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Samenvatting 

Aannemingsbedrijf Fraanje heeft van haar oorspronke ilijke woningmodelMulti-Presto 
twee energ iezuinige varianten ontwikkeld, de Presto-O.6 en de Presto-Passief. Hiervoor is 
de warmteweerstand van de sch ll aangepast en zijn de eisen met betrekking tot 
luchtdichtheid en verminderen van koudebruggen verhoogd . Tijdens het ontwerpproces is 
duidelijk geworden dat deze maatregelen uitvoeringstechnische consequenties tot gevolg 
hebben. Deze zijn, als zogenoemde kritische punten, aan te geven in de details. Om de 
energiezuinige varianten op een correcte manier uit te voeren is het van belang om het 
Multi-team goed te informeren en te instrueren over de te volgen werkwijze. 
Om deze informatie en instructie te kunnen geven heeft het afstudeerproject de volgende 
doelstelling: 

'Het ontwerpen van een hulpmiddel wat de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen bevat. Het hulpmiddel beschnjft de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen volgens een integrale benadering en verschaft gedetailleerde informatie en 
instructie aan het Multi-team, over de noodzaak van een correcte uitvoering en de 
manier waarop deze uitvoering dient te plaats te vinden. ' 

-

Er is onderzoek gedaan naar de luchtdichtheid van de woning en het voorkomen van 
luchtlekkage en koudebruggen b ij de kritische punten. Uit de meetresultaten is 
geconstateerd in welke kritische punten zich luchtlekkages en koudebruggen bevinden en 
dat de luchtdichtheid van de oorspronkelijke woning niet vo1ldoet aan de eisen. Aan de 
hand van observaties op de bouwplaats is bepaald waardoor de geconstateerde 
luchtlekkages en koudebruggen worden veroorzaakt. 

Uit de observaties is gebleken dat veel problemen zijn te wijten aan de uitvoering. Door 
de uitvoering van deze kritische punten aan te passen kunnen de problemen worden 
opgelost. Daardoor wordt de luchtdi,chtheid verhoogd en de invloed van de koudebruggen 
verminderd, zodat de energiezuinige varianten aan de gestelde eisen voldoen. Andere 
problemen moeten worden opgelost door extra maatregelen te nemen. Voor aile kritische 
punten is de wijze van uitvoering bepaald. 

De verbeterde uitvoering van de kritische punten wordt naar het Multi-team 
gecommuniceerd door het ontwikkelde hulpmiddel, wat een tweetal handboeken en een 
document met achtergrondinformatie bevat. De handboeken bevatten de 
uitvoeringsplannen voor de Presto-O.6 en de Presto-Passief. In de uitvoeringsplannen 
wordt voor ieder kritisch punt de uit te voeren handelingen beschreven, waarbij wordt 
aangegeven waarom de beschreven werkwijze juist de luchtdichtheid verhoogd en 
koudebruggen vermindert of voorkomt. 

De juistheid van de ontwikkelde oplossingen met betrekking tot de luchtdichtheid is 
beoordeeld door bij Presto-O.6 won ingen metingen uit te voeren naar de luchtdichtheid 
en aanwezige luchtlekkage. Uit deze metingen is gebleken dat de luchtdichtheid van de 
woning is toegenomen en dat de luchtlekkage bij de kritische punten is verminderd. 

Door gebruik te maken va ll de handboeken kunnen de energiezuinige varianten van de 
Multi-Presto op de juiste wijze worden gebouwd . 
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Summary 

Construction company Fraanje has redesigned her original house model Multi-Presto into 
two energy-efficient variants, the Presto-O.6 and the Presto-Passive. For this, the heat 
resistance of the building skin is adapted and the requirements of air-tightness and heat
bridges are increased. During the design process, it became clear that these measures 
implement technical consequences. These consequences are known as critica'l pOints, 
indicated in the details. For performing the energy-efficient variants in a correct way, it is 
important to inform and instruct the Multi-team about the construction procedure. 
To be able to give this inform and instruct, the graduation project has the following 
objective: 

Design a tool which contain the construction procedure of the energy-efficient Multi
homes. The tool describes the construction of the energy-efficient Multi-homes using 
a integrated approach and provides detailed information and instruction to the Multi
team, about the need for a correct construction and how this should take place. 

L 

Research is carried out on the air-tightness of the house and on preventing air leakage 
and heat-bridges at the critical points. Measurement results has been recorded at which 
critical pOints air leakage and heat-bridges are situated and that the air-tightness of the 
original house does not comply with the requirements laid down. By surveys on the 
construction site is determined what caused the observed air leakage and thermal 
bridges. 

The surveys have shown that many of the problems are due to the construction 
procedure . By adjusting the construction procedure of the critical points, these problems 
can be solved. As a result, the air-tightness increases and the impact of the heat-bridges 
reduces, so that the energy-efficient variants comply with the requirements. Other 
problems should be solved by taking additional measures. The construction procedure of 
all critical points is determined. 

The improved construction procedure of the critical points is communicated to the Multi
team by the developed tool. The tool contains two manuals and a document with 
background information. The manuals contain the execution plans for the Presto-O.6 en 
the Presto-Passive. The actions to be performed are described in the execution plans for 
each critical point, specifying why the described method is precisely the way of increasing 
the air-tightness and reducing or preventing heat-bridges. 

The accuracy of the developed solutions is reviewed by carrying out measurements at the 
Presto-O.6 houses. These measurements showed that the air-tightness of the house is 
increased and that air leakage at critical points is reduced. 

By using the manuals, energy-efficient variants of the Multi-Presto could be build in the 
correct manner . 
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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport van mijn afstudeeronderzoek . Bij dit rapport horen een viertal 
afzonderlijke documenten, getiteld: 'Onderzoeksrapport bijlagen', 'Handboek Uitvoer.ing 
Presto-0.6', Handboek Uitvoering Presto-Passief' en 'Handboek Uitvoering 
Achtergrondinformatie'. 

Ter voorbereiding op mijn afstudeerfase heb ik het project 'participerend observeren' 
uitgevoerd bij Aannemingsbedrjjf Fraanje. Tijdens dit project is het proces van de Multi
woningen geanalyseerd, geobserveerd en beschreven aan de hand van het onderwerp: 
het bouwen van Multi-woningen, van voorbereiding tot oplevering. Na enkele mogelijke 
afstudeeronderwerpen te hebben verworpen heb ik opnieuw de Multi-woningen als 
afstudeeronderwerp genomen, waarbij energiezuinigheid het thema vormt. 

Op vr'ijdag 7 januari 2011 heb ik mijn afstudeerplan gepresenteerd, waarna ik ben 
begonnen met het uitvoeren van het onderzoek. Vooral het zelf uitvoeren van de 
luchtdichtheidsmetingen en de koudebrugmetingen heb ik als leerzaam en leuk ervaren. 
Verder waren de contacten op de verschillende bouwp'laatsen van de MUllti-woningen erg 
waardevol en leerzaam. Vanaf deze plaats wil ik daarvoor de beide uitvoerders en aile 
bouwplaatsmedewerkers, zowel van Fraanje als de onderaannemers, bedanken voor hun 
kritische vragen, positieve reacties en waardevolle uitleg. 
Verder wil ik de collega's van de afdeling Multi-woningen bedanken voor het feit dat ik 
ruim anderhalf jaar met hen mocht werken en ook van hen feedback en positief 
commentaar kreeg. In het bijzonder wil ik Wim Sturm daarbij noemen, die mij de gehele 
periode heeft begeleid en ervoor heeft gezorgd dat ik aile zaken te weten kon komen en 
kon onderzoeken. Dit geldt tevens voor de leidinggevenden van de onderaannemers en 
vertegenwoordigers van leveranciers. 

Ik bedank ook mijn beide afstudeerbegeleiders, voor hun kritische commentaar, 
waardoor mijn onderzoek en de ontworpen oplossingen de benodigde kwaliteit kregen. 

Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor het mogelijk maken van en hun 
betrokkenheid bij mijn studie en afstudeerperiode. 

Ten slotte wil ik ook mijn vrouw Florian hartelijk bedanken voor aile steun en hulp tijdens 
mijn studie en de aanmoedigingen tijdens de afstudeerperiode om toch vooral door te 
gaan en niet te snel op te geven. In oktober 2011 kregen we een mooie, gezonde 
dochter, Fenna, wat aan de ene kant zorgde voor wat extra vertraging bij de afronding 
van mijn rapport, maar aan de andere kant ook voor veel mooie en bijzondere 
momenten, die het afstuderen veraangenaamden. 

Met dit rapport hoop ik een mooie studie af te kunnen ronden en wil ik u in de 
gelegenheid stellen om kennis te nemen van de resultaten van mijn uitgevoerde 
onderzoek en de ontworpen oplossingen. 

Ik wens u vee I leesplezier, 

Remco Riemens 
Middelburg, februari 2012 
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1. Inleiding 

1.1. Inleiding afstuderen 
Het afstudeertraject van de Mastertrack Construction Technology (Uitvoeringstechniek) 
bestaat u it de volgende onderdelen: 

Participerend Observeren: het, door middel van participerend observeren, 
bestuderen en beschrijven van een bouwproces. 
Afstudeerplan: het beschrijven van het gekozen afstudeeronderwerp. Nadat deze 
keuze is toegelicht voigt de beschrijving van het onderzoek naar dit onderwerp. 
Met de uitkomst van dit onderzoek zal vervolgens een nieuwe oplossing of 
werkwijze worden ontwikkeld en uitgewerkt. 
Afstudeerproject: het uitvoeren van het onderzoek en het ontwikkelen van de 
nieuwe oplossing of werkwijze met de uitwerking hiervan. 

Het project Participerend Observeren is uitgevoerd bij aannemingsbedrijf Fraanje B.V. in 
Lewedorp. Tijdens dit project is het proces van de Multi-woningen geanalyseerd, 
geobserveerd en beschreven aan de hand van het onderwerp: het bouwen van Multi
woningen, van voorbereiding tot oplevering. Tijdens de analyse en de observaties zijn 
verschillende knelpunten geconstateerd. Deze knelpunten zijn vervolgens geanalyseerd 
en er zijn enkele mogelijk oplossingen aangedragen. 

Na het project Participerend Observeren is, binnen het bedrijf, gezocht naar een geschikt 
afstudeeronderwerp. Dit is opnieuw gevonden binnen de Multi-woningen, in het thema 
energiebesparing. 

Eerst zal het gastbedrijf worden ge·introduceerd. Daarna wordt ingegaan op het concept 
Multi-woningen. Vervolgens wordt het afstudeerproject beschreven, onderverdeeld in de 
aanleiding tot het onderwerp, het uitgevoerde onderzoek en de ontwikkelde oplossingen. 

