbetering van de ventilatie te pleiten zijn, het verlagen van
de luchtvochtigheid en de luchtreinheid. Naast de eerder in
het hoofdstuk 3.2 (ventilatie) gedane adviezen van algemene aard
komen wij tot de volgende konkrete adviezen ter verbetering van
de bestaande natuurlijke en mechanische (afvoerkap) ventilatie:

- zet even voor, na~ en tijdens het koken/baden de
schuifreosters geheel en het kIepraampJe in de keuken op een
vingerjikte, open. Eventueel kunnen in het achterkozijn/het
klepraampje roosters effektief worden aangebracht. Over de
afmetingen van deze roosters zie bijlage 13)

- vergroot de daadwerkelijke opening
ventilatieroosters tot 42 vierkante centimeter
(bijlage 4\. Deze roosters dienen dan weI door
Qverdag en s'avonds geopend te zijn •

- de afvoer van de Geiser (welke anders gesitueerd is op de
bestektekening dan door ons is aangetroffen) dient bij voorkeur
"dir·ekt" plaats te hebben. De opening \loor natuurlijke ventilatie
in het plafond kan gehandhaafd blijven, wanneer deze wordt
gemaakt vol gens hetgeen genoemd staat in de NEN 1078,par 2.9.3.5
Ibij12.ge 10).

- er dient eventueel iets gedaan te worden aan de te grote
geluidproduktie van de werkende afzuigkap. Dit Iawaai is er
na~Ttel i j k mede de oc)t··z a.a.k \icln, dat de kap (d. i . de mechan i ·sche
ventilatie ) onvoldoende benut wordt.

- de afvoerbuis van de afzuigkap dient in ieder
LIt te monden, en niet 20a15 nu in de spouw! Dit
aanbrengen van een voldoende grate opening in
wa2f-~.jl d2!") de nieuwe bLlis i~leens doo~ spcllwml_lu~

L".,i t.-f;c!r·I.j~·2n ;~Z:i.E-:- EtfbE::'e:rJir')l;} 4) Jf

-- [j2 t(~c:~t~~t~ip c~c!e~'" de bi~r)endeL~~' \iarl het h2}.letj~: d~2nt

\·2~~;af·)1]el". te ~cF'den d(Jo~ ~,en geede tCjCLltst~ip Oi"i:~er" c:e
t· :._ ~ :.~ ~::~ l": ..../ C): J ~- cj e·...:. ;.... :. D i t c! i en t. :.: c:! d ·3. n:l] t e 9 :?:.' S c: h :L e;j ;=', 1""1 , cj .;:=t t E' ".. .~ E' f:-:-:' il

h~i;.jF·'··:~.:. ..J:<E: tc!;-~-~t .._,";-,2'3::. t·-E, ..-j'2;"je ~..)~)c.:( t:"::'E· 4

: tE?tE":-E dc;c!:·l:..... ch·~~:~i·;g ·,.... c.':t.n

.. '.::!

~. :.: \./ J. ::: E.'" 1::=' : ··••i = ...: :' ····,{T· _'. _ ...l _ ......
to-: !ut:::r •••1 ••.• I....:

.•.• ~ t·.,:· ~.'~.



Elj een redelljke ventilatie ( hoofdstuk 4.3.3) is er
steeds condensatie tegen de buitenmuur mogelijk. Om de~e

te ver-j~:leinen ~aden wij aan om:

nag
kans

de spouw van de ~opgevel ter hoogte van het maaiveld grondig
irwendig te onderzoe~en en al1e(l) eventuEel nog aanwezige
YDcht/koudebrLggen te verwijderen.
- Met betreffende kozijndetail op de ouderslaapkamer intern te
onderzceken op mogelijke +uneste kontakten tussen buiten- en
binnenblad en dit (bij Kontakt) te herstellen.
- naast de absoluut noodzakelijke bewerkingen van de twee
vQorgaande aanbevelingen~ lijkt het ons aan te bevelen om de
buitenmuur met een geschikte spouwmuurvulling en de fundering ais
in afbeelding 7 van het verslag is aangegeven thermisch te
isoleren. Gevolg van deze maatre~el is~ dat de temperatuur van
het binnenblad verhoogd wordt met als gevolg een verkleinde kans
op =ondensatie op/in deze Cbinnen)muur.

Bijkomend voordeel van deze spouwmuurisolatie is het verlagen
van de ttransmissie)-warmteverliezen.

- Tenslotte verdient het verlagen van de hoge temperaturen van
slaap~amers die ove~dag niet gebruikt worden aanbeveling. Dit
betekent eveneens een stookkostenvermindering.
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Produk~beschrijving Renovant-88

I n de bLtl t.enwand
:::::F=ri dee: ··/~1rl het

\/ar; de ~';Di-; i 'II.) is
bi rner:'i} cl.d ee;--,

ter hoogt.e
chemisch

van het maaiveJd in
impregneermiddp]

in het v i:Jl'JEnde

.RENOVANT~ - II
Technische voorlichting

MATERIAALOMSCHRIJVING

RENOVANT-88 is een ehemiseh preparaat. dat volgens een bijzonder proces
wordt vervaardigd en de eigensehap bezit om diep in de porian van een
steenachtig materiaal door te dringen.
Na een chemisehe omzetting in de porian van het te behandelen materiaal
sluit het deze pori,n af.
De ingetreden mineralisering is onvergankelijk en is bestand tegen ehe·
misehe agressie. zoals van zoutzuur. melkzuur, enz.

VERWERKING

Gereedschap: boormaehine en een steenboor van minimaal1 0 mm.
In de te behandelen muur moeten gaten worden geboord op een hoagte van
± 10 em. boven de grondslag. Bij gebruik van een boor van 10mm. doorsnede
moeten de gaten om de 5 em. worden geboord. Bij gebruik van andere maten
boren, de onderlinge afstand van de gaten evenredig veranderen. De gaten
onder een hoek van 30 tot 40°, net njet door de muur boren. Na het boren
het boorstof zo goed magelijk uit de gaten verwijderen.
Hierna worden de gaten 1 maal gevuld met de reaktiepartner KH, welke in
poedervorm is bijgeleverd en eerst moet worden opgelost in water.
De hoeveelheid water kan de helft zijn van de geleverde hoeveelheid
RENOVANT-88. Zodra deze oplossing in de muur is weggetrokken de gaten
vullen met RENOVANT-88. Waehten tot de RENOVANT-88 is weggetrokken,
waarna nag enkele malen wordt gevuld met RENOVANT-88.
Bij boorgaten van 10 mm. doorsnede, 4x vullen met RENOVANT-88.
Bij boorgaten van 20 mm. doorsnede, 3x vullen met RENOVANT-88.
Zodra er geen vloeistof meer in de gaten aanwezig is, worden de gaten gevuld
met een dunne eementpap (3 zand: 1 cement) en afgesmeerd. Het zal nu
enige tijd duren, voordat aile aanwezige vocht uit de muur is verdwenen.

TOEPASSINGEN

Het bestrijden. van uit de fundering optrekkend vocht in de muren van ieder
bouwwerk.

VERBRUIK

± 1 liter per strekkende meter, bij een muurdikte van ongeveer 10cm.

HOUDBAARHEID

± l' /2 jaar houdbaar, mits vorstvrij bewaard in gesloten bus.

Deze technische voorlichting wordt naar beste weten verstrekt. Wi] kunnen
hiervoor echter generlei aansprakelijkheid aanvaarden.

BOUW·CHI!MfE ZIJLSTRA B.V.
PRINS HENDRIKWEG 2A. DOORN TEL. 03430 • 2688



1 VOCHTGRENS. Tot deze hoogte trekt het vocht op.
Door vocht en sa1peter aangetast p1eisterwerk ver
wijderen.

2 GRONDSLAG. Er voor zargen dat het laagste punt
van de boorgaten boven de grondslag b1ijft.
Als er lager dan de gronds1ag geboard moet worden:
ontgraven en een waterdichte 1aag aanbrengen (zie
behande1ingsadvies voor ke1derwanden) zodat er
geen vocht vanuit de grond boven de afs1uiting met
RENOVANT-88 kan kamen.

