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Erratum 
 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer, het onderzoeksrapport en bijlagendocument bevatten de volgende ‘fouten’ na afdrukken: 

 

Op pagina IV staat een typefout, ‘scheidingsrisico’s’ dient vervangen te worden door ‘scheidingscon-

structies’. De rechter kolom van ‘Tabel 5: Luchtdichtheidsklasse publikatie luchtdicht bouwen’ (blz. 36) is 

aangepast. Ook de twee rechterkolommen van ‘Tabel 6: Luchtdichtheidsklasse gehanteerd binnen het 

afstudeeronderzoek’ zijn aangepast (blz. 36). De luchtvolumestroom aangegeven in toelichting c) onder 

de overzichtstabellen 34 t/m 37 en 39 t/m 42 dient vervangen te worden in ‘1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa’. De-

ze wijziging dient ook bij de overzichtstabellen 101, 102, 104, 105, 130, 131, 133 en 134 aangebracht te 

worden in het bijlagendocument. De wijzigingen hebben geen effect op de resultaten. 

 

ing. B. (Bram) Voerman 

 

Amersfoort, 12 april 2013 

  



 

Tabel 5: Luchtdichtheidsklasse publikatie luchtdicht bouwen 

 

Luchtdichtheidsklasse 

 

C 
[dm

3
/(s·m

2
·Pa

n
)] 

 

C 
[m

3
/(s·m

2
)] @1Pa 

 

   

Luchtdichtheidsklasse 1 0,050 5,0·10
-5

 

Luchtdichtheidsklasse 2 0,025 2,5·10
-5

 

Luchtdichtheidsklasse 3 0,005 5,0·10
-6

 

   

 

 

 

Tabel 6: Luchtdichtheidsklasse gehanteerd binnen het afstudeeronderzoek 

 

Luchtdichtheidsklasse 

 

Omschrijving C 
[dm

3
/(s·m

2
·Pa

n
)] 

 

C 
[m

3
/(s·m

2
)] @1Pa 

 

    

Luchtdichtheidsklasse 1 Passief bouwen 0,00 0
 

Luchtdichtheidsklasse 2 Nieuwbouw 0,01 1·10
-5

 

Luchtdichtheidsklasse 3 Herbestemmen 0,10 1·10
-4

 

Luchtdichtheidsklasse 4 Bestaande bouw 0,50 5·10
-4
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek met de titel ‘De thermohygrische prestatie van uitwendige 
scheidingsconstructies van herbestemd historisch (monumentaal) erfgoed’. 
 
Een generiek onderzoek naar de diversiteit aan detailoplossingen van uitwendige scheidingscon-
structies van herbestemd (historisch) monumentaal erfgoed en de thermohygrische prestatie van 
deze ‘veel voorkomende’ detailoplossingen. 
 
Het afstudeeronderzoek is voor mij een afronding van een studieperiode van ruim tien jaar. Mijn 
bouwkunde opleiding ben ik begonnen met de MBO opleiding bouwkunde aan het Regionaal Op-
leidingscentrum (ROC) te Amersfoort. Daarna drie jaar HBO (bachelortrack) opleiding bouwkunde 
(afstudeerrichting bouwfysica) aan de Hogeschool Utrecht (HU) te Utrecht. Vervolgens ben ik be-
gonnen aan het schakelprogramma (premaster) gevolgd door de WO mastertrack opleiding bouw-
fysica, aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) te Eindhoven. 
 
Het afstudeeronderzoek vormt de afsluiting van de mastertrack ‘Building Physics and Services’, af-
studeerrichting binnen de faculteit ‘Architecture Building and Planning’ (tegenwoordig Department 
of the Built Environment) aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
 
Ik wil een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage tot de realisatie van het afstudeeronderzoek. 
Ten eerste wil ik alle collega’s binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in het bijzon-
der de collega’s van de afdeling ‘Instandhouding’, de ‘Consulenten Bouwkunde’ van de diverse re-
gio’s en mijn collega kamergenoten, bedanken voor het meedenken, het delen van kennis en erva-
ringen en het beschikbaar stellen van faciliteiten binnen de dienst. Ik heb mijn afstudeerperiode 
binnen de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) ervaren als een plezierige en bovenal leer-
zame periode. 
 
Uiteraard gaat mijn dank uit naar de leden van mijn afstudeercommissie bestaande uit: dhr. Henk 
Schellen en dhr. Jos Lichtenberg vanuit de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en dhr. Marc 
Stappers vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Uiteraard wil ik ook mijn familie, 
vrienden en vriendin bedanken voor de enorme steun gedurende mijn afstudeerperiode. Allen be-
dankt! 
 
Ik wens iedere lezer, een bouwfysicus, een bouwtechnicus, een bouwkundig architect, een architec-
tuur historicus, en alle overige geïnteresseerde lezers, veel lees plezier toe! 
 
 
ing. B. (Bram) Voerman 
 
Amersfoort, 12 april 2013 
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Samenvatting 
 
Een opvallend fenomeen binnen de hedendaagse bouwpraktijk is de leegstand van gebouwen. 
Hierbij gaat het zowel om niet-monumentale als monumentale gebouwen. Leegstand houdt in 
dat er geen (passende) functie gekoppeld is aan het gebouw. De problematiek met betrekking 
tot de leegstand van gebouwen, waaronder historisch (monumentaal) erfgoed, is er echter al 
sinds jaar en dag en is vanaf de jaren tachtig een erkend maatschappelijk probleem. Een opval-
lende verschuiving binnen de hedendaagse nieuwbouw is dat de focus komt te liggen, of mo-
menteel al ligt, op de bestaande bouw in tegenstelling tot nieuwbouw. Het transformeren en 
herbestemmen van bestaande gebouwen is de aankomende jaren één van de belangrijkste op-
gaven. 
 
De hoofdvraag van het onderzoek is: welke diversiteit aan (na-isolatie) detailoplossingen van 
uitwendige scheidingsconstructies zien we terug bij herbestemd historisch (monumentaal) erf-
goed en welke thermohygrische prestatiekwaliteit hebben deze veel voorkomende detailoplos-
singen? 
 
Bij herbestemming van historisch (monumentaal) erfgoed wordt veelal aan de binnenzijde na-
geïsoleerd. Dit gaat gepaard met diverse bouwfysische risico’s. Dit betekent dat, bij het aan de 
binnenzijde na-isoleren van historisch (monumentaal) erfgoed, het transportmechanisme geba-
seerd op convectie een prominentere rol kan spelen (of speelt) in tegenstelling tot het trans-
portmechanisme diffusie. 
 
Luchtstromingen, in de vorm van infiltratie (van buiten naar binnen) of exfiltratie (van binnen 
naar buiten), door een uitwendige scheidingsconstructie, treden op wanneer er een luchtdruk-
verschil over een constructie aanwezig is. Convectieve luchtvolumestromen kunnen optreden 
wanneer de constructie opgebouwd is uit luchtdoorlatende materialen. Ook de aanwezigheid 
van luchtlekkages (scheuren, perforaties en aansluitingen) in de uitwendige scheidingsconstruc-
tie dragen bij aan een hoger luchtlekkagedebiet door de constructie (Janssens & Dobbels, 2005). 
De uiteindelijke luchtpermeantie van een constructie wordt voornamelijk in de uitvoering be-
paald. Kleine uitvoeringsfouten kunnen leiden tot het volledig doen falen van het systeem en 
leiden hier veelal tot grote afwijkingen van het beoogde doel en tot grote instandhoudingsrisi-
co’s (Westgeest, 1999). 
 
Binnen het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed worden relatief vaak binnen-
isolatiesystemen toegepast op basis van een mineraal isolatiemateriaal (minerale wol) en een 
dampremmende laag. Deze binnenisolatiesystemen komen voornamelijk voor bij gevel- en hel-
lende dakconstructies. De thermische prestatie van minerale wol bedraagt een gemiddeld ‘hoge’ 
prestatie en de hygrische prestatie een gemiddeld ‘lage’ prestatie. In combinatie met een repre-
sentatieve luchtdoorlatendheid van de uitwendige scheidingsconstructie, bij het herbestemmen 
in de bouwpraktijk, levert dit een relatief groot risico op inwendige condensatie op. 
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Het gaat hierbij voornamelijk om exfiltrerende luchtvolumestromen in de winterperiode. Ook 
kan het gaan om een te sterk geklimatiseerd binnenklimaat en infiltrerende luchtvolumestro-
men in de zomerperiode. Het risico neemt toe wanneer de warmte-isolatie aan de binnenzijde 
toeneemt (het creëren van een groter temperatuurverschil). Het garanderen van een voldoende 
luchtdichte uitwendige scheidingsconstructie is lastig en sterk afhankelijk van de zorgvuldigheid 
in de uitvoering. 
 
Wanneer na-geïsoleerde opbouwconstructies ‘volledig’ luchtdicht zijn uitgevoerd (alleen diffu-
sie) voldoen zij alle bij een relatief ‘vochtig’ binnenklimaat. In de bouwpraktijk is het ‘volledig’ 
luchtdicht bouwen, bij het na-isoleren van historische (monumentale) gebouwen aan de binnen-
zijde, echter een utopie. Door de aanwezigheid van convectieve luchtstromen is een lagere bin-
nenklimaatklasse, een relatief ‘droog’ binnenklimaat, acceptabel om inwendige condensatie te 
voorkomen. Het gevolg is echter dat onder invloed van een te vochtig binnenklimaat het risico 
op inwendige condensatie door convectieve luchtstromen toeneemt. Bij het toenemen van 
(langdurige) inwendige condensatie kunnen schades (instandhoudingsrisico) ontstaan. Schades 
zijn vaak pas zichtbaar wanneer het vaak al te laat is. 
 
Opgemerkt wordt dat de aansluitingen, van bijvoorbeeld een dampremmende laag op construc-
tieonderdelen in - of aansluitend op - de uitwendige scheidingsconstructie, bij historische ge-
bouwen vaak niet rechttoe rechtaan zijn. Vochtproblemen treden daarom relatief vaak op bij 
onzorgvuldig uitgevoerde aansluitingen van dampremmende lagen op overige constructieon-
derdelen. Na oplevering bestaat ook het risico dat dampremmende lagen, die relatief dicht on-
der het binnenoppervlak liggen doorboord worden. 
 
Bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed houdt dit concreet in dat er, wan-
neer er na-geïsoleerd wordt aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie, er mo-
gelijk op langere termijn instandhoudingsrisico’s kunnen optreden als gevolg van convectieve 
luchtvolumestromen door de constructie. 
 
Door het toevoegen van warmte-isolatie aan de binnen- of buitenzijde zullen de energetische 
prestaties toenemen (lagere stookkosten). Het na-isoleren draag bij aan het verhogen van de 
binnenoppervlaktetemperatuur (f-factor), waardoor het risico op oppervlakte condensatie af-
neemt of geëlimineerd wordt. Let op: wel kan het risico op oppervlaktecondensatie toenemen 
bij gecreëerde koudebruggen door het aan de binnenzijde na-isoleren van de opbouwconstruc-
tie. Kiest men er voor om de gevelconstructies aan de binnenzijde na te isoleren dan heeft dit 
een negatief effect op het warmteaccumulerend vermogen van de opbouwconstructie. Ook 
wordt het naar binnen toe drogen van de opbouwconstructie belemmerd. 
 
Conclusie is dat men tegenwoordig zoveel mogelijk wil isoleren om energetische winsten te be-
halen (lagere stookkosten) en het comfort te verhogen. Het gevolg is dat men aanzienlijke isola-
tiepakketten wil toevoegen aan de binnenzijde van historische uitwendige scheidingsconstruc-
ties. Opgemerkt wordt dat de instandhoudingsrisico’s echter toenemen als gevolg van het aan 
de binnenzijde na-isoleren, in combinatie met convectieve exfiltrerende luchtvolumestromen 
gedurende de wintersituatie. 
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Summary 
 
A remarkable phenomenon in today’s building practice is the amount of vacant buildings. This 
involves both non-monumental and monumental buildings. A vacant building means that there 
is no (suitable) function connected to the building. The problem related to vacant buildings, in-
cluding historic (monumental) heritage, is a longstanding recognized social problem since the 
eighties of the last century. The focus on today’s building practice is the notable shift on trans-
formation and redeveloping existing buildings in contrast to new buildings. The transformation 
and redevelopment of existing buildings is one of the most important tasks for the upcoming 
years. 
 
The main research question is: which diversity of (after insulated) building envelope designs oc-
cur frequently at redeveloped historic (monumental) buildings and what thermo-hygric perfor-
mances are related to these common building envelope designs? 
 
Internal insulation is often used in redeveloping historic (monumental) heritage. This is accom-
panied by various building physical risks. This means that, when historic (monumental) heritage 
is insulated at the inside, the moisture transport mechanism based on convection has a more (or 
major) role in contrast to the moisture transport mechanism based on diffusion. 
 
Air flows, in the form of infiltration (from the outside to the inside) or exfiltration (from the in-
side to the outside), through a building envelope, occur when air pressure differences on a con-
struction is presented. Convective air flow can occur when the construction is composed of 
permeable materials. Also the presence of leaks (cracks, perforations and connections) in the 
building envelope contributes to a higher air leakage flow through the structure. The final air 
tightness of a construction mainly depends on the performances on the building site. Small per-
formance errors can lead to a complete failure of the system and it often lead to large deviations 
of the intended objective. This can lead to relatively high conservation risks. 

 
Within redeveloping historic (monumental) heritage internal insulation designs of building enve-
lopes are relatively common used. These insulation systems are mostly based on a mineral insu-
lation material (for example, mineral wool or rock wool), and a vapor barrier. These internal in-
sulation systems are mainly associated with façade constructions and sloped roof constructions. 
The thermal performance of mineral wool is an average ‘high’ performance, and the average 
hygric performance is a ‘low’ performance. In conjunction with a representative air permeability 
of the building envelope, of redeveloped historic (monumental) buildings, it results in a relative-
ly high risk of internal condensation. 
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It mainly involves exfiltration air volume flows during the winter period. Also infiltrating air vol-
ume flows during the summer period, combined with a strong conditioned indoor climate, can 
cause a high risk at internal condensation. These risks increase when the heat-insulation on the 
inside increases (creating a larger temperature difference between the construction and the in-
sulation). Ensuring a sufficiently airtight building envelope is difficult and highly depends on the 
care of performance at the building side. 
 
‘Completely’ airtight after insulated building envelopes (only diffusion) meet at a relatively ‘hu-
mid’ indoor climate. A ‘completely’ airtight constructed building envelope, for example applying 
internal insulation at historic (monumental) buildings, is a utopia! Due to the presence of con-
vective air flows a lower indoor climate class, a relatively ‘dry’ climate, is acceptable to prevent 
internal condensation. The influence of a too humid indoor climate ensures the risk of internal 
condensation due to the effect of convective air flow. An increase of internal condensation can 
cause damages (conservation risks). Damages often occur, when it is often too late. 
 
Note that the connections, for example a vapor barrier at structural parts, or a connection with, 
the building envelope, at historic (monumental) buildings are often not straightforward. Mois-
ture problems therefore occur relatively frequently at incorrectly performed connections of va-
por barrier layers on other construction elements. After delivery, there is also a risk that vapor 
barriers layers, which are situated relatively close to the inner surface, are perforated. 
 
When redeveloping historic (monumental) buildings, this means concretely that, when the 
building envelope is insulated at the inside, there may be long term conservation risk due to 
convective air flow rates through the structure. 
 
By adding insulation at the building envelope, the energy performances will increase (which 
usually result in lower heating costs). Applying after insulation also contributes to a higher inner 
surface temperature (f-factor), resulting in reducing or even eliminating inner surface condensa-
tion risks. Note: when the building envelope is insulated at the inside, created cold bridges can 
cause an increase of inner surface condensation. Insulating the building envelope at the inside 
also has negative effects on the heat accumulating capacity of the building construction. Also, 
drying towards the inside is impeded by adding inside insulation. 
 
Conclusion is that nowadays people want to insulate as much as possible. The main reasons are 
reducing energy (which usually result in lower heating costs) and increasing comfort of the in-
door climate. This results in adding significant insulation packages at the inside of building enve-
lopes of historic (monumental) buildings. It should be noted that conservation risks however in-
crease. For example as a result of insulating the inside building envelope combined with exfiltra-
tion air flows during the winter period. 
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Symbolenlijst 
 
 
Symbool  Grootheid Eenheid 
 
T Temperatuur (Ti = binnen, Te = buiten, Ts = oppervlakte) °C 
   
RH Relatieve vochtigheid (RHi = binnen, RHe = buiten) % 

   
P Dampspanning (Pi = binnen, Pe = buiten, Pverz. = verzadigt, Poptr. = optredend) Pa 
   
c Soortelijke warmte (ca = lucht) J/kg·K 

   
ρ Soortelijke massa (ρa = lucht) kg/m3 
   
d Dikte materiaallaag m 
   
λ Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaallaag W/m·K 
   
Rm Warmteweerstand materiaallaag m2·K/W 
   
Um Warmtedoorgangscoëfficiënt materiaallaag W/ m2·K 
   
q Warmtestroomdichtheid W/m2 

   
μ Waterdampdiffusieweerstandsfactor materiaallaag (-) 
   
k Luchtpermeantie van de materiaallaag of constructie kg/(m2·s·Pa) 
   
w Vochtgehalte, massa per volume (voor anorganische materialen) kg/m3 

   
wcr Vochtgehalte kritisch, massa per volume (voor anorganische materialen) kg/m3 
   
u Vochtgehalte, massa per massa (voor organische materialen) kg/kg [%] 
   
ψ Vochtgehalte, volume per volume (voor kunststofschuimen) m3/m3 [%] 
   
c Stromingscoëfficiënt m3/(m2·s·Pan) 
   
Cp Winddrukcoëfficiënt  (-) 
   
vw Windsnelheid m/s 
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Symbool  Grootheid Eenheid 
 
n Stromingexponent (-) 
   
Ga Vochtstroomdichtheid kg/(m2·s) 
   
Va Luchtlekkagedebiet m3/(m2·s) 
   
βi Dampovergangscoëfficiënt binnen [3·10-3 kg/(m2·s)] kg/(m2·s) 
   
βe Dampovergangscoëfficiënt buiten [20·10-3 kg/(m2·s)] kg/(m2·s) 
   
hi Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnen [7 W/(m2·K)] W/(m2·K) 
   
he Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnen [20 W/(m2·K)] W/(m2·K) 
   
δa Dampgeleidingscoëfficiënt [1,8·10-10 s] s 
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Leeswijzer 
 
Het onderzoek is opgedeeld in vijf verschillende delen. Deel I is het onderzoekskader. Deel II de 
theorie (bouwfysica) & praktijk (bouwtechniek en bouwfysica) en deel III bevat de resultaten van 
de beoordeling van inwendige condensatie als gevolg van diffusie en convectieve luchtvolu-
mestromen door de uitwendige scheidingsconstructie. In het afsluitende gedeelte, deel IV de 
discussie, conclusie & aanbevelingen en afsluiting, gevolgd door deel V de literatuurlijst. 
 
 
Deel I Onderzoekskader 
 
Hoofdstuk 1  Bevat de inleiding van het onderzoek. Hieruit worden de aanleiding, het pro-

bleemveld, de context, de relevantie (maatschappelijke, wetenschappelijke en 
praktische), de doelstellingen, de onderzoeksvragen (hoofdvraag en deelvragen) 
en het onderzoeksontwerp van het onderzoek beschreven. 

 
 
Deel II Theorie en praktijk 
 
Hoofdstuk 2  Theorie (bouwfysica) beschrijft het theoretische kader van het onderzoek. On-

derdelen en onderwerpen die behandeld worden in dit hoofdstuk zijn: warmte, 
vocht, lucht, het binnenklimaat, het buitenklimaat, het stationaire diffusie en 
convectie analysemodel met als afsluiting de conclusies. 

 
 
Hoofdstuk 3  Praktijk (bouwtechniek en bouwfysica) beschrijft het praktische kader van het 

onderzoek. Onderdelen en onderwerpen die besproken worden zijn: historisch 
gebouwen, materiaaleigenschappen (thermohygrische materiaaleigenschappen 
van isolatiematerialen), opbouwconstructies, herbestemmingsprojecten, het 
bouwtechnische ontwerp, schaderisico’s met als afsluiting de conclusies. 

 
 
Deel III Resultaten 
 
Hoofdstuk 4  De beoordelingen van het risico op inwendige condensatie als gevolg van een 

tweedimensionale (2D) convectieve luchtstromen (infiltratie of exfiltratie) door 
een eendimensionale (1D) opbouwconstructie van een uitwendige scheidings-
constructie (gevel- en dakconstructies). 
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Deel IV Discussie en conclusie & aanbevelingen en afsluiting 
 
Hoofdstuk 5 Gaat in op de discussie en conclusie. De discussie is een interpretatie en evalua-

tie van de beoordelingen uit voorgaande hoofdstukken. Tevens wordt er een re-
latie gelegd tussen eerder verricht onderzoek. De conclusie geeft de uitkomsten 
van de discussie. 

 
 
Hoofdstuk 6  Geeft de aanbevelingen weer voor eventueel vervolgonderzoek met betrekking 

tot de voorgaande conclusies. De afsluiting geeft een korte nabeschouwing over 
het tot stand komen van het onderzoek. 

 
 
Deel V Referenties 
 

De literatuurlijst geeft alle geraadpleegde bronnen binnen het onderzoek weer. 
Deze kunnen bestaan onder andere uit: artikelen, boeken, tijdschriften, dictaten 
en webpagina’s. Overige literatuurdocumenten staan in de digitale bijlage. 
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Deel I Onderzoekskader 
 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Probleemveld 
 
Een opvallend fenomeen binnen de hedendaagse bouwpraktijk is de leegstand van gebouwen. 
Hierbij gaat het zowel om monumentale als niet-monumentale gebouwen. Leegstand houdt in 
dat er geen (passende) functie gekoppeld is aan het gebouw, de gebouwfunctie. Het gevolg van 
langdurige leegstand is verrommeling, verloedering en verpaupering dat ten koste gaat van de 
ruimtelijke kwaliteit. De problematiek met betrekking tot de leegstand van gebouwen, waaron-
der historisch (monumentaal) erfgoed, is er echter al sinds jaar en dag en is vanaf de jaren tach-
tig een erkend maatschappelijk probleem. ‘Herbestemming is van alle tijden’ (Nelissen et al., 
1999). Tussen alle lege kantoren, winkels en huizen in Nederland staan ook tienduizend monu-
mentale gebouwen leeg. Het aantal leegstaande monumenten groeit nog steeds als gevolg van 
het verlies van functie. Een schatting vanuit het Nationaal Programma Herbestemming geeft aan 
dat er elke dag één boerderij, elke week twee kerken en elke maand één klooster toegevoegd 
worden aan de leegstand van monumentaal erfgoed (Strolenberg, 2011). 
 
Een opvallende verschuiving binnen de hedendaagse bouwpraktijk is echter dat de focus komt 
te liggen, of momenteel al ligt, op de bestaande bouw in tegenstelling tot nieuwbouw. ‘Trans-
formatie en herbestemming van gebouwen en gebieden is de komende jaren een van de belang-
rijkste opgaven’ (Steenhuis & Meurs, 2011). Het herbestemmen van historisch (monumentaal) 
erfgoed is echter complex. ‘Voor een succesvolle herbestemming is het van belang dat over al-
lerlei kennis betreffende het monument wordt beschikt’ (Nelissen et al., 1999). Onderdeel van 
het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed is het integrale bouwfysische ont-
werp. Een integraal bouwfysisch ontwerp houdt in dat ‘alle aspecten gezamenlijk moeten wor-
den ontwikkeld tot een totaal concept dat bovendien is afgestemd op de overige disciplines’ 
(Westgeest, 1999).  
 
De hoofddisciplines kunnen worden gedifferentieerd in: architectuur, bouwtechniek, bouwfysi-
ca, bouwconstructie en vastgoed. Een onderzoek vanuit De Nationale Maatschappij tot Behoud, 
Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi) naar de Eerste Hulp Bij Herbestem-
ming (EHBH) onderschrijft deze integrale benadering. ‘Om onderzoek te kunnen doen naar het 
totaalproces van herbestemmen zal het proces integraal benaderd moeten worden’ (BOEi, 
2009). 
 
De rijksmonumenten in Nederland zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria. Welke zijn 
onderverdeeld in vijf rubrieken. De drie belangrijkste rubrieken bestaan uit de cultuurhistori-
sche, de architectuur- en bouwhistorische, en de ensemblewaarden. De overige rubrieken gaaf-
heid, herkenbaarheid en zeldzaamheid verlenen een object of complex een belangrijke meer-
waarde (RCE, 1991). 
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1.2 Aanleiding 
 

Het bouwfysische prestatieniveau (de eigenschappen en kenmerken) van een traditioneel histo-
risch (monumentaal) gebouw wijkt sterk af van het bouwfysische prestatieniveau van de heden-
daagse nieuwbouw. Kenmerken van traditionele historische gebouwen zijn dat materialen vaak 
zacht, flexibel en poreus zijn. In tegenstelling tot de materialen die tegenwoordig gebruikt wor-
den in de nieuwbouw, die vaak hard, stijf, en dicht zijn (Ven et al., 2011). De hardheid van een 
materiaal kan worden bepaald aan de hand van de krasbestendigheid, de indrukweerstand en 
de terugslaghardheid of dynamische hardheid (Wikipedia, 2012). Wanneer een materiaal gese-
lecteerd moet worden op stijfheid wordt gekeken naar de elasticiteitsmodulus van het materi-
aal. Bij de dichtheid van een materiaal wordt gekeken naar de soortelijke dichtheid.  
 
De luchtpermeabiliteit van een materiaal is afhankelijk van de aanwezigheid van poriën en de 
poriënstructuur van het materiaal. De hedendaagse nieuwbouw kenmerkt zich door het zo vol-
ledig mogelijk luchtdicht willen bouwen van de uitwendige scheidingsconstructie (dit komt neer 
op een luchtpermeabiliteit van nul). Historisch (monumentaal) erfgoed kenmerkt zich, in tegen-
stelling tot nieuwbouw, door het dampopen karakter van de uitwendige scheidingsconstructie 
(dit komt neer op een luchtpermeabiliteit groter dan nul). Bouwfysisch gezien kan geconclu-
deerd worden dat de luchtpermeabiliteit (een materiaaleigenschap voor de luchtdichtheid) van 
de uitwendige scheidingsconstructie van traditionele historische gebouwen groter is (dampopen 
bouwen) in tegenstelling tot die van de hedendaagse nieuwbouw (luchtdicht bouwen).  
 
Bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed wordt veelal aan de binnenzijde 
na-geïsoleerd. Dit gaat gepaard met diverse bouwfysische risico’s. Dit betekent dat, bij het aan 
de binnenzijde isoleren van historisch (monumentaal) erfgoed, het transportmechanisme geba-
seerd op convectie een prominentere rol kan spelen dan het transportmechanisme diffusie. 
 
‘In de huidige bouwpraktijk worden uitwendige scheidingsconstructies echter vaak beoordeeld 
volgens de zogenoemde Glaser-methode… De Glaser-methode geldt echter alleen voor con-
structies waarbij damptransport kan optreden door waterdampdiffusie door de bouwkundige 
constructie’ (Uittenbosch, 2012). Dit betekent dat de Glaser-methode alleen betrouwbare resul-
taten weergeeft wanneer men uitgaat van een volledig luchtdichte uitwendige scheidingscon-
structie. Bij de hedendaagse nieuwbouw wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke lucht-
dichte uitwendige scheidingsconstructie. Bij het aan de binnenzijde na-isoleren van de uitwendi-
ge scheidingsconstructie van historisch (monumentaal) erfgoed is dit vaak een utopie. 
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Luchtstromingen, in de vorm van infiltratie of exfiltratie, door een uitwendige scheidingscon-
structie, treden echter alleen op wanneer er een luchtdrukverschil over de constructie aanwezig 
is. Tevens dient de constructie opgebouwd te zijn uit luchtdoorlatende materialen. Ook de aan-
wezigheid van luchtlekkages (scheuren, perforaties en aansluitingen) in de uitwendige schei-
dingsconstructie dragen bij aan een hoger luchtlekkagedebiet door de constructie (Janssens & 
Dobbels, 2005). De uiteindelijke luchtpermeantie van een constructie wordt voornamelijk door 
de uitvoering bepaald. Kleine uitvoeringsfouten kunnen leiden tot het volledig doen falen van 
het systeem en leiden hier veelal tot grote afwijkingen van het beoogde doel en tot grote in-
standhoudingsrisico’s (Westgeest, 1999).  
 
Een voorbeeld laat zien dat, wanneer een wand in houtskeletbouw voorzien is van een gipskar-
ton afwerking met een perfecte montage (voegen afgekleefd met glasvlies en gepleisterd), er 
een zes keer lagere luchtstroomdichtheid door een luchtdrukverschil van twee Pascal optreedt 
ten opzichte van diezelfde gipskarton afwerking met één opening van Ø20 mm per vierkante 
meter (0,030 procent) (Hens, 2011). ‘In lichte constructies is zelfs bij kleine drukverschillen het 
damptransport door convectie een factor tien maal groter dan dampdiffusie’ (Wuyts, 2008). 
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De onderstaande enquêteresultaten zijn afkomstig van professionals, medewerkers die in de 
dagelijkse beroepspraktijk betrokken zijn bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) 
erfgoed (zie hoofdstuk 1.7.1 voor meer informatie). 
 
 

Conclusies enquêteresultaten: Wet- en Regelgeving 

 

 

 

1. De kennis van wet- en regelgeving is de basis voor de dagelijkse werkzaam-

heden van de respondenten. Voor het uitbrengen van advies is het van cru-

ciaal belang op de hoogte te zijn van de huidige, van kracht zijnde, wet- en 

regelgeving. 

 

2. Vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezui-

nigheid en milieu, installaties en gebruik gaat het in het bijzonder om de ei-

sen uit het Bouwbesluit (Bb) en de Monumentenwet (Mw) als sectoraal in-

strument ten behoeve van het beschermen van historisch monumentaal erf-

goed. 

 

3. Ontheffingen op het Bouwbesluit (Bb), bij het herbestemmen van monumen-

taal erfgoed, kunnen worden verleend op basis van paragraaf 1.4 Bijzondere 

Bepalingen (Artikel 1.13 Monumenten).  

 

Artikel 1.13 biedt op basis van de Monumentenwet (Mw) de mogelijkheid 

opgenomen regels in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

boven het Bb te stelen. De Wabo overrulet dan als het ware de voorschriften 

uit het Bb. Deze ontheffingen kunnen echter consequenties hebben voor het 

gebruik en de prestatiekwaliteit.  

 

Geconcludeerd wordt dat gemeenten en architecten zich hier onvoldoende 

van bewust zijn. Ook durven architecten vaak niet van de gebaande paden 

af te wijken en hebben zij de neiging zich vast te houden aan standaardop-

lossingen. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
 

  



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
 

Pagina 5 
 

De onderstaande enquêteresultaten zijn afkomstig van professionals, medewerkers die in de 
dagelijkse beroepspraktijk betrokken zijn bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) 
erfgoed (zie hoofdstuk 1.7.1 voor meer informatie). 
 
 

Enquêteresultaten duurzaamheid: Wet- en Regelgeving 

 

 

 

1. Herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed is per definitie duur-

zaam. Duurzaamheid is meer dan energiezuinigheid. Het behoud van erf-

goed kan beschouwd worden als het omgaan met het erfgoed op een duur-

zame manier. 

 

2. De duurzaamheid van historisch (monumentaal) erfgoed ligt voornamelijk in 

de materiaalkeuze en de levensverwachting, dit is een andere benadering 

van duurzaamheid in vergelijking met de traditionele benadering. Deze tra-

ditionele benadering gaat voornamelijk over energiezuinigheid door middel 

van isolatiemaatregelen en het verbeteren van het binnenklimaat. 

 

3. In de huidige wet- en regelgeving kom de duurzaamheid van historisch (mo-

numentaal) erfgoed niet duidelijk genoeg, of soms helemaal niet, naar vo-

ren. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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1.3 Context 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en in 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Om het herbestemmen on-
der de aandacht te brengen heeft de RCE heeft in 2010 het Nationaal Programma Herbestem-
ming (NPH) in het leven geroepen. 
 
 

1.3.1 Technische Universiteit Eindhoven 
 
‘De faculteit Bouwkunde biedt onderwijs en onderzoek aan. De techniek van het bouwen en 
technologische oplossingen die bijdragen aan de culturele dimensie van de gebouwde omgeving 
staan daarbij centraal. Door kennisoverdracht wil de faculteit Bouwkunde de kwaliteit van wo-
nen, werken en recreëren bevorderen en verbeteren. Comfort, duurzaamheid, veiligheid, bele-
ving en uitstraling zijn hierbij de sleutelwoorden. De faculteit Bouwkunde brengt vrijwel alle 
bouwende disciplines in één huis samen: bouwfysica, installatietechniek, constructief ontwer-
pen, uitvoeringstechniek, bouwtechniek, architectuur, stedenbouw, planning en management.’ 
(TU/e, 2013)  
 
 

1.3.2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
‘De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat de erfgoedzorg in Nederland beter functioneren. 
Bij het meest waardevolle erfgoed van ons land zijn wij nauw betrokken bij de aanwijzing, het 
behoud, de duurzame ontwikkeling en het toegankelijk maken ervan. We verbinden beleid, we-
tenschap en praktijk. We adviseren en stellen informatie en kennis beschikbaar. We voeren de 
wettelijke taken uit die aan ons zijn opgedragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zit in 
het hart van de erfgoedzorg in Nederland.’ (RCE, 2012) 
 
 

1.3.3 Nationaal Programma Herbestemming 
 
‘De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2010 een Nationaal Programma Herbestem-
ming in het leven geroepen om herbestemming van karakteristiek vastgoed te stimuleren. De 
rijksdienst wil samen met andere partijen oplossingsrichtingen vinden voor de toenemende 
leegstand van dit vastgoed. Het gaat onder meer om kerken, kloosters, boerderijen, fabrieksge-
bouwen, postkantoren, watertorens, etc. Dit zijn vaak beeldbepalende gebouwen die belangrijk 
zijn voor de identiteit van een wijk, dorp, stad of streek. De culturele betekenis van het herbe-
stemmingsvraagstuk is door OCW, VROM en LNV gearresteerd in de architectuurnota ‘Het Ont-
werp Voorop’ en de beleidsbrief waarin een modernisering van de monumentenzorg wordt 
voorgesteld (de MoMo). Binnen het Nationaal Programma Herbestemming werkt een groot aan-
tal organisaties met hart voor herbestemming aan een gezamenlijke agenda van activiteiten. 
Deze activiteiten bestrijken het brede veld van herbestemming. Uiteraard speelt de omgang met 
bestaande cultuurhistorische kwaliteiten daarbij een rol. Maar het gaat ook om zaken als finan-
ciering en verdienmodellen, de rol van gemeenten, innovatieve programmering, wet- en regel-
geving, het delen van kennis, etc.’ (NPH, 2013) 

 



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 1 Inleiding 

 
 

Pagina 7 
 

1.4 Relevantie 
 
De relevantie van het onderzoek wordt weergegeven in de onderstaande maatschappelijke, we-
tenschappelijke en praktische relevantie. 
 
 

1.4.1 Maatschappelijk 
 
Een opvallende verschuiving binnen de hedendaagse bouwpraktijk (anno 2013) is dat de focus 
komt te liggen, of momenteel al ligt, op de bestaande bouw (transformatie en herbestemming) 
in tegenstelling tot nieuwbouw. Het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed is 
echter complex. Voor het succesvol herbestemmen van monumentaal erfgoed is het van belang 
over een verscheidenheid aan kennis te beschikken. 
 
De focus van het nieuwe architectuurbeleid 2009-2012 is een structurele versterking van het 
ontwerp met als doel een mooi en cultureel rijk Nederland. Eén van de drie speerpunten gefor-
muleerd in het architectuurbeleid is ‘het bevorderen van herbestemming en herontwikkeling 
van waardevolle gebouwen en gebieden die hun functie verliezen’. Het toenmalige kabinet wou 
‘herbestemming hoger op de maatschappelijke agenda krijgen, als kans om door een inventieve 
combinatie van historische waarden en eigentijdse ontwerpoplossingen tot een eigenzinnige 
vernieuwing te komen’ (Architectuurnota van het Rijk, 2009-2012). 
 
 

1.4.2 Wetenschappelijk 
 
Het competentiegebied ‘Bouwfysica van Monumenten’ is een competentiegebied van het De-
partment ‘Built Environment’ (BE), Unit ‘Building Physics and Services’ (BPS) aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (TU/e). Eén van de speerpunten is de aandacht voor de thermohygrische 
eigenschappen van monumenten (TU/e, 2012). 
 