1.2. Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. 
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. is een van de grootste aannemingsbedrijven in Zeeland. 
Bij het bedrijf zijn ongeveer 175 mensen i'n dienst en wordt een jaaromzet gegenereerd 
van ongeveer 65 miljoen euro. 
Aannemingsbedrijf Fraanje bouwt, vooral in Zuidwest Nederland, allerlei soorten 
nieuwbouwprojecten, van klein tot groot. De projecten die Fraanje uitvoert bestaan 
onder andere uit: kantoren, scholen, kerken, verpleegtehuizen, sportcentra, industriele 
objecten, winkels en woningen. Daarnaast verricht het bedrijf verbouwingen, restauraties 
en renovaties. 
Het bedrijf produceert vee I bouwdelen zelf. Daarvoor beschikt het bedrijf over een eigen 
staal- en houtbewerkingsafdeling. In de staalbewerkingsafdeling worden eenvoudige 
staalconstructies, trappen, lateien en hoeklijnen geproduceerd. In de 
houtbewerkingsafdeling worden stelkozijnen, houten binnen en buiten kozijnen, trappen, 
houtskeletbouw wanden en prefab dakkapellen gemaakt. De houten onderdelen kunnen 
worden verduurzaamd in de eigen lakstraat. 
Het bedrijf is tevens aangesloten bij Bouwzaken Nederland, een landelijke organisatie 
van bouw- en onderhoudsbedrijven met een 24-uurs service . 

• Remco Riemens 
Afstudeerrapport energiezuinige Multi-woningen 

10 februari 2012 
Pagina 9 van 104 

m FRAANJE •• nntmlnglbeddjl ___________________________ _ 



1.3. Multi-woningen 
Fraanje bouwt woningen in woningbouwprojecten en appartementencomplexen. 
Daarnaast heeft Fraanje een eigen woningbouwconcept ontwikkeld, wat bestaat uit het 
realiseren van grondgebonden vrijstaande woningen. Dit concept heet: Fraanje Multi
woningen. 
Het Multi-concept bestaat uit acht standaardmodellen, woningen die onderling verschillen 
in grootte en uitstraling en door de klant naar wens kunnen worden aangepast. 

De onderstaande afbeeldi,ngen geven enkele standaardmodellen uit het Multi-concept 
weer, het betreft hier standaard modellen zonder toegevoegde opties. 

1.4. Aanleiding afstudeeronderwerp 
Door de groeiende aandacht voor energiezuinigheid, ste illen steeds meer klanten de 
vraag om energiebesparende maatregelen toe te passen in hun woning. 
Om ook de klanten d'ie energiezuinig willen bouwen door middel van het Multi-concept te 
kunnen bedienen, heeft Fraanje energiezuinige Multi-woningen ontwikkeld. Deze 
energiezuinige Multi-woningen zijn afgeleid van het basismodel Multi Presto. Het 
architectonisch ontwerp en de indeling van de energiezuinige Multi-woningen zijn 
hetzelfde als bij de Presto. 

De Presto is een recent toegevoegd model aan het Multi-concept. Deze woning heeft een 
eigentijdse uitstraHng, uitgedrukt door middel van een kap met verschillende 
goothoogtes en kozijnkaders rondom de kozijnen in de voorgevel. 
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Hieronder staan twee afbeeldingen van de Multi Presto. De linker a,fbeelding toont de 
standaard woning, in de standaard kleurstijl. Op de rechter afbeelding is de standaard 
Presto weergegeven, waaraan drie standaard opties zijn toegevoegd; name'lijk de opties: 
erker met balkon, dakkapel en andere kleurstijl. 

1.4.2. Multi- Presto, met standaard opties 

Om van de Presto energiezuinige varianten te ontwikkelen heeft Fraanje, in 
samenwerking met de vaste onderaannemers en TNO, een onderzoek uitgevoerd. 
Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende energiebesparende maatregelen onderzocht en 
op basis van deze uitkomsten zijn vervolgens vier energiezuinige varianten van de Presto 
oll twikkeld. 
In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de vier varianten weergegeven. 

Weinig energiebesparing 
Optimaai 
Maximaal te behalen 

I-,,-...,........,........,.......,.,..,...~_"'!'"'""!"!""' .... energiebesparing 
Samente~dW Afhankelijk van de wens en de 

keuze van de klant 
Tabell.4.1. Energiebesparende varianten 

Geringe rneerkosten 
Optimaal 
Maximaal toelaatbare rneerkosten 

Afhankelijk van de wens en de 
keuze van de klant 

De energiebesparende maatregelen die worden toegepast bevinden zich zowel op het 
installatietechnische, als op het bouwkundige vlak. Tijdens het onderzoek van Fraanje is 
gebleken dat de installatietechnische maatregelen weinig consequenties opleveren voor 
de uitvoering van de woning. De meeste installaties kunnen zonder veel consequenties in 
de woning worden geplaatst. De bouwkundige maatregelen leveren echter meer 
consequenties voor de uitvoering op. 

De bouwkund jge maatregelen die worden toegepast zijn: het verhogen van de 
warmteweerstand van de schil, het verhogen van de luchtdichtheid en het verminderen 
van de invloed van koudebruggen. 
V~~r deze maatregelen zijn de consequenties voor de uitvoering onderzocht. In tabel 
1.4.2 worden de bouwkundige energiebesparende maatregelen kort toegelicht en wordt 
bij elke maatregel de consequenties voor de uitvoering weergegeven. 
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Verhogen Door hogere Toepassen van harde isolatieplaten in plaats van minerale wol, 
warmteweer- warmteweerstand dus andere bevestiging. lsolat ielaag wordt dlkker, dus bredere 
stand gevels treedt minder fLJnderingsstrook nodig. Veel aandacht nodlg voor goede 

energieverlies op. aansluiting van isolatie onderling en van isolatle op overige 
bouwdelen, zoals fundering en vloeren. 

Verhogen Door hogere Dakpakket wordt dikker, goede aansluiting tussen dak en gevel I 

warmteweer- warmteweerstand is belangrijk. 
stanc:fdak treedt minder 

energieverlies op. 
verhagen Door hogere Vloerpakket wordt dikker, dus aanlegdiepte funderingsbalk 
warmteweer- warmteweerstand verlagen. Aansluiting vloer op gevel verdient extra aandacht, 
stand~BfMt treedt minder evenals aanslu iting vloer op fundering, om verhoogde 
aronciVIaer energreverlies op. warmteweerstand te garanderen. 
Ve,nogen Door hogere Luchtdichtheid kan worden verhoogd door betere kierdichting 
ludrtdfchthtf(t· luchtdichtheid op aansluitingen toe te passen. Zowel in ontwerp als uitvoering 

treden minder behoeft dit veel aandacht. Maatafwijkingen en maattoleranties 
warmteverliezen en kunnen tevens invloed hebben op luchtdichtheid. Door 
tochtverschijnselen verhogen van warmteweerstanden speelt luchtdichtheid een 
op. steeds grotere rol in de energiehuishouding. 

Vermindeleft. Koudebruggen Koudebruggen in het ontwerp vermijden, of de invloed 
fnvloed verminderen en verminderen. Oplossingen van het ontwerp secuur uitvoeren. 
koUd. verkleinen, zodat Mogelijke koudebruggen in de uitvoeri ng vroegtijdig herkennen 
bl'Ug~en minder en oplossen. Vereist secure werkwijze, dus veel consequenties. 

warmteverlies en Maatafwijkingen en maattoleranties hebben tevens invloed op 
condensvormlng koudebruggen. Door verhogen van warmteweerstand wordt 
optreedt. invloed van koudebrug greter. 

Tabel1.4.2. Uitvoermgsconsequenties van de bouwkundlge energiebesparende maatregelen 

Zoals uit tabel 1.4.2 blijkt, vereisen de energiezlJinige woningen niet aileen 

energiebesparende maatregelen, maar is het tevens van belang dat deze maatregelen op 
de juiste wijze worden uitgevoerd. Wanneer de uitvoering niet correct is, wordt de 

energiebesparing die de maatregelen opleveren, in de bouwfase teniet gedaan. 

Verder is gebleken dat de bouwkundige maatregele n. niet los van elkaar gezien kunnen 
worden, maar onderling met elkaar in verband staan. Daardoor vereisen de maatregelen 
een integrale benadering. Dit houdt in, dat de verschillende maatregelen in onderlinge 

samenhang en tegelijkertijd moeten worden aangepast. 
Dit wordt toegelicht aan de hand van de volgende voorbeelden: 

Wanneer de warmteweerstand van de schil wordt verhoogd, zonder aandacht te 
schenken aan de koudebruggen, wordt de negatieve irilVloed van de koudebruggen 
groter. De warmteweerstand door de constructiedelen neemt af, waardoor de 
warmtestroom door de koudebrug procentueel gezien toeneemt. Hierdoor treden 

negatieve gevolgen als condens en scheurvorming eerder op. Om dit te 
voorkomen moet de invloed van de koudebruggen worden verminderd, wanneer 

de warmteweerstand van de gevel wordt verhoogd. 
Het verhogen van de warmteweerstand hangt ook samen met de luchtdichtheid 

van de constructie. Wanneer deze onvoldoende is, treedt onder andere 
energieverlies en koude luchtstroming op. Hierdoor neemt de energiebesparing, 

door het verhogen van de warmteweerstand, af. Het verhogen van de 
warmteweerstand kan dus ook niet zonder het verbeteren van de luchtdichtheid 
van de constructie. 

Naast de onderlinge samenhang tussen de verschillende maatregelen zijn er nog meer 

aandachtspunten te noemen. Zo is het, voor een goede prestatie van het 
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isolatiemateriaal, van groot belang dat dit op een correcte wijze wordt aangebracht, Dit 
houdt in dat het isolatiemateriaal goed moet aansluiten op de achterliggende constructie, 
deze moet dus voldoende vlak zUn. Ook de aansluiting op de overige constructiedelen en 
de isolatiematerialen onderling moet goed worden uitgevoerd. Dit geldt natuurlijk bij de 
bouw van iedere woning, maar doordat er voor de energiezuinige Multi-woningen 
gebruikt gemaakt wordt van harde isolatieplaten, die minder buigzaam en vervormbaar 
zijn, vereist dit extra aandacht. Dit betekent dat er zowel in de werkvoorbereiding, als 
tijdens de uitvoering extra aandacht besteedt moet worden aan de verwerking van het 
isolatiemateriaal. In de werkvoorbereiding moet bepaald worden op welke wijze de 
verwerking moet plaatsvinden, Vervolgens moet het bouwplaatspersoneel worden 
ge'instrueerd over de te volgen werkwijze en moet op de bouwplaats worden 
gecontroleerd of de verwerking van het isolatiemateriaal ook op de juiste wijze 
plaatsvindt. 