3 BOORGAT. De gaten boren onder een hoek van 30-400

net niet door de muur en vullen met poeder KH en
RENOVANT-88 vo1gens verwerkingsvoorschrift.

4 NIEUWE PLEISTERLAAG. Is er salpeter in de muur
aanwezig (kristalisatie aan de opperv1akte van de
steen) dan deze eerst neutraliseren met RENOVANT
HS-10. Hierna een bepleistering aanbrengen von 1 ce
ment : 3 zand. Geen kalk of gips gebruiken.

VOCHTIG ZAND. Het zand onoer een betonvJoer of
in een kruipruimte is veak erg vorhtiq.
Het vocht viiI in de nielJ\le pleister iRaq trekken,
woardoor het onderste gedeelte vem dl'lP rlpistprliJCJ~~

vochtig kan worden.

.>/, .-

'. fJ ,.
J Joe'·

j
r.

6 VOCHTDICHTE LAAG. Om te voorkomen dat vacht VRn-
uit de kruipruimte of vanander de betanvlaer in de
pIei~terlaag trekt, de onderste stroak van het plei~i

terwerk tot oan de vIaeI' verdichten door deze enkele
malen te bestrijken met RENDVANT-BB .

..'..



1-, ,.

d~:F t)ij 2;2 ·.!i.~dt lJ ?en ~::opj,e V2n de in de t~~~st genoemde
\" - :i e '·-'G~ i ii 9 t S'I ",j',' e r - 2:"""; i \? i r, 'J 2a" dE' b ev~on el~ '0:';:

De Heer Verhallen,

De 8agerd 20,

'Jupnpn.

bl'trt'fl: \lll('lllpl'lllJlI'1111'1l I\lllp'l"d III

u rl!; k I' n III (' I' k: (i l / 11 I I

~uenen. 6 november 1984.

Geachte Huurder,

f\iacH il:Jnlcidinq V8[1 hI'! r,lpl" llpgL'IllC::l<lkl door h{'t. buro Phyc;irrHI
teL i n d II 0 \' ell, n a 3 rIll{' t. i n q P nt,' I, L' 0 n t r 0 I e S (J (' d a ani n h {' I pan d
De Uoqerl 20 te G~rwe[). ;11~;m('l1l' [)Cl;Jr a;mlcldinC) van hf~t qrsprek
data 29 oktobpf IlJA4 met Ll en het c!,HJcJljks bestuur \';lfl "Helpl
Elk2nder" en de dcstljds biJ de bouw belrokken 8rchltE'kl Dhr.
Smeuld<>rs heeft het bestuur \.an "Helpt flkander" besloten
tot de valgende, in het rapporl aanbe\olen werkzaamheden olver
te gaan:

5 p 0 u w no or d 9 e \; e 1 pIa a t. sellJk 0 pen r.t a ken en k ant r ole r e nap v pro n t 
rei n 1 gin 9 . :> pee 1 a aId e n 0 e K b iJ a c ;1 L(J t' Ye " e 1 .
AIle bouwresten eruit halen tot ap de bovenkant funder1ng.

- Direkt boven funderinC) st.oo!voeqpn oppnmnken 100 em h.o.h
- Stoot.\:oeC)p[1 bO\J{'[) m;I,1 J \.,{' 1d \ a,IIlWP/ i l)' schollllmak('n ('11 lonodlg

s t tJ () t v () P q (' Il ( I pI' 11 h ; I k k t' fl I II d ;l\ l) II k h 1 l' r n III d (' ml' I (' r (' t' n \ P. n l .i 1:3 tie 
s pie L' t ,I 0III W L' / I II l~).

In de noordge\.L'l t .p.~. dF Lweedp verdiepinqsvloer stoolvoegen
openhakken. 100 em h.o.h.
In de bOlvendorpel van woonkamerkozijn voorgevel 3 stuks vero
ventilatieroosters aanbrengen.

- AIle ventilat.iekleppen nakiJken, lodat ze niet klemmen en dus
gemakkellJk bediend kunnen \.'Jorden.

- Binnendeur badkamer 2 em inkorten.
De andere uit te ~oprpn wcrkzURmhpden qenoemd 1n vermeld rapport
z u 1 ! t' 11 d () II r \J W 0 r d (' r1 \ {' r r i r' h t h u I' ~d (' 1s l f I P pen \ e r wij d (' r p n •
l {'Iv ("I~; /llll IJ ![If''! dr:tql'll \lIIJ! \ 0 I rlO('I1(J(' \,f'nt i i ot! II' If) IJv-1 huur
wonJrtq.
DI' d<ln\.<Irtq 1<11\ rip Wl'!k:/;l,llll!lr'dl'[; 1:11 III O\'l'r!l'q met lJ LJ(':;I'~II'c!("l.

\.('1'1 rUlIWI'rtdl' IJ h II'rllll'II,' ,(J 1 dlll'fldl' I I' 1)1'lJlJPII i 11LJI'; I ('hi.
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BLJLAGE 4 Gemeten ventilatie openingen.

Op advies van Fysicon ZlJn er in de bovenregel van het
raamkozijn veer in de woonkamer een drietal regelbare ventilatie
roosters ~3ngebracht.

Wij hebben de verschillende doorgangsoppervlakken opgemeten per
t-OostET:

- binnenzijde schGiven geheel open
- dDorgang in kezijn~ boorgat d=16mm
- bl.titenzj.jde rooster

12*(30*15)
6 *<8*8*3.14)
6 *(7*100)

mm2
"
"

Dit betekent totaal
-binnen2ijde 162 cm2
--door(}ang 36 II

-buitenzijde 126

3 roosters ) aangebracht:

Dus hoewel het aan de binnenzijde lijkt alsof er 162 vierkante
centimeter ventilatieopening verkregen kan worden~ is dit in
werkelijkheid slechts 36. Dat is 22% van het gesuggereerde '



Om verouiling door gasapparatuur te meten

lJ~qepse scttoli~~·: lopm~~2,1:"1.t~

met een buisje om de ~ nek
(Van een cmur wnlaggevffS)

UDEN - LeerUalea ftIj de
, Ida.- 1.% ED 3 .... de l-.de

IallEft Kbeol BIt8wIJk ill UdED
Iopea .iDds dJD8daI met .
balaje om de bala. Bet filter 1D
bet balaje moat de 1aebtveront
reIDiDI -- _aar zt.I ~0!lIJka
.... blooC ataaIL .. Morcell. blJ
bet Dp8taaIl moat hat balaje DIlL
Pas blJ bet ....r bed I.... IliaC
bet af. Bet is de bedoeliDl dat
bet lIOIQIlOEIDde~. _
week word.t .edracea.

De buisjes zijn onderdeel van
een onderzoek naar de invloed
van stlkstofdiox.de op de longin
houd van kinderen. Het wordt
uitgevoerd door medewerkers
van de vakgroep gezondheids
leer, luchlhyg.e en - veronlreln'
ging van de l.andbouwhoge-

school in Wageningen. Op ftOI
negen ande... lage... IChoIen In
Uden. Oss. Veghel. St. Oedenrode
en Boxtel is of wordt _\fde
proef gehouden. In totaal _rken
850~ in de leeftijd van 6
tot 9 jaar mee aan het ondenoek.
Opdrachtgever is onder meer het
ministerie van Valkqezondheid
en Milieuhygiene. De medewer
leers van de vakar'oeP hoper> In
januari valaend jaar de uitkom
sten in een rapport te publiCll!r'l!l1.

Stikstofdioxide komt vooraJ
vrij bij verbrandlng van IRS. In
de meeste NederlanclSl! Iftinnen
wordt OP las gekookt en wordt
het huis er mee verwannd. On
geveer 70 procent van de tijd
wordt door mensen doorgebrachl
In huis. Of de vrijkomende ver
ontre,niginl em nadelige Invloed
heelt op de gezondheid. is tot nu
toe niet onderzocht.