In het verleden zijn tal van monumenten geïsoleerd. Reden hiervoor is meestal comfortverho-
ging en of energiebesparing. Er zijn tal van isolatieoplossingen beschikbaar voor het aan de bin-
nenzijde na-isoleren van historisch (monumentaal) erfgoed. De motivatie voor een bepaalde 
keuze die gemaakt wordt is echter vaak onbekend, ook ontbreekt een duidelijke inventarisatie 
van uitgevoerde oplossingen, de thermohygrische prestatie en de eventuele schaderisico’s van 
deze na-isolatieoplossingen.  
 
Resultaten uit het onderzoek sluiten aan bij het competentiegebied ‘Bouwfysica van Monumen-
ten’. Aanbevelingen voortkomend uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan het formuleren van 
een onderzoeksagenda voor zowel de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) als de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en of een eventuele combinatie. 
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1.4.3 Praktisch 
 
Veel oplossingen die bedacht worden door de wetenschap, vanuit de theorie, worden tot uit-
voering gebracht in de praktijk, de bouw (transformatie en herbestemmen). De praktijk wil nogal 
eens afwijken van de theorie en vice versa. In de praktijk heb je niet te maken met een stilstaan-
de (statische) wereld maar een bewegende (dynamische) wereld. Hier wordt vanuit de weten-
schap vanzelfsprekend bij stil gestaan. Een verschil tussen de theorie en de praktijk is dat er the-
oretisch op de millimeter nauwkeurig berekend en gerekend kan worden, waar men in de prak-
tijk met acceptabele afwijkingen te maken heeft van centimeters (een factor tien). Geconclu-
deerd kan worden dat de theorie nogal af kan wijken met de praktijk en vice versa.  
 
In de dagelijkse beroepspraktijk houdt men zich voornamelijk bezig met kwantitatief onderzoek 
in plaats van kwalitatief onderzoek. Bij een kwantitatief onderzoek gaat het voornamelijk om ob-
jectieve numerieke gegevens, bij een kwalitatief onderzoek gaat het voornamelijk om subjectie-
ve meningen van een bepaalde doelgroep. Over de diversiteit van isolatieoplossingen is relatief 
weinig bekend. Ook worden er relatief weinig gegevens verzameld en geïnventariseerd. Een 
kwantitatief onderzoek levert een bijdrage om de diversiteit aan isolatieoplossingen van herbe-
stemd rijksmonumentaal erfgoed in kaart te brengen. Na het uit te voeren kwantitatieve onder-
zoek naar de diversiteit is een kwalitatief onderzoek naar de thermohygrische kwaliteit en mo-
gelijke schadegevallen en eventuele instandhoudingsrisico’s van toegepaste isolatieoplossingen 
uitgevoerd. 
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De onderstaande enquêteresultaten zijn afkomstig van professionals, medewerkers die in de 
dagelijkse beroepspraktijk betrokken zijn bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) 
erfgoed (zie hoofdstuk 1.7.1 voor meer informatie). 
 
 

Conclusies enquêteresultaten: De Praktische Relevantie 

 

 

 

1. Een onderzoek naar de bouwfysische prestatiekwaliteiten van detailoplos-

singen van uitwendige scheidingsconstructies van herbestemd historisch 

(monumentaal) erfgoed kan een bijdrage leveren door middel van:  

 

a) Het onder de aandacht brengen van het probleem (bekendheid ge-

ven aan probleem zodat de waarde ingeschat kan worden); 

 

b) Het aantonen van het belang van het leveren van kwaliteit (in de 

voorbereiding, uitvoering en gebruik); 

 

c) Het opdoen van kennis en inzichten (door middel van een eenvoudig 

overzicht van de prestatiekwaliteiten) en; 

 

d) Het leren van de fouten die gemaakt zijn bij eerder uitgevoerde her-

bestemmingsprojecten (het evalueren van oplossingen). 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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1.5 Doelstelling 
 
In de onderstaande paragrafen worden de verschillende doelstellingen met betrekking tot de te 
behalen doelen en resultaten binnen het onderzoek weergegeven. 
 
 

1.5.1 Doel van het onderzoek 
 

1. Het doel van het onderzoek is onder andere het in kaart brengen van de diversiteit aan 
detailoplossingen van uitwendige scheidingsconstructies binnen het herbestemd histo-
risch (monumentaal) erfgoed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebouwty-
pe, het constructieonderdeel en de gebruiksfunctie.  

 
Parameters die onder andere een rol spelen bij de uiteindelijke prestatiekwaliteit van de 
uitwendige scheidingsconstructie bestaan uit de temperatuur en de relatieve vochtig-
heid van het binnenklimaat. De temperatuur en relatieve vochtigheid van het buitenkli-
maat, de luchtpermeabiliteit van de constructie, de thermohygrische materiaaleigen-
schappen, de volgorde en de dimensie van de verschillende constructieonderdelen.  

 
Wanneer er onvoldoende aandacht geschonken wordt aan de prestatiekwaliteit van de-
tailoplossingen van de uitwendige scheidingsconstructie kan er schade optreden. Het 
analyseren van schadegevallen wordt gedaan door de aard (bron) van de schade te on-
derzoeken, het werkzame schademechanisme en de oorzaak van het activeren van het 
schademechanisme te analyseren.  

 
 

2. Het doel van het onderzoek is tevens het in kaart brengen en beoordelen van de ther-
mohygrische prestatiekwaliteiten en mogelijke instandhoudingsrisico’s van veel voor-
komende uitwendige scheidingsconstructies van herbestemd historisch (monumentaal) 
erfgoed. 

 
Na uitvoering van het onderzoek zullen de resultaten leiden tot een overzicht van moge-
lijke opbouwconstructies (gevel- en dakconstructies) die in de herbestemmingspraktijk 
veel voorkomen. Aan de hand van dit overzicht kunnen mogelijke instandhoudingsrisi-
co’s als gevolg van vochttransport door diffusie en convectie beoordeeld worden.  
 
 

3. De instandhoudingsrisico’s worden in kaart gebracht door gebruik te maken van een 
samengesteld stationair diffusie- en convectie analysemodel, gebaseerd op bestaande 
theorie uit de literatuur (Janssens, 1998) & (Wit, 2009). De toetsings- en waarderingscri-
teria zijn afkomstig uit Europese (ISO 13788, 2011) en Duitse wet- en regelgeving (DIN 
4108-3, 2001). 
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1.5.2 Resultaat van het onderzoek 
 
Het eindresultaat van het onderzoek is vijfledig. De resultaten zijn voortgekomen uit een theore-
tische en praktische benadering van de geformuleerde probleemstelling en bestaan uit de en-
quêteresultaten, een overzicht van detailoplossingen van uitwendige scheidingsconstructies, 
een overzicht van mogelijke schadegevallen (mogelijke instandhoudingsrisico’s’) en een op Mi-
crosoft Excel gebaseerd diffusie en convectie analysemodel. 
 
 
Enquêteresultaten 
 

1. De geanalyseerde resultaten van de enquêtes (het halfgestructureerde interview) geven 
inzicht in de kennis en de ervaring van professionals uit de dagelijkse beroepspraktijk. 
De praktische relevantie van het onderzoek is onder andere geformuleerd naar aanlei-
ding van de geanalyseerde enquêtes. De uiteindelijke niet limitatieve samenvattende 
tekst en conclusies leveren meerdere aanbevelingen op voor een mogelijke onderzoeks-
agenda met betrekking tot het thema bouwfysica en het herbestemmen van historisch 
(monumentaal) erfgoed. De niet limitatieve conclusies van de enquêtes zijn bij de be-
treffende onderwerpen, verspreid door het onderzoek, terug te vinden. (Zie hoofdstuk 
1.7.1 voor meer informatie) 

 
 
Veel voorkomende na-isolatie detailoplossingen  
 

2. Inzage in de veelvoorkomende toegepaste detailoplossingen van herbestemd historisch 
(monumentaal) erfgoed. De opbouwconstructies worden gedifferentieerd naar gebouw-
type, constructieonderdeel en gebruiksfunctie. Een aantal projecten op de projectbank 
van het Nationaal Programma Herbestemming (NPH) wordt gebruikt als onderzoeks-
groep. De projecten op de projectbank bestaan uit rijksmonumenten (±52%), provinciale 
monumenten (±1%), gemeentelijke monumenten (±19%) en overige historische gebou-
wen (±27%). (Zie hoofdstuk 1.7.2 voor meer informatie) 

 
 

Overzichtstabellen isolatiemateriaaleigenschappen  
 

3. Niet ieder isolatiemateriaal is geschikt voor iedere toepassing. Zo bestaan er relatief gro-
te verschillen binnen de thermohygrische materiaaleigenschappen van isolatiemateria-
len. Door middel van overzichtstabellen met isolatiemateriaaleigenschappen kan een 
gefundeerde keuze gemaakt worden. (Zie hoofdstuk 1.7.3 voor meer informatie) 
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Schade(instandhoudings)risico’s  
 

4. Een weergave van mogelijke schadegevallen en mogelijke instandhoudingsrisico’s van 
het historisch (monumentaal) erfgoed. Schadegevallen bij uitwendige scheidingscon-
structies worden vaak veroorzaakt door vochtproblemen als gevolg van vocht verplaat-
sing door de constructie. Schadeoorzaken in gebouwen kunnen globaal onderverdeeld 
worden in schade door fysische (thermische en hygrische), chemische, mechanische en 
bouwtechnische invloeden. Onderzoek bij diverse bouwprojecten in Duitsland laat zien 
dat het schadeoorzakenpercentage het hoogst is als gevolg van toezicht- en uitvoerings-
fouten (±60%). De toezicht- en uitvoeringsfouten worden gevolgd door de schadeoorza-
ken als gevolg van planningsfouten, ontbrekende vakkennis en onbekende oorzaken 
(±10%). De totale schade aan constructieonderdelen was het grootst bij muurconstruc-
ties (±40%), gevolgd door kelders, daken en plafonds (±15%) (Lardenoije, 1994). (Zie 
hoofdstuk 1.7.4 voor meer informatie) 

 
 
Diffusie en convectie analysemodel  
 

5. Het diffusie en convectie detail analysemodel is een resultaat dat is voortgekomen uit 
bestaande theorie uit literatuur (Janssens, 1998) & (Wit, 2009). Het model is een toe-
voeging op de bestaande rekenmethode van Glaser. De beoordeling op inwendige con-
densatie gebeurt in de praktijk nog steeds vaak aan de hand van de Glaser-methode. De 
Glaser-methode alleen rekening met het vochttransportmechanisme gebaseerd op dif-
fusie en niet op convectie. In tegenstelling tot de Glaser-methode laat het diffusie en 
convectie detail analysemodel de resultaten van een eendimensionale stationaire 
warmte- en dampstroom onder invloed van (2D) convectieve stroming als gevolg van 
luchtstromingen zien. (Zie hoofdstuk 1.7.4 voor meer informatie) 
 
 

Toevoeging bouwfysische prestaties en aanbevelingen referentiedetails 
 
Bouwfysische prestaties van detailoplossingen worden onder andere weergegeven in de 
referentiedetails renovatiedetails (SBR, 2012). Deze prestaties zijn opgedeeld in de pres-
taties van de bouwdelen (1D), het knooppunt (2D) en eventueel een 3-vlaks (3D) beoor-
deling met andere referentiedetails. De prestaties worden weergegeven in de warmte-
weerstand van de bouwdelen. Het lineaire warmteverlies, de laagste binnenoppervlak-
tetemperatuur, de f-factor en een richtwaarde voor de luchtdoorlatendheidscoëfficiënt 
voor het knooppunt. En voor het 3-vlaks detail worden ook de laagste binnenoppervlak-
tetemperatuur en de f-factor weergegeven.  
 
Een toevoeging op deze bouwfysische prestaties van de referentiedetails kan bestaan uit 
een diffusie en convectie analyse op bouwdelen als gevolg van (2D) convectieve, infiltre-
rende of exfiltrerende, luchtvolumestromen. 
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1.6 Onderzoeksvragen 
 

1.6.1 Probleemstelling 
 
Naar aanleiding van het beschreven probleemveld volgt de probleemstelling (hoofdvraag): 
 

1. Welke diversiteit aan (na-isolatie) detailoplossingen van uitwendige scheidingsconstruc-
ties zien we terug bij herbestemd historisch (monumentaal) erfgoed en welke thermo-
hygrische prestatiekwaliteit hebben deze veel voorkomende detailoplossingen? 

 
 

1.6.2 Deelvragen 
 
De volgende deelvragen moeten beantwoord worden om de uiteindelijke gestelde onderzoeks-
vraag (hoofdvraag) te kunnen beantwoorden: 
 
 

a) Over welke kennis en ervaringen beschikken professionals die in de dagelijkse beroeps-
praktijk betrokken zijn bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed? 
 
 

b) Welke veel voorkomende detailoplossingen van uitwendige scheidingsconstructies ko-
men voor bij herbestemd (historisch) monumentaal erfgoed en welke differentiatie kan 
gemaakt worden tussen deze geïnventariseerde veel voorkomende detaillering? 
 
 

c) Welke historische gebouwen komen voor binnen het herbestemd historisch (monumen-
taal) erfgoed en welke historische bouwelementen en bouwmaterialen (thermohygri-
sche isolatiemateriaaleigenschappen) zijn kenmerkend bij het herbestemmen van histo-
risch (monumentaal) erfgoed? 
 
 

d) Welke bouwfysische toetsings- en waarderingscriteria zijn van belang bij het analyseren 
van mogelijke instandhoudingsrisico’s (schadegevallen) van opbouwconstructies van 
uitwendige scheidingsconstructies van herbestemd historisch (monumentaal) erfgoed? 
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1.7 Methoden en Technieken 
 

De toegepaste methoden en technieken worden onderstaand per deelvraag beschreven. De be-
schreven onderwerpen bestaan uit de doelstelling en de toegepaste onderzoeksmethode. 
 
 

1.7.1 Methoden en technieken deelvraag a) 
 
Over welke kennis en ervaringen beschikken professionals die in de dagelijkse beroepspraktijk 
betrokken zijn bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed? 
 
 

1.7.1.1 Doelstelling 
 
Het doel van deze deelvraag is het verkrijgen van kennis, inzichten en ervaring van professionals 
uit de dagelijkse beroepspraktijk. Deze professionals, medewerkers die in de dagelijkse be-
roepspraktijk betrokken zijn bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed, 
waarborgen onder andere de praktische relevantie van het onderzoek. Onder dit respondenten-
profiel vallen de ‘consulenten bouwkunde’ werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE) en de ‘bouwtechnische medewerkers’ van de Nationale Maatschappij tot Behoud, 
Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi). 
 
 

1.7.1.2 Onderzoeksmethode 
 
Er is gekozen voor een surveyonderzoek in de vorm van een halfgestructureerd interview. Ken-
merken van een halfgestructureerd interview zijn: ‘Een interview document als hulpmiddel, re-
delijk tot goede voorbereiding in het onderwerp, een interactief gesprek met duidelijk lijn (inter-
view leidt) en tijdens het interview moet de interviewer het verloop bewaken’ (BOEi, 2009).  
 
De gekozen onderwerpen voor het halfgestructureerde interview betreffen: De respondentin-
formatie, de kennis en ervaring met betrekking tot wet- en regelgeving, de discipline bouwfysica 
en de discipline bouwtechniek. En vragen over de discipline installatietechniek en de praktische 
relevantie van het onderzoek. Alle met betrekking tot het herbestemmen van historisch (mo-
numentaal) erfgoed. 
 
Het blanco enquêteformulier staat in bijlage I.1. De geretourneerde enquêteformulieren zijn te-
rug te vinden in bijlage I.2 en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies staan in bijlage 
I.3.  
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1.7.2 Methoden en technieken deelvraag b) 
 
Welke veel voorkomende detailoplossingen van uitwendige scheidingsconstructies komen voor 
bij herbestemd (historisch) monumentaal erfgoed en welke differentiatie kan gemaakt worden 
tussen deze geïnventariseerde veel voorkomende detaillering? 
 
 

1.7.2.1 Doelstelling 
 
Het doel van deze deelvraag is het verkrijgen van kennis en inzichten met betrekking tot veel 
voorkomende detailoplossingen van uitwendige scheidingsconstructies van herbestemd histo-
risch (monumentaal) erfgoed. Recent herbestemd (historisch) monumentaal erfgoed is onder 
andere terug te vinden op de projectbank van het Nationaal Programma Herbestemming (NPH). 
De uiteindelijke geïnventariseerde opbouwconstructies worden gecategoriseerd. 
 
 

1.7.2.2 Onderzoeksmethode  
 
Er is gekozen voor een surveyonderzoek in de vorm van interviews en een bureauonderzoek in 
de vorm van een archief- en literatuuronderzoek. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) beschikt over een bibliotheek, archief en collecties die openbaar toegankelijk zijn. Deze bi-
bliotheek bestaat uit meer dan tien kilometer aan cultuurhistorische boeken, tijdschriften, dos-
siers, foto’s en tekeningen op het gebied van archeologie, monumenten en cultuurlandschap in 
Nederland. 
 
Voor het onderzoeken van de veel voorkomende detailoplossingen worden rijksmonumentale 
herbestemmingsprojecten uit de projectbank van het Nationaal Programma Herbestemming 
(BPH) gebruikt.  
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1.7.3 Methoden en technieken deelvraag c) 
 
Welke historische gebouwen komen voor binnen het herbestemd historisch (monumentaal) erf-
goed en welke historische bouwelementen en bouwmaterialen (thermohygrische isolatiemate-
riaaleigenschappen) zijn kenmerkend bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erf-
goed? 
 
 

1.7.3.1 Doelstelling 
 
Het doel van deze deelvraag is het verkrijgen van kennis en inzichten met betrekking tot histori-
sche gebouwen. Er wordt antwoord gegeven op de kenmerken van historische gebouwen en uit 
welke bouwkundige elementen en bouwmaterialen historische gebouwen zijn opgebouwd. Ook 
de thermohygrische materiaaleigenschappen van isolatiematerialen komen aan de orde. Het be-
treft onder andere de volgende thermohygrische materiaaleigenschappen:  
 
De soortelijke dichtheid, de soortelijke warmte, de warmtegeleidingscoëfficiënt, het warmteac-
cumulerend vermogen, het diffusieweerstandsgetal, het hygroscopische vochtgehalte, het capil-
laire vochtgehalte en de luchtpermeabiliteit. De voornoemde thermohygrische materiaaleigen-
schappen spelen een belangrijke rol met betrekking tot het diffuse en convectieve warmte- en 
vochttransport. 
 
 

1.7.3.2 Onderzoeksmethode 
 
Er is gekozen voor een bureauonderzoek in de vorm van een archief- en literatuuronderzoek. 
Ook voor het beantwoorden van deze deelvraag wordt de bibliotheek van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed geraadpleegd. 
 
De prestatie en de uiteindelijke beoordeling van de materiaaleigenschappen vinden plaats aan 
de hand van een lineair verloop van nul tot vijf, waarbij de vijf de mediaan betreft, en van vijf tot 
tien. Een score tussen de nul en twee betreft een ‘zeer lage’ score (aangeduid met - -). Een score 
tussen de twee en vier betreft een ‘lage’ score (aangeduid met een -). Een score tussen de vier 
en zes betreft een ‘neutrale’ score (aangeduid met een O). Een score tussen de zes en acht be-
treft een ‘hoge’ score (aangeduid meteen +) en een score tussen de acht en tien betreft een 
‘zeer hoge’ score (aangeduid met een ++). 
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1.7.4 Methoden en technieken deelvraag d) 
 
Welke bouwfysische toetsings- en waarderingscriteria zijn van belang bij het analyseren van 
mogelijke instandhoudingsrisico’s (schadegevallen) van opbouwconstructies van uitwendige 
scheidingsconstructies van herbestemd historisch (monumentaal) erfgoed? 
 
 

1.7.4.1 Doelstelling 
 
Het doel van deze deelvraag is het in kaart brengen van de instandhoudingsrisico’s (schadege-
vallen). Deze schadegevallen worden geanalyseerd aan de hand van de aard (bron) van de scha-
de, het werkzame schademechanisme en de oorzaak van het activeren van het schademecha-
nisme. Bouwgebreken zijn onder andere vastgelegd door de Nederlandse Bouw en Documenta-
tie (NBD) en Stichting Bouwresearch (SBR). Ook wordt er een diffusie en convectie detail analy-
semodel samengesteld op basis van bestaande theorie uit de literatuur (Janssens, 1998) & (Wit, 
2009).  
 
De in de huidige bouwpraktijk veel gebruikte Glaser-methode geeft bij de eendimensionale ana-
lyse van opbouwconstructie bij het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed een 
onbetrouwbaar beeld. Dit omdat deze methode alleen rekening houdt met het vochttransport-
mechanisme gebaseerd op diffusie. Ook gaat de Glaser-methode uit van een volledig luchtdichte 
uitwendige scheidingsconstructie (hierbij wordt het vochttransportmechanisme convectie geë-
limineerd), bij historisch (monumentaal) erfgoed is dit echter een utopie. De toetsings- en waar-
deringscriteria zijn onder andere afkomstig uit Duitse (DIN 4108-3, 2001) en Europese normen 
(ISO 13788, 2011). 
 
 

1.7.4.2 Onderzoeksmethode  
 
Er is gekozen voor een bureauonderzoek in de vorm van een literatuuronderzoek. De Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een bibliotheek, archief en collecties die openbaar toe-
gankelijk zijn. Onderdeel van deze bibliotheek is de catalogus gebouwgebreken van de Neder-
landse Bouw Documentatie (NBD). De Technische Universiteit Eindhoven beschikt over een li-
centie van publicaties van de Stichting Bouwresearch (SBR).  
 
Voor het opzetten van een analytisch diffusie en convectie detail analysemodel is gebruik ge-
maakt van Microsoft Excel. De keuze voor dit softwareprogramma is gemaakt vanwege de toe-
gankelijkheid en de algemene bekendheid met het programma. 
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Deel II Theorie & praktijk 
 

Hoofdstuk 2 Theorie (bouwfysica) 
 

2.1 Inleiding 
 
Het theoretische kader van Hoofdstuk 2 Theorie (bouwfysica) is onderverdeeld in de paragrafen: 
warmte, vocht, lucht, het binnenklimaat en het buitenklimaat, het stationaire diffusie en con-
vectie analysemodel en de afsluitende conclusies van het hoofdstuk. De niet limitatieve conclu-
sies van de enquêteresultaten zijn hieronder uiteengezet. Het betreft de conclusies van de en-
quêteresultaten met betrekking tot: bouwfysica (kennis) en installatietechniek. Ook de relatie 
tussen het begrip duurzaamheid met betrekking tot de voornoemde onderdelen is hier weerge-
geven. De terugkoppeling tussen de niet limitatieve conclusies van de enquêteresultaten en 
Hoofdstuk 2 Theorie (bouwfysica) staat in de afsluitende conclusies van het hoofdstuk. 
 
 

Conclusies enquêteresultaten: Bouwfysica (kennis) 

 

 

 

1. De respondenten worden in de dagelijkse beroepspraktijk voornamelijk ge-

confronteerd met bouwfysische vraagstukken met betrekking tot: Isolatie-

maatregelen (warmte & vocht en energiezuinigheid), herbestemmingvraag-

stukken (binnenklimaat en comforteisen) en vraagstukken met betrekking 

tot (thermohygrische) materiaaleigenschappen. 

 

2. Eventuele instandhoudingsrisico’s op inwendige condensatie als gevolg van 

convectieve luchtstromen, bijvoorbeeld exfiltratie in de condensatieperiode 

(luchtstromen van binnen naar buiten in de winterperiode), door het (moge-

lijk) onvoldoende luchtdicht bouwen krijgen onvoldoende aandacht. 

 

3. In de dagelijkse beroepspraktijk wordt er (mogelijk) niet voldoende stil ge-

staan bij de bouwfysische gerelateerde instandhoudingsrisico’s van bouw- 

en installatietechnische ingrepen en het uiteindelijke gebruik op historisch 

(monumentaal) erfgoed. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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Enquêteresultaten duurzaamheid: Bouwfysica (kennis) 

 
 

 

1. Hoe meer aandacht er is voor de bouwfysica, des te duurzamer is het ge-

bouw. Ook een langere levensduur van een gebouw wordt gekoppeld aan de 

duurzaamheid van het historisch (monumentaal) erfgoed. 

 

2. Een historisch gebouw heeft een eigen bouwfysisch karakter. Dit karakter 

zal eerst onderzocht moeten worden. Op basis van het karakter kunnen 

eventuele verbetermaatregelen worden geformuleerd. Er moet goed nage-

dacht worden voordat er kostbare standaardsystemen geïntegreerd worden 

in historische gebouwen, anders kunnen kostbare standaardsystemen juist 

averechts werken. Vaak door middel van het toepassen van historische ge-

bruiken kunnen aanzienlijke bouwfysische winsten gerealiseerd worden. 

Hierdoor kunnen kleine historische ingrepen de duurzaamheid verhogen. 

 

3. Wanneer bouwfysisch gezien verkeerde keuzes gemaakt worden bestaat het 

risico dat monumentale waarden in gevaar komen. Wanneer bouwfysisch 

gezien verstandige keuzes gemaakt worden kunnen monumentale waarden 

echter ook gewaarborgd worden. Een goede bouwfysiche verantwoorde de-

taillering is duurzaam voor het historische gebouw. Echter mogen maatrege-

len welke genomen zijn ten behoeve van energiezuinigheid geen schade 

toebrengen aan het monumentale gebouw. In de reguliere bouw denkt men 

vaak aan energiezuinigheid wanneer over duurzaamheid gesproken wordt, 

in de monumentenwereld denkt men meer aan het zo min mogelijk aantas-

ten van monumentale waarde. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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Conclusies enquêteresultaten: Installatietechniek 

 

 

 

1. Installatietechniek blijft een discipline voor specialisten. Verondersteld wordt 

dat de kennis aanwezig is bij de installateur die ook vaak de leverancier van 

de installatie is. Er wordt sterk getwijfeld over het belang van klimaatsbe-

heersingsinstallaties die geïnstalleerd worden in historisch (monumentaal) 

erfgoed. 

 

2. Het onvoldoende vooraf uitdenken van een toe te passen installatie en de 

gevolgen van die installaties kunnen ten koste gaan van monumentale 

waarden. De gebruiksfunctie en de daaraan gekoppelde gebruikseisen die-

nen afgestemd te worden op het monument. Wanneer er te hoge gebruiks-

eisen bij herbestemming gesteld worden aan een monument kan dit ten kos-

te gaan van monumentale waarden. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
 
 

Enquêteresultaten duurzaamheid: Installatietechniek 

 

 

 

1. Er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van traditionele technieken en 

gebruiken om duurzaamheid te bevorderen. Een nieuwe installatie kan een 

monument echter weer bruikbaar maken voor de nieuwe functie waardoor 

het behouden kan blijven. Duurzaamheid is het toepassen van een sobere in-

stallatie, de gebouwen functioneren echter al langdurig met een eenvoudig 

installatieprincipe. Een gebouw kan alleen duurzaam blijven en behouden 

worden voor de toekomst als het binnenklimaat in een nieuwe herbestemde 

functie technisch goed op orde is. Geconcludeerd wordt dat het herstellen 

van een gebouw relatief eenvoudig is in vergelijking bij het installatiepakket 

dat men vaak wil integreren in het monument. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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2.2 Warmte 
 

2.2.1 Warmtetransport 
 
Warmteweerstand materiaallaag 
 

 �� = �� [1]  

 
Hierin is: 
 ��  Warmteweerstand materiaallaag     [m2·K/W] �  Dikte materiaallaag      [m] �  Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaallaag   [W/(m·K)] 
 
 
Warmteweerstand totaal 
 

 ���� = � 1ℎ� +����
�
��� + 1ℎ�� [2]  

Hierin is: 
 ����  Warmteweerstand totaal      [m2·K/W] ℎ�  Warmteoverdrachtscoëfficiënt buiten [25 W/(m2·K)]  [W/(m2·K)] ℎ�  Warmteoverdrachtscoëfficiënt binnen [7 w/(m2·K)]  [W/(m2·K)] �  Dikte materiaallaag      [m] �  Warmtegeleidingscoëfficiënt materiaallaag   [W/(m·K)] 
 
 
Warmtedoorgangscoëfficiënt 
 

 � = 1���� [3]  

 
Hierin is: 
 �  Warmtedoorgangscoëfficiënt     [W/(m2·K)] ����  Totale warmteweerstand     [m2·K/W] 
 
 

  



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 2 Theorie (bouwfysica) 

 
 

Pagina 23 
 

Warmtestroomdichtheid totaal 
 

 � = (�� − ��)����  [4]  

 
Hierin is: 
 �  Warmtestroomdichtheid     [W/m2] ��  Temperatuur binnen      [°C] ��  Temperatuur buiten      [°C] ����  Warmteweerstand totaal      [m2·K/W] 
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2.3 Vocht 
 

2.3.1 Vochttransport 
 
Voor de analytische benadering voor de verzadigde dampspanning behorende bij een bepaalde 
temperatuur is gebruik gemaakt van de onderstaande vergelijking (Wit, 2009). 
 
 
Verzadigde dampspanning (θ > 0°C) 
 

 ���� = 611 ∗ exp ! 17,08 ∗ �234,18 + �) [5]  

 
 

Verzadigde dampspanning (θ < 0°C) 
 

 ���� = 611 ∗ exp ! 22,44 ∗ �272,44 + �) [6]  

 
Hierin is: 
 ����  Verzadigde dampspanning     [Pa] θ  Temperatuur       [°C] 
 
 
Relatieve vochtigheid 
 

 �+ = 	 -./01.-345 ∗ 100% = 7./10.7890:. *100% [7]  

 
Hierin is: 
 �+  Relatieve vochtigheid      [%] ;�<=�.  Optredende aanwezige waterdampconcentratie   [g/m3] ;���  Maximale hoeveelheid waterdampconcentratie   [g/m3] ��<�=.  Optredende dampspanning     [Pa] �>�=?.  Verzadigde dampspanning     [Pa] 
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2.4 Lucht 
 

2.4.1 Luchttransport 
 
Dynamische winddruk 
 

 � = @� ∗ ABC2  [8]  

Hierin is: 
 �  Druk         [Pa] @�  Soortelijke dichtheid      [m3/kg] AB  Windsnelheid       [m/s] 
 
 
Dynamische winddruk inclusief winddrukcoëfficiënt  
 

 � = @� ∗ 	D< ∗ ABC2  [9]  

Hierin is: 
 �  Druk        [Pa] @�  Soortelijke dichtheid       [m3/kg] D<  Winddrukcoëfficiënt       [-] AB  Windsnelheid        [m/s] 
 
 
Hoekomzetten 
 

 EF� = G° ∗ I180 [10] 

 
 
Luchtdrukverschil 
 
 

 ΔP = sin(EF�) ∗ � [11] 
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2.5 Het Binnen- en buitenklimaat 
 

2.5.1 het binnenklimaat 
 
Het binnenklimaat bestaat uit o.a. de volgende parameters: de luchttemperatuur (T in °C), de re-
latieve vochtigheid (RV in %) en de dampdruk (P in Pa). De dampdruk binnen (Pi) kan bepaald 
worden aan de hand van de volgende stationaire vochtbalans (Wit, 2009): 
 
 
Dampdruk binnenlucht 
 
 

 �� = �� + �> ∗ O�P ∗ Q ∗ R [12] 

 
Hierin is: 
 ��  Dampdruk van de binnenlucht     [Pa] ��  Dampdruk van de buitenlucht     [Pa] �>  Gasconstante voor waterdamp, 462 J/kg·K   [J/kg·K]  O�  Binnentemperatuur      [K] P  Ventilatievoud       [h-1] Q  Volume        [m3] R  Vochtproductie       [kg/h] 
 
 
Omdat de stationaire dampdruk binnen in de bovenstaande vergelijking sterk afhankelijk is van 
dynamische processen, bestaande uit onder andere het ventilatievoud (n) en de vochtproductie 
(G), wordt gerekend met vastgestelde binnenklimaatklassen (BKK). Bij de vastgestelde BKK gaat 
het voornamelijk om het dampdrukverschil tussen het binnen- en buitenklimaat (ΔP) (Hens, 
2011). De eerste BKK zijn afkomstig uit de jaren zeventig, van de vorige eeuw, (Kooi & Knorr, 
1973). Een vergelijkbare linearisering van de BKK is in de jaren negentig, van de vorige eeuw, 
vastgesteld (Hens, 1992). De meest recente BKK zijn samengesteld in de jaren tien, van de huidi-
ge eeuw, in de vorm van een Europese norm (ISO 13788, 2011).  
 
Analyse van binnenklimaatmetingen in woningen (Vandepitte, 2006) laten zien dat de resultaten 
beter aansluiten bij het classificatiesysteem van Hens (1992) dit in tegenstelling tot het classifi-
catiesysteem van de Europese norm EN ISO 137888 (2011). Het classificatiesysteem van Hens 
(1992) is tevens gehanteerd bij een onderzoek naar het ‘Risico van inwendige condensatie in een 
externe scheidingsconstructie’ (Uittenbosch, 2012).  
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Binnenklimaatklasse (statisch) 
 
De verschillende BKK kunnen gecategoriseerd worden aan de hand van de optredende damp-
spanning binnen (Pi), dit bij een relatieve vochtigheid van het binnenklimaat op basis van een 
gemiddelde Ti van 20°C en een gemiddelde Te van 10°C met een RVe van 80% (Wit, 2009).  
 
BKK 1 kenmerkt zich door: een ‘zeer lage dampproductie’ (functies: Loods, werkplaats, sporthal, 
…). De optredende dampdruk van het binnenklimaat is <1.034 Pa (dit komt overeen met een RV 
van ±45%). BBK 2 kenmerkt zich door een ‘kleine dampproductie en/of voorzien van een ventila-
tiesysteem’ (functies: grote woning, kantoor, school, restaurant, …). De optredende dampdruk 
van het binnenklimaat is <1.274 Pa (dit komt overeen met een RV van ±55%). BKK 3 kenmerkt 
zich door een ‘matige dampproductie en/of een beperkte ventilatie’ (functies: kleine woningen, 
flats, ziekenhuis, …). De optredende dampdruk van het binnenklimaat is <1.384 Pa (dit komt 
overeen met een RV van ±60%). BKK 4 kenmerkt zich door een ‘grote dampproductie’ (functies: 
zwembad, textiel- en papierindustrie, wasserijen, …). De optredende dampdruk van het binnen-
klimaat is >1.384 Pa (dit komt overeen met een RV >60%).  
 
 
Tabel 1: Binnenklimaatklassen afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur (Hens, 1992) 
(Vandepitte, 2006) 
 

BKK 
 

(Pi – Pe) 
[Pa] 

 

Beschrijving Percentielen van de damptoevoer 

    
I 

< 159 – 10 · θe 
Gebouwen met een geringe 

dampproductie 
5% - Percentiel grens onder-

zochte woningen 
    
II 

< 436 – 22 · θe 
Gebouwen met geringe vocht-
productie of behoorlijk ventila-

tiesysteem 

50% - Percentiel grens onder-
zochte woningen 

    
III 

< 713 – 22 · θe 
Gebouwen met belangrijke 

vochtproductie of matige ven-
tilatie 

95% - Percentiel grens onder-
zochte woningen 

    
IV 

> 713 – 22 · θe 
Gebouwen met een hoge 

vochtproductie of slechte ven-
tilatie 

n.v.t. 

    
V n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Binnenklimaatklasse (dynamisch) 
 
De onderstaande grafiek laat het lineaire binnenklimaatverloop (grenswaardes voor de binnen-
klimaatklassen) zien aan de hand van (Hens, 1992). Dit op basis van het dampdrukverschil tussen 
het binnen- en buitenklimaat (zwarte lijn) en de daarbij horende relatieve vochtigheid van het 
binnenklimaat (blauwe lijn). Voor het bepalen van de relatieve vochtigheid is uitgegaan van een 
binnenklimaat met een temperatuur van 20°C. Voor het buitenklimaat is uitgegaan van een wis-
selende temperatuur en een relatieve luchtvochtigheid van 80%.  
 
 
Binnenklimaatklassen en relatieve vochtigheid van het binnenklimaat 
 

 
Grafiek 1: Relatieve luchtvochtigheid en de binnenklimaatklasse van het binnenklimaat, afhanke-

lijk van een vaste temperatuur (20°C) en relatieve vochtigheid (80%) van het buitenklimaat 

(Hens, 1992). De blauwe lijn betreft de relatieve luchtvochtigheid van het binnenklimaat en de 
zwarte lijn betreft het dampdrukverschil tussen het binnen- en het buitenklimaat. 
 