Conclusie 
Samenvattend kan, uit het voorgaande, worden geconcludeerd: 

Fraanje heeft, in samenwerking met de vaste onderaannemers en TNO, een 
onderzoek gedaan naar energiebesparende maatregelen, om energiezuinige Multi
woningen aan de klant te kunnen aanbieden. Er zijn vier verschillende varianten 
van de Multi-Presto ontwikkeld, waarbij het basismodel Presto is aangepast aan 
de energiebesparende maatregelen. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de bouwkundige energiebesparende 
maatregelen uitvoeringstechnische consequenties opleveren. Daarbij gaat het om 
de volgende maatregelen: het verhogen van de warmteweerstand van de schil, 
het verhogen van de luchtdichtheid en het verminderen van de invloed van 
koudebruggen. 
De verschillende energiebesparende bouwkundige maatregelen hebben verband 
met elkaar, waardoor eenintegra'le benadering is vereist. 
Het is van groot belang dat de verschillende maatregelen op een correcte en 
onderling samenhangende wijze worden uitgevoerd, zodat de energiezuinige 
Multi-woningen ook als zodanig functioneren. 
Deze werkwijze wijkt af van de huidige werkwijze, omdat het voor de huidige 
Multi-woningen van minder groot belang is dat er veel aandacht wordt 
geschonken aan een goede verwerking van isolatiematerialen, een goede 
kierdichting en vermindering van koudebruggen, 
Om een correcte uitvoering te garanderen moet het bouwplaatspersoneel goed 
worden ge'informeerd en ge"instrueerd over de te volgen werkwijze, zodat zij ook 
het belang van een correcte uitvoering gaan inzien en weten op welke manier dit 
bereikt kan worden. 
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1.5. Problleemstelling en doelstelling 
In de voorgaande paragraaf is de aanleiding voor dit afstudeerproject aangegeven. 
Op basis van deze uitwerking is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

'Om energiezuinige Multi-woningen te bouwen moeten energiebesparende 
maatregelen worden toegepast. Deze energiebesparende maatregelen leveren 
uitvoeringstechnische consequenties op. Tljdens de uitvoering vereisen de 
maatregelen een integrale benadering en een correcte uitvoering. Daarvoor is het 
van belang om het bouwplaatspersoneel goed te informeren en te instrueren. 
Op welke wijze de energiezuinige Multi-woningen uitgevoerd moeten worden is echter 
nog onbekend, waardoor ook onbekend is welke informatie en instructie er nodig is 
voor het bouwplaatspersoneel om een correcte uitvoering van de energiezuinige 
Multi-woningen te kunnen garanderen. ' 

Het afstudeerproject heeft als doel om, door middel van onderzoek en ontwerp, voor 
deze probleemstelling een oplossing te vinden. Daarom is de volgende doelste lil ing 
opgesteld: 

'Het ontwerpen van een hulpmiddel wat de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen bevat. Het hulpmiddel beschrljft de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen volgens een integrale benadering en verschaft gedetailleerde in forma tie en 
instructie aan het Multi-team, over de noodzaak van een correcte uitvoering en de 
manier waarop deze uitvoering dient te plaats te vinden. I 

1.6. Uitgangspunten 
Fraanje heeft vier energiezuinige varianten van de Multi-Presto ontworpen. De eerste 
variant, de Presto-0.6, wordt het n ieuwe standaardmodel van de Presto, in verband met 
aangescherpte eisen met betrekking tot energieverbruik. Het bouwen van deze woning 
wordt dus actueel, zodat de uitvoering van deze var,iant in het onderzoek wordt 
onderzocht. 
De maatregelen van de andere energiezuinige varianten liggen in het verlengde van de 
maatregelen van de Presto-0.6. De eisen aan de toegepaste maatregelen bij de Presto-
0.6 worden voor de andere twee varianten verhoogd, waarbij de eisen voor de Presto
Passief het hoogst zijn. Daarom wordt deze variant in het onderzoek betrokken. De door 
de klant samen te stellen variant zal, wat betreft eisen, tussen de Presto-0.6 en de 
Presto-Passief in liggen, net zoals de variant Presto-Energie+. Daarom worden deze twee 
varianten niet onderzocht. Door het nieuwe standaardvariant en de variant met de 
hoogste eisen te onderzoeken, zal tevens bekend zijn hoe de andere twee varianten 
uitgevoerd moeten worden. 

De variant Presto-0.6 is het nieuwe standaardmodel van de Presto, wat de huidige Presto 
vervangt. Woningen waarvoor na 1 januari 2011 een bouwvergunning wordt 
aangevraagd moeten voldoen aan een aangescherpte eis met betrekking tot 
energieverbruik . Dit wordt weergegeven met de zogenaamde Energie Prestatie 
Coefficient (EPC). V~~r 1 januari 2011 was deze waarde 0.8, na 1 januari 2011 moet 
deze waarde minimaal 0.6 bedragen. Om aan deze voorwaarde te voldoen is de 
warmteweerstand van de schil verhoogd, zodat de Presto nu een EPC-waarde heeft van 
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0.6. Doordat deze eis pas geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na 1 januari 
2011 wordt aangevraagd, zijn er nog geen Presto woningen met een EPC-waarde van 0.6 
gebouwd. Daardoor is het ook voor de nieuwe Presto onduidelijk op we llke manier de 
uitvoering dient plaats te vinden. 
De Presto-Passief is de variant die, door een hoge isolatiewaarde van de schil en andere 
energiebesparende maatregelen, het minste energiegebruik kent van de ontwikkelde 
ellergiezuinige varianten. 

Fraanje heeft, tijdens het onderzoek met de onderaannemers en TNO, bepaald op welke 
wijze de huidige Presto wordt aangepast bij de verschillende energiezuinige varianten. In 
onderstaande tabel zijn de uitgangspunten van de energiebesparende maatregelen 
weergegeven, zowel voor de huidige Presto, als voor de twee te onderzoeken varianten. 

3.5 m .K/W 

4.0 m2.K/W 
5.0 m2.K/W 
0.625 dm3/s.m2 

Grootste koude
bruggen verm ijden 
ti . dens u itvoeri n 

Tabe/l.6.1. Uitgangspunten energiebesparende maatregeJen 

6.0 m2.K/W 

10.0 m2.K/W 
10.0 m2.K/W 
0.2 dm3/s.m2 

Zo min mogelijk koude
bruggen door extra 
maatre elen te nemen 

h1ierollder zal worden aangegeven hoe deze uitgangspunten tot stand komen, waarbij de 
huidige situatie, de situatie bij een EPC-waarde van 0.6 en de situatie bij de Presto
Passief zullen worden toegelicht. 
De uitgangspunten en hun uitwerking zijn bepaald tijdens het onderzoek, dat Fraanje 
met haar onderaannemers en TNO heeft uitgevoerd. Tijdens de uitwerking van de 
uitgangspunten zijn kritische punten aan het licht gekomen, die extra aandacht vragen 
bij het toepassen van de energiebesparende maatregelen. Deze kritische punten zullen 
worden vermeld. 
Voor het verhogen van de warmteweerstand zijn tijdens het onderzoek expliciete 
uitwerkingen bepaald. Deze uitwerkingen staan hieronder beschreven en zullen in het 
onderzoek worden aanQ'ehouden. 
Voor het verhogen van de luchtdichtheid is aileen een eis bepaald, voor het verminderen 
van de invloed van koudebruggen zijn algemene eisen gesteld. Om de energiezuinige 
varianten op deze onderdelen te verbeteren zullen aanpassingen en oplossingen worden 
ontworpen. 

Verhogen van de warmteweerstand van de schil: 
Huidige Presto: 

De warmteweerstand van de schil van de huidige Presto is als vol9't: 
Vloer: 3.5 m2.K/W Gevel: 2.75 m2.K/W Dak: 3.5 m2.K/W 
De warmteweerstand van de vloer wordt bereikt door het toepassen van een 
ge'isoleerde r.ibcassettevloer. De spouwmuurconstructie bestaat uit een binnenblad 
van kalkzandsteen, 85mm glaswolisolatie in de spouw en een bakstenen 
buitenblad. Op de verdieping bestaat het binnenblad uit een houtskeletbouw
element, met 120mm glaswolisolatie , De dakconstructie is een prefab houten 
scharnierkap, waarin 155mm glaswolisolatie is toegepast. 
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Presto-O.6: 
De warmteweerstand van de schil bij de Presto-0.6 wordt als voigt verhoogd: 
Vloer: 3.5 m2.K/W Gevel: 4.0 m2.K/W Dak: 5.0 m2.K/W 
De vloerconstructie wordt niet aangepast. De gevelopbouw blijft gelijk. In de 
spouw wordt een ander soort isolatie toegepast, een harde isolatieplaat, van 
82mm PIR-isolatie, wat zorgt voor een hogere warmteweerstand. Het dakpakket 
en de topgevel worden dikker gemaakt, zodat er een dikkere 'Iaag glaswolisolatie 
kan worden toegepast. De dikte van de glaswollaag in de topgevel wordt 195mm, 
in het dak wordt het isolatiepakket 220mm dlk. 

Presto-Passief: 
V~~r de Presto-Passief wordt de warmteweerstand van de schil tot de volgende 
waarden verhoogd: 
Vloer: 6.0 m2.K/W Gevel: 10.0 m2.K/W Dak: 10.0 m2.K/W 
Om deze waarden te bereiken worden nog dikkere isolatiepakketten toegepast. 
V~~r de vloerconstructie wordt het isolatiepakket vergroot van 216mm naar 
295mm. In de gevel wordt een dubbele laag isolatiemateriaal toegepast, een plaat 
van 100mm PIR-isolatie met 20mm glaswolisolatie en een plaat van 100mm PIR
isolatie. Daarbij worden de naden verspringend aangebracht. In de topgevel wordt 
360mm isolatiemateriaal toegepast en ook voor het dak wordt het isolatiepakket 
vergroot tot een dikte van in totaal 360mm. 

Kritische punten: 
Wat betreft het verhogen van de warmteweerstand van de schil zijn de volgende 
kritische punten aan te geven: 
1 De aansluiting van de spouwmuurisolatie op de vloerrand en het onderste stuk 

van het binnenblad; de harde isolatieplaten moeten vlak aansluiten op beide 
delen. 

2 De aansluiting van de spouwmuurisolatie op de verdiepingsvloer; bij een 
uitstekende of terugliggende vloer sluit het doorgaande isolatiemateriaal niet goed 
aan. 

3 De aansluiting van de spouwmuurisolatie op de muurplaat en het dakbeschot; de 
overgang moet goed ge"isoleerd worden. 

4 De aansluiting van de spouwmuurisolatie op de topgevel; onvoldoende isolatie 
leidt tot warmteverlies. 

5 De aansluiting van de isolatieplaten onderling; openstaande naden zorgen voor 
warmtelekken. 

6 De aansluiting van de isolatieplaten op de gevel; oneffenheden zorgen voor een 
slechte aansluiting, bij toepassing van de platen met 20mm glaswolisolatie 
kunnen wei enige oneffenheden worden opgevangen. 

7 De aansluiting van de ge"isoleerde kantplank op het kozijn en de funderingsbalk; 
bij een slechte aansluiting is er geen goede isolatiewaarde te behalen. 

8 De aansluitingen van de spouwmuurisolatie op de stelkozijnen; de isolatieplaten 
moeten goed aansluiten op het stelkozijn. 

9 De aansluiting van de spouwmuurisolatie tussen de woning en de garage; bij 
onvoldoende isolatie treedt warmteverlies naar de garage op. 