De anderzoekers willen een
antwoord vInden OIl de VI'UI of
de stiJrstafdioxide Invloed heeft
op de klnginboud van kinderen.
Daartoe is vorig jaar bij de lIllO
Idnderen In de munden .-ptem
bel' en oktober de longlnhoud ge
mellen. Dae en vo1geDde maand
krijgen de ouders bezoek van
medeaei•• van de vaIqroep.

Aan de hand van een vragenlijat
wU men ..... beeld krijgen van
onder meer het gebruik van VEl'
KhiJlende I_lien. Ook
wordt ..... aantal buisjes een
week lana In huis opgehangen.
Tot alot wordt In de maanden
april en mei opnieuw de longin
houd van de klnde...n gemeten.
Het onderzoek wordt In de win
tennaanden gehouden. omdat
juist dan in de gezlnnen het
meeste gas wordt verstookt.

---------_.- --_.- --'
! ! J_

:,:'; :-. ··1·.
'--, .:.' ': E' ... i", t'



BIJLAGE 6 Vochtproduktie geiser

Om een indruk te krijgen van de bijdrage aan de vochtproduktie
in de woonkamer/keuken is nagegaan wat er bij de verbranding van
aardgas via de geiser per uur in de ruimte komt.

Nominale belasting geiser
Gasverbruik Geiser

12~6 kW
1~3 m3/h

chemische reaktie bij volledige verbranding:

CH + 20 .. ' co + 2H 0
4 ~...::. 2

2,25

II18
verbranding van 1 gram CH4

Mol CH4 ontstaat dus twee Mol H20.
16 g/Mol

een
CH4
H20

bij de

Bij de verbranding van
Moleculair gewicht

II It

Dit bete~ent dus~dat

gram H20 ontstaat.

Scortelijke
tii j

Socrtelijke
b i ~

• .J

massa zuiver aardgas: 0.781
P(o)= 101~3 kPa en T=O gr.C
massa geleverde aardgas: 0.833
gelijke omstandigheden

kg/m3

kg/3m

Aardgas bevat circa 0.052 kg/m3 waterdamp. Dit is 6.2 %.

1~3 m3
aard\)a~

gr. C.

aardgas per uur komt ongeveer overeen met 1.083 kg/m3
met een overdruk van 2500 Pa Ct.b.v. leverings) en T=10

Hiervan is dan 6.2% waterdamp d.i. 0.062*1.083= 0.068 kg/h
Per uur wordt 1.015 kg aardgas verbrand en dit levert dan ca.
2.285 kg \o'Ja t.er.
Hierbij komt dan nog de waterdamp die het aardgas al bevatte en
dat brengt Met totaal op 2.285+0.068= 2.35 kg/h

Dus bij Met gebruik van de geiser komt er ongeveer 2,35 kilogram
.·.,,,d.:f?rd,:;,mp p~?r- LlLtr vrij.
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PIJLAGE 7 Toetsing van de ventilatie aan voorschriften

De mogelijkheid tot natuurlijk ventileren van de woonkamer is
vergeleken met de van toepassing zijnde

Mode 1 Bclt¥-I\Je~-ord 2" i nl~

-- NEil 1 '::87
-- NPJ 107f::
met behulp van de NPR 1088.

In ~e wocnkamer aanwezig:

ve~ti~ale ventilatieschacht
~~ntilatieroosters veer 3 stuks

idem aehter 1 maal
kier-Eln
kJep:-aampje

dU5 tetaal minus kieren

78,5
-=!'L
'_'\.J

12
'?

o

:126,5

em::
"
"

"
"

II

(gesloten)

rJF'MEF~~:::I t'JG : tot ~~ieren mogen OD~~ die van binnendeuren gerekend
worden. Deze zijn hier echter grotendeels te
verwaarlozen, vanwege de strips.

Eisen t.a.v. luchtdebiet
natuu~lijke ventilatie:

* Vol~ens de M.B.V.

uur en minimale openingen veor

woonkamer in open verbinding met keuken minimaal: 150 m3/h
inelusief een verplichte mechanische afzuiging (art. 113).

Om dit debiet om te rekenen naar ventilatie-openingen geeft de
NPR 1088 in art. 3.3.2.:

Aangenomen een luchtsnelheid van 1 m/s gaat door een
oppervlakte van 1 m2 een volumestroem van 1 m3/s. Of weI:
Door een oppervlak van 0,028 m2 gaat 100 m3 /uur
Oit betekent dat voar 100 m~ luchtwisseling per uur een
ventilatie-oppervlakte van 2 * 0,028 m2 nodig is. (in- en
uitstroming ' ). Omdat over deze interpretatie enige
onduidelijkhei~ kan ontstaan, hebben wij sleehts 1 * 0,028 m2
2.angehouden.

De bencdigde ventilatie-opening wordt hier dus:
C,)28 *- 150/100 :: 420 em2

,

(~~C~n~·2~ne~ i~, (:J~)en verbinding met de keLt~~en:

i?:.= \iOer e'e l:Eu~en + ei <;;; \iDer de woonkamet- ==
7'S + ~ot.c\cl1. van dr~ and€?re kamers met EEfi
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Voor de woonkamer in rekening te brengen:
app_ slaap~(amer 1 = 1,1,9 m2

II

II

II

Per \(k.m
49~8

Dj. tis
bt-engE,r,

II :2 = 9!1 3
t, 3 = 13, ()
II 4 = 15~6

totaal = 49~8

opperviak nodig 3~6 m3
*' 3~6 = 180 m3.
grater al s het ma:: i mum van
dus in rekening 150 m3.

luchtverversing dus nodig

150 voor de woonkamer.

dE eis Dp 7::':< -I- 150 == m3/h

Dl~ betekent voor de benodigde ventilatie-opening:
O~028 * 225/100 = 630 cm2

* VolJens de NEN 1078

Naast algemene voorschriften voor ruimten waarin aargas
vprbranding plaats heeft geeft de NEN 1078 ook specifieke voor
schriften voor de ventilatie~ welke laatsten afhankelijk worden
gesteld van het weI of niet Cgedeeltelijk) mechanisch ventileren.
De specifieke EisEn worden hier niet gegeven in luchtdebieten l

maar in openingen voor luchttoetreding ACt) en luchtafvoer ACa).

Algemene voorschriften:

voldoende
voldoende

a,-06-

2.8.1.1.

2.8.1.2.

2.8.1.3.

er dient gezorgd te worden voor
toevoer van verse lucht en voor
afvoer van verbrandingsprodukten.
er mag geen ontoelaatbaar luchtbederf
optreden.
Er mag geen hinderlijke vochtproduktie
optreden.

Specifieke voo~schriften:

art. 2.9.1.1 Geen mechanisch afvoersyteem Cafzuigkap uitl

via hat artikel:

dan
25 * B

200

B = totaal opgestelde vermogen in kW = 8
stel ACt) = A Ca) (afvoer:: toevoeropening)
V :: volume woonkamer = ca. 140 m3

is V groter dan 2 * B en dus
3 * \l -

420 = -220 en is ACt) = ACa) = 0 cm2

·,2 .. S.3.3. WeI mechanisch afvoersysteem Cafzuigkap aan)
~pn bran mechanische~ de ander natuurlijke
af vcei-"

0·'- .,
.\-' .. ...:, \) = 1. 4()



»: ACt)
VCIOt- V
-gevi:\l
-gevc3.J
--geval

gt-oter- 2B ( 1 ) l;)eef t de nor-m:
1 25 * B (l) -- < * V = 150 - 420 = -270, dus Act) = °.J. ~.

..., "niet van toepassing"..c.

< 5 * B(2) - 2~5 * V - 10 -- 35 f) = -340, dus ACt.) = 0~.

* A(a)
-geva] 1
-'.J~\/a 1 2
-ge'.taJ 3

25 * B(l) - 3 * V = -270, dus A(a) = °
"niet van toepassing"

140 < 0,2 * 2 , dus A(a) = 0

Dit betekent dat de minimaal ver-eiste opening
ventilatie van de woonkamer volgens de NEN 1078

voor natuurJijke
o em2 bedr-aagt..



BIJLAGE 8

Meting

Invloeden op de natuurlijke ventilatie door het
afyoerkanaal in de keuken.