 
Bij een hoge buitentemperatuur (>20°C) ligt de relatieve vochtigheid van het binnenklimaat bo-
ven de 100%. In de praktijk zullen de binnentemperaturen met het warmer worden van het bui-
tenklimaat glijdend meelopen. Wat in de bovenstaande grafiek ook zichtbaar wordt is dat de re-
latieve vochtigheid van het binnenklimaat over het gehele seizoen behoorlijke verschillen laat 
zien in de winter (relatief droog) ten opzichte van de zomer (relatief vochtig). 
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2.5.2 Het buitenklimaat 
 
Het buitenklimaat is onder andere samen te stellen uit de luchttemperatuur (T uitgedrukt in °C), 
de relatieve vochtigheid (RV uitgedrukt in %) en de dampdruk (P uitgedrukt in Pa). Naast deze 
hygrothermische parameters speelt ook het luchtdrukverschil een belangrijke rol.  
 
 
Klimaatdata KNMI 2009/2010 
 
De klimaatdata van het KNMI over de jaren 2009 en 2010 laten de volgende onderstaande ka-
rakteristieken zien. Voor het winterseizoen zijn de maanden december, januari en februari aan-
gehouden (de meteorologische winter). Voor het zomerseizoen zijn de maanden juni, juli en au-
gustus aangehouden (de meteorologische zomer). 
 
 
Optredende temperatuur 
 

 
Grafiek 2: Temperatuurverloop van het buitenklimaat over de jaren 2009 en 2010 (KNMI) 

 
 
De minimale temperatuur over de jaren 2009 en 2010 bedroeg -11,1°C, de gemiddelde tempera-
tuur 9,8°C en de maximale temperatuur 34,1°C. De gemiddelde temperatuur is de grondtempe-
ratuur op 10 meter diepte. In de NEN 1086 Thermische isolatie van gebouwen, wordt een tem-
peratuur van 10,0°C aangehouden. 
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Optredende relatieve vochtigheid 
 

 
Grafiek 3: Verloop van de relatieve luchtvochtigheid van het buitenklimaat over de jaren 2009 
en 2010 (KNMI) 
 
 
De minimale relatieve vochtigheid over de jaren 2009 en 2010 bedroeg 1% (een erg lage), de 
gemiddelde relatieve vochtigheid 73% en de maximale relatieve vochtigheid 99% (een erg hoge). 
De minimale relatieve vochtigheid gedurende het winterseizoen bedroeg tevens 1% (een erg la-
ge), de gemiddelde relatieve vochtigheid 68% en de maximale relatieve vochtigheid tevens 99% 
(een erg hoge). De minimale relatieve vochtigheid gedurende het zomerseizoen bedroeg 4%, de 
gemiddelde relatieve vochtigheid 74% en de maximale relatieve vochtigheid 99% (een erg hoge). 
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Optredende luchtdrukverschillen 
 

 
Grafiek 4: Verloop van het luchtdrukverschil van het buitenklimaat over de jaren 2009 en 2010 

(KNMI) 

 
 
Over alle seizoenen heen fluctueert het luchtdrukverschil continue. Dit betekent dat op ieder 
moment van de dag er een over- of onderdruk (exfiltratie of infiltratie) kan plaatsvinden. 
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Gecategoriseerde luchtdrukverschillen 
 

 
Grafiek 5: Gecategoriseerd verloop van het luchtdrukverschil van het buitenklimaat over de jaren 

2009 en 2010 (KNMI) 
 
Luchtdrukverschillen (zowel positief als negatief) van nul tot vijf Pascal komen 63,1% van de ge-
vallen voor. Luchtdrukverschillen van vijf tot tien Pascal komen 21,0% van de gevallen voor. 
Luchtdruk verschillen boven de tien Pascal komen 15,9% van de gevallen voor. 
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Luchtdrukverschillen 
 
Infiltratie (als gevolg van onderdruk) is de ongecontroleerde luchtstroom van het buitenklimaat 
naar het binnenklimaat, het omgekeerde proces wordt exfiltratie (als gevolg van overdruk) ge-
noemd. De tegenhanger van infiltratie en exfiltratie is ventilatie, een min of meer gecontroleer-
de luchtstroom.  
 
De luchtdoorlatendheid wordt uitgedrukt in de qv10-waarde (infiltratiewaarde). Deze qv10-waarde 
betreft de luchtstroom (qv in dm3/s of m3/s) over de uitwendige scheidingsconstructie van een 
gebouw met een luchtdrukverschil van 10 Pa. De praktijk laat zien dat het luchtdrukverschil van 
10 Pa slechts 20% van de tijd wordt overschreden (Kuindersma & Nieman, 2009). De meetme-
thode voor de luchtdoorlatendheid is opgenomen in de NEN 2686. De luchtdichtheidseis in het 
Bouwbesluit bedraagt 200 dm3/s voor een gebouw met een netto inhoud van ten hoogste 500 
m3 (NEN 2686, 1988). Actuele klimaatdata (de Bilt 2009 en 2010) van het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) laat zien dat het luchtdrukverschil van 10 Pa, afhankelijk van de 
windsnelheid en windrichting, slechts 16% van de tijd overschreden wordt. Dit zijn ook de rand-
voorwaarden geweest bij een onderzoek naar het ‘Risico van inwendige condensatie in een ex-
terne scheidingsconstructie’ (Uittenbosch, 2012). 
 
De winddruk op de gevel (windrichting loodrecht en evenwijdig op de gevel) is onder andere af-
hankelijk van de windsnelheid en de windrichting maar ook van de locatie. Zo kan er een diffe-
rentiatie gemaakt worden tussen een stadscentrum (categorie 1), een buitenwijk (categorie 2), 
een open terrein met obstructies <10 meter (categorie 3) en een geheel open terrein (categorie 
4) (Bronsema, 2005). Waar bij categorie één relatief weinig en bij categorie vier relatief veel 
winddrukverschil optreedt op de gevel. Het verschil tussen de theoretische en werkelijke wind-
drukken wordt gecompenseerd met een winddrukcoëfficiënt (Cp), deze winddrukcoëfficiënt kan 
bepaald worden met behulp van een praktijkmeting, een experiment in een windtunnel, of met 
behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) (Hens, 2011). 
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Om inwendige condensatie als gevolg van diffusie en convectie te voorkomen is de opeenvol-
ging van thermohygrische materiaaleigenschappen over de uitwendige scheidingsconstructie, 
van het buiten- naar het binnenklimaat, van belang. ‘Naarmate een constructie dampdichter 
wordt neemt de kans op condensatie af. Daarom brengt men dampremmende lagen aan’ (RCE, 
2011). Deze dampremmende laag wordt zowel bij licht- als zwaargewicht constructies toege-
past. Over het algemeen zit het isolatiemateriaal aan de koude en de dampremmende laag aan 
de warme zijde van de constructie (Schellen et al., 2010). In de praktijk is een volledige elimina-
tie van luchtstromingen, als gevolg van convectie, echter een utopie. Luchtstromingen kunnen 
op twee verschillende manieren plaatsvinden: ‘wanneer de materialen waaruit de constructie is 
opgebouwd luchtdoorlatend zijn’ (als gevolg van diffusie) en of ‘wanneer luchtlekken in de con-
structie bestaan’ (als gevolg van convectie) (Janssens & Dobbels, 2005). De luchtdichtheid kan 
worden gerealiseerd door de dampremmende laag. De prestatie van de dampremmende (lucht-
dichte) laag laat in de praktijk echter te wensen over als gevolg van onbedoelde perforaties 
(Janssens & Hens, 2003). Het onderzoek laat onder andere de variaties zien van de luchtdicht-
heidsprestaties in de praktijk, deze variëren grofweg tussen de 1·10-5 en 1·10-4 m3/(m2·s). Onbe-
doelde perforaties worden veroorzaakt door uitvoeringsfouten in de praktijk.  
 
De National Building Code of Canada (CCBFC 2005) hanteert vier verschillende classificaties voor 
de luchtdichtheid, van 0,05 tot 0,20 L/(s·m2) bij een luchtdrukverschil van 75 Pa. De maximale 
luchtpermeabiliteit is afhankelijk van de dampdoorlaatbaarheid [uitgedrukt in ng/(m2·s·Pa) of 
perm] van de constructielagen aan de buitenzijde van de luchtdichte laag (Di Lenardo, 2000). 
Bouwmaterialen kunnen ingedeeld worden in vier categorieën met betrekking tot de dampdoor-
laatbaarheid: ‘dampdichte materialen (0,1 perm [0,75·10-11 kg/(m2·s·Pa)] of minder), damprem-
mende materialen (1 perm [5,7·10-11 kg/(m2·s·Pa)] of minder), half dampdoorlatende materialen 
(1 tot 10 perms [5,7 tot 57·10-11 kg/(m2·s·Pa)] of minder), en dampopen materialen (groter dan 
10 perms [57·10-11 kg/(m2·s·Pa)]’ (Gatland et al., 2007). Voor de vier verschillende classificaties 
uit de CCFBC 2005 komt dit neer op een luchtpermeabiliteit van 2,7·10-6 tot 1,1·10-5 m3/(m2·s·Pa) 
en een waterdamppermeabiliteit van 1,5·10-11 tot 8,0·10-10 kg/(Pa·s·m2) of 0,26 tot 13,99 perms. 
 
 
Tabel 2: Maximale luchtpermeabiliteit dampremmende lagen (Di Lenardo, 2000) 

 

Classificatie 
CCBFC 2005 
 

Waterdamp- 
Permeabiliteit (WP) 

[ng/(Pa·s·m
2
)] 

 

Maximale lucht- 
Permeabiliteit (LP) 

[L/(s·m
2
)] 

 

Maximale lucht- 
Permeabiliteit (LP) 

[m
3
/(m

2
·s·Pa)] 4 Pa 

 

    
Categorie 1 15 < WP ≤ 60 0,05 2,70·10-6 

    
Categorie 2 60 < WP ≤ 170 0,10 5,30·10-6 
    
Categorie 3 170 < WP ≤ 800 0,15 8,0·10-6 
    
Categorie 4 WP > 800 0,20 1,1·10-5 
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2.5.3 Toetsings- en waarderingscriteria 
 
Temperatuur en relatieve vochtigheid condensatieperiode 
 
Vereenvoudigde klimatologische omstandigheden voor statische berekeningen zijn opgenomen 
in de DIN 4108-3 tabel A.1 (DIN 4108-3, 2001). Voor de condensatieperiode wordt uitgegaan van 
een buitenklimaat met een temperatuur van -10°C en een relatieve vochtigheid van 80%. Voor 
het binnenklimaat wordt een temperatuur gehanteerd van 20°C en een relatieve vochtigheid 
van 50%. De totale duur van de condensatieperiode bedraagt 1.440 uur (60 dagen maal 24 uur). 
 
 
Tabel 3: Condensatieperiode (DIN 4108-3, 2001) tabel A.1 

 
Klimaat 
 

Temperatuur  
[θ] 

 

Relatieve  
Vochtigheid [RV] 

Uren Dagen 

     
Buitenklimaat -10°C 80% 

1.440 60    
Binnenklimaat 20°C 50% 
     

 
 
Temperatuur en relatieve vochtigheid verdampingsperiode 
 
 Voor de verdampingsperiode wordt uitgegaan van een buitenklimaat met een temperatuur van 
12°C voor het geveloppervlak (en 20°C voor het dakoppervlak) en een relatieve vochtigheid van 
70%. Voor het binnenklimaat wordt een temperatuur gehanteerd van 12°C en een relatieve 
vochtigheid van 70%. De totale duur van de verdampingsperiode bedraagt 2.160 uur (90 dagen 
maal 24 uur).  
 
 
Tabel 4: Verdampingsperiode (DIN 4108-3, 2001) tabel A.1 

 
Klimaat 
 

Temperatuur 
[θ] 

 

Relatieve 
 Vochtigheid 

[RV] 

Uren Dagen 

     
Buitenklimaat 12°C 70% 

2.160 90    
Binnenklimaat 12°C 70% 
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Luchtdrukverschillen 
 
De publicatie luchtdicht bouwen (Kuindersma & Nieman, 2009) beschrijft onder andere verschil-
lende luchtdichtheidsklassen. Deze luchtdichtheidsklassen zijn gekoppeld aan het ventilatiesys-
teem. Zo is luchtdichtheidsklasse één voor ventilatiesysteem A, B en C en luchtdichtheidsklasse 
twee voor ventilatiesysteem D. Luchtdichtheidsklasse drie is later geïntroduceerd voor het Pas-
sief Bouwen. In de publicatie wordt de luchtdichtheid aangeduid met de luchtdoorlatendheids-
coëfficiënt (C uitgedrukt in dm3/(s·m2·Pan)), de luchtdoorlatendheidscoëfficiënt is afhankelijk van 
het luchtdrukverschil over de gevel. Voor ‘naden tussen gevelconstructie en bouwmuur’ worden 
de volgende luchtdoorlatendheidscoëfficiënten gedifferentieerd: 0,05 (klasse 1), 0,025 (klasse 2) 
en 0,005 (klasse 3). 
 
 
Tabel 5: Luchtdichtheidsklasse publikatie luchtdicht bouwen 

 

Luchtdichtheidsklasse 
 

C 
[dm

3
/(s·m

2
·Pa

n
)] 

 

C 
[m

3
/(s·m

2
)] @1Pa 

 

   
Luchtdichtheidsklasse 1 0,050 5,0·10-5 
Luchtdichtheidsklasse 2 0,025 2,5·10-5 
Luchtdichtheidsklasse 3 0,005 5,0·10-6 
   

 
 
Het onderzoek van (Janssens & Dobbels, 2005) laat onder andere de variaties zien van de lucht-
dichtheidsprestaties in de praktijk, deze variëren grofweg tussen de 1·10-5 en 1·10-4 m3/(m2·s). 
De oorzaak van onbedoelde perforaties worden veroorzaakt door uitvoeringsfouten in de prak-
tijk. De volgende luchtdichtheidscategorieën zijn in dit afstudeeronderzoek gehanteerd. 
 
 
Tabel 6: Luchtdichtheidsklasse gehanteerd binnen het afstudeeronderzoek 

 
Luchtdichtheidsklasse 
 

Omschrijving C 
[dm

3
/(s·m

2
·Pa

n
)] 

 

C 
[m

3
/(s·m

2
)] @1Pa 

 

    
Luchtdichtheidsklasse 1 Passief bouwen 0,00 0 

Luchtdichtheidsklasse 2 Nieuwbouw 0,01 1·10-5 
Luchtdichtheidsklasse 3 Herbestemmen 0,10 1·10-4 
Luchtdichtheidsklasse 4 Bestaande bouw 0,50 5·10-4 
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Maximale hoeveelheid condensatie 
 
Het is gewenst (noodzakelijk) inwendige condensatie te voorkomen. Er mag een beperkte hoe-
veelheid condensatie na een condensatieperiode achterblijven in de constructie. De condensa-
tiehoeveelheid mag de materialen in de constructie niet beschadigen. Voor dak- en wandcon-
structies mag de maximale condensatiehoeveelheid niet groter zijn dan 1,00 kg/m2, voor houten 
constructieonderdelen wordt een maximale condensatiehoeveelheid van 0,50 kg/m2 aangehou-
den. De verdampingshoeveelheid moet groter zijn dan de condensatiehoeveelheid (DIN 4108-3, 
2001).  
 
Bij een uitgebreide Glaser berekening (GLASTA software) worden de volgende maximale con-
densatiehoeveelheden aangehouden: Voor niet waterdichte verlijmde plantaardige (organische) 
materialen 0,05 kg/m2 (categorie A), voor waterdichte verlijmde plantaardige materialen 0,15 
kg/m2 (categorie B) en voor steenachtige niet vorstbestendige materialen 0,50 kg/m2 (categorie 
C) (GLASTA Physibel, 1999). De onderstaande tabel geeft overeenkomstige richtlijnen met be-
trekking tot de maximale toelaatbare vochthoeveelheid bij een bepaald materiaalgebruik 
(Linden, 2006). 
 
  
Tabel 7: Richtlijn maximaal toelaatbare vochthoeveelheid bij bepaald materiaalgebruik (Linden, 
2006) 
 

Materiaal 
 

Maximale hoeveelheid  
[kg/m

2
] 

 

  
Steenachtige, vorstbestendig met een dam-
premmende laag aan de buitenzijde (bijvoor-
beeld geglazuurde tegels). 

0,50 · ψcr · d 
d = dikte in m 
ψcr = kritisch vochtgehalte in m

3
/m

3 

  
Steenachtige niet vorstbestendig. 0,50 · ψ0 · d 

d = dikte in m 
ψ0 = porositeit in m

3
/m

3 
  
Organische materialen (vorstbestendig ver-
lijmd). 

0,03 · ρ· d 
d = dikte in m 
ρ = soortelijke dichtheid kg/m

3 
  
Organische materialen (niet vorstbestendige 
verlijmd). 

0,05 

  
Niet vochtabsorberende materialen met mo-
gelijk lekkage naar binnen. 

0,10 

  
Isolatiematerialen in een warmdakconstruc-
tie. 

0,50 
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2.6 Stationair diffusie en convectie analysemodel 
 

2.6.1 Diffusie exclusief convectie 
 
Door middel van de Glaser berekening kan de waterdampstroomdichtheid bepaald worden. De-
ze waterdampstroomdichtheid is afhankelijk van het dampdrukverschil over de constructie en 
de dampdiffusieweerstand (diffusie) van de constructie en de constructiedikte. Aan de hand van 
het temperatuurverloop in de constructie kan de verzadigde dampspanning bepaald worden. 
Wanneer de optredende dampspanning de verzadigde dampspanning overschrijdt ontstaat con-
densatie. 
 
 
Analytische benadering (Schellen et al., 2010): 
 
Optredende temperatuur 
 

 �(�) = �� + (�� − ��) ∗ S∑ �-��������� U [13] 

 
Hierin is: 
 �(�)  Optredende temperatuur     [°C] ��  Temperatuur binnen      [°C] ��  Temperatuur buiten      [°C] �-  Warmteweerstand      [m2·K/W] 
 
 
Optredende dampspanning (exclusief dampovergangscoëfficiënten) 
 

 �(�) = �� + (�� − ��) ∗ V∑ W� ∗ ������W��� ∗ ���� X [14] 

 
Hierin is: 
 �(�)  Optredende dampspanning     [Pa] ��  Dampspanning binnen      [Pa] ��  Dampspanning buiten      [Pa] W  Diffusieweerstandsgetal     [-] �  Dikte van de materiaallaag     [m] 
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Optredende dampspanning (inclusief dampovergangscoëfficiënten) 
 

 �(�) = �� + (�� − ��) ∗ 	 ! 1Y� + ∑ W��Z����� )
! 1Y� + ∑ W��Z� +���� 1Y�) [15] 

 
Hierin is: 
 �(�)  Optredende dampspanning     [Pa] ��  Dampspanning binnen      [Pa] ��  Dampspanning buiten      [Pa] Y�  Dampovergangscoëfficiënt buiten    [kg/(m2·s)] Y�  Dampovergangscoëfficiënt binnen    [kg/(m2·s)] Z�  Dampgeleidingscoëfficiënt     [kg/(s·m·Pa)~s] W  Diffusieweerstandsgetal     [-] �  Dikte van de materiaallaag     [m] 

 

 
Optredende condensatiestroomdichtheid 
 

 [(�) = !	�>� − ����(W ∗ �)� − ���� − �>�(W ∗ �)� ) ∗ Z� [16] 

 
Hierin is: 
 [(�)  Optredende condensatiestroomdichtheid   [kg/(m2·s)] �>�  Optredende dampspanning binnen    [Pa] �>�  Optredende dampspanning buiten    [Pa] ����  Verzadigde dampspanning     [Pa] W  Diffusieweerstandsgetal     [-] �   Dikte van de materiaallaag     [m] Z�  Dampgeleidingscoëfficiënt     [kg/(s·m·Pa)~s] 
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2.6.2 Diffusie inclusief Convectie 
 
De analytische benaderingen van Janssens (1998), de Wit (2009) en Uittenbosch (2012) komen 
met elkaar overeen. Met behulp van het programma Microsoft Excel 2007 is een statisch bouw-
fysisch (op basis van diffusie en convectie) detail-analysemodel gemaakt, gebaseerd op de on-
derstaande analytische benaderingen. 
 
 
Analytische benadering volgens Uittenbosch (Uittenbosch, 2012) 
 
Warmtegedeelte 
 

 O(�) =	O� +	(O� − O�) ∗ 	 1 − exp(\��)1 − exp(\���) [17] 

 
 

 � = ;< ∗ 	[]� ∗ O� − O�	exp	(\���)1 − exp	(\���) 	 [18] 

 
Met: 
 

 \�� = 	;< ∗ 	[]� ∗ ^ 1ℎ->;� +����
�
��� ` [19] 

 
 

 \��� =	;< ∗ 	[]� ∗ ^ 1ℎ->;� +���� + 1ℎ->;�
a
��� ` [20] 
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Vochtgedeelte 
 

 �>(�) = �>� +	(�>� − �>�) ∗ 1 − exp(b��)1 − exp(b���)	 [21] 

 
Met: 
 

 b�� = 0,62 ∗ 10cd ∗ []� ∗ e	 1Y<,� +	��Z�W�
�
��� f [22] 

 
 

 b��� = 0,62 ∗ 10cd ∗ []� ∗ e	 1Y<,� +	��Z�W� +
1Y<,�

�
��� f [23] 

 
 
Vochthoeveelheid 
 

 [ = 0,62 ∗ 10cd ∗ []� ∗	�>� − �>� ∗ exp(b���)1 − exp(b���)  [24] 

 
 

 [- = 0,62 ∗ 10cd ∗ []� ∗ S�>� − ����(O-)1 − expgb-�h − ����(O-) − �>�exp(−b�-) − 1U [25] 
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Analytische benadering volgens Janssens (Janssens & Dobbels, 2005) 
 
Optredende temperatuur 
 

 �(-) = �� + (�� − ��) ∗ S 1 − exp(�i�-)1 − exp(�i���)U [26] 

 
Met: 
 

 �i�- = A� ∗ @ ∗ ;� ∗�-
� = ^ 1ℎ->;� +����

-
��� ` [27] 

 
Waarin 
 �(�)  Optredende temperatuur     [°C] ��  Temperatuur binnen      [°C] ��  Temperatuur buiten      [°C] �-  Warmteweerstand      [m2·K/W] 
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Condensatiestroomdichtheid 
 

 [- = A� ∗ @ ∗ j� ∗ S�� − ����(�-)1 − expg�i-�h − ����(�-) − ��exp(−�i�-) − 1U [28] 

 
Met: 
 

 �i�C = A� ∗ @ ∗ j� ∗\C
� = A� ∗ @ ∗ j� ∗W� ∗ k� ∗ lC

���  [29] 

 
Hierin is: 
 A�  Luchtlekkagedebiet      [m3/s/m2] @  Luchtdensiteit (1,2 kg/m3)     [kg/m3] j�  Specifieke dampcapaciteit lucht (6,1·10-6 kg/kg/Pa)  [kg/kg/Pa] ��  Dampdruk binnen      [Pa] ��  Dampdruk buiten      [Pa] ����(�-) Verzadigingsdampdruk      [Pa] \  Diffusieweerstand materiaallaag    [m/s] W�   Diffusieweerstandsgetal materiaallaag    [-] k�  Dikte materiaallaag      [m] l  Specifieke diffusieweerstand (5,4·10-9 s)    [s] 
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Analytische benadering volgens de Wit (Wit, 2009): 
 
Thermal resistances 
 

 O-m = (1 + b�)�-�->(1 + b�)�-�-> + 1�-�-> ∗ On
m + 1�-�->(1 + b�)�-�-> + 1�-�-> ∗ O

o=->  [30] 

 
 
Met: 
 

 �-�-> = exp(b� − 1)b�  [31] 

 
 

 �-�-> = exp(b� − 1)b�  [32] 

 
Met: 
 

 b� = �-� ∗ @� ∗ ;< ∗ VQpqX [33] 

 
 

 b� = �-� ∗ @� ∗ ;< ∗ VQpqX [34] 
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Moisture resistances 
 

 \-�-> = 	\-� ∗ 	exp(b>�) − 1b>�  [35] 

 

 

 \-�-> =	\-� ∗ 	exp(b>�) − 1b>�  [36] 

 
Met: 
 

 b>� = 0,62 ∗ 10cd ∗ \-� ∗ @� ∗ VQpqX [37] 

 
 

 b>� = 0,62 ∗ 10cd ∗ \-� ∗ @� ∗ VQpqX [38] 

 
 
Moisture amount 
 

 [ = �(1 + b>�)\-�-> ∗ g�� − ����(O-)h� − � 1\-�-> ∗ (����(O-) − ��)� [39] 
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2.6.3 Validatie analysemodel 
 
Het Lpc-model is een door (Uittenbosch, 2012) samengesteld driedimensionaal dynamisch re-
kenmodel voor het warmte- en vochttransport op basis van de logaritmische capillaire druk. Op 
basis van het Lpc-model heeft Uittenbosch een analytische rekenmethode geschreven, het Sim-
plified Model (zie hoofdstuk 2.6.2). De betrouwbaarheid van het Simplified Model is verkregen 
door deze te vergelijken met benchmark HAMSTAD 3. Geconcludeerd wordt dat het Simplified 
model een goede overeenkomst vertoond met het Lpc-model. Het Simplified Model komt over-
een met eerder gepubliceerde analytische rekenmethodes (Janssens, 1998) & (Wit, 2009). Deze 
analytische benadering is geïmplementeerd in een op Microsoft Excel gebaseerd diffusie en 
convectie analysemodel.  
 
Het op Microsoft Excel gebaseerde samengestelde diffusie en convectie analysemodel is gevali-
deerd op basis van benchmark HAMSTAD 3 uitgevoerd door Uittenbosch (Uittenbosch, 2012) en 
uitgevoerde berekeningen door Janssens van platdakconstructies (Janssens & Dobbels, 2005). 
De resultaten worden hieronder besproken en weergegeven. 
 
 
Validatie op basis van Uittenbosch (Uittenbosch, 2012) 
 
HAMSTAD: Benchmark no: 3 betreft een lichtgewicht constructie. Het buitenklimaat heeft een 
temperatuur en een relatieve vochtigheid van respectievelijk 2°C (aangehouden temperatuur 
door Uittenbosch 0°C)  en 80%. Voor het binnenklimaat wordt een temperatuur van 20°C en een 
relatieve vochtigheid van 70% aangehouden. Het betreft een infiltrerende luchtvolumestroom. 
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Grafiek 6: Resultaat HAMSTAD: Benchmark nr. 3, temperatuurverloop. De blauwe curve betreft 

het temperatuurverloop op basis van diffusie (Glaser-methode) en de rode curve betreft het 

temperatuurverloop op basis van diffusie en convectie. De zwarte gestippelde curve betreft het 

resultaat van het Simplified model (Uittenbosch, 2012). 
 
 
De resultaten van het diffusie en convectie analysemodel komen goed overeen met de resulta-
ten van Uittenbosch. 
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Grafiek 7: Resultaat HAMSTAD: Benchmark nr. 3, verloop relatieve vochtigheid. De blauwe curve 

betreft het verloop van de relatieve vochtigheid op basis van diffusie (Glaser-methode) en de ro-

de curve betreft het verloop van de relatieve vochtigheid op basis van diffusie en convectie. De 

zwarte gestippelde curve betreft het resultaat van het Simplified model (Uittenbosch, 2012). 
 

 
De resultaten van het diffusie en convectie analysemodel komen aardig overeen met de resulta-
ten van Uittenbosch. De blauwe (inclusief dampovergangscoëfficiënt) en groene lijn (exclusief 
dampovergangscoëfficiënt) geven het verloop van de optredende dampspanning aan als gevolg 
van diffusie exclusief convectie (de Glaser-methode). 
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Validatie op basis van Janssens (Janssens & Dobbels, 2005) 
 
Janssens heeft aan de hand van twee hellende dakconstructies de hoeveelheid condensatie 
voorspeld gedurende een koude winterweek als gevolg van exfiltratie. Het verschil tussen de 
twee hellende dakconstructies zit in de aanname van het dampdiffusieweerstandsgetal voor de 
dakbedekking (μ=200 of μ=2). 
 
Het buitenklimaat heeft een temperatuur en relatieve vochtigheid van respectievelijk -2,5°C en 
95%. Voor het binnenklimaat wordt een temperatuur van 20°C en een optredende dampspan-
ning van 1.251 Pa (grenswaarde klimaatklasse 3 en 4, een relatieve vochtigheid van 53,4%). 
Overige gegevens. 
 
 
Hellende dakconstructie (μ·d=2,00m) 
 

 
 

Grafiek 8: Voorspelde maximale condensatie, condensatie onderdak (μ·d=2,00m) en gemiddelde 

condensatiehoeveelheid tijdens een koude winterweek. De zwarte gestippelde lijn betreft het re-

sultaat van het Janssens (Janssens & Dobbels, 2005). 
 

 
De voorspelde condensatiehoeveelheden vallen iets hoger uit dan de resultaten van Janssens la-
ten zien. Het verschil zit mogelijk in de aanname van verschillende randvoorwaarden. 
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Hellende dakconstructie (μ·d=0,02m) 
 

 
 

Grafiek 9: Voorspelde maximale condensatie, condensatie onderdak (μ·d=0,02m) en gemiddelde 

condensatiehoeveelheid tijdens een koude winterweek. De zwarte gestippelde lijn betreft het re-

sultaat van het Janssens (Janssens & Dobbels, 2005). 
 

 
De voorspelde condensatiehoeveelheden vallen lager uit dan de resultaten van Janssens laten 
zien. Het verschil zit mogelijk in de aanname van verschillende randvoorwaarden. 
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2.6.4 Output Analysemodel 
 
De output van het ‘Diffusie en Convectie Analysemodel’ bestaat uit een grafische weergave van 
het verloop van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de verzadigde dampspanning en de 
optredende dampspanning door de opbouwconstructie. Dit verloop is weergegeven als gevolg 
van ‘diffusie’ en als gevolg van ‘diffusie en convectie’. Het verschil tussen deze weergaves is dat 
de warmteweerstand en de dampweerstand gecorrigeerd worden met een exponentiële functie 
van het dimensieloze Peclet-getal (Janssens & Dobbels, 2005). Het Péclet getal geeft de verhou-
ding tussen de warmteoverdracht door convectie en conductie weer (Wit, 2009). 
 
Opgemerkt dient te worden dat het verschil tussen het temperatuurverloop relatief laag is ten 
opzichte van het dampspanningsverloop. Het convectieve vochttransport heeft dus een grotere 
invloed op de optredende dampspanning (Wit, 2009). Hierbij speelt het temperatuurverloop en 
de daarbij horende maximale dampspanning uiteraard wel een grote rol. Wanneer de optreden-
de dampspanning groter is dan de maximale dampspanning ontstaat er condensatie. 
 
Voorbeeld 
 
Als voorbeeld wordt een voorbeeld berekening gebruikt uit de Duitse Norm (DIN 4108-3, 2001), 
bijlage B.3. De randvoorwaarden en de materiaaleigenschappen van de opbouwconstructie voor 
de analyse worden in de onderstaande tabellen weergegeven. 
 
 
Tabel 8: Randvoorwaarden condensatieperiode dakconstructie (DIN 4108-3, 2001), bijlage B.3 

 

Condensatieperiode (1.440h) 
 

Binnenklimaat Buitenklimaat 

   
Temperatuur 20 °C -10 °C 
Relatieve vochtigheid 50 % 80 % 
Verzadigde dampspanning 2.340 Pa 260 Pa 
Optredende dampspanning 1.170 Pa 208 Pa 
   

 
 
Tabel 9: Randvoorwaarden Verdampingsperiode dakconstructie (DIN 4108-3, 2001), bijlage B.3 

 

Verdampingsperiode (2.160h) 
 

Binnenklimaat Buitenklimaat 

   
Temperatuur 12 °C 12 °C 
Relatieve vochtigheid 70 % 70 % 
Verzadigde dampspanning 1.403 Pa 1.403 Pa 
Optredende dampspanning 982 Pa 982 Pa 
Temperatuur dakoppervlak - 20 °C 
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Tabel 10: Materiaaleigenschappen opbouwconstructie en resultaten dampdiffusiediagram con-

densatieperiode (DIN 4108-3, 2001), bijlage B.3 

 

Nr. 
 

Materiaallaag 
 
 

d 
m 

 

μ 
- 

Sd 
m 

λ R 
W/(m·K) 

R 
m

2
·K/W 

θ 
°C 

P s 
Pa 

         

- Warmteovergang binnen - - - - 0,13 
20,0 2.340 

19,0 2.197 
1 Gewapend beton 0,180 70 12,6 2,10 0,09 

18,2 2.105 
2 Bitumen 0,002 10.000 20,0 - - 

18,2 2.105 
3 Isolatie 0,140 30 4,2 0,04 3,50 

-9,7 274 
4 Bitumen 0,006 100.000 600,0 - - 

-9,7 274 
- Warmteovergang buiten - - - - 0,04 

-10,0 260 

         
         

   br = 636,8 �s = 3,76   

 
 
Tabel 11: Materiaaleigenschappen opbouwconstructie en resultaten dampdiffusiediagram ver-

dampingsperiode (DIN 4108-3, 2001), bijlage B.3 

 

Nr. 
 

Materiaallaag 
 
 

d 
m 

 

μ 
- 

Sd 
m 

λ R 
W/(m·K) 

R 
m

2
·K/W 

θ 
°C 

P s 
Pa 

         

- Warmteovergang binnen - - - - 0,13 
12,0 1.403 

12,3 1.431 
1 Gewapend beton 0,180 70 12,6 2,10 0,09 

12,5 1.451 
2 Bitumen 0,002 10.000 20,0 - - 

12,5 1.451 
3 Isolatie 0,140 30 4,2 0,04 3,50 

19,9 2.328 
4 Bitumen 0,006 100.000 600,0 - - 

19,9 2.328 
- Warmteovergang buiten - - - - 0,04 

20,0 2.340 

         
         

   br = 636,8 �s = 3,76   
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En de rode lijn geeft het verloop van de optredende dampspanning aan als gevolg van diffusie 
en convectie (aangenomen exfiltrerende luchtvolumestroom van 1·10-5 m3/m2·s) (volgens for-
mule 25, 28 of 39). De optredende condensatiehoeveelheid aan de onderzijde van de dakbedek-
king exclusief convectie bedraagt 0,023 kg/m2, inclusief convectie is dit 0,447 kg/m2 (verhouding 
1/20). 
 
 

2.7 Conclusies 
 
Onderzoek van Janssens (Janssens & Dobbels, 2005) concludeert ‘dat het 1D diffusie en convec-
tiemodel kan worden toegepast om de maximale impact van luchtlekkage op het vochtgedrag 
van een constructie te evalueren’. Opgemerkt wordt dat alleen het waterdamptransport als ge-
volg van diffusie en convectie wordt meegenomen. Het capillaire watertransport wordt verwaar-
loosd. ‘Het is enkel te gebruiken voor statische berekeningen en het gebruik van constante ma-
teriaaleigenschappen. Hierdoor is de toepasbaarheid vergelijkbaar met de Glaser-methode, 
maar inclusief luchttransport’ (Uittenbosch, 2012). 
 
De validatie modellen laten zien dat de resultaten niet exact (één op één overeenkomen). Wel 
laat de validatie zien dat de resultaten van HAMSTAD: Benchmark nr. 3 goed tot aardig overeen-
komen met de resultaten van het Simplified model (Uittenbosch, 2012). De validatie van de 
twee dakconstructies (Janssens & Dobbels, 2005) komen in de trend overeen met de resultaten 
van het diffusie en convectie analysemodel. Het verschil zit mogelijk in de aanname van verschil-
lende randvoorwaarden. 

  



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 3 Praktijk (bouwtechniek en bouwfysica) 

 
 

Pagina 59 
 

Deel II Theorie & praktijk 
 

Hoofdstuk 3 Praktijk (bouwtechniek & bouwfysica) 
 

3.1 Inleiding 
 
Het praktische kader van Hoofdstuk 3 Praktijk (bouwtechniek & bouwfysica) is onderverdeeld in 
de paragrafen: historisch gebouwen, materiaaleigenschappen, opbouwconstructies, herbe-
stemmingsprojecten, het bouwtechnische ontwerp, schaderisico’s en de afsluitende conclusies 
van het hoofdstuk. De niet limitatieve conclusies van de enquêteresultaten zijn hieronder uit-
eengezet. Het betreft de conclusies van de enquêteresultaten met betrekking tot: bouwtechniek 
(kennis), bouwtechniek (ervaringen) en bouwfysica (ervaringen). Ook de relatie tussen het be-
grip duurzaamheid met betrekking tot de voornoemde onderdelen is hier weergegeven. De te-
rugkoppeling tussen de niet limitatieve conclusies van de enquêteresultaten en Hoofdstuk 3 
Praktijk (bouwtechniek & bouwfysica) is staat in de afsluitende conclusies van het hoofdstuk. 
 