Remco Riemens 
Afstudeerrapport energiezuinige Multi-woningen 

10 februari 2012 
Pagina 16 van 104 

Ell FRAANJE •• nnemlngsbedtlJ'--_________________________ _ 



Verhogen van de luchtdichtheid: 
De luchtd,ichtheid van een woning wordt aangegeven met de qV;lo-waarde, de 
luchtdoorlaat door de constructie bij een drukverschil van 10 Pascal. Standaard 
mag gerekend worden met een qV;lo-waarde van 0,625 dm 3/s.m 2

. 

Huidige Presto: 
De standaard eis van 0,625 dm3/s.m 2 wordt gehanteerd, niet bekend is of de 
woning ook voldoet aan deze mate van luchtdichtheid. 

Presto-O.6: 
De standaard eis van 0,625 dm3/s.m 2 wordt gehanteerd, niet bekend is of de 
woning ook voldoet aan deze mate van luchtdichtheid. 

Presto-Passief.· 
Voor de Presto-Passief geldt een aangescherpte qV;lo-waarde van 0,2 dm 3/s.m 2

• 

Om deze waarde te bereiken moet er tijdens de uitvoering veel aandacht zijn voor 
de kierdichting bij de aansluitingen van de verschillende bouwdelen. 

Kritische punten: 
Het verhogen van de luchtdichtheid speelt een rol op de volgende posities: 
1 De aansluiting van de begane grondvloer op de funderingsbalk; wanneer deze 

naad niet luchtdicht is kan er lucht uit de kruipruimte in de spouw komen. 
2 De aansluiting van het binnenblad op de begane grondvloer; bij luchtlekkage 

komt er lucht vanuit de spouw de woning binnen. 
3 De aansluiting van de verdiepingsvloer op het binnenspouwblad; door de zeeg in 

de verdiepingsvloer is er een naad tussen de verdiepingsvloer en het binnenblad. 
4 De aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer; de ruwe vloer sluit niet 

luchtdicht aan op het vlakke hout van de topgevel. 
5 De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer; de ruwe vloer sluit niet 

Iluchtdicht aan op het vlakke hout van de muurplaat. 
6 De aans.luiting van het dak op de muurplaat; de hout-op-hout aansluiting dient 

voldoende luchtdicht te zijn. 
7 De aanslu ~ting van het dak op de HSB-topgevel; de hout-op-hout aansluiting dient 

voldoende luchtdicht te zijn. 
8 De aansluiting van de dakdelen onderling; de onderlinge naden van de 

dakelementen moeten voldoende Iluchtdicht zijn. 
9 De dichting van de scharnierkap in de nok; de twee delen van de scharnierkap 

moeten luchtdicht op elkaar aansluiten. 
10 De aansluiting van de dakkapel op het dak; bij onvoldoende afdichting van de 

naden ontstaat luchtlekkage. 
11 De aansluiting van het dakraam op het dak; bij onvoldoende afdichting van de 

naden ontstaat luchtlekkage. 
12 De aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak; via de doorvoeropeningen 

treedt gemakkelijk luchtlekkage op. 
13 De aansluitingen van de kalkzandsteen binnenbladen onderling; doordat de 

hoeken niet in verband gemaakt worden, ontstaat er in de hoek een naad, deze 
naad moet luchtdicht gemaakt worden. 

14 De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad; wanneer deze naad niet 
luchtdicht wordt afgesloten ontstaat luchtlekkage. 

15 De aansluiting van het kunststof kozijn op het stelkozijn; er ontstaat luchtlekkage 
wanneer de aansluiting niet luchtdicht is afgewerkt. 
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16 De aansluiting rondom het inbouwrolluik; er ontstaat luchtlekkage wanneer de 
aansluiting niet luchtdicht is afgewerkt. 

17 De mantelbuizen door de begane grondvloer; de doorgevoerde leidingen kunnen 
voor luchtlekkage zorgen. 

Verminderen van de invloed van koudebruggen: 
Koudebruggen zijn plaatsen waar de warmtestroom door de constructie groter is dan de 
gemiddelde warmtestroom door de rest van de constructie. Koudebruggen zijn nooit 
helemaal te voorkomen, maar men kan de negatieve invloed wei beperken. Dit wordt op 
de volgende manier bewerkstelligd: 

Koudebruggen in het ontwerp worden zoveel mogelijk voorkomen. Voorbeelden 
van nog steeds voorkomende koudebruggen zijn: de stelkozijnen en de 
aansluiting van de funderingsbalk met de begane grondvloer. Bij de begane 
grondvloer is deze koudebrug zoveel mogelijk beperkt, door de afgelegde weg van 
de warmtestroom zo lang mogelijk te maken. De koudebrug bij het stelkozijn kan 
worden beperkt door de gevelisolatie zo goed mogelijk op het stelkozijn aan te 
laten sluiten. 
De uitvoeringsfase speelt ook een rol in het voorkomen van koudebruggen . Door 
een nauwkeurige uitvoering van de gevelisolatie kan de koudebrug van het 
stelkozijn beperkt worden. Nieuwe koudebruggen kunnen optreden wanneer de 
gevelisolatie niet goed onderling wordt aangesloten. 
Om deze maatregel op de juiste wijze uit te voeren is het van belang om de 
werkzaamheden op de bouwplaats goed te controleren, zodat de invloed van de 
aanwezige koudebruggen zoveel mogelijk wordt verminderd en nieuwe 
koudebruggen worden voorkomen. 

Kritische punten,' 
Met betrekking tot koudebruggen worden de volgende posities in de woning als 
kritische punten aangemerkt: 
1 De aansluiting van de isolatie van de begane grondvloer op de funderingsbalk; 

wanneer de isolatie niet doorloopt ontstaan koudebruggen. 
2 De aansluiting van de spouwmuurisolatie op de vloerrand en het onderste stuk 

van het binnenblad; de harde isolatieplaten moeten vlak aansluiten op beide 
delen, anders treedt hier een koudebrug op 

3 De aansluiting van de spouwmuurisolatie op de verdiepingsvloer; bij een 
uitstekende of terugliggende vloer, sluit het doorgaande isolatiemateriaal niet 
goed aan, waardoor de kans op een koudebrug aanwezig is. 

4 De aansluiting van het isolatiemateriaal op de stelkozijnen; bij een onvoldoende 
aansluiting ontstaat een koudebrug bij de aansluiting van het stelkozijn op de 
gevel. 

5 De aansluiting van de isolatie op de topgeve'l; wanneer de isolatie niet doorloopt, 
ontstaat een koudebrug. 

6 De aansluiting van de isolatie op de muurplaat; ruimte achter het isolatiemateriaal 
zorgt voor een koudebrug. 

7 De aansluiting van het isolatiemateriaal op het binnenblad; wanneer het 
isolatiemateriaal niet goed aansluit komt er lucht achter het isolatiemateriaal, wat 
een koudebrug tot gevolg heeft. 

8 De aansluiting van de isolatieplaten onderling, wanneer er naden ontstaan, geeft 
dit koudebruggen in de gevel. 
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9 De aansluiting van de kantplank op de funderingsstrook; doordat de kantplank 
niet aansluit op het binnenblad is een koudebrug mogelijk. 

lC De leidingen die door de begane grondvloer lopen; de mantelbuizen kunnen 
luchtdicht gemaakt worden met cementmortel, maar dan ontstaat ter plaatse van 
de mantelbuizen wei een koudebrug. 

11 De aansluiting van de kunststofkozijnen op de stelkozijnen; wanneer de 
aansluiting niet goed wordt uitgevoerd ontstaan koudebruggen. 

12 De aansluiting rondom het inbouwrolluik; ter plaatse van de rolluikbak ontbreekt 
de spouwmuurisolatie, waardoor een koudebrug in de gevel kan ontstaan. 

13 De aansluiting van het dak op de topgevel; de hout-op-hout aansluiting kan een 
koudebrug veroorzaken. 

14 De aansluiting van de dakelementen onderling; de naad tussen de elementen kan 
een koudebrug zijn. 

15 De aansluiting van de dakelementen in de nok; de ihout-op-'hout aansluiting kan 
een koudebrug veroorzaken. 

16 De aansluiting van de dakkapel op het dak; de hout-op-hout aansluiting kan een 
koudebrug veroorzaken. 

17 De aansluiting van het dakraam op het dak; de hout-op-hout aansluiting kan een 
koudebrug veroorzaken. 

18 De aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak; de doorvoeren lopen van binnen 
naar buiten, zodat ze gemakkelijk een koudebrug kunnen vormen. 

V~~r het afstudeeronderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
De huidige bouwmethode en uitvoeringsvolgorde van de Presto worden ook bij de 
energiezuinige varianten toegepast. 
Aan de huidige Presto worden de volgende bouwkundige energiebesparende 
maatregelen toegepast: het verhogen van de warmteweerstand van de schil, het 
verhogen van de luchtdichtheid en het verminderen van de invloed van 
koudebruggen. V~~r de Presto-C.6 en de Presto-Passief levert dit verschii'lende 
eisen op. 
De toe te passen maatregelen voor de energiezuinige varianten worden bepaald 
aan de hand van het door Fraanje uitgevoerde onderzoek. 
Het te ontwerpen uitvoeringsplan beschrijft de bouwwijze van de energiezuinige 
varianten van de Multi-Presto, de Presto-C.6 en de Presto-Passief. 
Wanneer voor ontworpen oplossingen meerdere werkwijzen of materialen 
toegepast kunnen worden, worden deze onderling vergeleken op basis van 
bouwtijd en bouwkosten. Daarna zal een afweging worden gemaakt, waarbij de 
uiteindelijke extra bouwkosten de doorslag geven. 
Het ontwerp en de bijbehorende kosten van de Presto-C.6 zijn berekend. Hierin 
zijn de extra kosten voor het verhogen van de warmteweerstand meegenomen, er 
zijn echter geen extra kosten berekend voor het verhogen van de luchtdichtheid 
en het verminderen van de invloed van koudebruggen. Deze berekende kostprijs 
wordt nu gehanteerd voor het verkopen van de Presto-C.6 woningen, een 
verhoging van de kosten door de toe te passen oplossingen wordt niet 
doorberekend aan de koper, zodat deze extra kosten zo laag mogelijk moeten 
blijven. Daarom is het uitgangspunt om oplossingen voor te schrijven die een 
hogere luchtdichtheid en minder koudebruggen tot gevolg hebben, tegen zo min 
mogelijk extra bouwtijd en bouwkosten. 
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De kosten voor de Presto-Passief zijn 110g niet berekend. Door de extra hoge 
warmteweerstand zullen de kosten al fors toenemen. De extra kosten voor de 
hogere luchtdichtheid en de verminderde koudebruggen komen hier nog bovenop. 
Deze moeten dus ook in dit geval zo laag mogelijk blijven. 

1.7. Afstudeerproject, taaksteUingen 
Het afstudeerproject is uitgevoerd door het behandelen van onderstaande taakstellingen: 

1. Beschrijven van de bouwmethode en uitvoeringsvolgorde van de huidige Presto. 
2. Beschrijven waar zich kritische punten bevinden met betrekking tot de 

warmteweerstand, de luchtdichtheid en de invloed van koudebruggen en op welke 
wijze deze kritische punten worden uitgevoerd. 