De meting i c uitgevoerd op 23 januari
BlJitencondities : t = 4,6 C

buiten

1985~ omstreeks 12.00 u.
R.V. = 86 %

buiten

van
teit
ding

Bij deze meting zijn we kwalitatief nagegaan welke invloed een
aantal sen aantal faktoren hebben op de natuurlijke ventilatie
door het luchtkanaal in het plafond van de keuken.

De verschillende faktoren waarvan de invloed is nagegaan zijn:
het open/dicht zijn van de Yentilatieroosters in het voor
en achterkozijn in de woonkamer en

- het aan/uit zijn van de afzuigkap.

Tevens hebben we nagemeten hoe Groot de effektieve doorlaat
de ventilatieroosters is (zie bijlage 4) en is de effektivi
van het afvoerkanaal van de afzuigkap bekeken (zie afbeel
4 ult het verslag).

Gebruikte meetapparatuur: -vleugelrad-anemometer no.
uit doos no.

1400-380015
BB 307 ~THE

Meetresultaten:
van 3 metingen.

De hieronder gegeven waarden zijn het gemiddelde

Ventilatiekap UIT

roosters DICHT
roosters OPEN

Ventilatiekap AAN

roosters DrCHT
- roosters DICHT

- roosters OPEN

luchthoeveelheid door afvoerkanaal

m3/h
"

stand min. ~ ~ /I
~,~

stand max. 4~9
/I

stand max. 4~2 "

N.B. Tijdens de metingen met de afzuigkap in werking~ was de
luchtstroming door het ventllatiekanaal soms zo gering en
Instabiel; dat er sf en toe lucht uit het kanaal terugstroomde.
De resulterende strOQffi (meting gedurende 1 minuut) was evenwel in
de afvoerrichting.

SG



Bespreking van de meetresultaten:

De
.~C'\ar- dE

I:;) e ,,'on d en
..~., OC,t-· dE

waarden Ult de meting geven
hoeveelheld afvoerlucht weer.

niet de
Redenen

absolute
hiervoor

- De Geting is slechts een momentopname. Voor betrouwbare
gegevens over de luchtstromingen door het afvoerkanaal dient men
'JPdl,t-erde E?Fn 1 Cl.n!;}er-e per i ode te meten ~

- door het plaatsen van de vleugelradanemomEter beinvloedt
men de totale weer5tand~ en daarmee de volumestroom door het
lucntkanaal en

- niet aIle lucht stroomt door het ventilatiekanaal. Zij
5troomt oak door kieren, de afzuigkap en de roosters. De totale
hoeveel~eid zal dus groter zijn.

Hieruit voIgt, dat de meetresultaten enkel een indicatie zijn
voer de Invloed van de ventilatiekap en -roosters.

Uit de meetresultaten kan men afleiden, dat de hoeveelheid
ventilatielucht door het ventilatiekanaal vergroot wordt, indien
men de ventilatierocsters in de kozijnen opent. Het is dus aanne
meliJk dat, indien men de effektieve opening in de kozijnen
grater maakt (biJlage 4), het ventilatievoud zal toenemen.

Indien de ventilatiekap aanstaat wordt de hoeveelheid lucht
door het kanaal In het plafond veel kleiner. Hoewel door gebruik
van de afzulgkap de totale hoeveelheid ventilatielucht groter zal
worden, ontstaat er een probleem:
- bij gebruik van de geiser ontstaat er lucht die warm en
verontreinigd met verbrandingsgassen is, en bovendien veel vocht
bevst ( biJlage 6 ). Indien de ventilatiekap niet aanstaat stijgt
deze We,rme E'n "vui I e" 1LIcht Dp en wordt door het vent i 1 Cl.t i e-
kana~l afgevoerd. Staat de ventilatiekap nu weI aan, dan wordt de
luchthoeveelheid door het ventilatiekanaal veel geringer.
Hierdoor wordt er minder vuile en vochtige lucht uit de keuken

·e.fgevoerd (lIbli.jft hangen lll
). NatLILlrlijk wordt een deel van de

verbrandingslucht weI weer door de afzuigkap afgevoerd, maar
nmrlat de lu~ht van de geiser een hoge temperatuur heeft en
dasrdoor snel epstijgt, blijft er tech een deel van deze lucht
bovsn de afzuigkap hangen en verdwijnt dat in de keuken en de
woonkamer.



BJJLAGE 9 Isolatievarianten kosten- en batenbeschouwing

De::e biJ1.al]E
vE!'""betE't-i ng var-·
,"r> f".·t- 9:~ e;- P. k en~. ng •

heeft betrekking op een globale analyse
de isolatie en de gevolgen hie~van

t.a.v.
op de

IsoJatie van de buitenwand betekent -bij het afwezig zijn van
k:cu,1ebl-U'0l]en- een verheg i n\:;) van dp (oppervl akte) -tempe~atLlu~ van
het binnen~l~d. Gevolgen hiervan zijn

de verminderde kans op condensatie op en in dit binnenblad

- dAt door de ve~hocgde oppervlaktetemperatuu~ van de
binnenwand, de bewon~rs zich eerder behaaglijk zullen voelen
(bran .. ' en kunnen volstaan met een lagere luchttemperatuur.

Dezp. lagere luchttemperatuur ve~oo~zaakt bovendien een lage~

"'-'iH:;>r"Qi€'"Y'e:--llEs t:\ssen binnen en buiten.

- ~e thermostaat die op de buitenwand zit, zal nist meer zo
hGog ingesteld worden als in de huidige situatie. De thermostaat
~pageert namelijk op de relatief koude opppe~vlakte-tempe~atuur

van deze wand, die na isolatie hoger komt te liggen.

fJm EPn i nd~uk te kr i j (;Jen van wat i sol at i everbeter i ngen
hetekenen voor de energiehuishouding en daarmee de energiekosten,
hFbhen WIj een zEstal isolatie-va~ianten met hun invloeden

I
II

III

de transmissie zijn dit:
gehele 5pouwmuur ge-isoleerd

idem

idem

ove~al enkel glas
beneden dubbel glas

boven enkel glas
overal dubbel glas

vear de ventilatie
ventilatievDud ~

en
A
E: "

ni:i verbeter i ng:
1.0 (f~eb~uikelijk)

= 1,2 (meer dan normaal)

Transmissieverliezen

S· P C;Lt li-Jrn u. L\ t- \lOOt'-

" achtE!·-
::::ijg€?vpl

opper-vI ak

~~ 1 as
II
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bDver-:

d=ok
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Voor
Na

verbeterinl]
"

transmissieverlies:
"

Q(1)=G.U.* A* k.nu
Q(2)=G.U.* A* K.verb.

Dus de winst bij verbetering is
Qw =0(1)- 0(2)= (G.LJ.* A* k"nu) - (G.U.* A* k.verb.) =

G.U.* A* (kunu - k.verb.) Wh

met G.U.= aantal graaduren (bron 23) d.i. de sommatie van het
aantal stookuren per stookseizoen vermenigvuldigd met
het temperatuursverschil tussen binnen en buiten
tijdpns die stookuren K*h

Stp} T(bi) (I-8u = 15 gr.C dan G.U.= 20*1000 (bron 23,p.17)
T<bl) 8-24u= 20 gr.C dan G.U.= (21+31)*1000

Zodat G.U. totaal = 72* 1000 K*h

Dit levert met Qw=G.U.* A* (k.nu-k.verb.).,. Ow= 72*1000 * 108 * ( 1 9-0. 7) = 9 331 200 v.Jh1 .
1 I Ow= 9 331 000 + 72*1000 * 9 * (5. 9-3. 3) =

9 331 000 + 1 684 800 = 1 1 016 000 Wh
I T I Ow=l 1- 016 000 + 72*1000 * 7 * (5. 9-< 3) = 12 326 000 Wh... -' .