 

Conclusies enquêteresultaten: Bouwtechniek (kennis) 

 

 

 

1. In de restauratiesector zit het over het algemeen wel goed met de vakken-

nis. Vakkennis in de reguliere sector loopt hard achteruit. Bouwvakkers zijn 

geen timmerlieden of metselaars meer, maar worden meer en meer mon-

teurs die elementen in elkaar zetten. Echte vakkennis op de bouwplaats 

wordt hierdoor minder. Het bouwproces bestaat steeds meer uit een assem-

blageproces van verschillende elementen. Een integrale benadering en het 

beschikken over brede vakkennis is echter van belang om tot een uiteindelijk 

kwalitatief eindresultaat te komen. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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Conclusies enquêteresultaten Duurzaamheid: Bouwtechniek (kennis) 

 

 

 

1. Vaak worden standaardoplossingen toegepast waarbij materialen vaak fy-

sisch en chemisch gezien niet compatibel zijn met de historische materialen 

(materiaalkeuze en detaillering). De duurzaamheid van monumenten is 

vooral terug te vinden in de materiaalkeuze. Geconcludeerd wordt dat mo-

numenten duurzaam zijn omdat de bouwtechniek goed is, anders waren het 

geen monumenten. 

 

 

 

 
 

Conclusies enquêteresultaten: Bouwtechniek (Ervaring) 

 

 

 

1. Bouwtechnische problemen (schadegevallen) komen meestal voort uit ach-

terstallig onderhoud of het gebrek aan kennis op de bouwplaats en op de 

tekentafel. Hierdoor wordt vaak teruggevallen op standaardoplossingen en 

de daarbij behorende detaillering laat vaak te wensen over. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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Conclusies enquêteresultaten: Bouwfysica (Ervaring) 

 

 

 

1. Bouwfysische problemen (schadegevallen) komen meestal voort uit toege-

paste isolatiemaatregelen en daaruit voortkomende vochtproblemen. De 

oorzaak van het vochtprobleem wordt vaak niet onderzocht, tevens is onbe-

kend welke oplossingen op lange termijn voldoen en in de toekomst geen 

problemen (schadegevallen) gaan veroorzaken. Onvoldoende kennis en uit-

voeringsfouten dragen bij aan instandhoudingsrisico’s. 

 

2. Met betrekking tot de uitwendige scheidingsconstructie worden de volgende 

vochtproblemen geconstateerd: Oppervlakte condensatie, inwendige con-

densatie, optrekkend vocht, doorslaand vocht en lekkages. De oorzaak van 

de vochtproblemen wordt vaak niet onderzocht en vaak worden oplossingen 

gezocht in het afschermen van het vochtprobleem. 

 

 

3. Overige problemen (schadegevallen) die gesignaleerd worden bestaan uit de 

degradatie en het verkleuren van de historische afwerkingen en interieurs 

door de aanwezigheid van direct (en indirect) daglicht.  

 

4. Ook een slechte luchtkwaliteit en de aantasting van de monumentale waar-

den door het verkeerd integreren van installatiesystemen worden aangeduid 

als schadegevallen.  

 

5. Schadegevallen op het gebied van geluid doen zich voor in de vorm van ge-

luidsisolatiemaatregelen die getroffen worden aan de scheidingsconstructies 

van het historisch (monumentaal) erfgoed. Deze schadegevallen kunnen bij-

voorbeeld bestaan uit de aantasting van vensterdetailleringen door het toe-

passen van relatief zwaar geluidsisolatieglas. 

 

 

 

 
De geretourneerde enquêteformulieren en de niet limitatieve samenvattingen en conclusies 
staan in bijlage I.2 en bijlage I.3. 
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3.2 Historisch Gebouwen 
 

3.2.1 Monumentale Erfgoed 
 
De verscheidenheid aan gebouwen, uit het verleden (rond de middeleeuwen), was gering. Elk 
gebouw was uniek. De gebouwen (waaronder o.a. hedendaagse monumenten) bestonden voor-
namelijk uit raadhuizen, kastelen, vemen (gebouwen voor de opslag van goederen), kerken, 
scholen en woonhuizen (Stevens, 1986). Later (rond het midden van de negentiende eeuw, de 
industriële revolutie in Nederland) werd Nederland verrijkt met gebouwen met zeer specifieke, 
in het verleden onbekende, gebruiksfuncties. Voorbeelden hiervan zijn: stations, warenhuizen, 
fabrieken, kantoorgebouwen, musea, hotels, bibliotheken en buurt- en verenigingshuizen (Hek 
et al., 2004). De economische dragers van de gebouwen die voortkomen uit de industriële revo-
lutie zijn gebaseerd op een industriële economie. ‘De gebouwvoorraad is vooral na de Tweede 
Wereldoorlog enorm uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor de woningbouw, maar voor de gehele 
gebouwvoorraad. Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, technologische ontwikke-
lingen en een veranderende regelgeving wijzigen de eisen die gebruikers aan gebouwen stellen’ 
(Hek et al., 2004). Er zijn in de jaren zeventig, van de twintigste eeuw, echter ook veel traditione-
le industrietakken vertrokken naar ontwikkelingslanden. De hoofdreden hiervoor zijn de lage lo-
nen. De transformatie van een industriecultuur naar een creatieve kenniscultuur kan als unieke 
kans benut worden, door de symbolen van de industriële cultuur te gebruiken voor een inzet op 
kwaliteit, duurzaamheid en nieuwe economische dragers voor het gebied (Stam & Cerutti, 
2011).  
 
De specifieke gebouwen uit het verleden kunnen grofweg gecategoriseerd worden binnen zes 
verschillende hoofdgebouwcategorieën binnen het monumentaal cultureel erfgoed, bestaande 
uit het: Religieus erfgoed (ongeveer 7,5%), industrieel erfgoed (ongeveer 4%), agrarisch erfgoed 
(ongeveer 17%), openbare gebouwen (ongeveer 5%), militaire gebouwen (ongeveer 4,5% van 
het geheel) en woongebouwen (ongeveer 43,5%). Deze zes hoofdgebouwcategorieën beslaan 
ruim 80% van de ruim zestigduizend aanwezige Rijksmonumenten in Nederland.  
 
De meeste Rijksmonumenten bevinden zich in de provincie Noord-Holland (ongeveer 22,5%) ge-
volgd door de provincie Zuid-Holland (ongeveer 14,5%). De minste Rijksmonumenten bevinden 
zich, zoals verwacht in de provincie Flevoland (ongeveer 0,2%) gevolgd door de provincie Dren-
the (ongeveer 2,1%) (RCE, 2012). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontfermt zich over 
het in stand houden van Rijksmonumenten en rijksbeschermde stads- en dorpgezichten. Naast 
de rijksmonumentale status van een monument bestaan er de aangewezen monumenten door 
de provincie en de gemeente, dit betreffen de provinciale en gemeentelijke monumenten.  
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3.2.2 Bouwmaterialen en Technieken 
 
Toegepaste bouwmaterialen en technieken in oude gebouwen zijn weergegeven in een publica-
tie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RvdM, 1983). De bouwmaterialen en technie-
ken worden in de volgende paragrafen behandeld aan de hand van steenachtige bouwmateria-
len, houtachtige bouwmaterialen, isolatiematerialen en folies. Bouwmaterialen kunnen onder-
verdeeld worden in: capillaire, niet hygroscopische materialen (baksteen), hygroscopische, wei-
nig capillaire materialen (hout) en niet hygroscopische, niet capillaire materialen (kunststoffen 
en metalen) (Schellen et al., 2010).  
 
‘We dienen naast onze vakkennis, ook een inzicht te hebben in wat onze voorgangers hebben 
gedaan en zo mogelijk waarom… Ook kan het belangrijk zijn kennis te nemen van de ervaring 
van anderen en dat de eigen kennis in bredere kring wordt uitgedragen. Daardoor kan worden 
voorkomen dat bouwfouten blijven voortbestaan’ (Staal, 1983). 
 
 
Steenachtige bouwmaterialen 
 
Veel voorkomende steenachtige materialen binnen het historisch (monumentaal) erfgoed zijn 
bak- en natuursteen. Typerend is dat we anno 2013 nog steeds gevelconstructies optrekken uit 
metselwerk, er is echter wel het één en ander veranderd. 
 
Zo is het bindmiddel kalk (schelpkalk en steenkalk) vervangen door cement. Ook de functie van 
het metselwerk is in de loop der jaren veranderd. Zo heeft het historische metselwerk vaak een 
constructieve functie waar het heden ten dage vaak een architectonische functie heeft. Ook de 
vochthuishouding binnen de gevelconstructie is veranderd. Zo werden er in het verleden vaak 
massieve gevelconstructies opgetrokken uit baksteen, tegenwoordig zijn dit geïsoleerde spouw-
constructies met een metselwerk buitenspouwblad.  
 
Bij massieve gevelconstructies vormt de baksteen een directe contactbrug tussen het buiten- en 
het binnenklimaat. Bij geïsoleerde spouwconstructies wordt deze directe contactbrug onderbro-
ken door een luchtspouw. Vocht speelt niet alleen een grote rol bij degradatieprocessen maar 
ook bij het risico op oppervlaktecondensatie (schimmelvorming), het leefcomfort en het binnen-
klimaat. Meer inzicht in het historische metselwerk op gebied van ‘instandhouding, herstel en 
conservering’ kan verkregen worden in de uitgave ‘Historisch METSELWERK’ (RCE, 2012). 
 
 
Houtachtige bouwmaterialen 
 
Een veel voorkomend houtachtig materiaal binnen het historisch (monumentaal) erfgoed is ei-
kenhout (loofhout), in tegenstelling tot het gebruik van dennenhout (naaldhout). 
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Isolatiematerialen 
 
Isolatiematerialen zijn onder te verdelen in: minerale stoffen (minerale grondstoffen), kunststof-
fen (petrochemische grondstoffen) en plantaardige stoffen (nagroeibare grondstoffen) (Schellen 
et al., 2010) (VIBE, 2007).  
 
De drie belangrijkste factoren met betrekking tot de hygrische prestatie van materialen bestaan 
uit een combinatie van: het veranderen van het evenwichtsvochtgehalte, de snelheid van absor-
beren den desorberen en de soortelijke dichtheid van het materiaal (Neil, 2005).  
 
Het evenwichtsvochtgehalte wordt voor anorganische materialen uitgedrukt in w [uitgedrukt in 
kg/m3 water per materiaal]. Bij plantaardige materialen in X [uitgedrukt in kg/kg water per ma-
teriaal, meestal uitgedrukt in procenten]. En kunststofschuimen worden vaak uitgedrukt in ψ 
[uitgedrukt in m3/m3 water per materiaal, meestal uitgedrukt in procenten] (W.T.C.B., 1982). De 
waterabsorptiecoëfficiënt [A uitgedrukt in kg/(m2·s0,5)] betreft de snelheid van absorptie en 
desorptie en de soortelijke dichtheid [ρ uitgedrukt in kg/m3] betreft de massa van een materiaal 
bij een bepaald volume. Over het algemeen geldt: Hoe groter de soortelijke dichtheid van een 
materiaal, hoe groter de vochtopslag capaciteit (Neil, 2005).  
 
 
Isolatiematerialen kunnen worden gedifferentieerd in vier verschillende groepen, bestaande uit: 
minerale grondstoffen, petrochemische grondstoffen, alternatieve grondstoffen (plantaardige 
grondstoffen, dierlijke grondstoffen en gerecyclede grondstoffen) en overige isolatiematerialen. 
 
Minerale isolatiematerialen zijn veelal waterafstotend, weinig hygroscopisch, niet capillair en 
zeer dampopen. Dit in tegenstelling tot nagroeibare isolatiematerialen die een vochtregulerende 
werking hebben en in een vochtige toestand hun isolerend vermogen behouden. (Vonck, 2008) 
 
De meest voorkomende minerale isolatiematerialen zijn: glaswol, steenwol, cellulair glas, perli-
te, vermiculite, cellenbeton en aerogel. De meest voorkomende petrochemische isolatiemateria-
len zijn: Geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxtrudeerd polystyreen (XPS), Polyurethaan (PUR), 
polyisocyanuraat (PIR) en resolschuim (PF). De meest voorkomende alternatieve isolatiemateria-
len zijn: cellulose, houtvezels, vlas, hennepwol, kurk, stro, biofoam, schapenwol en metisse 
(VIBE, 2007)(VIBE, 2007). De overige isolatiematerialen bestaan uit: folies en vacuümpanelen. 
Dit zijn ruim twintig verschillende isolatiematerialen, allen met hun eigen bouwfysische materi-
aaleigenschappen.  
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Folies 
 
Er zijn verschillende soorten folies met verschillende hygrische eigenschappen. De dampweer-
stand van een folie wordt uitgedrukt in een sd-waarde [μ·d uitgedrukt in m]. Zo bestaan er dam-
popen folies (μ·d ≤ 0,5m), damremmende folies ( 0,5m ≤ μ·d ≤ 1.500m) en dampdichte folies 
(μ·d ≥ 1.500m) (DIN 4108-3, 2001). 
 
 
Dampremmende folies 
 
Het doel van een dampremmende folie is het tegengaan van een vochtige luchtvolumestroom 
vanuit het binnenklimaat (exfiltratie) of vanuit het buitenklimaat (infiltratie) door de dampdichte 
uitwendige scheidingsconstructie. Bij een vochtig binnenklimaat (binnenklimaatklasse 4) dient 
een dampremmende folie aangebracht te worden met een hogere weerstand tegen waterdamp. 
Over het algemeen wordt het isolatiemateriaal aan de koude zijde van de dampremmende laag 
aangebracht en de dampremmende laag aan de warme zijde van de constructie. Een vuistregel 
om inwendige condensatie tegen te gaan is: μ·d binnen > μ·d buiten en R buiten > R binnen. 
 
Kwaliteitsklassen 

 
De dampremmende folies kunnen onderverdeeld worden in vier verschillende kwaliteiten: Kwa-
liteitklasse E1 (μ·d ≥2 m tot <5 m), kwaliteitsklasse E2 (μ·d ≥5 m tot <25 m), kwaliteitsklasse E3 
(μ·d ≥25 m tot <200 m) en kwaliteitsklasse E4 (μ·d ≥200 m). Veel voorkomende kwaliteitsklassen 
zijn klasse E2 (PE- of PVC-foliën met afgedichte overlappingen) en klasse E3 (bitumineuze lagen 
en aluminiumfolies) (Versteeg, 2004).  
 
‘Het is van belang dat de dampremmende laag zo veel mogelijke intact blijft. Er mogen geen 
doorbrekingen in de laag worden aangebracht voor leidingen, elektradozen en dergelijke. Vooral 
ter plaatse van doosconstructies met isolatie aan de binnenzijde is dit kritiek. Voorbeelden: Po-
lyethyleenfolie (PE-folie), aluminiumfolie, gebitumineerde folie. In het werk aangebrachte folie is 
ten minste 0,15 mm dik. Voor de woningbouw is een μ·d-waarde van 10 m in het algemeen vol-
doende’(SBR, 2012). 
 
 
Slimme dampremmende folies 
 
Slimme dampremmende folies worden ook wel vochtregulerende klimaatfolies of dampregule-
rende folies genoemd. Bij een binnenklimaat met en lage relatieve luchtvochtigheid (voorname-
lijk in de winter) heeft deze dampremmende folie een relatief hoge μ·d-waarde (dampdicht). En 
bij een relatief hoge relatieve luchtvochtigheid (voornamelijk in de zomer) heeft deze een rela-
tief lage μ·d-waarde (dampopen). Met behulp van deze slimme dampremmende folies kan even-
tueel opgehoopt vocht door bijvoorbeeld inwendige condensatie naar het binnenklimaat toe 
drogen. 
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Waterwerende folies 
 
De definitie van een waterwerende laag is dat deze gedurende 15 minuten van de beproeving 
volgens de NPR 2877 ‘Beproevingsmethoden voor de waterdichtheid van scheidingsconstructies’ 
waterdicht blijft(SBR, 2012). Het doel van de waterwerende laag is het binnendringen van vocht 
van buitenaf te voorkomen. Een definitie van een waterdichte laag (bitumineuze dakbedekking) 
is dat deze geen water doorlaat bij de beproeving volgens de NEN 2094 ‘Bitumen dakbanen - 
Bepaling van de waterdichtheid’ (SBR, 2012). 
 
Kwaliteitsklassen 

 
De waterwerende folies kunnen onderverdeeld worden in twee verschillende kwaliteiten: De 
waterdichte dampopen (WDO) folies en de waterkerende en dampdoorlatende (WKD) folies. Er 
worden drie verschillende waterwerendheidsklasse gehanteerd: Waterwerendheidsklasse W1 
(geen waterdoorlaat, μ·d ≤0,2 m), waterwerendheidsklasse W2 (waterdoorlaat ≤200ml per uur, 
μ·d ≤3,0 m) en klasse W3 (waterdoorlaat ≤ 500 ml per uur, μ·d ≤3,0 m) (Versteeg, 2004). 
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3.3 Materiaaleigenschappen 
 
De bouwfysische eigenschappen van bouwmaterialen worden onderverdeeld in de thermische 
(warmte) en hygrische (vocht) materiaaleigenschappen, ook wel de thermohygrische materiaal-
eigenschappen genoemd. Ook de materiaaleigenschappen met betrekking tot de luchtdoorla-
tendheid spelen een belangrijke rol met betrekking tot de bouwfysische prestaties van de uit-
wendige scheidingsconstructie. 
 
De thermische eigenschappen van een bouwmateriaal zijn afhankelijk van de warmteweerstand 
of de reciproque warmtedoorgangscoëfficiënt. De parameter voor de warmteweerstand betreft 
de warmtegeleidingscoëfficiënt. De hygrische eigenschappen (dampopen versus dampdichtheid) 
van een bouwmateriaal zijn afhankelijk van de dampdoorlaatbaarheid (waterdampverloop door 
het materiaal), de hygroscopiciteit (absorptie en desorptie van water in de aggregatietoestand 
waterdamp) en de capillariteit (absorptie en desorptie van water in de aggregatietoestand vloei-
stof).  
 
De parameters betreffen het dampdiffusieweerstandsgetal voor de dampdoorlaatbaarheid, het 
evenwichtsvochtgehalte voor de hygroscopiciteit en de waterabsorptiecoëfficiënt voor de capil-
lariteit. Onderscheid wordt gemaakt tussen capillair, niet hygroscopische materialen (voorname-
lijk steenachtige materialen), hygroscopische, weinig capillaire materialen (voornamelijk hout-
achtige materialen) en niet-hygroscopische, niet capillaire materialen (voornamelijk kunststof-
fen en metalen). Een materiaaleigenschap met betrekking tot de luchtdichtheid, het luchttrans-
port door een constructieonderdeel, is de oppervlaktegemiddelde luchtdoorlatendheidscoëffici-
ënt of luchtpermeantie van de constructie. Overige bouwfysische materiaaleigenschappen zijn 
de soortelijke dichtheid en de soortelijke warmte. 
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3.3.1 Bouwfysisch 
 
1. Soortelijke dichtheid 
 
De soortelijke dichtheid (ρ-waarde uitgedrukt in kg/m3) is de massa (uitgedrukt in kilogram) van 
een materiaal behorende bij een bepaald volume (uitgedrukt in kubieke meter). Voor de soorte-
lijke dichtheid van materialen is gekozen voor een onderwaarde en een bovenwaarde. Uiteinde-
lijk is uitgegaan van een gemiddelde waarde voor de soortelijke dichtheid. Een overzichtstabel is 
in de onderstaande tabel weergegeven. Overige tabellen staan in bijlage II.1-A. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (DGMR, 2011) en (NEN-EN-ISO 10456, 2008). Een 
‘zeer lage’ score komt overeen met een relatief lage soortelijke dichtheid, het tegenovergestel-
de is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
 
 
Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 12: Soortelijke dichtheid isolatiematerialen 

 
Materiaal 
 

Onderwaarde 
[kg/m

3
] 

 

ρ-waarde 
[kg/m

3
] 

 

Bovenwaarde 
[kg/m

3
] 

 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 10 95 200 6,7 + 
M2 - Steenwol 10 95 200 6,7 + 
M3 - Cellulair glas 100 125 150 7,8 + 
M4 - Perlite 140 190 240 10,0 + + 
M5 - Vermiculite 140

 190 140
 

10,0 + + 
M6 - Cellenbeton 115

 115 115
 

7,4 + 
      

P1 - EPS 10 30 50 0,6 – – 
P2 - XPS 20 43 65 2,0 – – 
P3 - PUR 30 40 50 1,7 – – 
P4 - PIR 28 42 55 1,9 – – 
P5 - Resolschuim 20 35 50 1,1 – – 
      

A1 - Cellulose 20 40 60 1,7 – – 
A2 - Houtvezel 40 145 250 8,5 + + 
A3 - Vlas 20 25 30 0,0 – – 
A4 - Hennepwol 30 33 36 0,9 – – 
A5 - Kurk 90 115 140 7,4 + 
A6 - Stro 100 100 100 6,9 + 
A7 - Biofoam 30 30 30 0,6 – – 
A8 - Schapenwol 25 25   25 0,0 – – 
A9 - Metisse 45 45 45 5,0 O 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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2. Soortelijke warmte 
 
De soortelijke warmte (c-waarde uitgedrukt in J/(kg·K)) is de hoeveelheid warmte (uitgedrukt in 
joule) die nodig is om een bepaalde massa (uitgedrukt in kilogram) per eenheidsgraad (uitge-
drukt in Kelvin) te verhogen. Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-B. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (DGMR, 2011) en (NEN-EN-ISO 10456, 2008). Een 
‘zeer lage’ score komt overeen met een relatief lage soortelijke warmte, het tegenovergestelde 
is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
 
 
Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 13: Soortelijke warmte isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

Onderwaarde 
[kJ/(kg·K)] 

c-waarde 
[kJ/(kg·K)] 

Bovenwaarde 
[kJ/(kg·K)] 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 1,03 1,03 1,03 0,5 – – 
M2 - Steenwol 1,03 1,03 1,03 0,5 – – 
M3 - Cellulair glas 1,00 1,00 1,00 0,4 – – 
M4 - Perlite 0,90 0,90 0,90 0,0 – – 
M5 - Vermiculite 0,90 0,90 0,90 0,0 – – 
M6 - Cellenbeton 1,00 1,00 1,00 0,4 – – 
      

P1 - EPS 1,45 1,45 1,45 5,2 O 
P2 - XPS 1,45 1,45 1,45 5,2 O 
P3 - PUR 1,40 1,40 1,40 1,8 – – 
P4 - PIR 1,40 1,40 1,40 1,8 – – 
P5 - Resolschuim 1,40 1,40 1,40 1,8 – – 
      

A1 - Cellulose 1,60 1,60 1,60 6,3 + 
A2 - Houtvezel 2,00 2,00 2,00 9,3 + + 
A3 - Vlas 1,55 1,55 1,55 5,9 O 
A4 - Hennepwol 2,52 2,52 2,52 5,7 O 
A5 - Kurk 1,67 1,67 1,67 6,8 + 
A6 - Stro 2,10 2,10 2,10 10,0 + + 
A7 - Biofoam 1,45 1,45 1,45 5,2 O 
A8 - Schapenwol 1,72 1,72 1,72 7,2 + 
A9 - Metisse 1,30 1,30 1,30 1,4 – – 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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3.3.1.1 Warmte 
 
1. Warmtegeleidingscoëfficiënt  
 
De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde uitgedrukt in W/(m·K)) is het vermogen van een ma-
teriaal om warmte (uitgedrukt in watt) te geleiden door een laag van één vierkante meter en 
een dikte van één meter, per graad (celsius of kelvin) temperatuurverschil. Hoe lager de λ-
waarde, hoe groter de warmte-isolatiewaarde. De thermische isolatiewaarde van gesloten ge-
velconstructies wordt meestal uitgedrukt in de warmteweerstand (Rc-waarde uitgedrukt in 
(m2·K)/W). De warmteweerstand is afhankelijk van de dikte en de warmtegeleidingscoëfficiënt 
van het materiaal (zie hoofdstuk 2.2). Hoe groter de Rc-waarde, hoe groter de warmte-
isolatiewaarde. De thermische isolatiewaarde van open gevelconstructies wordt meestal uitge-
drukt in de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde uitgedrukt in W/(m2·K)). De warmtedoor-
gangscoëfficiënt is de reciproke van de warmteweerstand lucht op lucht. Hoe groter de U-
waarde, hoe kleiner de warmte-isolatiewaarde. Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage 
II.1-C. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (DGMR, 2011) en (NEN-EN-ISO 10456, 2008). Ma-
teriaaleigenschappen met betrekking tot de warmtegeleidingscoëfficiënt zijn ook terug te vin-
den in: (NIBE, 2013), (VIBE, 2007) en (Bouwspecial Isolatie, 2012). Een ‘zeer lage’ score komt 
overeen met een relatief lage warmte-isolatie, het tegenovergestelde is waar voor een ‘zeer ho-
ge’ score. 
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Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 14: Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

Onderwaarde 
[W/(m·K)] 

 

λ-waarde 
[W/(m·K)] 

 

Bovenwaarde 
[W/(m·K)] 

 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 0,032 0,036 0,040 8,0 + 
M2 - Steenwol 0,035 0,038 0,040 7,8 + 
M3 - Cellulair glas 0,040 0,045 0,050 3,7 – 
M4 - Perlite 0,051 0,051 0,051 2,7 – 
M5 - Vermiculite 0,053 0,053 0,053 2,3 – 
M6 - Cellenbeton 0,045 0,045 0,045 3,7 – 
      

P1 - EPS 0,031 0,034 0,036 8,3 + + 
P2 - XPS 0,027 0,034 0,040 8,3 + + 
P3 - PUR 0,023 0,025 0,026 9,5 + + 
P4 - PIR 0,021 0,024 0,027 9,6 + + 
P5 - Resolschuim 0,021 0,021 0,021 10,0 + + 
      

A1 - Cellulose 0,038 0,040 0,042 4,6 O 
A2 - Houtvezel 0,038 0,044 0,050 3,9 – 
A3 - Vlas 0,027 0,034 0,040 8,3 + + 
A4 - Hennepwol 0,038 0,040 0,042 4,6 O 
A5 - Kurk 0,037 0,039 0,040 4,9 O 
A6 - Stro 0,066 0,066 0,066 0,0 – – 
A7 - Biofoam 0,034 0,034 0,034 8,3 + + 
A8 - Schapenwol 0,033 0,034 0,035 8,3 + + 
A9 - Metisse 0,038 0,038 0,038 5,0 O 
      

O1 - Aerogel 0,014 0,014 0,014 10 + + + 
O2 - Isolatie folies 0,015 0,015 0,015 10 + + + 
O3 - Vacuümpanelen 0,007 0,007 0,007 10 + + + 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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2. Warmteaccumulatie 
 
De warmtecapaciteit (C-waarde uitgedrukt in kJ/(m3·K)) is het product van de soortelijke dicht-
heid en de soortelijke warmte. Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-D. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (DGMR, 2011) en (NEN-EN-ISO 10456, 2008). Een 
‘zeer lage’ score komt overeen met een relatief lage warmteaccumulatie, het tegenovergestelde 
is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
 
 
Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 15: Warmteaccumulatie isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

Onderwaarde 
[kJ/(m

3
·K)] 

 

C-waarde 
[kJ/(m

3
·K)] 

 

Bovenwaarde 
[kJ/(m

3
·K)] 

 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 10 98 206 5,8 O 
M2 - Steenwol 10 98 206 5,8 O 
M3 - Cellulair glas 100 125 150 6,4 + 
M4 - Perlite 126 171 216 7,4 + 
M5 - Vermiculite 126 171 126 7,4 + 
M6 - Cellenbeton 115 115 115 6,1 + 
      

P1 - EPS 15 44 73 0,4 – – 
P2 - XPS 29 62 94 1,9 – – 
P3 - PUR 42 56 70 1,4 – – 
P4 - PIR 39 59 77 1,6 – – 
P5 - Resolschuim 28 49 70 0,8 – – 
      

A1 - Cellulose 32 64 96 5,0 O 
A2 - Houtvezel 80 290 500 10,0 + + 
A3 - Vlas 31 39 47 0,0 – – 
A4 - Hennepwol 76 83 91 0,9 – – 
A5 - Kurk 150 192 234 7,8 + 
A6 - Stro 210 210 210 8,2 + + 
A7 - Biofoam 44 44 44 0,4 – – 
A8 - Schapenwol 43 43 43 0,3 – – 
A9 - Metisse 59 59 59 1,6 – – 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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3.3.1.2 Vocht 
 
1. Diffusieweerstandsgetal  
 
Het diffusieweerstandsgetal (μ-waarde uitgedrukt in een factor) is een factor die de diffusie-
weerstand in vergelijking tot stilstaande lucht aangeeft. Voor lucht bedraagt het diffusieweer-
standsgetal één. De diffusieweerstand (Z-waarde uitgedrukt in (m2·s·Pa)/kg) is afhankelijk van de 
diffusieweerstandsdikte (μ·d of sd-waarde) en de dampgeleidingscoëfficiënt (zie hoofdstuk 2.3). 
Hoe groter de diffusieweerstandsdikte, hoe dampdichter het materiaal. Het tegenovergestelde 
is waar wanneer we het hebben over de dampopenheid van een materiaal. Een overzichtstabel 
is weergegeven in bijlage II.1-E. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (DGMR, 2011) en (NEN-EN-ISO 10456, 2008). Een 
‘zeer lage’ score komt overeen met een relatief laag dampdiffusieweerstandsgetal, het tegen-
overgestelde is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
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Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 16: Diffusieweerstandsgetal isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

Onderwaarde 
[-] 

 

μ-waarde 
[-] 

 

Bovenwaarde 
[-] 

 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 1,0 1,5 2,0 0,0 – – 
M2 - Steenwol 1,0 3,0 5,0 1,3 – – 
M3 - Cellulair glas ∞ ∞ ∞ 10,0 + + 
M4 - Perlite 5,0 5,0 5,0 3,3 – 
M5 - Vermiculite 3,0 3,0 3,0 1,4 – – 
M6 - Cellenbeton 3,0 3,0 3,0 1,4 – – 
      

P1 - EPS 60,0 60,0 60,0 6,4 + 
P2 - XPS 150,0 200,0 250,0 10,0 + + 
P3 - PUR 60,0 70,0 80,0 7,9 + 
P4 - PIR 60,0 60,0 60,0 6,4 + 
P5 - Resolschuim 90,0 170,0 250,0 9,2 + + 
      

A1 - Cellulose 2,0 2,0 2,0 0,6 – – 
A2 - Houtvezel 3,0 4,0 5,0 2,8 – 
A3 - Vlas 1,0 1,5 2,0 0,0 – – 
A4 - Hennepwol 1,0 5,5 10,0 5,0 O 
A5 - Kurk 5,0 17,5 30,0 5,3 O 
A6 - Stro 2,0 2,0 2,0 0,6 – – 
A7 - Biofoam 60,0 60,0 60,0 6,4 + 
A8 - Schapenwol 1,0 1,5 2,0 0,0 – – 
A9 - Metisse x x x x x 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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2. Hygroscopisch vochtgehalte 
 
Een materiaaleigenschap met betrekking tot de hygroscopische, de absorptie en desorptie van 
waterdamp als gevolg van de relatieve vochtigheid, is het vochtgehalte als functie van de rela-
tieve vochtigheid [w uitgedrukt in kg/m3]. Het hygroscopische vochtgehalte speelt een rol tot 
een relatieve vochtigheid van 98%. Boven de 98% relatieve vochtigheid wordt gesproken over 
het kritische, de capillaire of het maximale vochtgehalte.  
 
Het kritische vochtgehalte is de overgangsfase tussen waterdamp- (gas) en het watertransport 
(vloeibaar). Het capillaire vochtgehalte is het ‘maximale’ vochtgehalte inclusief luchtinsluiting. 
Wanneer alle capillairen gevuld zijn met water wordt gesproken over het maximale vochtgehal-
te. Het vochtgehalte van een materiaal kan worden uitgedrukt in massapercentage afhankelijk 
van de dichtheid van het materiaal [u uitgedrukt in kg/kg x 100%] en een volumepercentage af-
hankelijk van de dichtheid van water [ψ uitgedrukt in m3/m3 x 100%]. (Wit, 2009) 
 
De mate van hygroscopiciteit van een materiaal is afhankelijk van het evenwichtsvochtgehalte, 
Equilibrium Moisture Content (EMC). De EMC waarde van een materiaal betreft het vochtgehal-
te van het materiaal bij een bepaalde temperatuur en relatieve vochtigheid. Hierbij speelt de 
temperatuur een minder belangrijke (verwaarloosbare) rol in tegenstelling tot de relatieve voch-
tigheid. (Neil, 2005) Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-F. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (Neil, 2005) en (NEN-EN-ISO 10456, 2008). Een 
‘zeer lage’ score komt overeen met een relatief laag hygroscopisch vochtgehalte, het tegenover-
gestelde is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
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Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 17: Hygroscopisch vochtgehalte isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

EMC 
[ψ %] 

 

EMC 
[ψ %] 

W 
[kg/m

3
] 

 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 0,12 0,22 0,95 2,5 – 
M2 - Steenwol 0,12 0,22 0,95 2,5 – 
M3 - Cellulair glas 0,00 0,00 0,00 0,0 – – 
M4 - Perlite 0,38 0,57 1,90 5,0 O 
M5 - Vermiculite 0,38 0,57 1,90 5,0 O 
M6 - Cellenbeton 0,30 0,52 2,19 5,1 O 
      

P1 - EPS 0,0 0,0 0,00 0,0 – – 
P2 - XPS 0,0 0,0 0,00 0,0 – – 
P3 - PUR 0,0 0,0 0,00 0,0 – – 
P4 - PIR 0,0 0,0 0,00 0,0 – – 
P5 - Resolschuim 0,0 0,0 0,00 0,0 – – 
      

A1 - Cellulose 0,32 0,68 3,60 5,8 O 
A2 - Houtvezel 1,16 2,47 13,05 10,0 + + 
A3 - Vlas 0,20 0,43 2,25 5,2 O 
A4 - Hennepwol 0,26 0,56 2,97 5,5 O 
A5 - Kurk 0,80 1,10 3,00 5,5 O 
A6 - Stro x x x x x 
A7 - Biofoam 0,00 0,00 0,00 0,0 – – 
A8 - Schapenwol 0,20 0,43 2,25 5,2 O 
A9 - Metisse x x 7,04 7,3 + 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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3. Capillair vochtgehalte 
 
De capillaire werking van een materiaal heeft alles te maken met opstijgend vocht in de kanaal-
tjes van een poreus materiaal. De capillaire kwaliteiten van een materiaal worden gekenmerkt 
door de snelheid en de mate van opnemen (absorberen) en afstaan (adsorberen) van vocht. De 
waterabsorptie wordt uitgedrukt in de waterabsorptiecoëfficiënt (A uitgedrukt in kg/(m2·s0.5)). 
De poriëngrootteverdeling bepaalt de capillaire eigenschappen van een materiaal. Deze eigen-
schappen bestaan uit de maximale capillaire stijghoogte (hoe fijner de poriën, hoe hoger de 
stijghoogte) en de capillaire stijgsnelheid (hoe groter de poriëndiameter, hoe groter de stijg-
snelheid) (Schellen et al., 2010). Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-G. 
 