3. Onderzoeken op welke wijze de kritische punten moeten worden aangepast en 
uitgevoerd bij de Presto-O.6 en de Presto-Passief. 

4. Bepalen van de optimale bouwmethode en uitvoeringsvolgorde voor de bouw van 
de Presto-O.6 en de Presto-Passief, gelet op bouwtijd en bouwkosten, bij een 
integrale benadering van de bouwkundige energiebesparende maatregelen. 

5. Schrijven van het uitvoeringsplan, van de Presto-O.6 en de Presto-Passief, dat de 
uitvoering van de beide varianten beschrijft en informatie en instructie voor het 
bouwplaatspersoneel bevat. 

6. Toetsen of het uitvoeringsplan werkbaar en uitvoerbaar is. 
7. Ontwikkelen van een hulpmiddel, zodat het uitvoeringsplan beschikbaar en 

aanpasbaar is. 

Toetsing taakstellingen aan probleemstelling en doelstelling: 
Hieronder zijn de probleemstelling en doelstelling nogmaals weergegeven, waarin de 
belangrijke termen vetgedrukt zijn weergegeven. 

Probleemstelling: 
'Om energiezuinige Multi-woningen te bouwen moeten energiebesparende 
maatrege/en worden toegepast. Deze energiebesparende maatregelen leveren 
uitvoeringstechnische consequenties op. Tijdens de uitvoering vereisen de 
maatregelen een integrale benadering en een correcte uitvoering. Daarvoor is het 
van belang om het bouwplaatspersoneel goed te informeren en te instrueren. 
Op welke wJjze de energiezuinige Multi-woningen uitgevoerd moeten worden is echter 
nog onbekend, waardoor ook onbekend is welke inform a tie en instructie er nodig is voor 
het bouwplaatspersoneel om een correcte uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen te kunnen garanderen. ' 

Doelstelling: 
'Het ontwerpen van een hulpmiddel wat de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen bevat. Het hulpmiddel beschrJjft de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen volgens een integrale benadering en verschaft gedetailleerde informatie 
en instructie aan het Multi-team, over de noodzaak van een correcte uitvoering en 
de manier waarop deze uitvoering dient te plaats te vinden.' 
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De bovenstaande vetgedrukte termen komen op de volgende wijze tijdens het 
afstudeerproject aan de orde: 
Energiebesparende maatregelen: In paragraaf 1.6 is aangegeven welke 

energiebesparende maatregelen worden toegepast bij de Presto-O.6 en de Presto
Passief. 

Uitvoeringstechnische consequenties: Het toepassen van energiebesparende maatregelen 
levert uitvoeringstechnische consequenties op. Het veranderen van isolatiemateriaal 
vereist bijvoorbeeld een andere werkwijze. De uitvoeringstechnische consequenties 
worden per kritisch punt onderzocht. 

Integrale benadering: De verschiUende energiebesparende maatregelen moeten in 
onderlinge samenhang en tegelijkertijd worden uitgevoerd. Per kritisch punt worden 
aanpassingen geformuleerd met betrekking tot de warmteweerstand, de 
luchtdichtheid en de koudebruggen. 

Correcte uitvoering: Zoals is aangegeven, is een correcte uitvoering van de 
energiebesparende maatregelen van groot belang, omdat bij een slechte uitvoering 
de beoogde energiebesparing van de maatregel teniet gedaan wordt door de 
uitvoering. In het uitvoeringsplan zal stap voor stap worden beschreven welke 
handelingen verricht moeten worden en welke aandachtspunten daarbij van belang 
zijn. 

Multi-team informeren en instrueren: Het Multi-team moet de energiebesparende 
maatregelen uiteindelijk uitvoeren. Door hen, in het hulpmiddel, te voorzien van 
duidelijke informatie en instructie, kan een juiste uitvoering worden gerealiseerd, 
waarbij de woning na oplevering voldoet aan de gestelde eisen en energiezuiniger is 
dan de huidige woning. 

Hulpmiddel: Het hulpmiddel beschrijft stap voor stap welke handelingen verricht moeten 
worden en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. Dit verschaft het 
bouwplaatspersoneel gedetailleerde informatie en instructie over de uitvoering. Op 
deze manier kan een correcte uitvoering plaatsvinden, waardoor de woningen als 
energiezuinige woningen gerealiseerd worden. 
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2. Huidige bouwmethode en uitvoeringsvolgorde 

In dit hoofdstuk worden de bouwmethode en uitvoeringsvolgorde van de huidige Presto 
besch reven. 

2.1. Bouwmethode huidige Presto 
De bouwmethode van de Presto is de stapelbouwmethode, een bouwmethode die bestaat 
uit het stapelen van, veelal kleine, elementen. 

2 .1 .1. Voorbeeld stapelbouwmethode 
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De stapelbouwmethode van de Presto bestaat uit de volgende elementen: 
Funderingsconstructie: betonnen prefab heipalen en funderingsstroken bestaande 
uit ter plaatste gestort beton in een prefab polystyreenisolatie bekisting 
Begane grondvloer: betonnen ge'isoleerde ribcassette-vloerelementen 
Spouwmuur: binnenblad van gelijmde kalkzandsteenelementen, isolatiemateriaal 
van glaswol, luchtspouw en buitenblad van gemetselde bakstenen 
Topgevel: ge'isoleerde houtskeletbouw elementen, buitenblad baksteen 
Binnenwanden: gipsbetonblokken 
Verdiepingsvloer: betonnen kanaalplaat-vloerelementen 
Dak: prefab scharnierkap, afgewerkt met dakpannen en kunststof goten en 
overstekken 

2.2. Uitvoeringsvolgorde huidige Presto 
Tijdens het project Participerend Observeren, met als onderwerp: "het bouwen van Multi
woni,ngen, van voorbereiding tot oplevering", is de uitvoeringsvolgorde van de Multi
woningen geobserveerd en beschreven. De uitvoeringsvolgorde van aile Multi-woningen 
is gelijk, zodat de gegevens van het project Partioiperend Observeren gebruikt kunnen 
worden om de uitvoeringsvolgorde van de huidige Presto te beschrijven. 
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De beschreven uitvoeringsvolgorde is de algemene bouwkundige uitvoeringsvolgorde van 
de Presto, de uitvoering van de toe te passen bouwkundige energiebesparende 
maatregelen voigt in de navolgende taakstel'iingen. 

Hieronder voigt een opsomming van de uitvoeringsvolgorde, in bijlage I wordt een 
uitgebreide beschrijving van het uitvoeringsproces gegeven. 

De uitvoering van de huidige Presto vindt in de volgende volgorde plaats: 
Eerst wordt de fundering gemaakt. Deze bestaat, afhankelijk van de ondergrond, 
uit prefab heipalen met daarop de funderingsbalk, of aileen uit de funderingsbalk. 
De funderingsbalk wordt gemaakt door middel van bekistingelementen van 
polystyreenisolatie. Deze elementen dienen tegelijkertijd als bekisting en als 
isolatie voor de funderingsbalk. 
Nadat de funderingsconstructie gereed is wordt de riolering, door mantelbuizen in 
de funderingsbalk, binnen de woning gebracht en onder de vloer aangelegd naar 
de vereiste posities. Ook gas, water en elektra wordt binnen de woning gebracht, 
tot bij de plaats waar de meterkast moet komen. De waterleidingen worden 
vervolgens, vanuit de meterkast, onder de vloer verdeeld, gas en elektra komen 
op de vloer te liggen. 
Op de funderingsbalk wordt de begane grondvloer gelegd. Deze bestaat uit 
ge"isoleerde ribcassette-elementen. Deze worden vanaf de vrachtwagen geplaatst 
op de funderingsbalken, daarna worden de naden afgestort. 
Nadat de begane grondvloer gereed is, wordt begonnen met het lijmen van het 
binnenspouwblad. Het binnenspouwblad wordt opgebouwd uit kalkzandsteen 
lijmelementen. 
Daarna wordt er een steiger rond de woning gebouwd, zodat er gemakkelijk en 
veilig gewerkt kan worden om de verdiepingsvloer te plaatsen. 
Op het binnenspouwblad wordt vervolgens de verdiepingsvloer geplaatst, 
bestaande uit kanaalplaat-elementen. 
Nadat de verdiepingsvloer gelegd is en de gevelisolatie is aangebracht, wordt het 
bu itenspouwblad gemetseld. 
Wanneer het buitenspouwblad tot de verdiepingsvloer is opgemetseld worden de 
houtskeletbouw topgevels en de muurplaten geplaatst. 
Daarna karl de prefab scharnierkap worden geplaatst. Deze bestaat uit 
verschillende elementen, die opengeklapt worden en daarna op de juiste positie 
worden geplaatst. 
Na het plaatsen van de kap worden de gevels verder opgemetseld, bij de 
langsgevel tot aan de dakvoet, bij de kopgevel tot het dakoverstek. Ten slotte 
wordt het metselwerk gevoegd. 
Vervolgens worden de goten en de overstekken bevestigd. 
De volgende stap is het plaatsen van de kunststofkozijnen inclusief beg lazing en 
het aanbrengen van de waterslagen. 
Hierna is de ruwbouw van de woning gereed en wordt met de afbouw van de 
woningen begonnen. Eerst wordt elektra, water, gas, verwarming en riolering 
aangelegd, waarover de cementdekvloer wordt aangebracht. 
Nadat de cementdekvloer gereed is wordt de binnenwanden geplaatst, bestaande 
uit gipsbetonblokken. 
De binnenwanden en de binnenzijde van het binnenspouwblad worden 
gestukadoord, zodat een vlakke wand ontstaat . 
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Daarna worden de plafonds afgewerkt en gespoten en worden de binnendeuren 
opgehangen. 
Ais laatste wordt het sanitair geplaatst en worden de elektrotechnische en 
installatietechnische instaFiaties geplaatst en afgemonteerd. 
Om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen worden de voor- en achterdeur 
zo laat mogelijk geplaatst. 
Ten slotte kan de opl'evering plaatsvinden en wordt de woning overgedragen aan 
de bewoner. 
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3. Kritische punten huidige Presto 

Hoofdstuk 3 is onderverdeeld in de volgende subhoofdstukken: 

3.1 De kritische punten en hun bouwkundige energiebesparende maatregelen. 
3.2 De warmteweerstand van de schil van de huidige Presto. 
3.3 De luchtdichtheid van de huidige Presto. 
3.4 De posities van de voorkomende luchtlekkage. 
3.5 De posities van de voorkomende koudebruggen. 
3.6 De uitvoering van de kritische punten, met betrekking tot de warmteweerstand, 

de luchtdichtheid en de invloed van koudebruggen. 
3.7 De invloed van maatafwijkingen en maattoleranties op de bouwkundige 

energiebesparende maatregelen. 