Opmer-king. Bi.j
aangl?houden als
tpmpet- .;\"f:tH-en 1 n
zijn 91=?vonden.

geval I I I hebben wi j dez el f de Tti , dus
voor beneden. Dit i.v.m. de relatief
de slaapkamers die door het adviesburo en

G.U.
hoge

ons

Om van warmteverlies naar energieverbruik en -kosten te komen
dienen nog enkele berekeningen plaats te hebben:

Bij verbranding van 1 m3 gas komt vrij

1 Watt = 1 .J/s
1 Wc>.t tuur = 3600 J
1 kWattuur= 3600 kJ

33.500 k,J

Stel het rendement van de ketel 80 % (0,8) dan betekent een
transmissieverlies van 9 331 200 Wh (geval I) een gasverbruik van

( 9331 * 3600 ) / ( 33 500 * 0,8 ) = 1253 m3 per jaar

Over~icht transmissie (winst):

bespar-ing in ki'-ih in m3 gas per- jaar in geld bij gasprijs
f 0,60 per m3

~
-:;~ i 1 250"_"_, ..

1 .; 0 1 i 480~ -. ...
i " 326 1 660.:. .,~ ...

::'"()

750
890

1000

per jaar
"

"



Ventilatieverliezen

Meer ventileren~zeals door ens wordt aangeraden~ betekent ook
meEr warmte kwijtraken door ventilatie dan nu het geval is.

Stel dat ~et hUIS nu matig geventileerd wordt. Dan geeft bron 24
Een ventilatievDud van n = 0,8. Het ventilatievoud geeft aan het
~antal m~len dat de luchtinhoud van een ruimte per uur gewisseld

Voor- el':'n normaal
Er~ bi J meet- dan

geventileerd huis geldt geval A
normale ventilatie geval B

n = 1,0
n = 1~2.

Aan extra ventilatie verliezen we Qv=(Q(vent)verb.-Q(ventlnu)

Met Q(vRnt) = 1/3 * (luchtvolumel * G.U. kWh

luchtvolume = inhoudwoning * n = 350 * n m3

~E' hC'_lden "Ieel- aa.n T (b i) 0-8 = 15 gr. C
Tlbi) 8-24= 20 gr.C

zodat het totaaJ. aantal G.U. = 72 000 ~:*tl

(bij benadering)

pn

ge'".·cd. A
geval B

0 ...,.. = 1 /3 *Dv =: 1 /3 *
1, (I

1,2
0,8)
0,8

* 350* 350
* 72000 = 1680 kWh* 72000 =: 3360 kWh

OVErzicht ventilatie (verlies):

33i:,()

in m3 gas per jaar

180
360

in geld bij
fO,60 1m3

110
220

gasprijs
pet- j aar

OVERZICHT ENERGIEBESPARINGEN t.g.v. TRANSMISSIE EN VENTILATIE
OF' J AAF:BAS I S

geval

I -.. A
II + A
I~T + p,

I -t P
II + B
TIT + E:

in· m3 gas

1070
1300
1480

890
1120
1300

in gld. (bij gasprijs 0,601 m3

640
780
890

530
760
780
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GEcGm~i~ee~~E 3fvoe~leiding Yolgens de NEN 1078

[~ ~!~~i ~(.:)7E~ i}2e;t '/oClr he"t cornbi.neren van een afvoerleiding
··:;E:'·~· 1--,=,-- ;':'':''';~ LJi--: \/c,~~,r' \/€?r--1t'i :i..;:";.t:poc)eletndE.:n bestemde afvcer-kand.2t.1 ~lEt.

NEN 107M

2.9.3.5 lndien in een keukell cen vcrbruikstoestel met
een afvocrlciding is aangeslolcn op hel elllKt'
med..: voor vcnlilalicdocleindcn bcslcmde af
voerkanaal, moel deze afvoerleiding nabij hel
plafond zodanig zijn onderbroken (b.v. door
middcl van cen opcn-T-sluk), dal een gocde
venlilalie van de kcuken verzekerd blijft.
Dil is niet van locpassing als de luchtaanzuig
opening van de valwindafleider, met inachtne
ming van 2.6.6.5, op een hoogle van ten minsle
1,7 m boven de vloer is aangebrachl.

V is keuken
A. is enige afvocrkanaal
A, is open-T-stuk

Opmerkiflg

Figuur 6 gedt aan, hoc dit open-T-stuk diem te worden geplaalst om de aanwc
zige trek in de af\loerleiding niet Ie \lerstorcn.

goed gocd fOUl gocd
bocht van 45° of 90"

Figuur 6 - Voorbcelden van plaatsing van een open-T-stuk

N~~~~ i~~chtnp8ing van dit principe dient het kunststof
0rn~rr~nt Gp het jak v8rvangen te worden door een voldoende
\'- ~nl ('. Ft, '?:=,:. en;j:i ,;) u i tire', d i. ri J s·,=,.·_ U k ~ aan ge:: i en het. af V-::let- g8s va" dE
je~~.~r tp ~a-m 5 VGor ~et kunststof element.
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BIJLAGE 11 :Metingen van temperatuur en vochtigheid / vochtbalans

Meting 1

De meting is uitgevcerd in het tijdvak van 19 december 1984
tot ~ januari 1985.

Gedurende deze tijd zijn er in de woning 3 thermohygrograven
geplaatst.De geplaatste thermohygrograven registreerden de

luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.

Nauwkeurigheid;

Registreertijd;

temperatuur + 0,5 C
reI. vochtigh. + 3 'l. R.V.
1 maand

Plaats thermohygrograven tijdens meting:

* Thermohygrograaf 1
DezE thermohygrograaf is in de keuken geplaatst, op een
keukenkast, waardoor de opstellingshoogte ca. 2 m bedroeg.
Het doel van deze thermohygrograaf was, de schommelingen van
de relatieve vochtigheid en hiermee de absolute vochtigheid te
registreren.
We wilden namelijk te weten komen hoe Groot de invloed van
de vDchtproducerende activiteiten, zoals koken, afwassen,
warmwatertappen ed., was op de relatieve vochtigheid.
Bovendien zouden we door de continue registratie kunnen zien
hoe snel de vochtigheid zich in de ruimte verspreidt.

* Thermohygrograaf 2
Deze thermohygrograaf is op de grond, onder de trap,
ca. 0,5 m van de kopgevel geplaatst.
Met deze thermohygrograaf widen we een inzicht krijgen in
het verloop van de temperatuur en vochtigheid.
Hierdoor kregen we een indruk van de temperatuur en de
vochtigheid van de lucht die zich in de onmiddelijke
nabiJheid van de hoek bevindt waar schimmelvorming en dus
condensatie is/was opgetreden.

* Thermohygrograaf 3
Deze thermohygrograaf is in de Grote slaapkamer aan de
achterzijde van de woning geplaatst.
De thermohygrograaf diende om gegevens te verschaffen
omtrent de optredende dampconcentraties en temperaturen om
hlermee Ltitspraken te doen omtrent de mogelijkheid tot het
optreden van conrlensatie •



N.B. Achteraf is gebleken dat de resolutie/afleesbaarheid
niet erg hoog/goed was.
Dit komt doordat een meetstrook een volledige maand
registreerd.Hierdoor is een dag op de tijdschaal
slechts ca. 1 mm groot.
Door deze slechte tijdsresolutie is er weinig te
zeggen over de tijd die er nodig is voor de versprei
ding van het vocht na een plotselinge, tijdelijke
vochtproductie, veroorzaakt door koken, douchenCdoor
gE"iser) Ed.
WeI blijkt de maximale relatieve vochtigheid af te
lezen <de reactietijd van het hygro-element in acht
nemend) .

Deze maximale relatieve vochtigheid bepaalt Csamen
met de luchttemperatu8r) de dampconcentratie, en zo
de ver7adigingsdampconcentratie met de daarbij
behorende dauwpuntstemperatuur.

,
L ,
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Bespreking van de meetresultaten.

Op de meetstroken is duidelijk
nachtverlaging (C.V. thermostaat op ca.

het effect van
15 C) te zien.

de

Duidelijk is op de thermohygrograafstroken van de keuken te
zien dat er regelmatig gedurende de dag hoge dampconcentraties
optreden (tot 12 g/m3) , zelfs in dit jaargetijde.