De materiaaleigenschappen zijn afkomstig uit: (Neil, 2005) en (Tammes & Vos, 1980). Een ‘zeer 
lage’ score komt overeen met een relatief laag capillair vochtgehalte, het tegenovergestelde is 
waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
 
 
Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 18: Capillair vochtgehalte isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

A 
[kg/(m

2
·s

0.5
)] 

 

  Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 0,10   2,5 – 
M2 - Steenwol 0,10   2,5 – 
M3 - Cellulair glas 0,00   0,0 – – 
M4 - Perlite x   x x 
M5 - Vermiculite x   x x 
M6 - Cellenbeton 0,10   2,5 – 
      

P1 - EPS 0,20   5,0 O 
P2 - XPS 0,00   0,0 – – 
P3 - PUR x   x x 
P4 - PIR x   x x 
P5 - Resolschuim x   x x 
      

A1 - Cellulose 10,00   10,0 + + 
A2 - Houtvezel 1,25   5,5 O 
A3 - Vlas 1,50   5,7 O 
A4 - Hennepwol 1,50   5,7 O 
A5 - Kurk x   x x 
A6 - Stro x   x x 
A7 - Biofoam 0,20   5,0 O 
A8 - Schapenwol 1,25   5,5 O 
A9 - Metisse x   x x 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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3.3.1.3 Lucht 
 
1. Luchtpermeabiliteit 
 
Een materiaaleigenschap met betrekking tot de luchtdichtheid, het luchttransport door een con-
structieonderdeel, is de oppervlaktegemiddelde luchtdoorlatendheidscoëfficiënt of luchtperme-
antie van de constructie [Ka uitgedrukt in kg/(m2·s·Pa)]. De luchtpermeantie van de constructie 
bij een bepaald luchtdrukverschil wordt uitgedrukt door de stromingskarakteristiek van de con-
structie. De stromingskarakteristiek betreft een exponentiële functie van het luchtdrukverschil. 
Met behulp van de stromingscoëfficiënt [c of a uitgedrukt in m3/(m2·s·Pan)] en de stromingsex-
ponent (n of b met doorgaans een waarde tussen de 0,5 en 1,0) wordt de exponentiële functie 
van het luchtdrukverschil bepaald. (Janssens & Dobbels, 2005) 
 
De kans op inwendige condensatie hangt af van de opbouw van de uitwendige scheidingscon-
structie en het binnen- en buitenklimaat. Naast de luchtpermeantie speelt ook het dampdruk-
overschot en het luchtdrukverschil op de gevel een rol (Hens, 2011). Aan de hand van de lucht-
permeantie, de luchtdichtheid en het luchtdrukverschil over de gevel kan het luchtlekkagedebiet 
door de constructie [Va uitgedrukt in m3/(m2·s)] en de vochtstroomdichtheid [Ga uitgedrukt in 
kg/(m2·s)] bepaald worden. Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-H. 
 
 

 Q� = ; ∗ t��	u [40] 
 
Hierin is: 
 Q� Luchtlekkagedebiet door de constructie     [m3/(m2·s)] ; Stromingscoëfficiënt       [m3/(m2·s·Pan)] t�� Luchtdrukverschil       [Pa] P Stromingsexponent       [-] 
 
 

 v� = Q�t�� = ; ∗ t�=	(uc�) [41] 

 
Hierin is: 
 v� Luchtpermeabiliteit van de constructie     [kg/(m2·s·Pa)] Q� Luchtlekkagedebiet door de constructie     [m3/(m2·s)] t�� Luchtdrukverschil       [Pa] ; Stromingscoëfficiënt       [m3/(m2·s·Pan)] t�= Referentiedrukverschil       [Pa] P Stromingsexponent       [-] 
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Over de luchtdoorlatendheid van materialen is niet veel bekend gepubliceerd. Zo concludeert 
ook het onderzoek naar het ‘Risico van inwendige condensatie in een externe scheidingscon-
structie’ (Uittenbosch, 2012). Een aanbeveling vanuit het onderzoek is: ‘Het zou zinvol zijn om 
de luchtdoorlatendheid van veel materialen en constructies met bijbehorende uitvoeringswijzen 
te meten en te documenteren’. 
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3.3.3 Overige 
 
3.3.3.1 Aanschafkosten 

 
De richtprijzen voor verschillende isolatiematerialen zijn afkomstig van het Vlaamse Instituut 
voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) (VIBE, 2007). De richtprijzen zijn exclusief de be-
lasting op de toegevoegde waarde (BTW) en omgerekend voor het behalen van een warmte-
weerstand van 1,0 (m2·K)/W. ‘Kiezen voor een bio-ecologisch materiaal doe je niet omwille van 
de kostprijs maar omwille van de voordelen op het vlak van milieu en gezondheid’ (VIBE, 2007). 
Een overzichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-I. Een ‘zeer lage’ score komt overeen met een 
relatief hoge richtprijs, het tegenovergestelde is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
 
 
Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 19: Richtprijzen isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

Dikte 
[m] 

Richtprijs 
[euro/m

2
] 

Euro 
[euro/Rc] 

 

Prestatie 
 [cijfer] 

 

Prestatie 
 [beoordeling] 

 
      

M1 - Glaswol 0,12 9,60 2,88 8,5 + 
M2 - Steenwol 0,12 6,10 1,91 9,4 + + 
M3 - Cellulair glas 0,12 44,04 16,52 0,0 – – 
M4 - Perlite 0,15 22,87 7,78 4,0 – 
M5 - Vermiculite 0,15 19,29 8,52 3,6 – 
M6 - Cellenbeton x x x x x 
      

P1 - EPS 0,11 19,47 6,73 4,5 O 
P2 - XPS x x x x x 
P3 - PUR 0,12 44,04 5,47 6,2 O 
P4 - PIR x x x x x 
P5 - Resolschuim x x x x x 
      

A1 - Cellulose 0,14 5,00 1,39 9,8 + + 
A2 - Houtvezel 0,12 14,45 4,96 6,6 + 
A3 - Vlas 0,12 14,04 4,45 7,1 + 
A4 - Hennepwol 0,12 16,30 5,64 5,0 O 
A5 - Kurk 0,12 31,10 10,11 2,9 – 
A6 - Stro 0,12 6,45 1,22 10,0 + + 
A7 - Biofoam x x x x x 
A8 - Schapenwol 0,12 20,35 6,48 4,6 O 
A9 - Metisse x x x x x 
      

 
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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3.3.3.2 Verborgen milieukosten 
 

De verborgen milieukosten (schaduwkosten) zijn door het Nederlands Instituut voor Bouwbiolo-
gie en Ecologie (NIBE) gewaardeerd en weergegeven in ‘NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties’. Er 
zijn door het NIBE zes verschillende publicaties met milieuclassificaties uitgebracht: constructies 
(deel 1), gevels en daken (deel 2), inbouwpakketten (deel 3), installaties (deel 4), energie & wa-
terbesparing (deel 5) en een tabellenboek (deel 6). Via de website(NIBE, 2013) kan een account 
aangemaakt worden om toegang te krijgen tot verschillende milieuclassificaties van producten.  
 
In de onderstaande tabellen zijn de gemiddelde schaduwkosten per constructiecategorie: buite-
nisolatie, spouwisolatie, vloerisolatie, isolatie hellend dak en isolatie platdak weergegeven. De 
milieuklasse is in de onderstaande tabellen per constructiecategorie weergegeven. De zeven 
verschillende milieuklassen worden door het NIBE als volgt omschreven. Klasse één (beste keu-
ze) tot en met drie zijn volgens het NIBE aanvaardbare productkeuzes. Klasse vier (minder goede 
keuze) tot en met vier zijn onaanvaardbare productkeuzes. Een overzichtstabel is weergegeven 
in bijlage II.1-J. Een ‘zeer lage’ score komt overeen met relatief hoge verborgen milieukosten, 
het tegenovergestelde is waar voor een ‘zeer hoge’ score. 
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Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 20: Verborgen milieukosten isolatiematerialen 

 

Materiaal 
 

Kosten 
[€] 

 

NIBE  
[Milieuklasse] 

Prestatie 
 [Cijfer] 

 

Prestatie 
 [Beoordeling] 

 

  a) b) c) d) e)   
M1 - Glaswol 1,48 1b 1a 4a 1a 2b 9,0 + + 
M2 - Steenwol 1,82 1c 2a 5a 1c 3c 8,2 + + 
M3 - Cellulair glas 2,87 - 3b 6b - 3a 4,9 O 
M4 - Perlite x x x x x x x x 
M5 - Vermiculite x x x x x x x x 
M6 - Cellenbeton 4,66 2b - - - - 4,7 O 
         

P1 - EPS 1,32 1a 1c 4c 1a 1a 9,4 + + 
P2 - XPS 4,34 - 4a - - - 4,7 O 
P3 - PUR 1,93 1c 2b 5b 2a 1c 7,9 +  
P4 - PIR 2,05 1c 2b - 2a 1c 5,0 O 
P5 - Resolschuim 2,58 1b 2b 7a 2b 2a 4,9 O 
         

A1 - Cellulose 1,86 - 3a 4a 3a - 8,1 + + 
A2 - Houtvezel 1,51 - 2c - - 1b 9,0 + + 
A3 - Vlas 2,09 - 2c 5a - - 5,0 O 
A4 - Hennepwol x x x x x x x x 
A5 - Kurk 3,96 - 4a 6c 3c 3b 4,7 O 
A6 - Stro x x x x x x x x 
A7 - Biofoam 1,09 - 1c - - - 10,0 + + 
A8 - Schapenwol 40,11 - >7c >7c >7c - 0,0 – – 
A9 - Metisse x x x x x x x x 
         

      
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
a)

 = Buitenisolatie, 
b)

 = Spouwisolatie, 
c)

 = Vloerisolatie, 
d)

 = Isolatie hellend dak, 
e)

 = Isolatie platdak 

 
 
  



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 3 Praktijk (bouwtechniek en bouwfysica) 

 
 

Pagina 83 
 

3.3.3.1 Vorm en positie 
 
Het is niet gebruikelijk alle isolatiematerialen toe te kunnen passen in iedere situatie. Zo zal het 
ene isolatiemateriaal op een bepaalde positie geschikter zijn dan een ander isolatiemateriaal. De 
positie van het isolatiemateriaal is afhankelijk van het constructieonderdeel, bestaande uit: hel-
lende dakconstructies, platdakconstructies, gevelconstructies en vloerconstructies. En het isola-
tieprincipe, bestaande uit: binnen-, spouw- (indien van toepassing) en buitenisolatie. Een over-
zichtstabel is weergegeven in bijlage II.1-K. 
 
De gegevens zijn afkomstig uit: (Vereniging Eigen Huis, 2013), (Bone, 2009) en (Bouwspecial 
Isolatie, 2012) 
 
 
Totaal tabeloverzicht 
 
Tabel 21: Vorm en positie minerale isolatiematerialen 
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M1 - Glaswol 
M2 - Steen wol 

         
          

� Platen X O X X X O X X X O 
� Rollen X O X O X O X X X O 
� Spijkerflensdek. O O X O O O O X O O 
� Los materiaal. O O O O O X O O O O 

           

M3 - Cellulair glas           
           

� Elementen O O O X a) O O X a) O O O 
           

M4 - Perlite 
M5 - Vermiculite 

          
           

� Mortels O O O X O O O O X O 
� Korrels O O O O O X O O O O 

           

M6 - Cellenbeton           
           

� Elementen O O O O X O O O O O 
� Platen X O X O O O O O O O 

           
 
a) Voornamelijk als koudebrugonderbreking 
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Materiaal 
 

Hellende dak-
constructies 

 

Platdak-
constructies 

 

Gevel-
constructies 

 

Vloer-
constructies 
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P1 - EPS          
           

� Platen X X X X X O X X X O 
� Chips O O O O O O O O O X 
� Los materiaal O O O O O X O O O O 

           

P2 - XPS           
           

� Platen O O O X O O X O X O 
           

P3 - PUR           
           

� Platen O X O X X O X X X O 
� Schuim O O O O O X O X O O 

           

P4 - PIR 
P5 - Resolschuim 

          
           

� Platen O X O X X O X X X O 
           

A1 - Cellulose          
          

� Los materiaal X O X O X X O X b) X b) O 
� Gesprayd O O O O X O O O O O 

           

A2 - Houtvezel           
A3 - Vlas           
A4 - Hennepwol           
A8 - Schapenwol           
           

� Platen X O X O X O X X X O 
           

A5 - Kurk           
           

� Platen X X X X X O X X X O 
� Korrels O O O O O X O X b) O O 

           

A6 - Stro           
           

� Balen O O O O X O X O O O 
           

 
b) Voornamelijk tussen of boven open vloerconstructies 
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A7 - Biofoam           
           

� Platen X X X X X O X X X O 
� Korrels O O O O O X O X b) O O 

           

A9 - Metisse           
           

� Platen X O X O X O X X X O 
� Rollen X O X O X O X X X O 
� Los materiaal X O X O O X O X b) O O 

           
 
b) Voornamelijk tussen of boven open vloerconstructies 
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3.3.4 Overzichtstabel 
 
Tabel 22: Overzichtstabel materiaaleigenschappen isolatiematerialen 
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Mineraal          
          

M1 - Glaswol + – – + O – – – – + + + 
M2 - Steenwol + – – + O – – – – + + + + 
M3 - Cellulair glas + – – – + + + – – – – – – O 
M4 - Perlite + + – – – + – O X – x 
M5 - Vermiculite + + – – – + – – O X – X 
M6 - Cellenbeton + – – – + – – O – X O 
          

Gemiddeld + + – – O + – – – – O + 
          
Petrochemisch          
          

P1 - EPS – – O + + – – + – – O O + + 
P2 - XPS – – O + + – – + + – – – – X O 
P3 - PUR – – – – + + – – + – – X O + 
P4 - PIR – – – – + + – – + – – X X O 
P5 - Resolschuim – – – – + + – – + + – – X X O 
          

Gemiddeld – – – + + – – + – – – O + 
          
Alternatief          
          

A1 - Cellulose – – O O O – – O + + + + + + 
A2 - Houtvezel + + – – + + – + + O O + + 
A3 - Vlas – – + + + – – – – O O O O 
A4 - Hennepwol – – O O – – O O O O X 
A5 - Kurk + O O + O O X – O 
A6 - Stro + – – – – + + – – X X + + X 
A7 - Biofoam – – + + + – – + – – O X + + 
A8 - Schapenwol – – + + + – – – – O O O – – 
A9 - Metisse O O O – – X + X X X 
          

Gemiddeld – O O – – O + O + 
          

          
Gemiddeld O – O O O – O O + 
          
M = Minerale isolatie, P = Petrochemische isolatie, A = Alternatieve isolatie en O = Overige isolatie 
++ = ‘Zeer hoge’ score, + ‘Hoge’ score, O = ‘Neutrale score’, – = ‘Lage score’ en –– = ‘Zeer lage’ score 
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Conclusie materiaaleigenschappen 
 
De hedendaagse praktijk laat zien dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot het maken van 
keuzes wanneer het gaat om de keuze betreffende isolatiematerialen. Zo trof ik de volgende le-
zersreactie aan in ‘Eigen Huis Magazine’, het ledenblad van ‘Vereniging Eigen Huis’ met het laat-
ste woonnieuws, reacties op politieke ontwikkelingen en informatieve achtergrondartikelen: 
 
‘Isoleren met glaswol: Ook ik kreeg bij de aanpak van mijn zolder tegenstrijdige adviezen over 
isolatiemethoden, vochtwering, enzovoorts. Jammer dat de markt kennelijk niet in staat is deze 
onderwerpen op een goede en heldere manier aan te pakken. Een tip: vlaswol (scheelt maar een 
letter) is een prachtig alternatief, een natuurlijk product, prikt niet en kan verwerkt worden zon-
der beschermende kledij. Isolerende eigenschappen en prijs zijn vergelijkbaar. De milieulasten 
van de productie zijn ook nog eens kleiner dan die van glaswol. Van een adviseur bij Milieu Cen-
traal had ik gehoopt dat zijn alternatieve materialen zouden aanraden.’ (Vereniging Eigen Huis, 
2013) 
 
Geconcludeerd wordt dat er in de praktijk veel positieve eigenschappen (argumenten), soms 
onterecht, toegekend worden aan isolatiematerialen. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en 
verwarring. Door middel van de overzichtstabellen is getracht een stukje onduidelijkheid weg te 
nemen. De warmte-isolerende eigenschappen van glaswol en vlas komen inderdaad met elkaar 
overeen. De overzichtstabel laat echter zien dat de gemiddelde verborgen milieukosten van 
glaswol echter lager zijn dan die van vlas. Vlas heeft wel betere vochtregulerende eigenschap-
pen in vergelijking met glaswol. 
 
 
Het zwaartepunt van de keuze 
 
In de overzichtabel is goed te zien dat er verschillen zitten tussen de isolatiematerialen afkom-
stig uit de ‘minerale’, ‘petrochemische’ en ‘alternatieve grondstoffen’. Zo scoren de isolatiema-
terialen afkomstig uit de ‘petrochemische grondstoffen’ relatief goed op warmte-isolatie en re-
latief slecht op de vochtregulerende eigenschappen. De isolatiematerialen afkomstig uit de ‘al-
ternatieve grondstoffen’ scoren relatief goed op de vochtregulerende eigenschappen en gemid-
deld op de warmte-isolatie. 
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Het maken van een keuze 
 
Niet ieder isolatiemateriaal is geschikt voor iedere toepassing. Bouwfysische en bouwtechnische 
kennis is van ‘groot’ belang voor het maken van een ’goede’ keuze. Afwegingen die gemaakt 
dienen te worden zijn: 
 
 

1. Principe van het na-isolatiesysteem 
 

Dampopen bouwen, dampdicht bouwen … 
 

2. Positie van het constructieonderdeel      (zie tabel 21) 
 
Hellende dakconstructie, platdakconstructie, gevelconstructie, vloerconstructie … 
 

3. Positie van het na-isolatiesysteem      (zie tabel 21) 
 
Buitenisolatie, spouwisolatie, binnenisolatie …  
 

4. Verschijningsvorm van het isolatiemateriaal     (zie tabel 21) 
 
Stenen, platen, rollen, los materiaal …  
 

5. Verwerking van het isolatiemateriaal 
 
Droge (mechanische) bevestiging, ingeblazen materiaal, natte (gekleefde) bevestiging … 
 

6. Materiaaleigenschappen van het isolatiemateriaal 
 
- Soortelijke dichtheid        (zie tabel 12) 
 
- Soortelijke warmte        (zie tabel 13) 
 
- Warmtegeleidingscoëfficiënt       (zie tabel 14) 
 
- Warmteaccumulerend vermogen     (zie tabel 15) 
 
- Dampdiffusieweerstandsgetal       (zie tabel 16) 
 
- Evenwichtsvochtgehalte       (zie tabel 17) 
 
- Absorptiecoëfficiënt        (zie tabel 18) 
 
- Aanschafkosten        (zie tabel 19) 
 
- Verborgen milieukosten       (zie tabel 20) 
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3.4 Opbouwconstructies 
 
Gebouwen kunnen op verschillende manieren worden aangepast. De meest voorkomende be-
grippen in de huidige bouwpraktijk zijn: het instandhouden, renoveren, restaureren, transfor-
meren en herbestemmen van bestaande gebouwen.  
 
 

3.4.1 Ingreepvarianten 
 
De vijf verschillende ingreepvarianten worden hieronder nader toegelicht: 
 

1. Instandhouden: ‘Bij het instandhouden van een gebouw kunnen maatregelen toegepast 
worden met betrekking tot het onderhoud van het gebouw en of het oplossen van bij-
voorbeeld (comfort) klachten. In principe wordt het huidige kwaliteitsniveau van het ge-
bouw behouden’(Nieman, 2009). 

 
 

2. Renoveren: ‘Bij het renoveren van een gebouw wordt er een aanzienlijke investering 
gedaan met als doelstelling het huidige kwaliteitsniveau te verbeteren. De hoofdopzet 
(vorm) van het gebouw blijft gelijk aan de bestaande situatie’(Nieman, 2009). 

 
 

3. Restaureren: Een toelichting op de term restaureren is: ‘Het verlengen van de levens-
duur van een gebouw met een architectuurhistorische betekenis door doelbewuste ver-
andering van de materialisatie ervan, waarbij ten behoeve van de historische continuï-
teit aan die betekenis een bepaald gewicht wordt toegekend’ (Henket & Jonge, 1990). 

 
 

4. Transformeren: ‘Bij het transformeren van een gebouw vindt een complexmatige ingrij-
pende herstructurering plaats. Er zijn veel mogelijkheden maar het uiterlijk en de uit-
straling van het gebouw zullen aanzienlijk zullen veranderen’(Nieman, 2009). Een ande-
re toelichting op de term transformeren is: ‘Het geheel aan maatregelen dat ertoe dient, 
na wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming (herbestemming), een 
nieuwe functie te huisvesten, waarbij teven de fysieke verschijning van het gebouw ver-
andert’ (Hek et al., 2004). 

 
 

5. Herbestemmen: Een toelichting op de term herbestemmen is: ‘Het geheel van activitei-
ten dat is bedoeld om een bestaand gebouw in een zodanige technische staat te bren-
gen en te houden, dat het aan een nieuw programma van eisen kan voldoen, waarbij de 
oorspronkelijke bestemming wordt gewijzigd’ (Henket & Jonge, 1990). 
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3.4.2 Na-isolatiesystemen 
 
Voor het na-isoleren van bestaande uitwendige scheidingsconstructies kan gekozen worden 
voor drie oplossingen: het na-isoleren aan de buitenzijde van het buitenblad, tussen het binnen- 
en het buitenblad (de spouwconstructie) en aan de binnenzijde van het binnenblad. Vanuit 
bouwfysisch oogpunt gezien is het isoleren aan de buitenzijde de meest wenselijke oplossing in 
tegenstelling tot het cultuurhistorisch oogpunt. Ook het na-isoleren van de spouwconstructie en 
of de binnenzijde van het binnenblad is vanuit bouwfysisch oogpunt niet zonder risico’s. 
 
 

3.4.2.1 Buitenisolatie 
 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het na-isoleren van een constructie aan de buitenzijde vaak 
onwenselijk. Het aan de buitenzijde na-isoleren komt daarom ook maar incidenteel voor bij het 
herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed. Vanuit bouwfysisch oogpunt prefereert 
het aan de buitenzijde isoleren ten opzichte van de overige isolatieoplossingen. 
 
 
Enkele bouwfysische kenmerken zijn 

 
Meer mogelijkheden tot een grotere warmteweerstand ten opzichte van spouwisolatie en het 
aan de binnenzijde isoleren van een constructie, het warmteaccumulerende vermogen van het 
binnenblad blijft behouden. Het behouden van het warmteaccumulerende vermogen is zowel in 
de zomerse als de winterse situatie wenselijk. Zo zullen de binnentemperaturen in de zomer ge-
lijkmatiger zijn en minder fluctueren ten opzichte van de tijd. Gedurende de winterse situatie is 
er nauwelijks tot geen gevaar op inwendige condensatie of accumulatie van vocht in de con-
structie, eventuele koudebruggen (te lage binnenoppervlaktetemperaturen met het risico op 
oppervlaktecondensatie) kunnen mogelijk geëlimineerd worden en het risico op thermische ver-
vormingen als gevolg van temperatuurverschillen over aanwezige constructieonderdelen wor-
den kleiner. (Boom & Hees, 1987), (Claessens, 1996) 
 
Bij het na-isoleren aan de buitenzijde kan gekozen worden voor natte of droge na-
isolatiesystemen. Bij een nat systeem wordt de buitengevel afgewerkt met een pleisterlaag (op 
een kunsthars of minerale basis) en bij een droogsysteem wordt deze afgewerkt met een plaat-
materiaal. Goed toepasbare isolatiematerialen die gebruikt worden bij het aan de buitenzijde 
na-isoleren van gevels zijn: minerale wol (platen en rollen), EPS, XPS, PUR, PIR en resolschuim 
isolatie (platen). Maar ook schapenwol (platen) en vlasvezel (platen). Voor hellende dakcon-
structies zijn dit: EPS, PUR, PIR en resolschuim isolatie (platen). Voor platte dakconstructies 
wordt ook nog wel eens gebruik gemaakt van minerale wol (platen) met een dampremmende 
laag. (Bone, 2009) 
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3.4.2.2 Spouwisolatie 
 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het na-isoleren van een constructie in de spouw vaak een al-
ternatief op binnenisolatie. Dit omdat het aanzicht van zowel de buiten- als binnenzijde groten-
deels ongewijzigd kan blijven. 
 
 
Enkele bouwfysiche kenmerken zijn 

 
De na-isolatieaanpak voor spouwmuurconstructie opgesteld door de sectororganisatie Cavity In-
sulation Guarentee Agency (CIGA) te Groot Bretagne is als meest compleet te beschouwen 
(Janssens, 2009). De geïnventariseerde richtlijnen (België, Nederland, Denemarken en Groot 
Bretagne) vanuit dit onderzoek toonde aan dat spouwconstructies, zonder bouwfysische bezwa-
ren, met isolatiemateriaal nageïsoleerd kan worden, op voorwaarde dat: ‘De spouw niet te smal 
is, >3 cm (Nederland) à 5 cm (Groot Bretagne), zo niet verhoogd de kans op regendoorslag; Een 
gevel met doorlopende spouw niet hoger is dan 12 m, om de blootstelling aan slagregen en hy-
grothermische spanningen te beperken; De gevel en muur geen tekenen vertoont van degrada-
tie door vorst, vocht of scheuren’. 
 
Bij het na-isoleren van een spouwconstructie wordt er voor gekozen isolatiemateriaal in de 
spouw te blazen. Goed toepasbare isolatiematerialen die gebruikt worden bij het na-isoleren 
van de spouwconstructies van gevels zijn: minerale wol (los materiaal), EPS isolatie (los materi-
aal) en PUR isolatie (schuim). (Bone, 2009) 
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3.4.2.3 Binnenisolatie 
 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het na-isoleren van een gevelconstructie aan de binnenzijde 
vaak het meest wenselijk, dit in tegenstelling tot het aan de buitenzijde en in de spouw isoleren 
van constructieonderdelen.  
 
Het aan de binnenzijde na-isoleren komt daarom ook frequent voor bij het herbestemmen van 
historisch (monumentaal) erfgoed. Binnenisolatie-systemen kunnen worden opgedeeld in twee 
verschillende principes bestaande uit: natte systemen en droge systemen. Natte systemen wor-
den afgewerkt met een pleisterlaag en droge systemen worden afgewerkt met een plaatmateri-
aal.  
 
 
Enkele bouwfysische kenmerken zijn 

 
Binnen deze twee binnenisolatie-principes bestaan verschillende varianten. In de SBR publicatie 
Binnenisolatie (Boom & Hees, 1987) wordt in het woord vooraf het volgende verondersteld: ‘De 
publikatie lezend, zal men echter tot de slotsom komen dat er zorgvuldig te werk moet worden 
gegaan, wil men achteraf geen klachten krijgen. Daarom is het zelf aanbrengen toch betrekkelijk 
riskant, tenzij men over een ruime bouwkundige en vooral bouwfysische kennis beschikt.’ 
 
Er is meestal maar een beperkte dikte van het isolatiemateriaal mogelijk, vanwege het kleiner 
worden van vertrekken en de aansluitingen van dagkanten van kozijnen. Door het aan de bin-
nenzijde na-isoleren wordt het warmteaccumulerend vermogen van de constructie weggeno-
men. Hierdoor heeft een ruimte met binnenisolatie een korte opwarmtijd. Tijdens de zomersitu-
atie zal dit een snelle opwarmtijd van vertrekken tot gevolg hebben. Door het na-isoleren aan de 
binnenzijde ontstaan er koudebruggen tussen aansluitingen van de vloeren en wanden met de 
uitwendige scheidingsconstructie. De binnenisolatie dient goed luchtdicht te worden aange-
bracht, hierdoor worden er hoge eisen gesteld aan de uitvoering. Wanneer dampremmende la-
gen niet voldoende luchtdicht worden aangebracht bestaat het risico op inwendige condensatie 
(zie hoofdstuk 3.7 voor een nadere toelichting). Ook wordt het naar binnen drogen van een ge-
velconstructie weggenomen door het aanbrengen van isolatiemateriaal. Regendoorslag en in-
wendige condensatie moeten te allen tijde worden voorkomen. Ook scheurvorming door ther-
mische spanningen kunnen optreden. 
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Wanneer de uitwendige scheidingsconstructie van een monumentaal pand na-geïsoleerd wordt 
dient een vergunning aangevraagd te worden. Naast het aanvragen van een monumentenver-
gunning bestaat er voor rijksmonumenten ook een adviesplicht. 
 
 
Monumentenvergunning en adviesplicht 
 
Een bouwwerk dient te voldoen aan een bepaald aantal eisen, deze eisen zijn onder te verdelen 
in de privaatrechtelijke eisen (het programma van eisen) en de publiekrechtelijke eisen (de hui-
dige wet- en regelgeving). Het programma van eisen (PvE) kan als volgt gedefinieerd worden: 
‘De beschrijving van de prestaties, die het gebouw en zijn onderdelen in de loop der tijd moet 
leveren, en die worden bepaald door doelen die voor de oprichting het gebruik of de herbe-
stemming van het gebouw roden geformuleerd en door de hiervoor te beschikking gestelde 
middelen (Henket & Jonge, 1990)’.  
 
De omgevingsvergunning is onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) en wordt aangevraagd bij de gemeente. Onder andere de monumentenvergunning (te vol-
doen aan de Monumentenwet) en de bouwvergunning (te voldoen aan het Bouwbesluit) zijn 
ondergebracht in deze omgevingsvergunning.  
 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) brengt namens de minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap (OCW) advies uit op: 
 
 

1. ‘Het slopen van een beschermd monument of een deel daarvan zover van ingrijpende 
aard’; 
 

2. ‘Het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, 
voor zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar 
zijn met de gevolgen van het geval, bedoel onder één’; 
 

3. ‘Het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, 
waarbij de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een 
veronderstelde eerdere staat van dat monument, of’; 
 

4. ‘Het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belang-
rijk deel daarvan.’ (Artikel 6.4 Besluit Omgevingsrecht).  

 
 
Het Bouwbesluit en monumenten 
 
Artikel 1.13, ‘Evenals onder het Bouwbesluit 2003 wordt met dit artikel voorkomen dat bij ver-
bouwwerkzaamheden aan een monument de voorschriften van de besluit onwenselijke effecten 
op het karakter van het monument zouden kunnen hebben. Als de omgevingsvergunning afwijkt 
van voorschiften van dit besluit, dan zijn de voorschriften van de omgevingsvergunning van toe-
passing en sluiten zijn de relevante voorschriften in dit besluit uit’(Bouwbesluit Online, 2013). 
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3.5 Herbestemmingsprojecten 
 
Alle objecten die door het rijk aangewezen zijn als beschermd monument (rijksmonument) zijn 
weergegeven in het monumentenregister (RCE, 2013). Het aantal rijksbeschermde monumenten 
betreft ruim zestig duizend objecten. De rijksmonumenten zijn gecategoriseerd door middel van 
een hoofdcategorie, een subcategorie en de oorspronkelijke functie.  
 
 
RCE-categorisering 
 
De hoofdcategorieën gehanteerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bestaan 
uit veertien verschillende categorieën. Deze zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
 
Tabel 23: RCE-categorisering rijksmonumenten 

 

RCE-categorisering 
 

Aantal objecten 

 
Percentage 

 

   
01 - Archeologie 1.445 2,4 
02 - Verdedigingswerken en militaire gebouwen 2.809 4,7 
03 - Weg- en waterbouwkundige werken 1.049 1,8 
04 - Voorwerpen op pleinen en dergelijke 1.397 2,3 
05 - Bestuur, rechtelijk en overheidsgebouwen 740 1,2 
06 - Religieuze gebouwen 4.495 7,5 
07 - Handel, kantoor, opslag en transport 2.456 4,1 
08 - Uitvaartcentra en begraafplaatsen 924 1,5 
09 - Cultuur, gezondheid en wetenschap 1.517 2,5 
10 - Sport, recreatie, horeca en dergelijke 685 1,1 
11 - Woningen en woningbouwcomplexen 26.254 43,9 
12 - Kastelen, landhuizen en parken en dergelijke 5.875 9,8 
13 - Boerderij, molen en bedrijf 10.154 17,0 
14 - Overige objecten 72 0,1 
   

   
Totaal ±60.000 100,0 
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CBS-categorisering 
 
De hoofdcategorieën gehanteerd door de het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaan 
uit dertien verschillende categorieën. Deze zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 

 

Tabel 24: CBS-categorisering rijksmonumenten 

 

CBS-categorisering 
 

Aantal objecten 

 
Percentage 

 

   
00 - Archeologie 1.445 2,4 
01 - Openbare gebouwen 2.526 4,2 
02 - Verdedigingswerken 2.058 3,4 
03 - Kerkelijke gebouwen 4.295 7,2 
04 - Kerk onderdelen / objecten 200 0,3 
05 - Gebouwen en woonhuizen 31.378 52,4 
06 - Delen van gebouwen en woonhuizen 224 0,4 
07 - Liefdadigheidsinstellingen 482 0,8 
08 - Agrarische gebouwen 7.628 12,7 
09 - Molens 1.278 2,1 
10 - Weg- en waterwerken 1.142 1,9 
11 - Horeca-instellingen 315 0,5 
12 - Kastelen, landhuizen en dergelijke 1.027 1,7 
13 - Losse objecten en dergelijke 5.874 9,8 
   

   
Totaal ±60.000 100,0 
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3.5.1 Nationaal Programma Herbestemming 
 
Op de website van het Nationaal Programma Herbestemming (NPH) staan 132 herbestemde his-
torische gebouwen online (november 2012). Ruim 50% van deze projecten heeft een rijksmo-
numentale status.  
 
 
Oorspronkelijke gebruiksfuncties rijksmonumentale herbestemmingsprojecten 
 
De oorspronkelijke gebruiksfuncties van deze herbestemmingsprojecten betroffen voornamelijk: 
 

1. Industriefunctie   (33%) 
2. Kantoorfunctie    (17%) 
3. Bijeenkomstfunctie   (14%) 
4. Woonfunctie    (12%) 
5. Onderwijsfunctie   (12%) 

 
Samen vertegenwoordigen zij gemiddeld 88% van het herbestemde rijksmonumentale erfgoed 
van de projectbank van het NPH.  
 
 
Nieuwe gebruiksfuncties rijksmonumentale herbestemmingsprojecten 
 
De nieuwe gebruiksfuncties van deze herbestemmingsprojecten betreffen voornamelijk: 
 

1. Multifunctionele functie  (20%) 
2. Woonfunctie    (17%) 
3. Bijeenkomstfunctie   (16%) 
4. Culturele functie   (12%) 
5. Kantoorfunctie    (10%) 

 
Samen vertegenwoordigen zij gemiddeld 75% van het herbestemde rijksmonumentale erfgoed 
van de projectbank van het NPH. 
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Casus 1 t/m casus 18 
 
De achttien geselecteerde casussen (rijksmonumentale herbestemmingsprojecten) zijn geselec-
teerd aan de hand van de beschikbare projectbank van het NPH. Binnen de top vier hoofdcate-
gorieën van het CBS zijn achttien herbestemde rijksmonumenten geselecteerd. De top vier be-
staat uit: 
 

1. 05 - Gebouwen en woonhuizen   (47%) 
2. 01 - Openbare gebouwen  (17%) 
3. 03 - Kerkelijke gebouwen   (16%) 
4. 08 - Agrarische gebouwen   (9%) 

 
Samen vertegenwoordigen zij gemiddeld 90% van het herbestemde rijksmonumentale erfgoed 
van de projectbank van het NPH.  
 
Deze top vier komt overeen met de top vier uit het monumentenregister van de RCE. Deze top 
vier bestaat uit: 
 

1. 05 - Gebouwen en woonhuizen   (52%) 
2. 01 - Openbare gebouwen   (4%) 
3. 03 - Kerkelijke gebouwen   (7%) 
4. 08 - Agrarische gebouwen   (13%) 

 
 Samen vertegenwoordigen zij gemiddeld 77% van de rijksmonumenten uit het monumentenre-
gister. 
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Tabel 25: Casusoverzicht Nationaal Programma Herbestemming 

 

Casus  
1 t/m 18 
 

Monumen-
ten nr. 