Om bovenstaande onderwerpen te behandelen is vooral gebruik gemaakt van observaties 
op de bouwplaats en metingen aan bestaande woningen. Er zijn nog geen Multi-woningen 
van het type Presto gebouwd, dus hier konden geen observaties en metingen 
plaatsvinden. Doordat de verschillende typen Multi-woningen allemaal op dezelfde manier 
worden gebouwd, zijn de observaties en metingen verricht bij andere typen Multi
woningen. Deze typen zijn wat betreft uitstraling en indeling vergelijkbaar met het type 
Presto. De observaties zijn uitgevoerd door bezoeken te brengen aan de verschillende 
bouwplaatsen waar Multi-woningen in aanbouw zijn. Tijdens deze bezoeken zijn de 
verschillende bouwonderdelen visueel onderzocht en zijn gesprekken gevoerd met 
bouwplaatsmedewerkers en uitvoerders. 

Eerst zullen de begrippen, die in de onderzoeksvragen voorkomen, worden toegelicht: 

Warmteweerstand: 
De warmteweerstand geeft de thermische isolatiewaarde van een materiaal aan. De 
warmteweerstand wordt bepaald door de warmtegeleidi'ngscoefficient en de dikte van het 
materiaal (Rockwool B.V., 2011a). 
De warmteweerstand moet berekend worden aan de hand van de norm NEN 1068 (NEN, 
2001a). Voor het maken van handberekeningen van de warmteweerstand is, met de 
rekenmethoden van NEN 1068, een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld, de 
NPR 2068 (NEN, 2002). 

De warmteweerstand van een materiaal wordt bepaald, met behulp van de volgende 
d formule: Rm=;,-

Hierin is: Rm = warmteweerstand van het materiaal in [m2.K/W] 
d = dikte van het materiaal in [m] 
A = warmtegeleidingscoefficient van het materiaal in [W/m.K] (NEN, 2002) 

Voor constructies die opgebouwd zijn un meerdere materialen met verschillende 
warmtegeleidingcoefficienten, zoals spouwmuren, gel'dt de volgende formule: 

Remco Riemens 
Afstudeerrapport energiezuinige Multi-woningen 

10 februari 2012 
Pagina 25 van 104 

ED FRAAHIE •• nn.mlnglb.drlJI-----______________________ _ 



Hierin is: LRm = de som van de warmteweerstanden van iedere laag waarui,t de 
constructie is opgebouwd. 

RSi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom. 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom. 
a = correctiefactor voor inwendige convectie en uitvoeringsinvloeden. 
Hiervoor geldt standaard een waarde van 0,05. Wanneer er sprake is van 
convectie, de isolatielaag heeft aan beide zijden een I'uchtlaag van meer dan 
smm, stijgt deze waarde naar 1,0. Wordt het constructiedeel prefab 
vervaardigd met een productcertificaat, dan mag de waarde worden verlaagd 
naar 0,02 (NEN, 2001a) en (NEN, 2002). 

Luchtdichtheid: 
De mate waarin de woningschil lucht door laat wordt aangeduid met de term 
luchtdoorlatendheid. De waarde van de luchtdoorlatendheid wordt aangeduid in de 
eenheid [dm 3/s.m 2

], of wei : de hoeveel lucht in liters per seconde per m2 

gebruiksoppervlakte van de woning. De luchtdoorlatendheid geeft dus aan hoe 
gemakkelijk buitenlucht de woning kan binnendringen, dan wei hoe gemakkelijk 
binnenlucht de woning uit kan, zonder dat er openingen in de woningschil, zoals roosters, 
ramen en deuren, opengezet zijn. Hoe groter de luchtdoorlatendheid hoe makkelijker 
lucht de woning kan in- of uitstromen. Luchtdichtheid is de omgekeerde benaming van 
luchtdoorlatendheid, het geeft aan in welke mate de woning 'gesloten' is voor 
luchtstroming, of wei: hoe groter de luchtdichtheid hoe moeilijker lucht de woning kan in
of uitstromen. 
Het effect van luchtlekkage op het energieverlies wordt groter bij een toename van de 
warmteweerstand van de constructie, doordat het percentage energieverlies ten gevolge 
van luchtlekkage dan groter wordt. 

Koudebruggen: 
Plaatsen waar de warmtestroom door de constructie groter is dan de warmtestroom in de 
rest van de constructie worden aangeduid met de term koudebrug (Rockwool B.V., 
2011b). 
Door de grotere warmtestroom in de koudebrug is het oppervlak van de koudebrug aan 
de buitenkant warmer en aan de binnenkant kouder dan de omliggende 
constructieonderdelen. Aileen in de zomer kan de situatie omgekeerd zijn, maar dit komt 
nauwelijks voor en heeft ook geen klachten tot gevolg. 
Een koudebrug heeft de volgende gevolgen: (Hens, 2008) 

Condensatie: doordat het oppervlak van de koudebrug, in de winterperiode, aan 
de binnenzijde kouder is dan de omliggende oppervlakken, kan condensatie 
optreden. Hierdoor kunnen materialen degraderen, vervuHt het oppervlak sneller 
doordat stof makkelijker kleeft en kan schimmelvorming ontstaan. 
Schimmelvorming heeft een negatieve i'nvloed op het binnenklimaat. 

Energieverlies: koudebruggen hebben energieverlies tot gevolg. Doordat de 
warmtestroom door de constructie ter plaatse van de koudebruggen groter is gaat 
er warmte verloren. 

Scheurvorming: door de grotere warmtestroom door de koudebrug is de 
temperatuur van de koudebrug in de winter lager en in de zomer hoger dan de 
omliggende oppervlakken. Daardoor zet de koudebrug meer uit en krimpt hij 
meer dan de omliggende delen, waardoor scheurvorming optreed . Scheurvorming 
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zorgt voor esthetische gebreken, maar kan ook weer effect hebben op de 
luchtdichtheid. 

Wanneer de warmteweerstand van de constructie toeneemt, wordt het verschll in 
warmteweerstand tussen de koudebrug en de overige constructie groter, waardoor de 
omvang van de gevolgen ook toeneemt. 

Maatafwijking: 
Een maatafwijking is het optredende verschil tussen een ontworpen maat en een 
werkelijke maat. Hierbij is de ontworpen maat referentie voor de werkelijke maat 
(Vastert, 1992, pp. 2,3). 

Maattoleran ie: 
Een maattolerantie is een toelaatbare maatafwijking (Van Hoof, 1986, p. 19). 

In onderstaande afbeelding wordt het verband tussen de begrippen maatafwijking en 
maattolerantie toegelicht. 

ontwerp 

situatie 1 

situatie 2 

maattolerantie I 
I I 

I I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.,- - - - -1- - -..., 

I I 

maatafwijking 

binnen tolerantie = toelaatbare maatafwijking 

I 

I I 
- - - - --- --- --- - -- --- --- --- --- --- --- -,- --.,. - - - ---

I 
maatafwijkingi 

binnen tolerantie = toelaatbare maatafwijkingi 
buiten tolerantie = niet-toelaatbare maatafwijking: 

I 

3.1 . Toelichting maatafwijkingen en maattoleranties 

Maatafwijkingen komen altijd v~~r. Aileen in uitzonderlijke gevallen, en dan ook nog 
slechts tijdelijk, komen ontworpen maat en werkelijke maat met elkaar overeen. De 
oorzaken van maatafwijkingen liggen in het productieproces, in de eigenschappen van de 
materialen en in het menselijk handelen. Voorbeelden hiervan zijn respectievelijk: 
afwijkingen door opeenvolgende handelingen bij fabricage, uitzetten en krimpen onder 
invloed van temperatuurverschillen en doordat niemand twee handelingen exact 
hetzelfd'e kan uitvoeren (Vastert, 1992, p. 2). 
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3.1. Kritische punten 
In paragraaf 1.6 zijn de kritische punten vermeld, di,e bij het bepalen van de 
uitgangspunten aan het licht zijn gekomen. De kritische punten zijn aan te wijzen 
posities in de woning en bevinden zich hoofdzakelijk bij de aansluitingen van 
verschillende onderdelen. 
De kritische punten zijn aan te wijzen in de bouwkundige details van de woning. Om de 
kritische punten inzichtelijk te maken zijn de punten genummerd en gegroepeerd. De 
kritische punten worden per detail aangegeven. De details zijn ook genummerd en 
worden weergegeven in de doorsneden van de woning. Er worden twee doorsneden 
weergegeven, een over de kopgevels en een over de langsgevels van de woning. In de 
plattegrond in afbeelding 3.1.1 is de positie van de doorsneden weergegeven. 

De doorsneden worden weergegeven in de afbee'ldingen 3.1.2 en 3.1.3, waarbij de 
details zijn genummerd vanaf de fundering tot het dak. 

GARAGE 

B 

~ I ID 
WOONKAMER 

D 

3.1.1. Plattegrond van de begane grond, met de posities van de doorsneden 
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3.1.2. Doorsnede A-A, over de kopgevels, met detailnummering 

3.1. .3. Doorsnede 8 -8, over de langsgevels, met detailnummering 

Remco Riemens 
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Detailnummering: 
lA: Begane grondvloer 
en kantplank 
18: lie doorsnede B-B 
2: Kozijndetail, 
verdiepingsvloer en 
topgevel 
3A: lie doorsnede B-B 
38: lie doorsnede B-B 
4A: lie doorsnede B-B 
48: lie doorsnede B-B 
5: Topgevel en dak 
6: lie doorsnede B-B 

Detailnummering: 
lA: lie doorsnede A-A 
18: Fundering, begane 
grondvloer en 
spouwmuur 
2: lie doorsnede A-A 
3A: Binnenblad en 
verdiepingsvloer 
38: Verdiepingsvloer, 
muurplaat en dak 
4A: Dakkapel 
48: Dakraam 
5: lie doorsnede A-A 
6: Nok en dakdoorvoeren 
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In tabel 3.1.1 zijn aile kritische punten benoemd en is van ieder punt aangegeven welke 
bouwkundige energiebespal'ende maatregelen betrekking hebben op het genoemde punt. 
Verder is van ieder kritisch punt aangegeven in welk detail dit punt zich bevindt. 

~ 

t. I~:~"'" 

2' 
3 
4' .,111 

5 :4 ........... Htf .. 'ft 

'6 
lA,,,,,' ..... ~ .. 
2. 42iW .. tM .. ~ 

3-
.4 'A ..... ~ .. =.. 

.5' ', .. : ........... 
~6' 
:[ 
2 'A. .. ....... ~ 

1 '6., 

·2 ' ... ........ , ...... 
:3: A • 

4 
1 
.1 l.ft~ r'iilinA-
:1 I ......... .'"" .. ~ iii 
2 '4' 

:1_ 

II) 0; ..... ..., .... 

........ 