Op de thermohygrograafstroken van de meting onder de trap in
de woonkamer zijn de dampconcentratie-pieken , veroorzaakt
door Yochtproductie in de keuken , ook nog goed te zien.
Hieruit kunnen we concluderen dat het ventilatievoud van deze
ruimten zeer laag is.
Een deel van het geproduceerde vocht komt niet in de ruimte
doordat de lucht met de grote dampconcentratie geproduceert
bij het fornuis veelal afgezogen wordt door de ventilatiekap
en de waterdamp geproduceerd door de geiser afgezogen
(natuurlijke ventilatie) wordt door het ventilatiekanaal in de
hoek van de keuken.
Cat de dampconcentratie-pieken niet tot problemen hebben
geleid komt doordat het jaargetijde waarin de meting is
uitgevoerd , niet het jaargetijde is waarbij hoge
dampconcentraties buiten optreden • Hier heersen dus grote
dampconcentratieverschillen waardoor het vocht binnen "snel"
kan verdwijnen.
In het najaar en het voorjaar is de kans op te hoge
dampconcentraties en dus problemen veel groter <s"nachts wordt
het nog koud , in tegenstelling tot de zomer).

In de tabel hebben we voor de vochtproductie-pieken die dagen
en die uren gekozen die het grootste risico voor condensatie
opleverden.



no.

Normale vochtproductie

THERMOHYGROGRAAF
1 2

------_._--------._--------------------------------------------------
t binnen [C] 22 ..... '-, 17 17 18,5 17,5....:.:.~

R.\.!. [I.] 0::- .... 45 63 C"~ 50 50-loot::' .J ..J

c binnen [g/m~;] 10, 1 8,8 9,2 7,7 7,9 7,5
P binnen [Pal 1383 1197 1226 1032 1071 1005

.;.. dauw Ce] 11,8 9, t. 10,0 7,4 8,0 7,0c.

t butten eCJ 4,3 0,3 4,3 0,3 4,3 ()!I 3
R.V. C~] 85 88 85 88 85 88
c bui. ten [g/m3] 0::- c:" 4, :::;; c::- c:" 4,3 5,5 4,3.J, ..J .J,.J

P buiten [F'a] 710 552 710 552 710 c:" c:",..,
_1'1-1"::.

cb 1 -'cbu [9 1m3 ] 4~6 4,5 3,7 3,4 2,4 -:r ,"":,1'-', ..:..

datum - stCl.rt 18e 28e 18e 28e 18e 28e
d:':\tum - e:i.nde 27e 31e 27e 31e 27e 31e

no.

Extreme Yochtproductie

1
THERMOHYGROGRAAF

2

.... binnen [CJ 21 !l5 ...,~ C" 22,5 17,0 17,5 16,0'- k~,-J

R.V. [ ~1. 57 60 51 69 66 60
c binnen [g/m3] 10,8 12,0 10,2 10,0 9,9 8,2
P binnen [Pal 1471 1645 1398 1343 1326 1095

t dauli-J [CJ 12,7 14,4 12,0 11,3 11,2 8,3

t buiten [CJ 4,7 "< ., -0, 1 4,7 3,7 -0, 1'-' , I

R ~J [~~ ] 71 87 91 71 87 91. ,.
c buiten [g/m3] 4,7 5,4 4,4 4,7 5,4 4,4
P buiten CPa] 606 693 552 606 693 552
cbi-cbu [9 1m3 ] 6, 1 6,6 5,8 5,3 4,5 3,8

datum -december 23e 25e 3(>e 23e 25e 30e
tijd 18.00 14.00 14.00 18.00 14.00 14.00

thermohygrograaf 1
th p rmohygrogra2f ~

thprmchYQro;raaf 3

keuken
woonkamer , onder de trap
slaapkamer , achter , groat

II _



Als vergelijking zetten we hier de metingen verricht door
het adviesburo naast:

woonkamer-

t binnen [CJ 21,3
R. \"J. [/~ J 6't
c tlinnen [g/m:;] 12,0
p bi nr-len [Pa] 1622

t dauw [CJ 14,2

t bLli ten [CJ 14,0
F.V. [il~ J 78
c buiten [,;)/m3J 9,4
cbi-cbu [,;)/m3J '"":\ ,

~, I

keuken

2:1.,3
65
12,2

1648

14,5

14.,0
78
9,4
2,7

slaapkamer,achter,groot

19,6
66
11,2

1505

13,1

14,0
78
9,4
1,8

Tenslotte volgen hier- de buitenklimaatgegevens welke verkregen
zijn via weerstations (bron:Verwarming en Ventilatie, no 4,1985):

Buitenklimaatgegevens -december- 1984 *

temperatuur

[ C ]

F:. V.

[ I. J

c
buiten
[ g/m3 J

p
buiten

[ Fa ]

18e
1ge
2()e
21e

24e
25e

""'l,-~, _
..::.c~

_. 1E:

'":!" , 1
4,7
8,2
6,0
3, 1
4,7
5,0..,. ...,
''':', I

2,8
1 , '=t
\_f!t ,~,

-(),2
-;~), 1

1. , C

90 5,4 687
88 5,9 751
92 7,7 1000
77 5,9 720
84 5,0 641
71 4,7 606
80 5,4 698
87 5,4 693
88 5,2 658
92 5, 1 645
84 4,2 536
91 4,3 548
':t 1 4,4 c:"c-.

...Jloo_t~

87 4,5 572



B I ]U~GE 12 Meting van oppervlaktetemperaturen

Meting 2

De mEting is uitgevoerd cp 23 januari 1985,
15.00.

tLlssen 12.00 erl

t
buiten

R. \"!.

= 4~6 C

= 86 :.;;
buiter:

Het doel van de meting was het opsporen van eventuele
kcudebr'uggen.

A) Om de koudebrug
te sporer hebben we
h~e~on(je~)~ 5 Pt J.::)(:)

in de woonkamer (buitenmuur,kopgevel) op
op 4 plaatsen (aangegeven op t2~::erli~g

opnemE~s op de wand a2~gebracht:,

-- ... - . - ... .", t"·- .-": "- - .

_.+~ .2.7-~' -t

~14S .~-ft2T.-''185 l {~r2

". '.,-

. -

, .

. ",-816-.: ...

822 .

.~10'.,:._ ,-, - .il,

meetpunten woonkamer

N

-
W '::t'

X
Ul -0
"-J

11
...

(;\ I "W
0

---- 'w--
Ul~

D222 o~ncmers hebben we op
(gemeten vanaf de vloer)

2Cf:)C': rT!.

de volgende hoogten
l()cm, 30cm, 50cm

a2.ngebr' acht
10Ccn

We hebbe~ IT~eerdere opnemers djcht bij de
;JIT1cj2~ we daar jF I·::arl~ c~ e~~ ~"'oLtdeb~ug t1et

Vl0E"- opge':."tel d
gt-oot::t achteri

2 verschillende hoogten (SOcm 2:

van de wand ~ de luchttempe-2tuu-
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B> Om de eventuele koudebrug op de Grote slaapkamer achter
te vinden hebben we gemeten op de plaats waar de koudebrug
zlch zou kunnen bevinden en in de directe omgeving om een
~eferentle te hebben.
Ter vergelijking hebben we ook op een andere gelijksoQrtige
pli:\a.ts gE'meten.

Oak in deze ruimte is de luchttemperatuur en de relatiev2
vochtigheid gemeten en weI op 3 plaatsen; l)in het midjen
van de ruimte~ 2)ter plaatse van de vlek op de wand,
rechtsonder het raamkozijn, 3)bij vergelijkende meetplaats.

Deze meting (luchttemperatuur en luchtvochtigheidl
de buitenlucht uitgevoerd.

-----------_._- '._-- -'----

~ Q)
150 ..~

~(i)

I . ,
, :

! I . ~.

: :
I

; ,
i , , ,

r~cAi~to~
; .. ..

j, i . •I ; I.
I I I
1 I

i ; .., :

I/ft,J ~Qr
.. vpcl.l ..

meetpunten Duderslaapkamer

72.



BIJLAGE 4 Gemeten ventilatie openingen.