 

Omschrijving herbestemmingsproject 

herbestemd van functie x naar functie y 

   

Casus 01 50827 Ambachtsschool te Zwolle 
  onderwijsfunctie naar kantoor- (ateliers) en woonfunctie 

Casus 02 513131 Postkantoor te Doetinchem 
  kantoorfunctie naar bijeenkomstfunctie (horeca en museum) 

Casus 03 517427 Gevangeniscomplex Oostereiland te Hoorn 
  celfunctie naar multifunctioneel gebruik 

Casus 04 525327 Laboratoriumschool te Delft 
  onderwijsfunctie naar woonfunctie 

Casus 05 529401 Psychiatrische Inrichting te Bloemendaal 
  gezondheidszorgfunctie naar woonfunctie 

Casus 06 513083 H. Leonarduskerk te Helmond 
  bijeenkomstfunctie naar gezondheidszorgfunctie 

Casus 07 517562 Heilige Hartkerk te Roosendaal 
  bijeenkomstfunctie naar gezondheidszorgfunctie 

Casus 08 523302 Gerardus Majellakerk te Amsterdam 
  bijeenkomstfunctie naar multifunctioneel gebruik 

Casus 09 024089 Manege te Leeuwarden 
  industriefunctie (kazerne manege) naar onderwijsfunctie 

Casus 10 510621 Pakhuis te Boekelo 
  industriefunctie naar woonfunctie 

Casus 11 516076 Tricotfabriek te Winterswijk 
  industriefunctie naar woonfunctie 

Casus 12 519763 Handelskantoor Hartelust te Leeuwarden 
  industriefunctie naar kantoorfunctie 

Casus 13 530835 Industriegebouw Goudsesingel te Rotterdam 
  industriefunctie naar kantoorfunctie 

Casus 14 027934 Carré de Bruin te Maastricht 
  woon- en industriefunctie (boerderij) naar woonfunctie 

Casus 15 032512 Boerderij West-Einde te Ridderkerk 
  woon- en industriefunctie (boerderij) naar logiesfunctie 

Casus 16 509202 ‘T Hof Stenevate te Heinkenszand 
  woon- en industriefunctie (boerderij) naar kantoor- en bijeenkomstfunctie 

Casus 17 516404 Boerderij Lieftink te Geesteren 
  woon- en industriefunctie (boerderij) naar woonfunctie 

Casus 18 046509 De Bazel te Amsterdam 
  kantoorfunctie naar multifunctioneel gebruik 
   

   
Tekeningen en overige informatie met betrekking tot de herbestemmingsprojecten zijn te raad-
plegen in bijlage II.2-A.  
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3.5.2 Bijzondere Herbestemmingsprojecten 
 
Onder de ‘Bijzondere Herbestemmingsprojecten’ vallen de projecten die afwijken van de veel-
voorkomende ‘standaardoplossingen’ bij binnenisolatiesystemen. 
 
 
Tabel 26: Casusoverzicht bijzondere herbestemmingsprojecten 

 

Casus 19 t/m 25 
 

Status 

 
Omschrijving herbestemmingsproject 

 

   

Casus 19 
Gemeentelijk 
monument 

Koningsvrouwen van Landlust te Amsterdam 

   
Casus 20 Rijksmonument Boerderij te Capelle aan de IJssel 
   
Casus 21 Rijksmonument Koetshuis te Steenwijk 
   
Casus 22 Gemeentelijk 

monument 
E-nul monument te Driebergen 

   
Casus 23 Rijksmonument ‘t Mulderhuis te Winterswijk 
   
Casus 24 Gemeentelijk 

monument 
Bootsencomplex te Maastricht 

   
Casus 25 Rijksmonument Dwarshuisboerderij te Reutem 
   

   
Tekeningen en overige informatie met betrekking tot de herbestemmingsprojecten zijn te raad-
plegen in bijlage II.2-B. 
 

 

3.5.3 Bouwwereld 
 
‘Bouwwereld’ is een vakblad over bouwtechniek voor professionals. Ook herbestemmingspro-
jecten worden regelmatig weergegeven en beschreven in dit vakblad. In deze paragraaf worden 
de onderwerpen met betrekking tot: Herbestemmen, monumentaal erfgoed en bouwfysica (na-
isolatie) weergegeven van de afgelopen drie jaar. Voor een overzicht verwijs ik u door naar bijla-
ge II.2-C. De artikelen in Bouwwereld kunnen gebruikt worden als naslagwerken voor toekom-
stige herbestemmingsprojecten. 
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Tabel 27: Overzichtstabel casus 26 t/m casus 35 artikelen Bouwwereld 

 
  Bouwwereld 
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0
1

0
) 

C
as

u
s 

2
7 

(#
0

5
, 2

0
1

0
) 

C
as

u
s 

2
8 

(#
0

8
, 2

0
1

0
) 

C
as

u
s 

2
9 

(#
0

9
, 2

0
1

0
) 

C
as

u
s 

3
0 

(#
1

2
, 2

0
1

0
) 

C
as

u
s 

3
1 

(#
1

2
, 2

0
1

0
) 

C
as

u
s 

3
2 

(#
1

2
, 2

0
1

0
) 

C
as

u
s 

3
3 

(#
0

3
, 2

0
1

1
) 

C
as

u
s 

3
4 

(#
0

3
, 2

0
1

1
) 

C
as

u
s 

3
5 

(#
0

4
, 2

0
1

1
) 

Monumentale status           

Rijksmonument X - X X X - X - X X 

Provinciaal - - - - - - - - - - 

Gemeentelijke - X - - - X - X - - 

Historisch gebouw X X X X X X X X X X 

Ingreepvariant           

Instandhouden - - - - - X - - - - 

Renoveren - - X X - X X X - X 

Restaureren - - - - - - - - - - 

Transformeren - - - - X - - - - - 

Herbestemmen X X - - X - - - X - 

Bouwfysica           

Warmte - X X X X X - X X X 

Vocht - - - - - X X X X - 

Licht - X X X X - - - X X 

Lucht X X X X X - X X X X 

Geluid - X - - - - - X X - 

Bouwtechniek           

Fundering X X - - X - - - - X 

Vloer X X X - X - - X X X 

Gevel X X X - X X X X X X 

Dak - X X X X - - X X X 

Constructie X X X X X - - X X X 

           
Treffers 8 12 10 8 12 7 6 11 12 11 
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Tabel 28: Overzichtstabel casus 36 t/m casus 45 artikelen Bouwwereld 
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Monumentale status           

Rijksmonument X X X - X X X - - - 

Provinciaal - - - - - - - - - - 

Gemeentelijke - - - - - - - - - - 

Historisch gebouw X X X - X X X X X - 

Ingreepvariant           

Instandhouden - - - - - X - - - - 

Renoveren - - - X X - - - - - 

Restaureren - - - - - - - X - - 

Transformeren - - - - - - - - - - 

Herbestemmen X X X - - - X X X - 

Bouwfysica           

Warmte X X X X - - X X X X 

Vocht - - - X - - X - - - 

Licht X X X - - - X - X - 

Lucht X X X X - - X - - - 

Geluid - - - - - - X X X - 

Bouwtechniek           

Fundering - - - - X X - X X - 

Vloer - - X - X - X X X X 

Gevel - X X - X - X X X X 

Dak X X X X X - X X X X 

Constructie X X - X X X X X X - 

           
Treffers 8 9 9 6 8 5 12 10 10 4 
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Tabel 29: Overzichtstabel casus 46 t/m casus 50 artikelen Bouwwereld 
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TO
TA

A
L 

Monumentale status          42 

Rijksmonument - - X X X     16 

Provinciaal - - - - -     0 

Gemeentelijke X - - - -     4 

Historisch gebouw X - X X X     22 

Ingreepvariant          26 

Instandhouden - - - - -     2 

Renoveren - - X - -     9 

Restaureren - - - - -     1 

Transformeren - - - - -     1 

Herbestemmen X - - X X     13 

Bouwfysica          68 

Warmte X X X X X     21 

Vocht X X X - -     9 

Licht X - - X X     14 

Lucht X -  X -     16 

Geluid X - X - -     8 

Bouwtechniek          88 

Fundering X - - X -     10 

Vloer X X X X -     17 

Gevel X X X X -     20 

Dak X X X X X     21 

Constructie X - X X X     20 

           
Treffers 13 5 10 11 7     224 
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3.6 Het bouwtechnische ontwerp 

 
Voor de seriematige woningbouw is bekend dat ongeveer 70% van alle detaillering niet of min-
der relevant is voor de architectonische uitstraling van een gebouw. Geconcludeerd wordt dat 
de architectonisch minder relevante details vaak één op één overgenomen worden uit vergelijk-
bare projecten en of referentie detaillering (SBR, 2006). Dit betekent dat ongeveer 30% van de 
detaillering van architectonisch belang is.  
 
Architectonische details komen vooral tot uiting in detaillering bestaande uit: het dakoverstek, 
de dakvorm en dakhelling, de gootconstructies, de kozijnaansluitingen, de uitkragingen en ver-
springingen, de erkers en dakkapellen, de luifels en betonelementen en de balkons (SBR, 2006). 
De architectonische relevante details betreffen vaak de details van de uitwendige scheidings-
constructie van een gebouw. Bouwtechnische details zijn onder te verdelen in: funderingsde-
tails, vloerongebonden details (geveldetails), vloergebonden details (vloerdetails) en dakdetails 
(SBR, 2012). 
 
Het integrale bouwtechnische & bouwfysische ontwerp 
 
De uiteindelijke kwaliteit van een detail wordt bepaald door de inbreng van verschillende vak- 
en ontwerpdisciplines die samen het integrale bouwtechnische ontwerp vormen. Het integrale 
ontwerp van een bouwtechnisch detail bestaat uit: architectuur en vormgeving, maatvoering, 
materiaalgebruik, bouwproces (de uitvoering van het bouwsysteem), bouwregelgeving, bouwfy-
sica, constructie en het onderhoud en beheer (SBR, 2006). De hoofddisciplines kunnen gediffe-
rentieerd worden in: architectuur, bouwtechniek, bouwfysica, bouwconstructie en vastgoed. Al-
len dienen zich te houden aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.  
 
‘Alleen met kennis van regelgeving, bouwfysica en met verstand van het monument in kwestie 
kan een acceptabel resultaat worden verkregen dat vervolgens kan worden verwerkt in het in-
tegrale programma van eisen’ (Westgeest, 1999). ‘Voor de bouwfysica geldt dat begeleiding en 
inspectie tijdens de uitvoering van wezenlijk belang zijn. Veel van de bouwfysische voorzienin-
gen worden immers uiteindelijk aan het zicht onttrokken en zijn dan niet meer te beoordelen’ 
(Westgeest, 1999). Kleine gebreken kunnen echter leiden tot het volledig falen van het systeem 
en leiden hier ‘veelal tot grote afwijkingen van het beoogde doel en tot grote instandhoudingsri-
sico’s’ (Westgeest, 1999). 
 
Bepaalde relaties blijken in de praktijk echter onbekend te zijn, of er wordt weinig aandacht aan 
besteed. Zo is men in de uitvoering vaak niet bekend met de consequenties van de uitvoering 
met betrekking tot de uiteindelijke bouwtechnische, bouwfysische en bouwconstructieve kwali-
teit (SBR, 2006).  
 
Het bouwfysische programma van eisen bestaat uit de bouwfysica van het buitenklimaat (ste-
denbouwfysica), de bouwfysica van de gebouwschil en de bouwfysica van het binnenklimaat. 
Het bouwfysische ontwerp van een bouwtechnisch detail wordt getoetst op: de thermische kwa-
liteit, de hygrische kwaliteit, de luchtdoorlatendheid, de waterdichtheid (uitvoeringskwaliteit), 
de brandveiligheid, de akoestiek en de daglichttoetreding (SBR, 2006) & (Westgeest, 1999). 
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3.6.1 Funderingsdetails 
 
Casus 1 t/m 18 
 
De tekeningen van de casussen 1 tot en met 18 laten een beeld zien van de toegepaste ‘na-
isolatiesystemen’ bij begane grondvloeren/ funderingsconstructies van herbestemd rijksmonu-
mentaal erfgoed. Tekeningen en overige informatie met betrekking tot de herbestemmingspro-
jecten zijn te raadplegen in bijlage II.2-A en II.3-A. 
 
De oorspronkelijke funderingsconstructies bestaan meestal uit gemetselde funderingsconstruc-
ties. Van de 18 bekeken rijksmonumentale herbestemmingsprojecten kan geconcludeerd wor-
den dat er in sommige gevallen gekozen wordt voor het toepassen van een nieuwe funderings-
constructie. Dit is onder andere afhankelijk van de huidige toestand (draagkracht) van de funde-
ringsconstructie. De nieuwe funderingsconstructies bestaan meestal uit ingekaste betonnen 
vloerconstructies gefundeerd op met beton gevulde stalen buispalen (zie casussen 3, 5 en 8). 
Deze nieuwe funderingsconstructie ontlast de oorspronkelijke metselwerk funderingsconstructie 
en zorgt voor voldoende draagkracht voor de nieuwe gebruiksfunctie na herbestemmen. Wan-
neer de draagkracht van de bestaande metselwerk funderingsconstructies voldoende is voor de 
nieuwe gebruiksfunctie, wordt vaak gekozen voor een vrijdragende geïsoleerde betonnen bega-
ne grondvloer (zie casus 11). 
 
 
Basisprincipe uitwendige scheidingsconstructie 
 
Tabel 30: Basisprincipe begane grondvloer 

 

Systeem/materiaal 
 

Omschrijving 

 

  

Isolatiesysteem Buitenisolatie 
Isolatiemateriaal Petrochemische isolatie 
  

 
  



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 3 Praktijk (bouwtechniek en bouwfysica) 

 
 

Pagina 105 
 

3.6.2 Vloerdetails 
 
Casus 1 t/m 18 
 
De tekeningen van de casussen 1 tot en met 18 laten een beeld zien van de toegepaste ‘na-
isolatiesystemen’ bij woningscheidende vloerconstructies van herbestemt rijksmonumentaal 
erfgoed. Tekeningen en overige informatie met betrekking tot de herbestemmingsprojecten zijn 
te raadplegen in bijlage II.2-A en II.3-B. 
 
De ‘problematiek’ bij het na-isoleren van woningscheidende vloerconstructies zit bouwfysisch 
gezien voornamelijk in de combinatie van warmte-isolatie, geluidisolatie (contact- en luchtge-
luid) en de brandwerendheid van de vloerconstructie. Houten vloerconstructies bieden vaak bij 
monumenten ook nog de gelegenheid tot het wegwerken van installatiesystemen en toebeho-
ren, zo hoeven verwarmingsinstallatiesystemen niet in het zicht te komen. 
 
Er is een grote diversiteit in het afwerken van woningscheidende vloerconstructies. Zo kunnen 
deze aan de bovenzijde afgewerkt zijn met een petrochemisch isolatiemateriaal en een dekvloer 
(zie casussen 5, 11 en 12). In sommige gevallen wordt de vloerconstructie eerst nog opgehoogd 
met een lichtbetonnen vloerconstructie (zie casus 12) en in sommige gevallen wordt er gekozen 
voor het integreren van een vloerverwarmingssysteem (zie casus 5).  
 
De onderzijde van houten vloerconstructies kan afgewerkt worden met een verlaagd plafond 
(zie casus 5) al dan niet geïsoleerd met een mineraal isolatiemateriaal (zie casus 3) en of brand-
werend afgewerkt (zie casus 11).   
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3.6.3 Geveldetails 
 
Casus 1 t/m 18 
 
De tekeningen van de casussen 1 tot en met 18 laten een beeld zien van de toegepaste ‘na-
isolatiesystemen’ bij gevelconstructies van herbestemt rijksmonumentaal erfgoed. Tekeningen 
en overige informatie met betrekking tot de herbestemmingsprojecten zijn te raadplegen in bij-
lage II.2-A en II.3-C. 
 

Van de 18 bekeken rijksmonumentale herbestemmingsprojecten kan geconcludeerd worden dat 
er relatief vaak gekozen wordt voor het toepassen van een (dampdicht) binnenisolatiesysteem 
met een dampremmende laag en een isolatiemateriaal op basis van een minerale grondstof (zie 
casussen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 en 18). Veel toegepaste isolatiematerialen op basis 
van minerale grondstoffen zijn glas- en steenwol. In totaal betreft het hier dertien van de veer-
tien bekeken geveldetails binnen de bekeken casussen van de rijksmonumentale herbestem-
mingsprojecten. 
 
Ook komen er isolatiesystemen op basis van een doos-in-doosconstructie voor (zie casussen 7 
en 9) en worden er isolatiematerialen op basis van petrochemische grondstoffen toegepast (zie 
casus 5). Veel toegepaste isolatiematerialen op basis van petrochemische grondstoffen zijn EPS, 
XPS, PUR, PIR en Resolschuim. Er zijn geen isolatieoplossingen gevonden op basis van buiteniso-
latiesystemen of na-isolatie in de spouwconstructie van de gevel. Ook isolatiematerialen op ba-
sis van nagroeibare grondstoffen kwamen niet voor binnen de onderzochte casussen. 
 

 

Basisprincipe uitwendige scheidingsconstructie 
 

Tabel 31: Basisprincipe na-isolatiesysteem gevelconstructie 

 

Systeem/materiaal 
 

Omschrijving 

 

  

Isolatiesysteem Dampdicht binnenisolatiesysteem 
Isolatiemateriaal Minerale isolatie 
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3.6.4 Dakdetails 
 
Casus 1 t/m 18 
 
De tekeningen van de casussen 1 tot en met 18 laten een beeld zien van de toegepaste ‘na-
isolatiesystemen’ bij dakconstructies van herbestemt rijksmonumentaal erfgoed. Tekeningen en 
overige informatie met betrekking tot de herbestemmingsprojecten zijn te raadplegen in bijlage 
II.2-A en II.3-D. 
 

 

Hellende dakconstructies 

 

Van de 10 bekeken rijksmonumentale herbestemmingsprojecten kan geconcludeerd worden da-
te er bij de hellende dakconstructies relatief vaak gekozen wordt voor het toepassen van een 
(dampdicht) binnenisolatiesysteem met een dampremmende laag aan de warme zijde van het 
isolatiemateriaal en een isolatiemateriaal op basis van een minerale grondstof. Veel toegepaste 
isolatiematerialen op basis van minerale grondstoffen zijn glas- en steenwol. In totaal betreft het 
hier vier van de vijf bekeken dakdetails binnen de bekeken casussen van de rijksmonumentale 
herbestemmingsprojecten (zie casussen 2, 7, 15, 16). Ook komen er isolatiesystemen voor op 
basis van een buitenisolatiesysteem, hierbij wordt gebruik gemaakt van isolatiematerialen op 
basis van minerale of petrochemische grondstoffen (zie casus 3). 
 
 
Basisprincipe uitwendige scheidingsconstructie 
 
Tabel 32: Basisprincipe na-isolatiesysteem hellende dakconstructies 

 

Systeem/materiaal 
 

Omschrijving 

 

  

Isolatiesysteem Dampdicht binnenisolatiesysteem 
Isolatiemateriaal Minerale isolatie 
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Platdakconstructies 

 
Bij de platdakconstructies wordt er relatief vaak gekozen voor het toepassen van een (damp-
dicht) buitenisolatiesysteem met een dampdichte laag aan de koude zijde van het isolatiemate-
riaal en een isolatiemateriaal op basis van een petrochemische grondstof. Veel toegepaste isola-
tiematerialen op basis van petrochemische grondstoffen zijn EPS, XPS, PUR, PIR en Resolschuim. 
In totaal betreft het hier drie van de vier bekeken dakdetails binnen de bekeken casussen van de 
rijksmonumentale herbestemmingsprojecten (zie casussen 11, 12, 13). Ook wordt er aan de bui-
tenzijde na-geïsoleerd met minerale isolatiematerialen (zie casus 2). Ook komen er isolatiesys-
temen voor op basis van een binnenisolatiesysteem, hierbij wordt gebruik gemaakt van een iso-
latiemateriaal op basis van een minerale grondstof. 
 
 
Basisprincipe uitwendige scheidingsconstructie 
 
Tabel 33: Basisprincipe na-isolatiesysteem hellende dakconstructie 

 

Systeem/materiaal 
 

Omschrijving 

 

  

Isolatiesysteem Dampdicht buitenisolatiesysteem 
Isolatiemateriaal Petrochemische isolatie 
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3.7 Schaderisico’s 
 
Schadegevallen bij uitwendige scheidingsconstructies worden vaak veroorzaakt door vochtpro-
blemen als gevolg van vochtverplaatsing door de constructie. Gesteld wordt dat water een ver-
woestende werking heeft op bouwmaterialen. De hoofdreden hiervoor is enerzijds dat water 
het meest voorkomende oplosmiddel is en anderzijds dat water de meest omvangrijke micro-
bentransporteur is (Lardenoije, 1994). 
 
Gesignaleerde schadegevallen worden in de bouwpraktijk vaak visueel opgelost, dat wil zeggen 
dat de gesignaleerde schade voor het oog niet meer zichtbaar is. Het gevolg hiervan is dat de 
oorzaak van het probleem in de meeste gevallen niet weggenomen wordt. De daadwerkelijke 
oorzaak van het optreden van het schadegeval is na het visueel oplossen vaak nog steeds aan-
wezig. Het risico is echter vrij groot dat dezelfde schadegevallen zich naar verloop van tijd weer 
gaan manifesteren op het desbetreffende constructieonderdeel. 
 
‘Veel kennis is beschikbaar, maar helaas is niet altijd de kennis op de juiste plaats’. Om schade te 
voorkomen is het van belang de aard van de schade, het werkzame schademechanisme en de 
oorzaak van het activeren van het schademechanisme te kennen (Klugt, 1996). 
 
Naar schadegevallen en de onderliggende oorzaken is divers onderzoek gedaan, dit heeft geleid 
tot diverse analyses van bouwgebreken. Zo is er in de jaren negentig een handboek bouwgebre-
ken samengesteld naar aanleiding van een studiemiddag ‘Bouwgebreken in de Praktijk’. Naar 
aanleiding van deze studiemiddagen zijn vijf uitgaven uitgegeven onder te verdelen in:  
 

� Dakdetails; 
� Metselwerk; 
� Schilderwerk; 
� Betonreparaties; 
� Kozijnen en kozijnreparaties. 

 
De schadegevallen bij de uitgave ‘Bouwgebreken in de Praktijk, Bouwgebreken Vraag & Ant-
woord Metselwerk’ zijn ingedeeld in: Zout- en vorstschade bij metselwerk (Klugt, 1996), vervui-
ling van metselwerk (Verhoef, 1996) en de problemen met isolatie in metselwerk (Speelman, 
1996).  
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Schadeoorzaken 
 
Schadeoorzaken in gebouwen kunnen globaal onderverdeeld worden in schade door chemische, 
fysische, mechanische en bouwtechnische invloeden. Onderzoek bij diverse bouwprojecten in 
Duitsland (onder voorbehoud) laat zien dat het schadeoorzakenpercentage het hoogst is als ge-
volg van toezicht- en uitvoeringsfouten (58,50%). De toezicht- en uitvoeringsfouten worden ge-
volgd door de schadeoorzaken als gevolg van planningsfouten, ontbrekende vakkennis en onbe-
kende oorzaken (alle drie gemiddeld ongeveer 10%). De totale schade aan constructieonderde-
len was het grootst bij muurconstructies (41,80%), gevolgd door kelders, daken en plafonds 
(beide gemiddeld rond de 15%). (Lardenoije, 1994) 
 
Schadegevallen bij gevelconstructies worden vaak veroorzaakt door vochtproblemen als gevolg 
van vochtverplaatsing door de constructie. In een onderzoek naar de analyse van het binnenkli-
maat wordt geconcludeerd dat vocht in ruim 50% van de gevallen mede verantwoordelijk is voor 
schade. Hiervan is 20% direct de oorzaak van vocht en in 40% van de gevallen speelt vocht de 
katalysator voor schadegevallen (Vandepitte, 2006). Een dictaat bouwfysisch ontwerpen van de 
Technische Universiteit Eindhoven geeft aan dat ongeveer 70% van alle schadegevallen, direct of 
indirect gerelateerd kunnen worden aan de aanwezigheid van vocht (Schellen et al., 2010). 
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3.7.1 Bouwfysica 
 
De aggregatietoestanden met betrekking tot het verplaatsen van vocht zijn onder te verdelen in 
waterdamp (in gas vorm) en water (in vloeibare vorm). De verschillende vochttransportmecha-
nismen voor het transport van waterdamp zijn gebaseerd op diffusie en convectie. Voor het 
transport van water zijn dit de transportmechanismen capillariteit, de zwaartekracht en de druk 
(Schellen et al., 2010).  
 
Vochtproblemen kunnen voortkomen uit de aanwezigheid van waterdamp (in gas vorm) zoals:  
 

1. Inwendige condensatie en; 
2. Oppervlakte condensatie. 

 
Deze vochtproblemen worden veelal bouwfysisch opgelost.  
 
 
Ook kunnen vochtproblemen voortkomen als gevolg van de aanwezigheid van water (in vloeiba-
re vorm), zoals:  
 

1. Vorstschade; 
2. Zoutschade; 
3. Optrekkend vocht; 
4. Regenopname en doorslag.  

 
Deze vochtproblemen worden veelal bouwtechnisch opgelost. Uiteraard kunnen ook combina-
ties van factoren de grondslag vormen van een vochtprobleem. Dit betekent dat een eliminatie 
van één factor per definitie niet hoeft te leiden tot de oplossing van het vochtprobleem. Een 
goede analyse is van belang. 
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1. Inwendige condensatie 
 
Wanneer men gaat na-isoleren is het van belang inwendige condensatie zoveel mogelijk te be-
perken. Dit houdt in dat in de condensatieperiode er een maximaal vochtgehalte mag plaatsvin-
den in de constructie en dat er over het gehele jaar geen vochtcumulatie plaats mag vinden. Als 
warme lucht afkoelt wordt het teveel aan waterdamp omgezet in condens. Dit proces vindt on-
der andere plaats wanneer warme vochtige lucht van binnenuit via naden en kieren door de 
constructie dringt richting koudere constructieonderdelen (exfiltratie als gevolg van convectie in 
de winterperiode). 
 
‘De hoeveelheid waterdamp die door diffusie de constructie binnendringt, is meestal zeer klein 
(1/100) ten opzichte van de hoeveelheid door convectie door openingen!’ (Adviesburo Nieman 
& AaCe-Advies, 2008) 
 
De risico’s op inwendige condensatie zijn het grootst bij platdakconstructies, in tegenstelling tot 
gevelconstructies, begane grondvloeren en hellende dakconstructies. De reden hiervoor is de 
sterke dampremmende (waterwerende) laag aan de koude zijde van de opbouwconstructie. De 
problemen van inwendige condensatie zijn dat deze vaak pas na jaren zichtbaar worden. Con-
clusie is dat het dan al vaak te laat is. 
 
Een indicatief (niet statistisch) overzicht van schadegevallen in dakconstructies (platte en hel-
lende daken) wordt gegeven in een onderzoek van Janssens (Janssens & Dobbels, 2005). Hierin 
wordt geconcludeerd dat 46% van de schadegevallen gerelateerd zijn aan inwendige condensa-
tie ten gevolge van hoofdzakelijk luchtlekkage (convectief vochttransport). De tweede oorzaak 
naar aanleiding van vochtproblemen is regendoorslag ten gevolge van gebrekkige detaillering, 
uitvoering of materiaalkeuze.  
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Gesteld wordt dat het met de constructie van platte daken niet zo nauw genomen wordt. Zo 
worden noodzakelijke dampremmende en isolerende lagen in de praktijk vaak geheel niet of ge-
brekkig aangebracht (Lardenoije, 1994). ‘Ongewenst luchttransport is niet alleen een gevolg van 
een ondoordacht bouwkundig ontwerp, maar veel meer nog het resultaat van een onzorgvuldi-
ge uitvoering’ (Schellen et al., 2010). 
 
Het ontbreken of verkeerd aanbrengen van dampremmende folies, door onzorgvuldige uitvoe-
ring, komt in de bouwpraktijk zowel bij de nieuwbouw als de bestaande bouw (herbestemmen) 
voor. Een artikel in ‘Eigen Huis Magazine’ beschrijft een situatie waarbij de aannemer geen 
dampremmende laag heeft aangebracht in een dakconstructie waardoor er inwendige conden-
satieschade is ontstaan. De aannemer beweert dat er in het ontwerp van de architect geen 
dampremmende voorzieningen waren opgenomen. (Vereniging Eigen Huis, 2013) 
 
Het risico op inwendige condensatie nabij balkopleggingen als gevolg van een na-isolatiesysteem 
aan de binnenzijde en convectieve luchtvolumestromen is onderzocht (Uittenbosch, 2012). ‘Uit 
de resultaten is te zien dat enige vorm van convectie leidt tot een verhoging of verlaging van het 
vochtgehalte, afhankelijk of de lucht infiltreert of exfiltreert. Convectie in combinatie met een 
hoge binnenklimaatklasse levert een risico van inwendige condensatie. Het verschil tussen de 
homogene benadering en de homogene benadering inclusief scheur bij de oplegging leidt niet 
tot een aanzienlijke bijdrage aan het vochtgehalte. Dit zou niet het geval zijn wanneer de muur 
en de houten balk beschouwd worden als luchtdicht. In dit geval zal de scheur wel een aanzien-
lijke bijdrage hebben’ (Uittenbosch, 2012). 
 

Afname van isolerende kwaliteit: ‘In de afname van de isolerende kwaliteit spelen vocht en 
luchttransport een hoofdrol. Van secundair belang zijn temperatuur en tijd’ (Hens, 2011). De 
warmtegeleidingscoëfficiënt van water (λ water) betreft 0,600 W/(m·K) deze waarde is bijna 24 
keer groter dan de warmtegeleidingscoëfficiënt van lucht (λ lucht) 0,025 W/(m·K). Wanneer de 
met lucht gevulde poriën in een materiaal vervangen worden door met water gevulde poriën zal 
het warmtetransport toenemen (Hens, 2011). De rekenwaarde voor de warmtegeleidingscoëffi-
ciënt is opgenomen in de NEN 1068 Thermische Isolatie van Gebouwen (NEN 1068, 2001). Bij 
het bepalen van de rekenwaarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ reken) wordt rekening 
gehouden met een correctiefactor voor verouderingen (FA), de temperatuur (FT) en voor voch-
tinvloeden (FM). 

  



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 3 Praktijk (bouwtechniek en bouwfysica) 

 
 

Pagina 114 
 

2. Oppervlakte condensatie 
 
De oorzaak van het optreden van oppervlakte condensatie kan gezocht worden in verschillende 
oorzaken: een plotselinge toename van de relatieve vochtigheid (bijvoorbeeld door het verande-
ren van de binnenklimaatklasse). Als gevolg van de aanwezigheid van koudebruggen in de uit-
wendige scheidingsconstructie (de aanwezigheid van constructieve contactbruggen tussen het 
buiten- en binnenklimaat). Het aantrekken van vocht door de aanwezigheid van zouten aan het 
binnenoppervlak en als gevolg van een onvoldoende hoge warmteweerstand (Lardenoije, 1994). 
Gesteld wordt dat bij massieve muren de natuurlijke verdamping en ventilatie aan de buiten- en 
binnenzijde het wandoppervlak droog moeten houden (Speelman, 1996). 
 
De temperatuurfactor of koudebrugfactor of binnenoppervlaktetemperatuurfactor geeft de 
thermische kwaliteit van de constructie aan. Deze is afhankelijk van de buiten- en binnentempe-
ratuur en de laagste binnenoppervlakte temperatuur. Hoe dichterbij de binnenoppervlaktetem-
peratuur bij de binnentemperatuur ligt, des te hoger is de f-factor. Het Bouwbesluit stelt eisen 
aan de hoogte van de f-factor. Deze is voor de woningbouw minstens 0,65 en voor de utiliteits-
bouw 0,50 (Overveld, 2005). 
 
 

 w=� = (��;� − ��)(�� − ��)  [42] 

 
Hierin is: 
 w=�  f-factor        [-] ��;�   Binnenoppervlaktetemperatuur     [°C] ��  Temperatuur binnen (18°C)     [°C] ��  Temperatuur buiten (0°C)     [°C] 
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3.7.2 Bouwtechniek 
 
1. Vorstschade  
 
Wanneer er geen ruimte meer aanwezig is voor volumetoename als gevolg van bevriezing kan er 
voor iedere graad Celsius onder het vriespunt een druk vrijkomen van 100 bar. Vorstschade is in 
veel gevallen echter niet meteen zichtbaar, bij iedere cyclus (bevriezen en ontdooien) neemt de 
schade toe. Uiteindelijk zal de cumulatie aan microbeschadigingen zich manifesteren in visueel 
zichtbare schade. Over het algemeen zijn fijn gelaagde systemen met fijne poriën het meest ge-
voelig voor vorstschade. Vorstschade zal zich het eerst manifesteren op de meest vochtige plek-
ken in de uitwendige scheidingsconstructie (uiteraard afhankelijk van de dikte van het materiaal 
en het voor doen van alzijdig of eenzijdige bevriezing) (Klugt, 1996).  
 
De droogeigenschappen van het metselwerk zijn ongunstig voor de droogconditie wanneer ‘de 
poriën extreem fijn zijn en of de steen is geglazuurd, geverfd of is voorzien van een nauwelijks of 
niet dampdoorlatend zichtvlak’. Ook de thermische condities zijn van belang. De thermische 
condities zijn ongunstig voor de droogconditie wanneer er geen ‘interne verwarming is of als het 
effect daarvan als gevolg van isolatie te verwaarlozen is’. Geconcludeerd wordt dat het effect 
van spouwventilatie op de droging van het metselwerk te verwaarlozen is (Klugt, 1996). 
 
Vochtige plekken in het metselwerk kunnen naast inwendige condensatie ook voortkomen uit 
optrekkend vocht. In tegenstelling tot nieuwbouw treedt optrekkend vocht en ook doorslaand 
vocht veelal op bij oudere gebouwen. 
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2. Zoutschade 
 
Opgeloste zouten treden uit een vloeistof in vaste vorm (kristallisatie van zouten) wanneer een 
bepaalde maximale hoeveelheid in opgeloste vorm overschreden wordt. Wanneer deze groei 
van zouten belemmerd wordt kan dit een druk veroorzaken (kristaldruk) van enkele honderden 
bar, met schade aan het oppervlak als gevolg. Zoutschade doet zich voor wanneer er een capil-
laire interactie is tussen het voegwerk en het metselwerk. Opgemerkt dient te worden dat een 
kleiner capillair alleen uit een groter capillair kan zuigen (wateraanzuigend vermogen) en niet 
andersom (watervasthoudend vermogen) (Klugt, 1996) & (Tammes & Vos, 1980). 
 
Over het algemeen is het mogelijk dat kalk vanuit het voegwerk naar het metselwerk migreert 
en dat zouten en sulfaten vanuit het metselwerk naar het voegwerk migreren. Het uittreden van 
sulfaat kan gipsvorming en uiteindelijk zwelling veroorzaken wat vervolgens kan resulteren in 
schades. De oorzaak van het uittreden van zouten is meestal te vinden als gevolg van het inwa-
teren van vocht (Klugt, 1996). Het hygroscopische gedrag van zouten kan echter leiden tot natte 
plekken op de binnenafwerking. Deze natte plekken worden veroorzaakt door vochtopname uit 
het binnenklimaat, veelal onder wisseling van de relatieve luchtvochtigheid (Hees & Koek, 1996) 
& (NBD, 2012). 
 
Bij historisch metselwerk heeft men vaak te maken met een hoge concentratie sulfaat in het 
metselwerk. Deze sulfaten kunnen uittreden naar het voegwerk (voornamelijk wanneer het gaat 
om een niet sulfaatbestendige cementsoort) en na reactie zout opleveren met zoutschade als 
gevolg. Deze zouten komen echter pas tot uiting onder het vriespunt, deze schade moet daarom 
niet verward worden met vorstschade (Klugt, 1996). Overige zouten in de gevelconstructie van 
voornamelijk oude monumenten kunnen afkomstig zijn uit gebruikte bouwmaterialen en of op-
trekkend vocht uit de bodem (grondwater) (NBD, 2012). 
 