.. 
IT. , 

~ln'.~~~~~=-----~----~ 
;2 41:1tncfnMnn ",. : /Ih:iIl":~ 

Tabe/3.1.1. Kritische punten met hun elgenschappen en positie 

3.2. Warmteweerstand schil huidige Presto 
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ja 
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ja 
nee 
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De warmteweerstand van de schil van de huidige Presto is aangepast bij de Presto-0.6 en 
de Presto-Passief, zie tabel 1.6.1. De aanpassingen in de warmteweerstand van de 
Presto-0.6 zijn, in vergelijking met de Presto-Passief, gering . De warmteweerstand van 
de begane grond blijft gelijk en van de gevels en het dak wordt deze ongeveer anderhalf 
keer zo groat. Bij de Presto-Passief wordt echter de warmteweerstand van de begane 
grondvloer met 70% verhoogd, de warmteweerstand van het dak wordt ruim 150% 
verhoogd en de warmteweerstand van de gevels bedraagt meer dan 200% van de 
waarde van de huidige Presto. 
Door het geringe verschil tussen de Presto en de Presto-0.6 is het van belang am te 
weten wat de werkelijke warmteweerstand van de schil van de Presto is. Wanneer de 
voorgeschreven warmteweerstand veel lager ligt dan de in de praktijk gerealiseerde 
warmteweerstand, zijn de aanpassingen voor de Presto-0.6 misschien niet meer nodig. 
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De schil van de Presto bestaat uit de begane grondvloer, de gevel6 en het dak. De gevels 
zijn daarbij nog te onderscheiden in de gevels van de begane grond en de gevels op de 
verdieping. De gevels op de begane grond bestaan uit kalkzandsteen, isolatie en 
baksteen, de gevels op de verdieping LJit een ge'isoleerd houtskeletbouw binnenblad en 
een bakstenen buitenblad. 

De warmteweerstand is berekend met de eerder genoemde formule: 

R = ERm+Rsi+Rse -R ·-R waarin: 
c 1+0 51 se, 

LRm = de som van de warmteweerstanden van iedere laag waaruit de constructie 
is opgebouwd 

RSi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom 
a = correctiefactor voor inwendige convectie en uitvoeringsinvloeden 

Bovenstaande formule kan aileen worden toegepast wanneer de constructie bestaat uit 
een of meerdere lagen die evenwijdig aan het oppervlak liggen en niet door elkaar heen 
lopen. Wanneer dit wei het geval is, dient de constructie opgedeeld te worden in 
zogenaamde secties en lagen, volgens de methode van NPR 2068. 
Om de warmteweerstand te bepalen van constructies met meerdere secties en lagen 
dient de volgende formule gebruikt te worden: 

R ~ a'xR'+Rsi+Rse+ R" R R .. 
c- os ' - si- se, waann. 1+1, xa 

a' = een weegfactor, bepaald volgens 7.2.4.2 van NPR 2068 
R' ;: hu'lpgrootheid, bepaald volgens 7.2.2. van NPR 2068 
R" = hulpgrootheid, bepaald volgens 7.2.3 van NPR 2068 
Rsi = warmteovergangsweerstand van de ingaande warmtestroom 
Rse = warmteovergangsweerstand van de uitgaande warmtestroom 

Bij constructies met meerdere secties en lagen moeten dus eerst enkele 
tussenberekeningen worden gemaakt, voordat de warmteweerstand kan worden 
uitgerekend. 

De berekening van de warmteweerstanden van de schH zijn opgenomen in bijlage II. 
Hieronder wordt de opbouw van de verschillende schilonderdelen weergegeven, samen 
met de uiteindelijk berekende warmteweerstand. 