Op aanraden van het adviesburo zijn er in de bovenregel van
het raamkozijn voor in de woonkamer een drietal regelbare
ventilatie roosters aangebracht.

Wij hebben de verschillende doorgangsoppervlakken opgemeten per
rooster:

binnenzijde schuiven geheel open
doorgang in kozijn, boorgat d=16mm

- buitenzijde rooster

12.<30.15)
6 * <8'8*3.14)
6 *<7*100)

mm2
II

II

Oit betekent totaal < 3 roosters ) aangebracht:
-binnenzijde 162 cm2
-doorgang 36 II

-buitenzijde 126 II

Ous hoewel het aan de binnenzijde lijkt alsof er 162 vierkante
centimeter ventilatieopening verkregen kan worden, is dit in
werkelijkheid slechts 36. Oat is 22% van het gesuggereerde!



betreffende kozijndetail op
en maak deze bij het aantreffen

-controleer evenzo het
ouderslaap kamer inwendig
vuil schoon.

-verhoog de temperatuur van het binnenblad
spouwmuurisolatie.

door

de
van

fundering- en

* isolatie:

Tenslotte biedt isolatie mede een oplossing voor het probleem,
veroorzaakt het een aanzienlijke stookkostenvermindering en
verhoogt het tevens het thermische comfort van de bewoners.
Hieruit volgen aanbevelingen omtrent isolatie:

-isoleer de spouw van de gehele woning en breng in de woonkamer
en eventueel op de slaapkamers isolerend glas aan. Over de
consequenties hiervan op het energieverbruik zie bijlage 9.

De Bouwkundewinkel Eindhoven

2

, 24 mei 1985.



betreffende kozijndetail op
en maak deze bij het aantreffen

-controleer EvenZO het
ouderslaap kamer inwendig
vuil schoon.

-verhoog de temperatuur van het binnenblad
spouwmuurisolatie.

door

de
van

fundering- en

* isolatie:

Tenslotte biedt isolatie mede een oplossing voor het probleem,
veroorzaakt het een aanzienlijke stookkostenvermindering en
verhoogt het tevens het thermische comfort van de bewoners.
Hieruit volgen aanbevelingen omtrent isolatie:

-isoleer de spouw van de gehele woning en breng in de woonkamer
en eventueel op de slaapkamers isolerend glas aan. Over de
consequenties hiervan op het energieverbruik zie bijlage 9.

De Bouwkundewinkel Eindhoven , 24 mei 1985.



BIJLAGE 4 Gemeten ventilatie openingen.

Op aanraden van het adviesburo zijn er in de bovenregel van
het raamkozijn voor in de woonkamer een drietal regelbare
ventilatie roosters aangebracht.

Wij hebben de verschillende doorgangsoppervlakken opgemeten per
rooster:

binnenzijde schuiven geheel open
doorgang in kozijn, boorgat d=16mm
buitenzijde rooster

12*<30*15)
6 *<8*8*3.14)
6 *<7*100)

mm2
"
"

Oit betekent totaal ( 3 roosters ) aangebracht:
-binnenzijde 162 cm2
-doorgang 36"
-buitenzijde 126 "

Dus hoewel het aan de binnenzijde lijkt alsof er 162 vierkante
centimeter ventilatieopening verkregen kan worden, is dit in
werkelijkheid slechts 36. Oat is 22;' van het gesuggereerde!



be::,t.3£\t i. ed:?l'- :~ln,:~.al

IS aangesloter Op een
VEtn he":: sc:ha.kel f:c::;.tj e
Pt 100 opnemer) uit de

Pt-IDD

el':.:.·;::t.,"j.Si.:!. s;.c:rlemc, t.b.··/. F·t-iO:)'·:;.

iTl":?C~: h c:;::::t;, t e
I" . -
~ L iT' ,I r: CJ •

1 () = "'t=" (f, 6817 R(T) =100. 0015 *'M" OM:: '-1

11+3. 8991E-03 IT-9.4539E-07 ITlTi
71~' /1 t="< ('j l -I -r,.... RlT>= 99.9472 I.":'.1._.' ..,. dJ. 'M' , 0.1/0

(1+3.9~~~3 tT-4.1~-07 ITlT>
E::" 0-' '" t::'"7' (\ 6725 Rm= 99.9348 I_I'....' '-" ,

(1 +3. 9248E-03 IT-iI.663OE-07 ITtTI
1 ::)(i ~M i_ (, i .-.-r-:" R<Tl= 99.9882 1.... ...._'w .••. ~f ;::to l ./

<1+3. 9148E-03 IT-8.4543£-o7 HIT>
"':" f-', !-'; ~. (), 1~67(i R<T>= 99.8917 1- ..

---
<1+3. 9722E-03 tT-l.3516E-06 tTfTl

D22r ~E relatie weerstand-temperatuur geven is met de
weerstand aIs elektisch2 variabele moeten we deze (m.b.v. de
str8cm van de stroombrcn; berekenen uit de gemeten voltages

i)UDt- d it I" Elf:: e'l ~~et"' k (00 k h .=.+
temperatuurvergelijking) is een

oplossen van de
programma gemaakt.

1 uc: h t temr::: et-:;.t UUt- de
VDchtigheicsseting.
* Ht9 ;' c; p ~'. :. ;:. ( U]. t f- Ei ~. Li. S t > 5&.::"0- i

L': ':.:. f:::' p ;:~! t7.' ~.,- '" " E. t: ~.: 2 .:" ;= T!~: t.7.' ;.-..::-\ t L\ U. t'·· j .e .j.:..1. rj (~ •
~1 ;··:~.Stj2 IT10t 6 ~·:2naJ.ei··l met. led2~-

i -~

:':::::; ;'f;'" ._.

-:" ;':""

._" ".- ~

. i= .... !:

'-'1:'"
-_. r' O

," .-
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TE'~?J::?~'\'1'UUP':lETI :IG i\''':>OI:K,'\'lER PT-I00 ,b1nnenwandoppervlak

r.:eetplaats U t t R.V. td~UWP. C
1ger.:ct.en cappo l'dcht

(gr1m3 ):1oogte (CI'.l) (r.fJ) ( C) ( C) (i) ( C)

I 200 70,56 14,9 22,0 42 8,4 8,2

100 72,96 15,7

50 71,07 14,7 21,8 42 8,3 8,1

30 65,14 14,1

10 71,64 13,1

II 200 71,06 16,8 23,8 39 8,8 8,4

100 73,05 16,0

50 71,40 16,0 21,4 44 8,7 8,3

30 65,75 16,7

10 71,78 13 ,6

III 200 70,83 16,0 23,6 40 9,5 8,6

100 72,9(; 15,7

50 71,12 14,9 22,1 42 8,7 8,2

30 65,24 14,5

10 71,64 13,1

IV 200 71,01 16,7 23,6 40 9,5 8,6

100 73,09 16,1

50 71,15 15,0 22,1 42 8,7 8,2

30 65,39 15,2

10 71,94 14,2

TE: IPERATUiJPJ1ETI~lG OUDERSLAAPKAMER - PT-I00 ,b1nnenwandoppervlak
(plaats)

V i ii,'30 20,1
2 74,85 22,7 26,3 30 7,3 7,5

3 71,51 16,4

4 65,90 17,3 20,1 43 7,4 7,5

5 72,77 17,4

::t1dden kancr 21,8 38 7,0 7,3

'rI:' !Pl:~;\T:J:J~·~E':'I~:~ 3'JITr::; I:l T:":IN (11=1,00 m)

4,6 75 0,4 5,0



t"'ieting 4 infra-rood kijker

D~ meti~g is uitgevoerd op 30 januari 1985, omstreeks 12.00 u.
Buitencondities t = 6,8 C R.V. = 92 %

buiten buiten
circa 2 graden C

DDel van deze meting was om met behulp van een infra
roodcamera de meting 2 (koudebrug m.b.v. temperatuuropnemers)
te \/e.-1 f i et-e'"",.

PiJ een gemiddeld temperatuurverschil tussen binnen en buiten
van ca. 15 C k8nden temperatuurverschillen op de binnenwand
worden gevonden dan van 1,0 a 1~5 C. Dit zou kunnen wijzen op de
aar:wez:Lg'lei.d \/2:: t:.:'t::'il kouoebt-ug.