 
3. Optrekkend vocht 
 
In tegenstelling tot de nieuwbouw treedt het fenomeen optrekkend (en doorslaand) vocht veel-
al op bij oudere gebouwen. De volgende begrippen zijn van wezenlijk belang voor optrekkend 
vocht: vochtbronnen, capillariteit, verdamping, inhomogeniteit en het effect van oplosbare zou-
ten. Uiterlijke kenmerken van optrekkend vocht zijn: een vochtfront aan de onderzijde, vocht-
plekken, verpulveren van het pleisterwerk, zoutuitbloei en rottende balkkoppen. Verschillende 
bestrijdingssystemen worden onderscheiden, bestaande uit: mechanische onderbrekingen (wa-
terdichte laag, een grote μ·d-waarde), chemische middelen (impregneren dan wel injectie onder 
druk), electro-osmose (door middel van een negatieve en een positieve elektrische lading), 
droogpijpjes (of droogstenen) of drainage (afwateringssysteem). (Hees & Koek, 1996) 
 
De capillaire werking heeft alles te maken met opstijgend vocht in de kanaaltjes en holten van 
een poreus materiaal. De poriëngrootteverdeling bepaalt de capillaire eigenschappen van een 
materiaal. Deze eigenschappen bestaan uit de maximale capillaire stijghoogte (hoe fijner de po-
riën hoe hoger de stijgsnelheid) en de capillaire stijgsnelheid (hoe groter de poriëndiameter, hoe 
groter de stijgsnelheid). De waterabsorptiecoëfficiënt wordt bepaald door middel van het wegen 
van de vochtopname als functie van de tijd. (Schellen et al., 2010)  
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Ook de inhomogeniteit van een materiaal speelt een rol bij optrekkend vocht. Waar verschillen-
de materialen toegepast worden heeft men ook te maken met verschillende poriëngroottever-
delingen. ‘Wijde capillairen kunnen geen water zuigen uit smalle capillairen. Alleen op de plaat-
sen waar een fijn capillair in de steen zich bevindt boven een grof capillair in de mortel kan 
vochttransport van mortel naar steen plaatsvinden. (Hees & Koek, 1996) 
 
Optrekkend vocht kan plaatsvinden in poreuze (steenachtige) materialen met een open cellen-
structuur. Bij materialen met een gesloten cellenstructuur (petrochemische isolatiematerialen) 
is optrekkend vocht niet mogelijk. De theoretische stijghoogte (exclusief verdamping) bij een po-
riediameter van 1 μm (baksteen) bedraagt 15 meter, bij een poriediameter van 15 μm (gebak-
ken klei) bedraagt deze theoretische stijghoogte 1 meter. Verdamping zorgt in de praktijksituatie 
tot een lagere stijghoogte. Wanneer de verdamping naar de luchtlaag verhinderd wordt kan dit 
een grotere stijghoogte veroorzaken. Dit is het geval wanneer de buitenzijde dampdicht wordt 
afgewerkt. Het achterblijven van zouten in het metselwerk, door het verdwijnen van vocht (dro-
gen), kunnen door hun hygroscopische (wateraantrekkende) gedrag leiden tot natte plekken. 
Door de aanwezigheid van zouten is het ook mogelijk dat de stijghoogte van het optrekkende 
vocht groter wordt. Opgemerkt dient te worden dat vochtige/natte poreuze materialen gedu-
rende de winterperiode vorstschade kunnen oplopen. 
 
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de wering van vocht van buiten. Hieronder valt onder andere de 
waterdichtheid. De volgende eisen worden vanuit het Bouwbesluit gesteld: ‘Nergens mag water 
binnendringen of naar binnen lekken. Dit water is zichtbaar in de vorm van druppels. Het hygro-
scopisch evenwichtsvochtgehalte mag over 10mm van de buitenmuur (horizontaal gemeten van 
binnenuit) niet worden overschreden. Dat betekent dat daar geen optrekkend vocht of door-
slaand vocht mag voorkomen. Deze eis geldt bij een relatieve vochtigheid van de binnenlucht 
van 95%.’ (Adviesburo Nieman & AaCe-Advies, 2008) 
 
 
4. Regenopname en doorslag 
 
Doorslaand vocht wordt ook wel regenpenetratie genoemd. De capillaire zuiging van het met-
selwerk is niet verantwoordelijk voor het doorslagproces. Evenmin is de baksteen verantwoor-
delijk voor het doorslaan van vocht. Niet de stenen maar de voegen zijn bepalend voor de re-
gendoorslag. ‘Een buitenblad van een spouwmuur is allesbehalve waterdicht, en wel voorname-
lijk als gevolg van de doordringen van het water via de stootvoegen. Men zal er op moeten re-
kenen dat, zeker bij sterk aan weer en wind blootgestelde muren, grote hoeveelheden water 
langs de binnenzijde van het buitenblad naar beneden zullen stromen en daar – via openingen – 
naar buiten zullen worden afgevoerd’. (Tammes & Vos, 1980) 
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3.7.3 Duurzaamheid 
 
Het analyseren van schaderisico’s heeft alles te maken met (relatieve) duurzaamheid. Begrippen 
die bij het analyseren van duurzaamheid aan de orde komen zijn: gedrag, omgevingsbelasting, 
grensgedrag, veroudering en schade. Verouderingen en schades (aantastingen) die zich kunnen 
manifesteren onder invloed van permanente (mechanische, thermische, hygrische, elektromag-
netische, fysische, biologische en tijdbelasting) en of incidentele (brand en mechanische belas-
ting). Belastingen zijn: afname van isolerende kwaliteit, afname van sterkte en stijfheid, vervor-
mingen, spanningen en scheurvorming, biologische degradatie, degradatie door vorst, degrada-
tie door zouten en corrosie. In veel gevallen is vocht de doorslaggevende belasting voor aantas-
ting! De noodzakelijke voorwaarden voor relatieve duurzaamheid zijn: Een bouwfysisch correct 
ontwerp, een juiste materiaalkeuze en correct onderhoud (Hens, 2011). 

 
‘In zijn algemeenheid hangt de duurzaamheid van een constructie af van haar grenseigenschap-
pen en van hoe streng de belastingen zijn. Deze laatste zijn per definitie dynamisch, terwijl de 
grenseigenschappen dikwijls degraderen naarmate de tijd verstrekt’ (Hens, 2011). 
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3.8 Conclusies 
 
De toegepaste bouwmaterialen bij traditionele historische gebouwen zijn anders dan de toege-
paste bouwmaterialen bij nieuwbouw. Bouwmaterialen van traditionele historische gebouwen 
kenmerken zich door capillaire, niet hygroscopische materialen (steenachtige constructies) en 
hygroscopische, weinig capillaire materialen (houtachtige constructies).  
 
Bij de nieuwbouw (maar ook bij herbestemmen) komen daar niet hygroscopische, niet capillaire 
materialen (minerale en petrochemische isolatiematerialen, kunststoffen, folies en metalen) bij. 
De isolatiematerialen kunnen worden gedifferentieerd in zes verschillende grondstofgroepen, 
bestaande uit: de minerale, de petrochemische, de alternatieve (plantaardige, dierlijke en gere-
cyclede) en de overige isolatiematerialen. Historische gebouwen die in het verleden waren op-
gebouwd uit steen- en houtachtige materialen worden na herbestemmen vaak voorzien van niet 
hygroscopische en niet capillaire materialen. Dit sluit aan bij de enquêteresultaten waarin ver-
ondersteld word dat er materialen toegepast worden die fysisch niet compatibel zijn in combi-
natie met historische materialen (zie bijlage I.1 en I.2).  
 
De hedendaagse bouwpraktijk laat zien dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot het ma-
ken van keuzes betreffende isolatiematerialen. Geconcludeerd wordt dat er in de praktijk veel 
eigenschappen (argumenten), soms onterecht, toegekend worden aan isolatiematerialen. Dit 
zorgt voor veel onduidelijkheid en verwarring. Door middel van de overzichtstabel (tabel 22) is 
getracht een stukje onduidelijkheid weg te nemen. Zo scoren de isolatiematerialen afkomstig uit 
de petrochemische grondstoffen relatief goed op de warmte-isolatie en relatief slecht op de 
vochtregulerende eigenschappen. De isolatiematerialen afkomstig uit de alternatieve grondstof-
fen scoren relatief goed op de vochtregulerende eigenschappen en gemiddeld neutraal op de 
warmte-isolatie. Opgemerkt dient te worden dat er binnen sommige isolatiecategorieën een 
behoorlijke fluctuatie aanwezig is met betrekking tot de prestatie van materiaaleigenschappen. 
 
Niet ieder isolatiemateriaal is geschikt voor iedere toepassing. Bouwfysische en bouwtechnische 
kennis is van belang voor het maken van een goede keuze. Afwegingen die gemaakt dienen te 
worden zijn: het principe van het na-isolatiesysteem, de positie van het constructieonderdeel, 
de positie van het na-isolatiesysteem, de verschijningsvorm van het isolatiemateriaal, de ver-
werking van het isolatiemateriaal op de bouwplaats en de materiaaleigenschappen van het iso-
latiemateriaal (waaronder onder andere de thermohygrische materiaaleigenschappen). 
 
Voor het na-isoleren van bestaande uitwendige scheidingsconstructies kan gekozen worden 
voor drie oplossingen: het na-isoleren aan de buitenzijde van het buitenblad, tussen het binnen- 
en het buitenblad (de spouwconstructie) en aan de binnenzijde van het binnenblad. Vanuit 
bouwfysisch oogpunt gezien is het isoleren aan de buitenzijde de meest wenselijke oplossing in 
tegenstelling tot het cultuurhistorisch oogpunt. Ook het na-isoleren van de spouwconstructie en 
of de binnenzijde van het binnenblad is vanuit bouwfysisch oogpunt niet zonder risico’s. Deze ri-
sico’s worden verder besproken in hoofdstuk vier. 
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De oorspronkelijke functies van herbestemmingsprojecten betreffen meestal de volgende ge-
bruiksfuncties: industriefunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie, woonfunctie en onderwijs-
functie. De nieuwe gebruiksfuncties bestaan voornamelijk uit: een multifunctionele functie, 
woonfuncties, bijeenkomstfunctie, culturele functies en kantoorfunctie. 
 
70% van het bouwtechnische ontwerp (de detaillering) is niet of minder relevant voor de archi-
tectonische uitstraling van een gebouw. Geconcludeerd wordt dat de architectonisch minder re-
levante details vaak één op één overgenomen worden uit vergelijkbare projecten en of referen-
tiedetaillering (SBR, 2006). Dit komt overeen met de enquêteresultaten waarin verondersteld 
wordt dat er veel gedacht wordt vanuit standaardoplossingen (zie bijlage I.1 en I.2). 
 
De uiteindelijke kwaliteit van een detail wordt bepaald door de inbreng van verschillende vak- 
en ontwerpdisciplines die samen het integrale bouwtechnische ontwerp vormen. Het integrale 
ontwerp van een bouwtechnisch detail bestaat uit: de architectuur en vormgeving, de maatvoe-
ring, het materiaalgebruik, het bouwproces (de uitvoering van het bouwsysteem), de bouwre-
gelgeving, de bouwfysica, de constructie en het onderhoud en beheer (SBR, 2006). De hoofddis-
ciplines kunnen gedifferentieerd worden in: de architectuur, de bouwtechniek, de bouwfysica, 
de bouwconstructie en het vastgoed. Uit de enquêteresultaten komt eveneens dat een integrale 
benadering en het beschikken van vakkennis van belang is om tot een uiteindelijk kwalitatief 
eindresultaat te komen (zie bijlage I.1 en I.2).  
 
De veelvoorkomende basisprincipes van het bouwtechnische ontwerp van rijksmonumentaal 
herbestemd erfgoed is onderzocht. De begane grondvloer is vaak voorzien van buitenisolatie op 
basis van een petrochemisch isolatiemateriaal. Gevel- en hellende dakconstructies worden vaak 
voorzien van een dampdicht binnenisolatiesysteem op basis van een minerale grondstof. En 
platdakconstructies worden vaak voorzien van een buitenisolatiesysteem op basis van een pe-
trochemisch isolatiemateriaal. 
 
Schadegevallen bij uitwendige scheidingsconstructie worden vaak veroorzaak door vochtpro-
blemen als gevolg van vochtverplaatsing door de constructie. Vochtproblemen kunnen voort-
komen als gevolg van de aanwezigheid van waterdamp (in gasvorm), zoals: inwendige condensa-
tie en oppervlakte condensatie. Deze schadegevallen worden vaak bouwfysisch opgelost. En als 
gevolg van de aanwezigheid van water (in vloeibare vorm), zoals: vorstschade, zoutschade, op-
trekkend vocht en regenopname en doorslag. Deze schadegevallen worden vaak bouwtechni-
sche opgelost. De enquêteresultaten geven aan dat bouwtechnische schadegevallen vaak voort-
komen uit achterstallig onderhoud of het gebrek aan kennis op de bouwplaats en of op de te-
kentafel. Hierdoor wordt vaak teruggevallen op standaardoplossingen en de daarbij horende de-
taillering laat vaak te wensen over (zie bijlage I.1 en I.2). Bouwfysiche problemen komen meestal 
voort uit toegepaste isolatiemaatregelen en daaruit voortkomende vochtproblemen. De oorzaak 
van het vochtprobleem wordt vaak niet onderzocht, teven is onbekend welke oplossingen op 
lange termijn voldoen en in de toekomst geen problemen (schadegevallen) gaan veroorzaken. 
Onvoldoende kennis en uitvoeringsfouten dragen bij aan instandhoudingsrisico’s (zie bijlage I.1 
en I.2). 
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Deel III Resultaten 
 

Hoofdstuk 4 Resultaten 
 

4.1 Inleiding 
 
De resultaten betreffen de risico’s op inwendige condensatie als gevolg van convectieve lucht-
stromen (infiltratie of exfiltratie) over een eendimensionale (1D) uitwendige scheidingsconstruc-
tie. Het hoofdstuk is onderverdeeld in de paragrafen: gevelconstructies (steensmuur en spouw-
muur) en dakconstructies (hellende en platdakconstructies). 
 
De gevel- en dakdetails zijn beoordeeld in een basissituatie zonder isolatie, een variant met een 
buitenisolatie, indien van toepassing een variant met een spouwisolatie en een variant met een 
binnenisolatie. Het toegepaste isolatiemateriaal is in alle gevallen een isolatiemateriaal met een 
dikte van 0,050 meter, een λ-waarde van 0,040 W/m·K en een μ-waarde van 1,5. Indien er een 
dampremmende laag is aangebracht heeft deze een μ·d-waarde van 10,0 m. De effectenstudies 
zijn uitgevoerd bij de veelvoorkomende opbouwconstructies. De veelvoorkomende opbouwcon-
structies zijn voortgekomen uit de onderzochte bouwtechnische details (zie hoofdstuk 3.6).  
 
De resultaten zijn opgedeeld in het risico op inwendige condensatie op het gebied van winter-
condensatie plus accumulatie (jaarlijks), wintercondensatie (wekelijks) en zomercondensatie 
(wekelijks). De resultaten zijn weergegeven bij een luchtdichtheidscategorie kenmerkend voor 
herbestemmen. Bij de winterse situaties is uitgegaan van een exfiltrerende luchtstroom (van 
binnen naar buiten) en bij de zomerse situaties is uitgegaan van een infiltrerende luchtstroom 
(van buiten naar binnen). 
 

 

4.2 Gevelconstructies 
 
De resultaten zijn weergegeven in de overzichtstabellen op de volgende pagina’s. Ook zijn de re-
sultaten van de effectenstudie te zien. Voor overige resultaten zie bijlage III.1-A (steensmuur-
constructie ), III.1-B (spouwmuurconstructie) en III.1-C (resultatenoverzicht). 
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4.2.1 Overzichtstabellen 
 
Steensmuurconstructie (zie bijlage
 
Tabel 34: Overzichtstabel conclusies

 

Wintercondensatie 
Steensmuur 
 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
Omschrijving 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
1 - Isolatiemateriaal 

2 - Metselwerk 

3 - Stuclaag 

4 - Isolatiemateriaal 

5 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een exfiltrerende
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ie bijlage III.1-A en III.1-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies wintercondensatie STEENSMUUR 

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Binnenisolatie
 
Buiten

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

  

HENS 1-2 HENS 3-4 
‘droog’ ‘vochtig’ 

  

  

  
  

 

  
Optredende wintercondensatie? B

  

0,021 m n.v.t. 

  

2 - Metselwerk n.v.t. 

  
n.v.t. NEE 

JA NEE 
NEE NEE 
n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. 

  

Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

exfiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen
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Binnenisolatie  

Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

HENS 1-2 
‘droog’ 

 

 

 
 

 
B) C) 

 

0,042 m 

 

2 - Metselwerk 

 
n.v.t. 

JA 
JA 
JA 

NEE 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed

 

Steensmuurconstructie (zie bijlage
 

Tabel 35: Overzichtstabel conclusies 
 

Zomercondensatie 
Steensmuur 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
 

1 - Isolatiemateriaal 

2 - Metselwerk 

3 - Stuclaag 

4 - Isolatiemateriaal 

5 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een infiltrerende
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ie bijlage III.1-A en III.1-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies zomercondensatie STEENSMUUR 

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Binnenisolatie
 
Buiten

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

  
18°C/ 50% 24°C/ 50% 

  

  

  
  

 

 
Optredende zomercondensatie? B)

  

0,168 m 0,050 m 

  

2 - Metselwerk 1 - Isolatiemat. 

  
  

n.v.t. JA 
JA JA 

NEE NEE 
n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. 

  

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

infiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen
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Binnenisolatie  

Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

22°C/ 50% 
 

 

 
 

B) C) 
 

0,270 m 

 

4 - Isolatiemat. 

 
 

n.v.t. 
NEE 
NEE 
JA 
JA 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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Spouwmuurconstructie (zie bijlage
 
Tabel 36: Overzichtstabel conclusies 

 

Wintercondensatie 
Spouwmuur 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
Omschrijving 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
1 - Isolatiemateriaal 

2 - Metselwerk 

3 - Luchtspouw/ isolatie 

4 - Metselwerk 

5 - Stuclaag 

6 - Isolatiemateriaal 

7 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat 
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een exfiltrerende
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ie bijlage III.1-B en III.1-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies wintercondensatie SPOUWMUUR 

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Spouwisolatie 
 

Buiten 

 

 
 

Binnen

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

   

HENS 1-2 HENS 3-4 HENS 1-2 
‘droog’ ‘vochtig’ ‘droog’ 

   

   

   
   

 

 
Optredende wintercondensatie? B)

   

0,033 m n.v.t. 0,044 m 

   

2 - Metselwerk n.v.t. 2 - Metselwerk

   
n.v.t. NEE n.v.t. 

JA NEE JA 
JA NEE JA 
JA NEE nee 

NEE NEE nee 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

   

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

exfiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen
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Binnen 

Binnenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

HENS 1-2 
‘droog’ 

 

 

 
 

B) C) 
 

0,044 m 

 

Metselwerk 2- Metselwerk 

 
n.v.t. 

JA 
JA 
JA 
JA 
JA 

NEE 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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Spouwmuurconstructie (zie bijlage
 
Tabel 37: Overzichtstabel conclusies 

 

Zomercondensatie 
Spouwmuur 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
1 - Isolatiemateriaal 

2 - Metselwerk 

3 - Luchtspouw/ isolatie 

4 - Metselwerk 

5 - Stuclaag 

6 - Isolatiemateriaal 

7 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een infiltrerende

 
  

onumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 4 Resultaten

ie bijlage III.1-B en III.1-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies zomercondensatie SPOUWMUUR 

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Spouwisolatie 
 

Buiten 

 

 
 

Binnen

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

   

18°C/ 50% 22°C/ 50% 20°C/ 50% 
   

   

   
   

 

 
Optredende zomercondensatie? B)

   

0,160 m 0,050 m 0,204 m 

   

3 - Luchtspouw 1 - Isolatiemat. 4 - Metselwerk

   
n.v.t. JA n.v.t. 
NEE JA NEE 
JA JA JA 
JA JA JA 

nee NEE NEE 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

   

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

infiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen
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Binnen 

Binnenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

20°C/ 50% 
 

 

 
 

B) C) 
 

0,330 m 

 

Metselwerk 6 - Isolatiemat. 

 
n.v.t. 
NEE 
NEE 
NEE 
NEE 
JA 
JA 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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4.2.2 Effectenstudie 
 
Steensmuurconstructie + Binnenisolatie 
 
Tabel 38: Effectenstudie op basis van diffusie (k=0) steensmuur BINNENISOLATIE 

 

λ isolatiemateriaal 
[W/(m·K)] 

 

μ isolatiemateriaal 
[-] 

μ dampremmende folie 
[-] 

Resultaat 
[wintercondensatie] 

Resultaat 
[zomercondensatie] 

     
0,040 1,5 50.000 BASIS BASIS 

     

     

0,020 1,5 50.000 - - 
     

0,080 1,5 50.000 + + 
     

     

0,040 100,0 50.000 + + 

     

0,040 250,0 50.000 + + 

     

     

0,020 100,0 50.000 - + 

     

0,080 100,0 50.000 + + 

     

     

0,040 1,5 25.000 - + 

     

0,040 1,5 100.000 + - 

     

     
+ Positief effect - Negatief effect 

 
Let op: De bovenstaande positieve en negatieve effecten zijn alleen van toepassing wanneer er 
volledig luchtdicht (k=0) gebouwd wordt. Dit betekent dat er alleen vochttransport mogelijk is 
op basis van diffusie en niet op basis van convectie. De effecten zijn verwaarloosbaar wanneer 
er convectief vochttransport mogelijk is.  
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4.2.3 Conclusies 
 

Wintercondensatie steensmuurconstructie 
 

Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat een relatief ‘vochtig’ binnenklimaat gedurende de winterperiode 
HENS 3-4 (T=20°C en RV=48,7%) alleen acceptabel is wanneer er buitenisolatie wordt toegepast. 
Tevens is er bij het toepassen van buitenisolatie geen risico op inwendige condensatie bij een 
binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0%. Wanneer er binnenisolatie 
wordt toegepast betreft het acceptabele binnenklimaat een relatief ‘droog’ binnenklimaat HENS 
1-2 (T=20°C en RV=19,9%) acceptabel voor steenachtige constructies. 
 
Binnenisolatie 

 

Bij een binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0% resulteert dit tot 
inwendige condensatie in: het metselwerk (maximale condensatie), de stuclaag en het isolatie-
materiaal. Opgemerkt dient te worden dat het hier alleen gaat om inwendige condensatie als 
gevolg van een exfiltrerende luchtstroom (diffusie en convectie, luchtdichtheidscategorie ken-
merkend voor herbestemmen)! Wanneer alleen diffusie een bijdrage levert voldoen alle op-
bouwconstructies. 
 
 
Wintercondensatie spouwmuurconstructie 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat een relatief ‘vochtig’ binnenklimaat gedurende de winterperiode 
HENS 3-4 (T=20°C en RV=48,7%) alleen acceptabel is wanneer er buitenisolatie wordt toegepast. 
Tevens is er bij het toepassen van buitenisolatie geen risico op inwendige condensatie bij een 
binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0%. Wanneer er binnenisolatie 
of spouwisolatie wordt toegepast betreft het acceptabele binnenklimaat een relatief ‘droog’ 
binnenklimaat HENS 1-2 (T=20°C en RV=19,9%) acceptabel voor steenachtige constructies. 
 
Binnenisolatie 

 

Bij een binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0% resulteert dit tot 
inwendige condensatie in: het metselwerk (maximale condensatie), de luchtspouw, de stuclaag 
en het isolatiemateriaal. Opgemerkt dient te worden dat het hier alleen gaat om inwendige 
condensatie als gevolg van een exfiltrerende luchtstroom (diffusie en convectie, luchtdicht-
heidscategorie kenmerkend voor herbestemmen)! Wanneer alleen diffusie een bijdrage levert 
voldoen alle opbouwconstructies. 
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Zomercondensatie steensmuurconstructie 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat de laagste binnentemperatuur (>18°C) bij een relatieve vochtigheid 
van 50,0% toegepast kan worden bij de basissituatie. Opgemerkt dient te worden dat de bin-
nenoppervlaktetemperatuur aanzienlijk hoger ligt dan de temperatuur van het binnenklimaat. 
Bij het toepassen van buitenisolatie is een binnentemperatuur >24°C acceptabel. 
 
Binnenisolatie 

 

Wanneer er binnenisolatie toegepast wordt betreft het acceptabele binnenklimaat een binnen-
temperatuur >22°C bij een relatieve vochtigheid van 50,0%. Bij een binnentemperatuur van 20°C 
en een relatieve vochtigheid van 50,0%, over een langere periode (langer dan een week), kan dit 
resulteren tot inwendige condensatie in het isolatiemateriaal en de dampremmende laag 
(maximale inwendige condensatie) (de binnenzijde van de constructie). 
 
 
Zomercondensatie spouwmuurconstructie 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat de laagste binnentemperatuur (>18°C) bij een relatieve vochtigheid 
van 50,0% toegepast kan worden bij de basissituatie. Opgemerkt dient te worden dat de bin-
nenoppervlaktetemperatuur aanzienlijk hoger ligt dan de temperatuur van het binnenklimaat. 
Bij het toepassen van buitenisolatie is een binnentemperatuur >22°C acceptabel. 
 
Binnenisolatie 

 

Wanneer er binnenisolatie toegepast wordt betreft het acceptabele binnenklimaat een binnen-
temperatuur >20°C bij een relatieve vochtigheid van 50,0%. Bij een binnentemperatuur van 20°C 
en een relatieve vochtigheid van 50,0%, over een langere periode (langer dan een week), resul-
teert dit tot inwendige condensatie in het isolatiemateriaal (maximale inwendige condensatie) 
en de dampremmende laag (de binnenzijde van de constructie). 
 

 

4.3 Dakconstructies 
 
De resultaten zijn weergegeven in de overzichtstabellen op de volgende pagina’s. Ook zijn de re-
sultaten van de effectenstudie te zien. Voor overige resultaten zie bijlage III.2-A (hellende dak-
constructie), III.2-B (platdakconstructie) en III.1-C (resultatenoverzicht). 
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4.3.1 Overzichtstabellen 
 

Hellende dakconstructie(zie bijlage
 
Tabel 39: Overzichtstabel conclusies

 

Wintercondensatie 
Hellende dakconstr. 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
Omschrijving 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
1 - Isolatiemateriaal 

2 - Dampremmende laag 

3 - Dakbeschot 

4 - Isolatiemateriaal 

5 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een exfiltrerende

  

onumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 4 Resultaten

zie bijlage III.2-A en III.2-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies wintercondensatie HELLENDE DAKCONSTRUCTIE

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Binnenisolatie
 
Buiten

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

  

HENS 1-2 Hens 3-4 
‘droog’ ‘vochtig’ 

  

  

  
  

  

  
Optredende wintercondensatie? B)

  

0,018 m n.v.t. 

  

3 - Dakbeschot n.v.t. 

  
n.v.t. NEE 
n.v.t. NEE 

JA NEE 
n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. 

  

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

exfiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen

Hoofdstuk 4 Resultaten 
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HELLENDE DAKCONSTRUCTIE 

Binnenisolatie  

Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

HENS 1-2 
‘droog’ 

 

 

 
 

 

 
B) C) 

 

0,018 m 

 

3 - dakbeschot 

 
n.v.t. 
n.v.t. 

JA 
JA 

NEE 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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Hellende dakconstructie(zie bijlage
 
Tabel 40: Overzichtstabel conclusies 
 

Zomercondensatie 
Hellende dakconstr. 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
 

1 - Isolatiemateriaal 

2 - Dampremmende laag 

3 - Dakbeschot 

4 - Isolatiemateriaal 

5 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een infiltrerende

 
  

onumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 4 Resultaten

zie bijlage III.2-A en III.2-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies zomercondensatie HELLENDE DAKCONSTRUCTIE

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Binnenisolatie
 
Buiten

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

  
18°C/ 50% 24°C/ 50% 

  

  

  
  

  

  
Optredende zomercondensatie? B)

  

n.v.t. 0,050 m 

  

n.v.t. 
2 - Dampremmende 

laag 
5 -

  
  

n.v.t. JA 
n.v.t. JA 
NEE JA 
n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. 

  

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

infiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen

Hoofdstuk 4 Resultaten 
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HELLENDE DAKCONSTRUCTIE 

Binnenisolatie  

Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

22°C/ 50% 
 

 

 
 

 

 
B) C) 

 

0,070 m 

 
- Dampremmende 

laag 
 
 

n.v.t. 
n.v.t. 
NEE 
JA 
JA 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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Platdakconstructie(zie bijlage
 
Tabel 41: Overzichtstabel conclusies

 

Wintercondensatie 
Platdakconstructie 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
Omschrijving 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
1 - Bitumen (tweelaags) 

2 - Isolatiemateriaal 

3 - Dampremmende laag 

4 - Dakbeschot 

5 - Isolatiemateriaal 

6 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een exfiltrerende

 
  

onumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 4 Resultaten

zie bijlage III.2-B en III.2-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies wintercondensatie PLATDAKCONSTRUCTIE

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Binnenisolatie
 
Buiten

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

  

HENS 1-2 HENS 1-2 
‘droog’ ‘droog’ 

  

  

  
  

  

  
Optredende wintercondensatie? B)

  

0,024 m 0,001 m 

  

4 - Dakbeschot 
1 - Bitumen 
 (tweelaags) 

  
JA JA 

n.v.t. JA 
n.v.t. NEE 

JA NEE 
n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. 

  

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

exfiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen

Hoofdstuk 4 Resultaten 
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PLATDAKCONSTRUCTIE 

Binnenisolatie  

Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

HENS 1-2 
‘droog’ 

 

 

 
 

 

 
B) C) 

 

0,001 m 

 
1 - Bitumen 
 (tweelaags) 

 
JA 

n.v.t. 
n.v.t. 

JA 
JA 

NEE 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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Platdakconstructie(zie bijlage
 
Tabel 42: Overzichtstabel conclusies 
 

Zomercondensatie 
Platdakconstructie 
 

 

 
 
 

Binnenklimaatklasse 
 
Houtachtige constr. 

Steenachtige constr. 

 

 

 
 
 
Positie maximale in-
wendige condensatie 

 
Laag maximale inwen-
dige condensatie 
 
1 - Bitumen (tweelaags) 

2 - Isolatiemateriaal 

3 - Dampremmende laag 

4 - Dakbeschot 

5 - Isolatiemateriaal 

6 - Dampremmende laag 

 

 
A) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (T
B) Jaarlijkse periode; Buitenklimaat
C) Uitgaande van een infiltrerende

 
  

onumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 4 Resultaten

zie bijlage III.2-B en III.2-C voor overige resultaten). 

: Overzichtstabel conclusies zomercondensatie PLATDAKCONSTRUCTIE

BASIS 
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

 

Buitenisolatie  
 
Buiten 

 

 
 

Binnen 

Binnenisolatie
 
Buiten

 
Acceptabele binnenklimaatklasse A

  
18°C/ 50% 20°C/ 50% 

  

  

  
  

  

  
Optredende zomercondensatie? B)

  

0,005 m 0,056 m 

  
1 - Bitumen  
(tweelaags) 

3 - Dampremmende 
laag 

6 -

  
NEE NEE 
n.v.t. JA 
n.v.t. JA 
NEE JA 
n.v.t. n.v.t. 
n.v.t. n.v.t. 

  

Jaarlijkse periode; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (wisselend)

; Buitenklimaat wintercondensatie (Te -10 °C / RVe 80%), binnenklimaat (Ti 20 °C / RV

infiltrerende luchtvolumestroom van 1·10
-4

 m
3
/(m

2
·s)@1Pa kenmerkend bij herbestemmen

Hoofdstuk 4 Resultaten 
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PLATDAKCONSTRUCTIE 

Binnenisolatie  

Buiten 

 

 
 

Binnen 

A) C) 
 

22°C/ 50% 
 

 

 
 

 

 
B) C) 

 

0,076 m 

 
- Dampremmende 

laag 
 

NEE 
n.v.t. 
n.v.t. 
NEE 
JA 
JA 
 

wisselend)  

20 °C / RVi 50%) 

kenmerkend bij herbestemmen 
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4.3.2 Effectenstudie 
 
Hellende dakconstructie + Binnenisolatie 
 
Tabel 43: Effectenstudie op basis van diffusie (k=0) hellende dakconstructie BINNENISOLATIE 

 

λ isolatiemateriaal 
[W/(m·K)] 

 

μ isolatiemateriaal 
[-] 

μ dampremmende folie 
[-] 

Resultaat 
[wintercondensatie] 

Resultaat 
[zomercondensatie] 

     
0,040 1,5 50.000 BASIS BASIS 

     

     

0,020 1,5 50.000 - - 
     

0,080 1,5 50.000 + + 
     

     

0,040 100,0 50.000 - - 

     

0,040 250,0 50.000 - - 

     

     

0,020 100,0 50.000 - + 

     

0,080 100,0 50.000 - + 

     

     

0,040 1,5 25.000 - + 

     

0,040 1,5 100.000 - - 

     

     
+ Positief effect - Negatief effect 

 
Let op: De bovenstaande positieve en negatieve effecten zijn alleen van toepassing wanneer er 
volledig luchtdicht (k=0) gebouwd wordt. Dit betekent dat er alleen vochttransport mogelijk is 
op basis van diffusie en niet op basis van convectie. De effecten zijn verwaarloosbaar wanneer 
er convectief vochttransport mogelijk is.  
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Platdakconstructie + Buitenisolatie 
 
Tabel 44: Effectenstudie op basis van diffusie (k=0) platdakconstructie BUITENISOLATIE 

 

λ isolatiemateriaal 
[W/(m·K)] 

 

μ isolatiemateriaal 
[-] 

μ dampremmende folie 
[-] 

Resultaat 
[wintercondensatie] 

Resultaat 
[zomercondensatie] 

     
0,040 1,5 50.000 BASIS BASIS 

     

     

0,020 1,5 50.000 - - 
     

0,080 1,5 50.000 + + 
     

     

0,040 100,0 50.000 + + 

     

0,040 250,0 50.000 + + 

     

     

0,020 100,0 50.000 + - 

     

0,080 100,0 50.000 + + 

     

     

0,040 1,5 25.000 - + 

     

0,040 1,5 100.000 + - 

     

     
+ Positief effect - Negatief effect 

 
Let op: De bovenstaande positieve en negatieve effecten zijn alleen van toepassing wanneer er 
volledig luchtdicht (k=0) gebouwd wordt. Dit betekent dat er alleen vochttransport mogelijk is 
op basis van diffusie en niet op basis van convectie. De effecten zijn verwaarloosbaar wanneer 
er convectief vochttransport mogelijk is.  
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4.3.3 Conclusies 
 
Wintercondensatie jaarlijkse situatie Hellende dakconstructies 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat een relatief ‘vochtig’ binnenklimaat gedurende de winterperiode 
HENS 3-4 (T=20°C en RV=48,7%) alleen acceptabel is wanneer er buitenisolatie wordt toegepast. 
Tevens is er bij het toepassen van buitenisolatie geen risico op inwendige condensatie bij een 
binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0%. Wanneer er binnenisolatie 
wordt toegepast betreft het acceptabele binnenklimaat een relatief ‘droog’ binnenklimaat HENS 
1-2 (T=20°C en RV=19,9%). 
 
Binnenisolatie 

 

Bij een binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0% resulteert dit tot 
inwendige condensatie in: het dakbeschot (maximale inwendige condensatie) en het isolatiema-
teriaal (de buitenzijde van de constructie). Deze situatie komt overeen met de basissituatie. Op-
gemerkt dient te worden dat het hier alleen gaat om inwendige condensatie als gevolg van een 
exfiltrerende luchtstroom (diffusie en convectie)! Wanneer alleen diffusie een bijdrage levert 
voldoet de binnenisolatie variant wel en de basissituatie niet. 
 
 
Wintercondensatie jaarlijkse situatie platdakconstructies 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat zowel bij de basissituatie, als bij buitenisolatie en binnenisolatie een 
relatief ‘droog’ binnenklimaat gedurende de winterperiode HENS 1-2 (T=20°C en RV=19,9%) ac-
ceptabel is voor steenachtige constructies.  
 
Binnenisolatie 

 

Bij een binnentemperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid van 50,0% resulteert dit tot 
inwendige condensatie in: het bitumen (maximale inwendige condensatie), het dakbeschot en 
het isolatiemateriaal (de buitenzijde van de constructie). Opgemerkt dient te worden dat het 
hier alleen gaat om inwendige condensatie als gevolg van een exfiltrerende luchtstroom (diffusie 
en convectie)! Wanneer alleen diffusie een bijdrage levert voldoen de buiten- en binnenisolatie 
variant wel en de basissituatie niet! 
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Zomercondensatie wekelijkse situatie hellende dakconstructies 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat de laagste binnentemperatuur (>18°C) bij een relatieve vochtigheid 
van 50,0% toegepast kan worden bij de basissituatie. Opgemerkt dient te worden dat de bin-
nenoppervlaktetemperatuur aanzienlijk hoger ligt dan de temperatuur van het binnenklimaat. 
Bij het toepassen van buitenisolatie is een binnentemperatuur >24°C acceptabel. 
 
Binnenisolatie 

 

 Wanneer er binnenisolatie toegepast wordt betreft het acceptabele binnenklimaat een binnen-
temperatuur >22°C bij een relatieve vochtigheid van 50,0%. Bij een binnentemperatuur van 20°C 
en een relatieve vochtigheid van 50,0%, over een langere periode (langer dan een week), kan dit 
resulteren tot inwendige condensatie in het isolatiemateriaal en de dampremmende laag 
(maximale inwendige condensatie) (de binnenzijde van de constructie). 
 
 
Zomercondensatie wekelijkse situatie platdakconstructies 
 
Opbouwconstructies 

 

De resultaten laten zien dat de laagste binnentemperatuur (>18°C) bij een relatieve vochtigheid 
van 50,0% toegepast kan worden bij de basissituatie. Opgemerkt dient te worden dat de bin-
nenoppervlaktetemperatuur aanzienlijk hoger ligt dan de temperatuur van het binnenklimaat. 
Bij het toepassen van buitenisolatie is een binnentemperatuur >20°C acceptabel. 
 
Binnenisolatie 

 

Wanneer er binnenisolatie toegepast wordt betreft het acceptabele binnenklimaat een binnen-
temperatuur >22°C bij een relatieve vochtigheid van 50,0%. Bij een binnentemperatuur van 20°C 
en een relatieve vochtigheid van 50,0%, over een langere periode (langer dan een week), kan dit 
resulteren tot inwendige condensatie in het isolatiemateriaal en de dampremmende laag 
(maximale inwendige condensatie) (de binnenzijde van de constructie). 
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4.4 Conclusies 
 
Wanneer de na-isolatie opbouwconstructies ‘volledig’ luchtdicht (k=0) zijn uitgevoerd (allen dif-
fusie) voldoen zij allen bij een relatief ‘vochtig’ binnenklimaat (HENS 3-4). In de dagelijkse bouw-
praktijk is het ‘volledig’ luchtdicht bouwen, bij het na-isoleren van historische (monumentale) 
gebouwen aan de binnenzijde, echter een utopie. Als gevolg van de aanwezigheid van convec-
tieve luchtstromen is er een lagere binnenklimaatklasse, een relatief ‘droog’ binnenklimaat 
(HENS 1-2), acceptabel om inwendige condensatie te voorkomen. Het gevolg is echter dat onder 
invloed van een te vochtig binnenklimaat het risico op inwendige condensatie ten gevolge van 
convectieve luchtstromen toeneemt. Bij het toenemen van (langdurige) inwendige condensatie 
kunnen schades (instandhoudingsrisico) ontstaan. Opgemerkt dient te worden dat deze schades 
vaak pas zichtbaar worden wanneer het vaak al te laat is. 
 
De minste risico’s, voor gevel- en dakconstructies, treden op bij het na-isoleren aan de buitenzij-
de, dit heeft bouwfysisch gezien, onder ander daarom, de voorkeur. Het (na-)isoleren van plat-
dakconstructies is per definitie risicovol, dit wordt veroorzaakt door de ongewenste dampdichte 
laag aan de buitenzijde van de constructie. Het aan de binnenzijde na-isoleren van een construc-
tie geeft het meeste risico op inwendige condensatie. Het aan de binnenzijde na-isoleren van 
uitwendige scheidingsconstructies is daarom alleen acceptabel wanneer een bepaalde lucht-
dichtheid gegarandeerd kan worden. Deze is per definitie lager dan de in dit onderzoek gehan-
teerde luchtdichtheidscategorie voor herbestemmen (1·10-4 m3/(m2·s)). Wanneer er gekozen 
wordt voor het aan de binnenzijde na-isoleren moet eerder gedacht worden aan een toelaatba-
re luchtvolumestroom tussen de 1·10-6 m3/(m2·s) (luchtdichtheidscategorie passief bouwen) en 
1·10-5 m3/(m2·s) (luchtdichtheidscategorie nieuwbouw). 
 
De effectenstudie van het aan de binnenzijde na-isoleren van de gevelconstructies en hellende 
dakconstructie laten zien dat een hogere warmtegeleidingscoëfficiënt (een lagere warmte-
isolatie) van het isolatiemateriaal en een hoger dampdiffusieweerstandsgetal (een dampdichter 
materiaal) een positief effect heeft (een lager risico) op winter- en zomercondensatie. Zo laten 
de diffusie resultaten zien dat er geen risico op inwendige condensatie aanwezig is gedurende 
de winter, dit is echter wel het geval wanneer de warmtegeleidingscoëfficiënt gehalveerd wordt. 
Ook laat de effectenstudie zien dat het halveren van het dampdiffusieweerstandsgetal van de 
dampremmende laag een positief effect heeft in de zomer en een negatief effect in de winter. 
Het omgekeerde is waar wanneer het dampdiffusieweerstandsgetal verdubbeld wordt.  
 
Let op: De bovenstaande positieve en negatieve effecten zijn alleen van toepassing wanneer er 
volledig luchtdicht (k=0) gebouwd wordt. Dit betekent dat er alleen waterdamptransport moge-
lijk is op basis van diffusie en niet op basis van convectie. Door de bijdrage aan inwendige con-
densatie als gevolg van convectief waterdamptransport zijn de positieve en negatieve effecten 
verwaarloosbaar wanneer er een luchtvolumestroom aanwezig is. Zo bedraagt de verhouding 
tussen de bijdrage aan diffusie en convectie bij het na-isoleren van een gevelconstructie onge-
veer 1/15 en bij het na-isoleren van een platdakconstructie aan de buitenzijde ongeveer 1/60. 
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Door het toevoegen van warmte-isolatie aan de binnen- of buitenzijde zullen de energetische 
prestaties toenemen (lagere stookkosten). Ook draagt het na-isoleren bij aan het verhogen van 
de binnenoppervlaktetemperatuur (f-factor), waardoor het risico op oppervlakte condensatie 
afneemt of geëlimineerd wordt. Let op: Wel kan het risico op oppervlaktecondensatie toenemen 
bij gecreëerde koudebruggen door het aan de binnenzijde na-isoleren van de opbouwconstruc-
tie. Wanneer men er voor kiest om de gevelconstructies aan de binnenzijde na te isoleren heeft 
dit een negatief effect op het warmteaccumulerend vermogen van de opbouwconstructie. Ook 
wordt het naar binnen toe drogen van de opbouwconstructie belemmerd. 
 
Conclusie is dat men tegenwoordig (anno 2013) zoveel mogelijk wil isoleren om energetische 
winsten (lagere stookkosten) te behalen. Het gevolg is dat men aanzienlijke isolatiepakketten wil 
toevoegen aan de binnenzijde van historische uitwendige scheidingsconstructies. Opgemerkt 
dient te worden dat het risico op inwendige condensatie echter toeneemt als gevolg van con-
vectieve exfiltrerende luchtvolumestromen bij het na-isoleren aan de binnenzijde. Zeker wan-
neer het gaat om aanzienlijke isolatiepakketten. 
 



Bouwfysica van Historisch (Monumentaal) Erfgoed   Hoofdstuk 5 Discussie en Conclusie 

 
 

Pagina 139 
 

Deel IV Discussie en conclusie & aanbevelingen en afsluiting 
 

Hoofdstuk 5 Discussie en conclusie 
 

5.1 Discussie 
 
Luchtdichtheid en de luchtweerstand 

 
In een onderzoek van Janssens (Janssens & Dobbels, 2005) wordt geconcludeerd dat de conden-
satiehoeveelheden sterk afhankelijk zijn van de locatie van de luchtlekken. Geconcludeerd wordt 
dat bij geconcentreerde luchtlekkages, met een relatief korte stromingsweg, kleinere condensa-
tiehoeveelheden optreden in vergelijking met luchtlekkages over een langere stromingsweg. De 
verschillen kunnen een factor 4 à 5 kleiner zijn bij hetzelfde luchtdebiet. Hoe langer de stro-
mingsweg door de constructie, hoe sterker de lucht afkoelt, hoe groter de condensatie. Opge-
merkt dient te worden dat een langere stromingsweg ook meer luchtweerstand oplevert en uit-
eindelijk zal resulteren in een lagere luchtvolumestroom. Hoe langer de stromingsweg door de 
constructie, hoe lager de luchtvolumestroom, hoe lager de condensatie. Wanneer de weerstand 
voldoende hoog is zal dit resulteren in een afname in de luchtvolumestroom en de hoeveelheid 
condensatie over een langere stromingsweg ten opzichte van de kortere stromingsweg. 
 
 
Standaardoplossingen na-isolatiesystemen 

 
De enquêteresultaten maar ook de casusprojecten van het Nationaal Programma Herbestem-
ming (NPH) laten zien dat er relatief veel gedacht wordt in standaardoplossingen. Naar aanlei-
ding van het verrichte onderzoek kan geconcludeerd worden dat dit ook het geval is (De veel 
voorkomende basisprincipes hoeven dus niet per definitie statistisch representatief te zijn, wel 
indicatief). Het merendeel van de na-isolatiesystemen bestaat uit dampdichte binnenisolatiesys-
temen met een minerale wol als isolatiemateriaal en een dampremmende laag. Ook geven de 
respondenten aan dat bouwfysische problemen meestal voortkomen uit toegepaste isolatie-
maatregelen. Onvoldoende kennis en uitvoeringsfouten dragen hier volgens de respondenten 
aan bij. 
 
 
Diffusie versus convectieverhoudingen inwendige condensatie 

 
De bijdrage aan inwendige condensatie als gevolg van convectie kan vele malen hoger zijn dan 
die van dampdiffusie. Uiteraard is dit afhankelijk van de exfiltrerende of infiltrerende luchtvolu-
mestroom. In lichte constructies met een kleine luchtvolumestroom kan het damptransport 
door dampdiffusie kleiner zijn (1/10) in vergelijking tot convectie (Wuyts, 2008). Andere bron-
nen geven aan de hoeveelheid waterdamp die door diffusie binnendringt, meestal zeer klein is 
(1/100) ten opzichte van de hoeveelheid door convectie (Adviesburo Nieman & AaCe-Advies, 
2008).  
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De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de bijdrage door convectie inderdaad vele malen 
groter is dan die van dampdiffusie. Zo bedraagt de verhouding tussen de bijdrage aan diffusie en 
convectie bij het na-isoleren van een gevelconstructie ongeveer 1/15 en bij het na-isoleren van 
een platdakconstructie aan de buitenzijde ongeveer 1/60. Opgemerkt dient te worden dat er 
ook alleen een bijdrage aan inwendige condensatie kan zijn als gevolg van convectie (exclusief 
dampdiffusie). Zo kunnen veronderstelde veilige opbouwconstructies, juist onder invloed van 
convectieve luchtvolumestromen inwendige condensatie veroorzaken. ‘Een gebrek aan lucht-
dichtheid tast bijna alle andere hygrothermische prestaties aan en heeft nare consequenties 
voor de akoestische prestatie, de brandweerstand, het thermische comfort (tocht) en het ener-
gieverbruik (Hens, 2011)’. 
 
 
Luchtdoorlatendheid van bouwmaterialen 

 
Over de (homogene) luchtdoorlatendheid van materialen en opbouwconstructies is niet veel 
gepubliceerd. Eerder verricht onderzoek door Uittenbosch geeft aan dat ‘het zinvol zou zijn om 
de luchtdoorlatendheid van veel materialen en constructies met bijbehorende uitvoeringswijzen 
te meten en te documenteren. Als uitgangspunt zal een database gemaakt kunnen worden met 
daarin verschillende classificeringen aan de hand van de uitvoeringswijze’(Uittenbosch, 2012). 
De meetwaarde van de luchtpermeantie van verschillende bouwmaterialen zijn weergeven door 
Hens. Opgemerkt wordt dat er geen officiële tabellen bestaan met rekenwaarden (Hens, 2011). 
De luchtpermeabiliteit van materiaallagen is sterk afhankelijk van uitvoerings- en bevestigings-
methodes (Janssens & Dobbels, 2005). 
 
Conclusie is dat de luchtpermeantie van een houtskeletbouw opbouwconstructie ongeveer ge-
lijk is aan de meest luchtdichte laag. Wanneer een opbouwconstructie luchtdicht gemaakt moet 
worden dient een luchtscherm aan de warme zijde van het isolatiemateriaal gemonteerd te 
worden met een luchtpermeabiliteit < 1·10-7 kg/m2·s·Pa (Hens, 2011). Deze waarde is bijvoor-
beeld aanzienlijk kleiner dan die van baksteen (a= ±3,5·10-5), minerale wol (a= ±2,5·10-5) of gips-
karton (a= ±3,1·10-5). Geconcludeerd kan worden dat de uiteindelijke luchtweerstand van een 
opbouwconstructie ongeveer gelijk is aan de hoogste luchtweerstand van één van de materiaal-
lagen binnen de opbouwconstructie.  
 
Een benadering (aanname) voor de uiteindelijke gemiddelde luchtpermeantie van een opbouw-
constructie, als gevolg van individuele opeenvolgende materiaallagen met eigen luchtpermean-
ties, is er nog niet. Het Canadese Bouwbesluit stelt dat de acceptabele luchtpermeantie van een 
opbouwconstructie tussen de 6,7·10-7 kg/m2·s·Pa en de 2,7·10-6 kg/m2·s·Pa moet liggen (de toe-
gestane grenswaarde is afhankelijk van de waterdamp permeabiliteit). Volgens onderzoek van 
Janssens kunnen luchtpermeanties tussen de 2,5·10-6 (of 1·10-5 bij een luchtdrukverschil van 4 
Pa) kg/m2·s·Pa en 2,5·10-5 (of 1·10-4 bij een luchtdrukverschil van 4 Pa) kg/m2·s·Pa beschouwd 
worden als typisch en best haalbare luchtpermeanties in lichte bouwconstructie met inwendig 
luchtscherm in de bestaande bouwpraktijk (Janssens & Dobbels, 2005). 
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5.2 Conclusie 
 
De conclusies zijn ingedeeld naar de vier deelvragen van het onderzoek (zie hoofdstuk 1.6). Uit-
eindelijk wordt de gestelde onderzoeksvraag (hoofdvraag) beantwoord. 
 
 
Professionals in de dagelijkse beroepspraktijk 

 
De praktische relevantie van het onderzoek is onder andere gewaarborgd door de gehouden 
enquête onder professionals in de dagelijkse beroepspraktijk. De niet limitatieve conclusies van 
de enquêteresultaten zijn weergegeven aan het begin van ieder hoofdstuk maar ook in de bijla-
ge (zie bijlage I.2 en I.3). De respondenten geven aan dat het verrichte onderzoek een bijdrage 
kan leveren door middel van: het onder de aandacht brengen van het probleem (bekendheid 
geven aan de problematiek, zodat de waarde ingeschat kan worden); het aantonen van het be-
lang van het leveren van kwaliteit (in de voorbereiding, uitvoering en gebruik); het opdoen van 
kennis en inzichten (door middel van een eenvoudig overzicht van de prestatiekwaliteiten) en; 
het leren van de fouten die gemaakt zijn bij eerder uitgevoerde herbestemmingsprojecten (het 
evalueren van oplossingen). Kernwoorden zijn: aandacht, belang, kwaliteit, kennis en inzichten 
en het leren van fouten die gemaakt zijn. 
 
 
Thermohygrische materiaaleigenschappen 

 
In de praktijk bestaan onduidelijkheden over isolatiemateriaaleigenschappen. Zo worden ther-
mohygrische materiaaleigenschappen soms terecht of onterecht toegekend aan isolatiemateria-
len. Niet ieder isolatiemateriaal is geschikt voor iedere toepassing. Bouwfysische en bouwtech-
nische kennis is van belang voor het maken van een goede gefundeerde keuze. Afwegingen die 
gemaakt dienen te worden bestaan uit: het principe van het na-isolatiesysteem, de positie van 
het na te isoleren constructieonderdeel, de positie van het na-isolatiesysteem, de verschijnings-
vorm van het isolatiemateriaal, de verwerking van het isolatiemateriaal en de (thermohygrische) 
materiaaleigenschappen van het isolatiemateriaal. Door middel van de overzichtstabellen kan 
een gefundeerde keuze van het isolatiemateriaal gemaakt worden. Ook zijn de onderlinge ver-
schillen tussen minerale, petrochemische en alternatieve (nagroeibare, dierlijke en gerecyclede) 
isolatiematerialen inzichtelijk gemaakt. 
 

 

Veel voorkomende (na-isolatie)detailoplossingen 

 
Voor het na-isoleren van bestaande uitwendige scheidingsconstructies kan gekozen worden 
voor drie oplossingen: het na-isoleren aan de buitenzijde van de constructie, tussen constructie-
onderdelen (de spouwconstructie) en het aan de binnenzijde na-isoleren van de constructie. 
Vanuit bouwfysisch oogpunt gezien is het isoleren aan de buitenzijde de meest wenselijke op-
lossing in tegenstelling tot het cultuurhistorische oogpunt waarbij het aan de binnenzijde na-
isoleren het meest wenselijk is. De veel voorkomende basisprincipes van het bouwtechnische 
ontwerp van rijksmonumentaal herbestemd erfgoed is onderzocht. De begane grondvloer is 
vaak voorzien van buitenisolatie op basis van een petrochemisch isolatiemateriaal.  
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Gevel- en hellende dakconstructies worden vaak voorzien van een dampdicht binnenisolatiesys-
teem op basis van een mineraal isolatiemateriaal. En platdakconstructies worden vaak voorzien 
van een buitenisolatiesysteem op basis van een petrochemisch isolatiemateriaal. Opgemerkt 
dient te worden dat de conclusies zijn gebaseerd op basis van achttien onderzochte casussen. 
De veel voorkomende basisprincipes hoeven dus niet per definitie statistisch representatief te 
zijn, wel indicatief. 
 
 
Diffusie en convectie analysemodel en instandhoudingsrisico’s 
 
Het risico op inwendige condensatie is sterk afhankelijk van de gehanteerde binnenklimaatklas-
se en de toegelaten (exfiltrerende of infiltrerende) luchtvolumestroom door de opbouwcon-
structie. Wanneer er alleen waterdamptransport als gevolg van diffusie optreedt (de Glaser-
methode), voldoen alle na-isolatie opbouwconstructies bij een relatief vochtig binnenklimaat 
(HENS 3-4). In de dagelijkse beroepspraktijk is het volledig luchtdicht bouwen, ook (zeker) bij het 
na-isoleren van historische (monumentale) gebouwen aan de binnenzijde, echter een utopie. Als 
gevolg van de aanwezigheid van convectieve luchtvolumestromen is er een lagere binnenkli-
maatklasse, een relatief droog binnenklimaat (HENS 1-2), acceptabel om inwendige condensatie 
te voorkomen. Het risico op inwendige condensatie ten gevolge van convectieve luchtvolu-
mestromen in combinatie met een te vochtig binnenklimaat is relatief groot. Bij het toenemen 
(accumulatie) van inwendige condensatie in de winterperiode of over het seizoen kunnen scha-
des (instandhoudingsrisico’s) ontstaan. Opgemerkt dient te worden dat deze schades vaak pas 
zichtbaar worden wanneer het vaak al te laat is. 
 
 
Conclusie naar aanleiding van de hoofdvraag 

 
Binnen het herbestemmen van historisch (monumentaal) erfgoed worden relatief vaak binnen-
isolatiesystemen toegepast op basis van een mineraal isolatiemateriaal (minerale wol) en een 
dampremmende laag. Deze binnenisolatiesystemen komen voornamelijk voor bij gevel- en hel-
lende dakconstructies. De thermische prestatie van minerale wol bedraagt een gemiddeld ‘hoge’ 
prestatie en de hygrische prestatie een gemiddeld ‘lage’ prestatie. In combinatie met een repre-
sentatieve luchtdoorlatendheid van de uitwendige scheidingsconstructie in de bouwpraktijk 
(een convectieve luchtvolumestroom) levert dit een relatief groot risico op inwendige condensa-
tie op. Het gaat hierbij voornamelijk om exfiltrerende luchtvolumestromen in de wintersituatie. 
Maar ook kan het gaan om een geklimatiseerd binnenklimaat en een infiltrerende luchtvolume-
stroom in de zomerperiode. Het risico neemt toe wanneer de warmte-isolatie aan de binnenzij-
de toeneemt (het creëren van een groter temperatuurverschil). Het garanderen van een vol-
doende luchtdichte uitwendige scheidingsconstructie is lastig en sterk afhankelijk van de zorg-
vuldigheid in de uitvoering. Tevens dient opgemerkt te worden dat de aansluitingen, van bij-
voorbeeld een dampremmende laag op constructieonderdelen in of aansluitend op de uitwen-
dige scheidingsconstructie, bij historische gebouwen vaak niet rechttoe rechtaan zijn. Vochtpro-
blemen treden daarom vaak op bij onzorgvuldig uitgevoerde aansluitingen van dampremmende 
lagen op overige constructieonderdelen. Ook na oplevering bestaat het risico dat damprem-
mende lagen, die relatief dicht onder het binnenoppervlak liggen doorboord worden. 
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen en afsluiting 
 

6.1 Aanbevelingen 
 
De onderstaande aanbevelingen komen voort uit onder andere de conclusies van het verrichte 
onderzoek. Aanbevelingen voortkomend uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan het formuleren 
van een onderzoeksagenda voor zowel de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) als de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en of een eventuele combinatie. 
 
 
Inventariseren van (na-isolatie)detailoplossingen 

 
Het structureel inventariseren van toegepaste na-isolatieoplossingen van herbestemd historisch 
(monumentaal) erfgoed draagt bij aan een kwantitatief (frequentie) en kwalitatief (prestatie) 
overzicht van mogelijke toegepaste oplossingen. Deze collectieve overzichten zijn er momenteel 
niet, individueel worden er incidenteel mogelijk wel oplossingen verzameld. 
 
 
Luchtdichtheidsonderzoek monumenten 

 
Een historisch (monumentaal) gebouw kenmerkt zich vaak door een luchtopen karakter. Hierbij 
is infiltratie en exfiltratie van luchtvolumestromen door de uitwendige scheidingsconstructie ge-
durende het gehele jaar mogelijk. Nieuwbouw wordt vandaag de dag (anno 2013) gekenmerkt 
door het zo volledig mogelijk luchtdicht bouwen, hierbij worden ongewenste luchtvolumestro-
men door de uitwendige scheidingsconstructie zoveel mogelijke geëlimineerd. Wanneer er voor 
gekozen wordt de uitwendige scheidingsconstructie van een historisch (monumentaal) gebouw 
aan de binnenzijde te voorzien van een dampdicht binnenisolatiesysteem wordt getracht deze 
zo luchtdicht mogelijk aan te brengen. Het volledig luchtdicht aanbrengen van dampremmende 
folies is echter een utopie. Het is wenselijk meer inzicht te krijgen naar de luchtdichtheid van di-
verse toegepaste binnenisolatiesystemen bij historisch (monumentaal) erfgoed. Nader onder-
zoek naar de luchtdichtheid van monumenten is daarom wenselijk (eventueel gecombineerd 
met een thermografisch onderzoek). 
 
 
Thermografisch onderzoek monumenten 

 
Het visualiseren van de thermische kwaliteit van een na-geïsoleerde uitwendige scheidingscon-
structie kan gebeuren aan de hand van een thermografisch onderzoek. De resultaten worden 
goed zichtbaar wanneer het temperatuurverschil over de gevelconstructie voldoende groot is. 
Een thermografisch onderzoek geeft inzicht in de uitvoeringskwaliteit en het eventuele risico op 
oppervlakte en inwendige condensatie als gevolg van luchtvolumestromen door de constructie 
(een thermografisch onderzoek kan gekoppeld worden aan een luchtdichtheidsonderzoek). 
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Herbestemmingsgegevens monumentenregister  

 
Alle door het rijk aangewezen monumenten (rijksmonumenten) zijn weergegeven in het monu-
mentenregister (RCE, 2013). De gegevens in het monumentenregister bestaan onder andere uit 
een locatie aanduiding (provincie, gemeente, woonplaats, straat, huisnummer, postcode), ob-
jectgegevens (monumenten- of complexnummer, monumentnaam, status, redengevende om-
schrijving, hoofdcategorie, subcategorie, oorspronkelijke functie) en overige gegevens (bouwty-
pen, bouwstijlen, bouwperiodes, ambachten). Deze gegevens zijn te benaderen via het Extract 
ObjectenDataBank (ODB).  
 
De gegevens die op te roepen zijn hebben voornamelijk betrekking op de architectuurhistorische 
waarde van het object. Herbestemmingsgegevens die in het monumentenregister opgenomen 
kunnen worden zijn: algemene gegevens (herbestemmingsjaar, nieuwe gebruiksfunctie), bouw-
technische en bouwfysische gegevens over de gebouwschil (na-isolatiesysteem van de uitwendi-
ge scheidingsconstructie) en bouwtechnische gegevens met betrekking tot het binnenklimaat 
(verwarmingsinstallatie, koelinstallaties, luchtbehandelingsinstallatie, ventilatiesysteem).  
 
Eerder onderzoek heeft ook het belang van de kennis over monumentale gebouwen en het toe-
gankelijk maken van deze informatie inzichtelijk gemaakt (Beerns, 2007). Geconcludeerd wordt 
dat het ontleden van het gebouw in een aantal kenmerken (gebouwtype, functie, bouwtechni-
sche aspecten, bouwfysiche aspecten en installatietechnische aspecten), en het inventariseren 
hiervan, kennis en informatie overzichtelijk en toegankelijk maakt. Op basis van geïnventari-
seerde informatie ‘kan referentiemateriaal worden gezocht voor een bepaald project, kunnen 
verschillende monumenten met elkaar worden vergeleken op basis van verschillende kenmer-
ken, kan men leren van succesvolle en minder succesvolle ingrepen en kan de bouwfysica van 
monumenten meer onder de aandacht worden gebracht’ (Beerns, 2007). 
 
Het verdient daarom ook de aanbeveling om structureel, collectief en gestructureerd gegevens 
met betrekking tot herbestemmen, bouwtechniek en bouwfysica te verzamelen met als doel 
kennis en informatie overzichtelijk en toegankelijk te maken. 
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6.2 Afsluiting 
 
De afsluiting vormt de epiloog van dit onderzoek. Gedurende de bouwfysica opleiding aan de 
Technische Universiteit Eindhoven gingen mijn interesses voornamelijk uit naar de thema’s 
warmte & vocht (de bouwfysica van de gebouwschil en het binnenklimaat), installatietechniek, 
energiezuinigheid en duurzaamheid. O.a. de bouwfysiche vraagstukken met betrekking tot de 
bestaande bouwvoorraad hebben mij altijd erg aangesproken en geïnteresseerd. Mijn voorkeur 
ging daarom ook uit om af te studeren binnen deze thema’s.  
 
Expertise op het gebied van o.a. bouwfysiche vraagstukken met betrekking tot oude (monumen-
tale) gebouwen is aanwezig bij Universitair Hoofddocent (UHD), afdeling Building Physics and 
Services (BPS), dhr. Henk Schellen (voorzitter en eerste begeleider). Op advies van dhr. Schellen 
ben ik in contact gekomen met de specialist bouwfysica en binnenklimaat werkzaam bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), dhr. Marc Stappers (bedrijfsbegeleider). Ook ben ik 
in contact gekomen met dhr. Jos lichtenberg (tweede begeleider) en hoogleraar (HGL), afdeling 
Architectural Urban Design and Engineering (AUDE). Deze specialisten op het gebied van bouw-
fysica, bouwtechniek en cultureel erfgoed vormen de afstudeerbegeleidingscommissie van het 
onderzoek. Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar het afstuderen binnen een bedrijf (in dit geval 
een overheidsinstelling) in combinatie met de Technische Universiteit Eindhoven. 
 
Mijn afstudeerstage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ben ik op 1 mei 2012 gestart. 
Deze stageperiode is afgerond op 1 april 2013. Gedurende deze periode heb ik altijd erg genoten 
van het onderzoek en heb ik veel mogen zien en leren. Gedurende het proces ben ik geconfron-
teerd met een aantal persoonlijke en inhoudelijke uitdagingen en leermomenten. Deze hebben 
mij echter nooit weerhouden hier aan te werken en met enthousiasme en motivatie het onder-
zoek te voltooien. 
 
Ik realiseer mij dat het onderzoek bouwfysisch theoretisch is en dat het voor professionals in de 
beroepspraktijk (minder deskundig zijn op het gebied van bouwfysica) vol staat met vaktaal. 
Daarom zal ik mijn afstudeerperiode binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afsluiten 
met een presentatiemiddag voor de afdeling instandhouding en de consulenten bouwkunde. De 
relevantie van het onderzoek komt onder andere tot uiting in de vorm van het onder de aan-
dacht brengen van het probleem, het aantonen van het belang van het leveren van kwaliteit, het 
opdoen van kennis en inzichten en het leren van fouten die gemaakt zijn bij eerdere uitgevoerde 
herbestemmingsprojecten. 
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Begrippenlijst 
 
 

Begrip 
 

Omschrijving 

Bouwbesluit (Bb) ‘Het Bouwbesluit 2003 geeft voorschriften met betrek-
king toto het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt 
van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezui-
nigheid en milieu. Voor gemeentelijke, provinciale en 
rijksmonumenten bevat artikel 1.12 van het Bouwbesluit 
echte een ontheffing’ (RCE, 2011). ‘Om bouwtechnische 
eisen leesbaar, eenvoudiger en eenduidiger te maken, 
werkt de Rijksoverheid aan een nieuw Bouwbesluit. De 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vervangt onder 
meer het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit en 
treedt op 1 april 2012 in werking’ (Rijksoverheid, 2013). 
 

  
Diversiteit De afwisseling en variatie binnen aanwezige detailoplos-

singen (bouwdeel op bouwdeel) bedoelt. 
 

  
Gebruiksfunctie ‘Met de functies waarover gesproken wordt, bedoeld 

Bouwbesluit 2003 de ‘gebruiksfuncties’. Om de verschil-
lende gebruiksfuncties in een gebouw aan de eisen van 
het Bouwbesluit 2003 te kunnen toetsen, moet duidelijk 
zijn welke gedeelten van het gebouw door de gebruiks-
functies wordt gebruikt. Onder de gebruiksfuncties ver-
staat Bouwbesluit 2003: De gedeelten van een of meer 
bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde 
gebruiksbestemming hebben en die tezamen een ge-
bruikseenheid vormen’ (Overveld, 2005). 
 

  
Herbestemmen 

 

 

‘Het geheel van activiteiten dat is bedoeld om een be-
staand gebouw in een zodanige technische staat te bren-
gen en te houden, dat het aan een nieuw programma 
van eisen kan voldoen, waarbij de oorspronkelijke be-
stemming wordt gewijzigd.’ (Henket & Jonge, 1990) 
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Hergebruik ‘Het geheel van activiteiten dat is bedoel om een be-
staand gebouw in een zodanige technische staat te bren-
gen en te houden, dat het aan een nieuw programma 
van eisen kan voldoen, waarbij de oorspronkelijke be-
stemming niet wordt gewijzigd’ (Henket & Jonge, 1990). 
 

  
Historisch erfgoed 

 

Onder historisch erfgoed vallen de gebouwen die door 
vorige generaties zijn gebouwd, maar niet per definitie 
een monumentale status hoeven te hebben. Monumen-
taal erfgoed is per definitie historische erfgoed, het om-
gekeerde hoeft niet per definitie waar te zijn. 
 

Instandhouden ‘Bij het instandhouden van een gebouw kunnen maatre-
gelen toegepast worden met betrekking tot het onder-
houd van het gebouw en of het oplossen van bijvoor-
beeld (comfort) klachten. In principe wordt het huidige 
kwaliteitsniveau van het gebouw behouden’(Nieman, 
2009). 
 

  
Monumentaal erfgoed 

 

Onder cultureel (monumentaal) erfgoed wordt verstaan: 
‘wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en 
wat nu nog bestaat en tegenwoordige monumentale of 
museale waarde heeft’. (Wikipedia, 2013) 
 

  
Monumenten Monumentenwet omschrijving: ‘Vervaardigde zaken 

welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 
hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhisto-
risch waarde’(Monumentenwet, 1988). Over monumen-
ten staat het volgende vermeld in het Bouwbesluit: ‘In-
dien voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of ver-
anderen of het vergroten van een monument als bedoeld 
in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of ge-
meentelijke monumentenverordening, een vergunning 
ingevolge die wet of verordening is verleend, is, voorzo-
ver een aan die vergunning verbonden voorschrift afwijkt 
van een voorschrift van dit besluit, uitsluitend het aan 
die vergunning verbonden voorschrift van toepassing’ 
(Overveld, 2005).   
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Monumentenwet (Mw) ‘De wet- en regelgeving op rijksniveau rondom cultureel 
erfgoed is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Het is 
het belangrijkste sectoraal instrument voor de bescher-
ming van cultureel erfgoed. In de monumentenwet 1988 
is geregeld hoe monumenten aangewezen kunnen wor-
den als beschermd monument’ (RCE, 2012). 
 

  
Multifunctionele functie Een multifunctioneel gebouw betreft een gebouw met 

meerder gebouwfuncties. Een multifunctioneel gebouw 
is evenals een gewoon gebouw onderverdeeld in meer-
dere gebruiksfuncties. Echter bij een niet multifunctio-
neel gebouw staan alle gebruiksfuncties in dienst van 
één gebouwfunctie, bij een multifunctioneel gebouw is 
dit niet het geval. Er wordt gesproken over een multi-
functionele gebruiksfunctie, binnen een multifunctioneel 
gebouw, gedeeld wordt met overige gebouwfuncties 
binnen het multifunctionele gebouw. 

  
Na-isolatie detailoplossingen 

 

‘Een detail is een uitvergroting ten opzichte van platte-
gronden, gevels en doorsneden (1:50) van een aanslui-
ting tussen bouwdelen in een bouwkundig ontwerp. De-
tails hebben een schaal van 1:5 (of zelfs 1:1)’. (SBR, 2006) 
 

  
Prestatiekwaliteit 

 

De prestatie geeft aan hoe een bepaalde situatie iets tot 
stand brengt. De kwaliteit kan gedefinieerd worden in de 
mate waarin iets goed is. De prestatiekwaliteit geeft aan 
hoe goed (of slecht) een bepaalde situatie iets tot stand 
brengt. 
 

  
Programma van eisen (PvE) ‘De beschrijving van de prestaties, die het gebouw en zijn 

onderdelen in de loop der tijd moet leveren, en die wor-
den bepaald door de doelen die voor de oprichting het 
hergebruik of de herbestemming van het gebouw wor-
den geformuleerd en door de hiervoor te beschik gestel-
de middelen’ (Henket & Jonge, 1990). 
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Renoveren ‘Bij het renoveren van een gebouw wordt er een aanzien-
lijke investering gedaan met als doelstelling het huidige 
kwaliteitsniveau te verbeteren. De hoofdopzet (vorm) 
van het gebouw blijft gelijk aan de bestaande situa-
tie’(Nieman, 2009). 
 

  
Restaureren Een toelichting op de term restaureren is: ‘Het verlengen 

van de levensduur van een gebouw met een architec-
tuurhistorische betekenis door doelbewuste verandering 
van de materialisatie ervan, waarbij ten behoeve van de 
historische continuïteit aan die betekenis een bepaald 
gewicht wordt toegekend’ (Henket & Jonge, 1990). 
 

  
Reversibiliteit ‘Reversibiliteit houdt in dat een toevoeging ongedaan 

kan worden gemaakt. Oud en nieuw blijven gescheiden, 
materieel en visueel. Een reversibele ingreep geniet 
daarom de voorkeur boven ‘vaste’ constructies. Naarma-
te een investering in reversibele constructies echter ho-
ger is, is de verwijderbaarheid van de inbouw minder 
realistisch vanwege de forse kapitaalvernietiging. boven-
dien moeten ook voor reversibele constructies soms 
(diepe) funderingen worden aangelegd. Als een nieuwer 
reversibele ingreep een langere periode moet meegaan, 
moet die op zichzelf voldoende kwaliteit hebben en zich 
verhouden met de monumentale waarden’ (RCE, 2011).  
 

  
Rijksdienst voor het Cultureel  

Erfgoed (RCE) 

‘De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het 
kennisinstituut voor zowel het roerend als onroerend 
cultureel erfgoed. De dienst is verantwoordelijk voor het 
behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologi-
sche monumenten, gebouwde monumenten en cultuur 
landschappen en het beheer van de kunstcollectie van 
het rijk’ (Rijksoverheid, 2013). 
 

  
Thermohygrisch 

 

Thermohygrische eigenschappen hebben betrekking op 
de bouwfysische warmte (thermische) & vocht (hygri-
sche) eigenschappen van het buitenklimaat, de gevelcon-
structie en het binnenklimaat. 
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Transformeren ‘Bij het transformeren van een gebouw vindt een com-
plexmatige ingrijpende herstructurering plaats. Er zijn 
veel mogelijkheden maar het uiterlijk en de uitstraling 
van het gebouw zullen aanzienlijk sullen verande-
ren’(Nieman, 2009). Een andere toelichting op de term 
transformeren is: ‘Het geheel aan maatregelen dat ertoe 
dient, na wijziging van de oorspronkelijke functionele 
bestemming (herbestemming), een nieuwe functie te 
huisvesten, waarbij teven de fysieke verschijning van het 
gebouw verandert’ (Hek et al., 2004). 
 

  
Uitwendige scheidingsconstructie De definitie luidt als volgt: ‘Constructie die de scheiding 

vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten 
ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of 
het water, waaronder begrepen de op die constructie 
aansluitende delen van andere constructies, voorzover 
die delen van invloed zijn op het voldoen van de schei-
dingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit ge-
geven voorschrift.’ (Overveld, 2005) 
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