"

z o;,det
met
met

speci et-esten
II

"

= F:(a)
= R(bl);lct:Tlc,da=l
= R(b2);Iambda=2

;j) :j) (SpOW·\j\

(allE?s
- ()!1 17; ;j) (i) = (), 1~::;

in S. I.-eenneden)
--.- l

F: (a) = I) ~ 04 + + c), 13 .- (), ~jL;.

= 0,40"..j..

+
II

0, I./ 1
"

+ () ~ 17 +
+~)~ ()-7/ 1+
+<), ()7/2+"

o ~ 1./ 1
+
+

F(bi)=
R(b2)=

Hiermee wordt de binnenoppervlaktetemperatuur van Met binnenblad:

T (opp. bi ) : a) 2() 15 * 0. 1< ./ 0, 54 = 16~ 4 C._'

bl ) 2~) 15 * 0, 13 / 0, 43 = 15, e:" C~

b2) 20 Ie:" * 0, 13 / O~ 40 = • e:" 2 C-J J. _!,

Deze theoretische beschouwing Ieert ons~ dat deze meting bij
het temperatuursverschil van 15 C niet geschikt is voor het meten
van (de invlaed van) vuil in de spouw. Oorzaak van hiervan is de
(on)nauwkeurigheid van de infraroadkijker van ca. 2 C.

Bovendien is het de vraag~ of een temperatuurverschil van 1,5 C
te beschouwen is ais een koudebrug, maar dit terzijde.

meting kan dan oak
i n i~ t- ;:'. -t- DOLi C :'i:Tii;?r E\

Als resultaa~ van deze
(Jc)k il1et rje

t. em,::' e'··";\ t ULi :... \i2~- "5C hi 1 1 E"~n ~'oJ,•. a'--
I:! 1 n ;-"i er'~ iT:L'. Ll;"~ c!p p el'~' \.... :t ~?. k ;I V4E.c"':f. t- ...l =. t
gE~r~~1~~,t2·t.eelr·d ~:2n wOf"der~~

.j E·

te

gezegd
geen
"Ji3.t-en

k ()Lt cI e::)"'- u.g
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BIJLAGE 13 Verbetering van de ventilatievoorzieningen

Naast de noodzaak van verbetering van de doorstroming van de
woning~ die verkregen wordt door de strips onder de binnendeuren
te verwijderen, dienen de openingen voor ventilatie vergroot te
wot-den.

Zoals uit - en onder de aannamen van- bljlage 7 blijkt~ was er
aan ventilatie-openingen nodig

M.B.V. 420 em2
NEN 1087 630"
NEN 1078 (GAVO) 0 "

en is e~ aanwezig:
het (openblijvende) ventilatiekanaal
verbeterde ventilatie roosters vaor

idem aehter

zodat het totaal aantal vierkante
bij verbeterde en geopende voorzieningen

in de keuken: 78 em2
3*42= 126 "
1*42 4-' "..::..

em ventilatieopening
245 em2 wordt.

Dit betekent t.o.v. de M.B.V. een tekort van 420-245=

Dit tekort is b.v. op te heffen door:

175 em2

- Het meerekenen van de kieropeningen als
De kieren vormen eehter een moeilijk in
oppervlak (sehatten).

ventilatie-opening.
rekening te brengen

- Het klepraampje in de aehterdeur op een vingerdikte te zetten
(ca. 2 em). Het totale toegevoegde oppervlak wordt dan ea.
90*2=180 vk.em. Voeg daarbij een aantal vk.cm voor de kieren en
er is ruim("') voldoende "ventilatie-oppervlak".

- Het aanbrengen van extra ventilatievoorzieningen in de vorm van
roosters. Deze kunnen aehter geplaats worden in het raamkozijn
en/of het klepraampje. Zij moeten dan een totaal oppervlakte
hebben van minstens 175 em2.

Bij verbeteringen dient er vanuit gegaan te worden, dat
regelbare voorzieningen (roosters,klepraampje) de bewoners
ventilatie voor het grootste deel in eigen hand hebben. In
kader kunnen wellieht een paar niet-regelbare openingen
enige kontinuiteit in de ventilatie zorgen.

bij
de

dit

Opmerking: bij de interpretatie van bijlage 7 waarbij uitgegaan
wordt van 420 em2 voor toevoer en 420 em2 voor afvoer van de
luei··it, c!u:.=. t:::Jt.a.al 840 em2 , dient l-Iet benodigd " ven tila.tip
opper-'/l"~k" no,] 2.i')n::::ier:lijk vet-gt-'oot te we,rden t.o .. Y. var-, de
hierboven genoemde suggestles~ om tot verbetering van de huidige
ventilatie te komen.



ERF:ATA bij verslag bouwkundewinkel
"Vocht- en gezondheidsproblemen

in een woning te Gerwen" mei"85

per 30 mei 1985:

"4" bij vochtplek geheel

1
= -------- = 0,30 m2*K/W "

op deze pagina vervalt
"R-~."aarde"

" R

pagina tot

toevoegen in afbeelding 4
in de muur
"details" wordt "aansluitingen"
"het grondwaterspiegel" wordt "de grondwaterspiegel"

-de betreffende nummers van de materialen toevoegen aan
tekening ( opbouw vloer nummeren van boven naar
beneden )

-De berekening van de oppervlaktetemperatuur van de
wand is bepaald met niet door iedereen geaccepteerde
uitgangspunten. In voorkomende gevallen te verwijderen
tot en met een na laatste paragraaf van p.28.

-tweede "natLlurlijk" op deze pagina wordt
"vanzelfsprekend",

-derde "natuurlijk"
"R-wli'Jarde" wordt

p.l7
p.21
p.27

p.28

p.13

p.29
p.30

overgang,binnen @
i

vervalt.
Hierna toevoegen
" Deze li'Jaarde wordt
(Cammerer,p.17)."

gegeven door bron 32

p.32
p.37
p.42

-"onstaat" wordt "ontstaat"
"bekent" wordt "bekend"
"tranmissie" wordt "transmissie"
toevoegen
32- Cammerer, J.S. e.a. "Warme und Feuchtigkeit"

1960.

p.56

33- Schaap, L. ~(nog) ongepubliceerd verslag THE-
afdeling der Bouwkunde vakgroep FAGO~

"een aantal een aantal" wordt "een aantal"



ERRATA bij verslag bouwkundewinkel
"Vocht- en gezondheidsproblemen

in een woning te Gerwen" mei'85

per 30 mei 1985:

p.13

p.17
p.21
p.27

p.28

p.29
p.30

toevoegen in afbeelding 4 "4" bij vochtplek geheel
in de mULlr-
"details" wordt "aansluitingen"
"het grondwaterspiegel" wordt "de grondwaterspiegel"

: -de betr-effende nummers van de materialen toevoegen aan
tekening ( opbouw vloer nummeren van boven naar
beneden )

-De berekening van de oppervlaktetemperatuur van de
wand is bepaald met niet door iedereen geaccepteer-de
uitgangspunten. In voorkomende gevallen te verwijderen
tot en met een na laatste paragraaf van p.28.

-tweede "natuurlijk" op deze pagina wor-dt
"vanzelfsprekend",

-der-de "natuurlijk" op deze pagina vervalt
"R-wwarde" wordt "R-waarde"
pagina tot

1
" R = -------- = 0,30 m2*t</vJ "

overgang,binnen @
i

vervalt.
Hierna toevoegen
" Deze waarde wordt
(Cammerer,p.17)."

gegeven door bron 32

p.32
p.37
p.42

p.56

-"onstaat" wordt "ontstaat"
"bekent" wordt "bekend"
"tranmissie" wordt "transmissie"
toevoegen
32- Cammer-er, J.S. e.a. "Warme LInd Feuchtigkeit"

1960.
33- Schaap, L. ~(nog) ongepubliceerd verslag THE

afdeling der Bouwkunde, vakgroep FAGO~

"een aantal een aantal" wordt "een aantal"
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