De schil bestaat uit verschillende onderdelen, deze onderdelen bestaan weer uit 
verschillende materialen. De materialen hebben ieder een specifieke 
warmtegeleidingscoefficient, de ,.\-waarde. In tabel 3.2.1 zijn deze 
materiaaleigenschappen weergegeven. 
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r-==:..Jo::;::='=~:..:.;.;.L ____ _ -I1,900 W /mK 
~~=~~~----:,~~ ___ --I 0,038 W /mK 
t...;;.:;~;;;.;;;,iiI~~=";';;""""'"'-'-----t 0,700 W /mK 
t..;,;;;;=~='':=':''''''''',....-------I 0 ,860 W /mK 
1-=====:.;..:..:.==-= ____ -1 0,o33 W/mK 
E:==~~----------I0,700 W/mK 
~"""""=-;:O=-_=_=_-:--:--""Il~----t 0,250 W /mK 
r..-.:=~=:.....JrO:'=~~~~~t;'!""'""--t 0,140 W/mK 
~;.:..:.::.===-:::~~~~~~'---I 0,130 W /mK 
~~~!.9!!m~~m!2!L~L____l 0,040 W/mK 

17000 W/mK 
Tabel 3.2.1. Materiaaleigenschappen 

Begane grondvloer: 

(LSGI, 2011) 
(KIWA, 2010a) 
(LSGI, 2011) 
(Xella, 2011) 
(KIWA, 2009) 
(NEN, 2000) 
(NEN, 2000) 
(NEN, 2000) 
(NEN, 2000) 
(KIWA, 2010b) 
NEN 2000 

De ribcassette-elementen van de begane grondvloer zijn samengesteld uit betonnen 
ribben. Tussen deze ribben is PS-isolatiemateriaal aangebracht. Op het isolatiemateriaal 
is vervolgens een dunne laag beton gestort. In afbeelding 3.2.1 is een doorsnede van 
een ribcassette-element opgenomen. 

3.2.1.. Dwarsdoorsnede ribcassette-v/oereiement met hoofdmaatvoering en positie van wapening 

De warmteweerstand van de begane grondvloer voigt uit de volgende berekening: 

R = a'xR'+Rs;+Rse+R" -R -R = lX4,953+0,17+0,17+1,581_0 17-0 17= 6,874 -0 34=3 013 m2K/W 
c 1+1,05xa' sl se 1+1,05xl "2,05" 

De berekende warmteweerstand van de begane grondvloer is 3,01 m2K/W. 
Hiermee voldoet de warmteweerstand van de begane grondvloer niet aan de waarde die 
is vermeldin tabel 1.6.1. 
De fabrikant van de ribcassette-elementen, Betonson, heeft echter een KOMO-attest 
laten opstellen om de warmteweerstand van de ribcassette-elementen te bepalen. Uit het 
KOMO-attest van de ribcassette-elementen blijkt dat de warmteweerstand van de 
toegepaste ribcassette-elementen 3,5 m2K/W is (KIWA, 2010a). 

"Een KOMO-attest is een kwal.iteitsverklaring die de prestaties van een bouwproduct, 
een bouwelement of een bouwsysteem beschrijft" (KOMO, 2011a). De stichting KOMO 
vermeld op haar website dat producten met een KOMO-keurmerk voldoen aan de 
relevante wet- en regelgeving in de bouw en dat de producten onafhankelijk op 
kwaliteit zijn getoetst (KOMO, 2011b). De warmteweerstand die in het KOMO-attest 
is vermeld is berekend aan de hand van de norm NEN 1068 (KIWA). Deze norm is 
ook gebruikt om de warmteweerstand van de ribcassette-elementen handmatig te 
berekenen, waarbij voor de handmatige berekening gebruik gemaakt is van NPR 
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2068. Dit verklaart het verschil tussen de berekende en de door het KOMO-attest 
gegeven warmteweerstand. Paragraaf 1 van NPR 2068 geeft aan dat er drie opties 
zijn om de warmteweerstand te bepalen . Deze opties zijn (NEN, 2002): 
1. Numeriek, met behulp van NEN 1068. Dit geeft een nauwkeurige berekening en is 

nodig voor attesten en referentiedetails . 
2. Handmatig, met behulp van NPR 2068. Dit geeft 'veilige' waarden en is geschikt 

voor projectmatig gebruik. 
3. Handmatig, aan de hand van hoofdstuk 13 van NEN 1068. Deze berekening geeft 

globale waarden, geschikt voor de eerste fasen in een bouwontwerpproces. 

De warmteweerstand in het KOMO-attest is bepaald aan de hand van optie 1, dus dit is 
een nauwkeurige bepaling, de berekende waarde met behulp van NPR 2068 geeft een 
veilige waarde, die daardoor dus ook lager ligt. 

Voor de begane grondvloer kan dus worden gesteld dat de warmteweerstand toch 
voldoet aan het gestelde in tabel 1.6.1. Uit het KOMO-attest blijkt namelijk dat de 
begane grondvloer een Rc-waarde heeft van 3,5 m2K/W. 

Spouwmuurconstructie: 
De spouwmuurconstructie is opgebouwd uit de volgende materialen (Fraanje B.V., 
2011): 

~B~U~lM.1!:!~;~ Baksteen Lueh 
Glaswolisolatie Mupan+ 

~:;::::';:~~~~-I RVS prikspouwankers 
Kalkza ndsteen 

~=~~~== .... 
~iY9.~ ___ --I Kal kmortel 

0,700 W/m K 

0,03385 WjmK 
17,000 W/mK 
0,860 W/mK 
0,700 W/mK 

TabeI3.2.2. Opbouw en gegevens spouwmuurconstructie 

100 mm 0,143 m2K/ W 
45 mm 0,18 m2K/W 
85 m m 2, 511 m2K/W 
Meegerekend in isolatie 
120 mm 0,140 m2K/W 
5 mm 0,007 m2K/W 

0,13 m2K/W 
0,04 m2K/W 

Door de waarden uit tabel 3.2.2 in te vulJen in de formule is de warmteweerstand Rc van 
de spouwmuurconstructie berekend. 

R = I; Rm+Rs;+Rse R ·-R = (0,143+0,18+2,511+0,140+0,007)+0,13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 SI se 1+0,05 " 

= 3,150 -0 17= 2 830 m2K/W 
1,05' , 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie is 2,83 m2K/W. Deze 
warmteweerstand voldoet aan de vereiste 2,75 m2K/W. De warmteweerstand ligt wei iets 
hoger dan de benodigde waarde voor de Presto, maar voor de Presto-0.6 zal de 
spouwmuurconstructie toch aangepast moeten worden, want de benodigde Rc-waarde 
van 4,0 m2K/W wordt niet behaald . 
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Topgevelconstructie: 
De topgevels van de Presto zijn als voigt opgebouwd (Fraanje B.V.): 

F~=~==:':::;"--I Baksteen 

10=====:..==-:0---1 Glaswolisolatie System roll 200 
Vurenhout 

~~-:~~~~~--~ 

r=-'~--';;;;;'-"'------I 5 paa n plaat 
~""'= _____ --I Gipsplaat 

TabeI3. 2.3. Opbouw en gegevens topgeve/const r uctie 

0,700 W/mK 100 mm 
130mm 

0,040 W/mK 120 mm 
0,130 W/mK 120 mm 
0,140 WjmK 9 mm 
0,250 W/mK 13 mm 
R-waarde = 0,13 m 2.K/W 
R-waarde = 0,04 m2K/W 

De warmteweerstand Rc van de topgevels is met onderstaande formule berekend: 

R = a'xR'+Rsi+Rse+R" -R ·-R = ox3,065+0,13+0,04+2,859 -0 13-0 04= 3,029 -0 17=2 859 m2K/W 
c 1+1,05xa' SI se 1+1,05xO " 1 ' , 

De warmteweerstand van de topgevelconstructie is ook grater dan de ontworpen waarde, 
dus ook de topgevel voldoet aan de ontworpen en vereiste warmteweerstand. Voor het 
uitvoeren van de Presto-0.6 moet de constructie eveneens worden aangepast, zodat een 
hogere warmteweerstand wordt bereikt. 

Dakconstructie: 
Het dak is opgebouwd uit houten sporen met daartussen isol'atiemateriaal. De 
dakconstructie is opgebouwd volgens de gegevens in tabel 3 .2.4 (Fraanje B.V.). 

~ ~ , " .~ 

ll)qkafw.e~lM, Dakpannen R-waarde = 0,06 m2K/W 
~ Glaswolisolatie System roll 200 0,040 W/mK 
Sooren Vurenhout 0,130 W/mK 

spaanplaat 0,140 W/mK 
IRa R-waarde = 0,10 m2K/W 
.~ R-waarde = 0,04 m2K/W 
a =002 
TabeI3.2.4. Opbouw en gegevens dakconstructle 

~ 

155 mm 
155mm 

13 mm 

R = a'xR'+Rsi+Rse+R" -R-R = OX3,616+0,10+0,04+3,501_ 0 10-0 04= 3,641_0 14=3 50 m2K/W 
c 1+1,05xa' SI se 1+1,05xO " 1 ' , 

De dakconstructie voldoet exact aan de vereiste warmteweerstand. 

Conclusie 
De warmteweerstand van de schil voldoet aan de eisen die in het ontwerp van de Presto 
worden gesteld. De warmteweerstand van de gevels is iets hoger dan de ontwerpwaarde, 
maar niet voldoende om een op een te worden toegepast bij de Presto-0.6. Voor de 
Presto-0.6 zal de warmteweerstand van de schil van de huidige Presto verhoogd moeten 
worden. 
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3.3. Luchtdichtheid huidige Presto 
Het Bouwbesluit (Ministerie van VROM, 2003) stelt in artikel 5.8, lid 1: "Een te bouwen 
bouwwerk heeft een zodanige luchtdoorlatendheid dat het warmteverlies als gevolg van 
tocht wordt beperkt". Verder schrijft het Bouwbesluit (Ministerie van VROM) voor: "De 
volgells NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 
toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie 'is niet groter dan 0,2 m3/s" 
(art.5 .9, lid 1). 
Naast bovengenoemde eisen met betrekking tot de luchtdichtheid, is de energieprestatie 
van de woning van belang. In de EPC-berekening wordt een waarde voor de 
luchtdoorlatendheid opgegeven, de zogenaamde qV;lo-waarde. Deze luchtdoorlatendheid 
hangt af van het type ventilatiesysteem dat wordt toegepast. In NEN 5128 (NEN, 2009) 
worden richtwaarden en ondergrenzen aangegeven voor de luchtdoorlatendheid bij 
toepassing van een bepaald type ventilatiesysteem. In de Presto wordt venti'latiesysteem 
o toegepast, ventilatie via mechanische toe- en afvoer. V~~r ventilatiesysteem 0 geldt 
een minimal,e qV;lo-waarde van 0,4 dm3/s.m2 en een aanbevolen waarde van 0,625 
dm3/s.m 2

• Dit betekent een luchtdoorlatendheid van 0,625 liter lucht per seconde per m2 

gebruiksoppervlakte van de woning. 
In de EPC-berekening van de huidige Presto wordt voor de luchtdoorlatendheid de 
aanbevolen qV;lo-waarde van 0,625 dm3/s.m 2 aangehouden. 

Voor de Presto-O.6 wordt de luchtdichtheid van de woning niet verhoogd. Daarom is het 
van belang om te weten wat deluchtdichtheid is van de huid ige Presto, wanneer de qv;10-
waarde van 0,625 dm3/s.m2 niet wordt behaald, moet de luchtdichtheid van de Presto-
0.6 worden verbeterd . 
V~~r de Presto-Passief wordt een luchtdoorlatendheid voorgeschreven van 0,2 dm3/s.m 2

• 

Hiervoor moet de luchtdichtheid worden verhoogd, waardoor het van belang is om te 
weten op welke posities in de woning zich Iluchtiekken bevinden. l\1et deze gegevens is 
het mogelijk om doelgerichte maatregelen te nemen. 
De luchtdoorlatendheid van de woning kan worden bepaald met de meetmethode die 
wordt voorgeschreven 'in NEN 2686 (NEN, 2008). Er zijn adviesbureaus die zich hebben 
gespecialiseerd in het meten van de luchtdoorlatendheid va n woningen. Daarvoor is 
speciale apparatuur ontwikkeld. Een meting, uitgevoerd door deze adviesbureaus, kost 
enkele honderden euro's per woning. Omdat dit geld niet voorhanden was, is gekozen 
voor een andere aanpak. Aan de hand van de beschreven methode in NEN 2686 (NEN, 
2008) is, met behulp van apparatuur van de Unit Building Physics and Systems van de 
Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, de luchtdoorlatendheid 
van vier woningen bepaald. 
Doordat er nog geen Multi-Presto is gebouwd, zijn de metingen uitgevoerd bij de Multi
woningen waar ook de observaties uitgevoerd zijn . Deze woningen zijn wat betreft 
uitstraling en indeling vergelijkbaar met de Multi-Presto en worden op dezelfde wijze 
uitgevoerd . Verder wordt ook dezelfde qV;lo-waarde aangehouden in de EPC-berekening, 
zodat ook de luchtdoorlatendheid per m 2 gebruiksoppervlak vergelijkbaar is aan de 
luchtdoorlatendheid van de Multi -Presto. 
De huidige Presto, en ook de andere Multi-woningen waarvoor voor 1 januari 2011 een 
bouwvergunning is afgegeven, moeten voldoen aan de EPC-norm van 0.8. Deze norm 
gold vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 (BZK, 2011). De woningen uit 
deze periode zijn dus vergelijkbaar wat betreft hun energieprestaties. In de loop van 
deze periode zijn de woningen echter wei verbeterd, door het toepassen van 
bouwcomponenten die minder energieverbruik tot gevolg hebben. Twee voorbeelden 
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hiervan zijn: kozijnen en beglazing met een hogere warmteweerstand en verbeterde 
kierdichting, en een CV-ketel met een hoger verbrandingsrendement. Door deze 
maatregelen vermindert het energieverbruik van de woning, waardoor de EPC-waarde 
van de woning ook daalt. De EPC-waarde van de woningen die gebouwd zijn vanaf 1 
januari 2010 hebben daardoor een EPC-waarde van 0.64 (Fraanje B.V., 2011). Deze 
laatst gebouwde woningen komen het meest overeen met de huidige Presto. De huidige 
Presto is eind 2010 ontwikkeld en heeft ook een EPC-waarde van 0.64. 

De woningtypes die verge'lijkbaar zijn met het type Presto zijn de types: Premium en 
Medium. Ten tijde van het uitvoeren van de metingen naar de luchtdichtheidl waren een 
woning van het type Premium en twee woningen van het type Med.ium 
opleveringsgereed, zodat deze onderzocht konden worden op luchtdoorlatendheid. 
Daarnaast was er ook nog een ander type woning beschikbaar om metingen uit te 
voeren. Deze vierde woning is een woning met twee bouwlagen en een plat dak, een 
zogenaamde patiowoning. Dit is geen Multi-woning, maar de woning is wei gebouwd door 
het Multi-team volgens dezelfde werkwijze als de Multi-woningen, zodat de uitvoering 
van deze woning vergelijkbaar is met de andere Multi-woningen. 
De twee woningtypes zijn onderling met elkaar vergeleken, de won ingen verschillen 
onderling aileen in de toegepaste dakconstructie. De Multi-woningen worden uitgevoerd 
met een prefab houten scharnierkap met dakpannen, de patiowoning heeft een platdak 
van kanaalplaten met een EPDM dakbedekking . Deze dakbedekking heeft zorgt voor een 
luchtdiclnte afsluiting van het dak (EPDM Systems, 2011). Op die manier kan er aileen 
luchtlekkage bij het dak plaatsvinden via de aansluiting van het dak op het binnenblad. 
De scharnierkap van de Multi-woningen bestaat uit verschillende delen met daarop 
dakpannen. Door de dakpannen kan ongehinderd luchttransport plaatsvinden, zodat de 
luchtdichtheid verkregen moet worden uit de dakelementen en hun onderl 'inge naden. 
Ook de aansluiting op de verdiepingsvloer kan nog voor luchtlekkage zorgen. 
Door het verschil in uitvoering tussen de twee woningtypes kan worden bepaald of er bij 
de Multi-woningen luchtlekkage plaatsvindt via de dakconstructie. 

I n de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 zijn er in totaal 
vijfenveertig bouwvergunningen afgegeven voor woningen van het type Premium of 
Medi·um, aile bouwvergunningen zijn gebruikt om woningen daadwerkel,ijk te bouwen. 
Vanaf 1 januari 2010 zijn achttien bouwvergunningen afgegeven voor de woningtypes 
Premium en Medium met een maximale EPC-waarde van 0.8, ook deze woningen zijn 
allemaal gebouwd. De metingen zijn uitgevoerd tussen 15 en 24 maart 2011, de 
onderzochte woningen waren de laatste woningen die onder de EPC-norm van 0.8 vielen. 

Er zijn dus drie van de in totaal vijfenveertig woningen onderzocht . Van de woningen die 
het meest met el lkaar overeenkomen wat betreft EPC-waarde en uitvoering zijn er drie 
van de achttien onderzocht. Van het totaal aantal gebouwde woningen van het type 
Premium en Medium is 7% onderzocht. Van de woningtypes Premium en Medium die, 
wat energieprestatie betreft, het meest overeenkomen met de Presto zijn bij een 
percentage van 17% metingen naar de luchtdoorlatendheid uitgevoerd. 
Dit betekent dat een op de zes woningen, van de woningen die het meest overeenkomen 
met de huidige Presto, is onderzocht op luchtdoorlatendheid. 
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Om de betrouwbaarheid en de geldigheid van de metingen vast te stellen is gebruik 
gemaakt van de beschreven methode in het boek 'Basisboek Kwalitatief Onderzoek' 

, (Baarda, Goede de, & Teunissen, 2005). 
Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om grote aantallen onderzoekseenheden. Bij 
kwalitatief onderzoek is replicatie van het onderzoek meestal niet mogelijk, omdat 
toeval een belangrijk onderdeel van het onderzoeksproces vormt. Geldigheid, de 
mate waarin de metingen ook gelden voor de niet onderzochte onderwerpen van 
dezelfde soort, wordt verkregen door de onderzochte situatie zoveel mogelijk intact 
te laten. Door het vaststellen van relevante kenmerken van de onderzoekseenheden 
zijn de resultaten makkelijker overdraagbaar op vergelijkbare situaties, waarmee de 
geldigheid wordt vergroot (Baarda, Goede de, & Teunissen). 

Betrouwbaarheid resultaten,' 
Door de luchtdichtheidsmetingen bij aile woningen op dezelfde wijze en volgens de 
voorschriften in de norm NEN 2686 uit te voeren, kunnen de metingen gemakkelijk 
worden herhaald en zullen ook dezelfde waarden gevonden worden. 
Er worden drie woningen onderzocht. Dit is 17% van de totale populatie. Doordat er 
niet meer woningen beschikbaar waren om metingen uit te voeren en door de 
tijdsduur die een meting in beslag neemt, zijn er niet meer woningen onderzocht. De 
luchtdichtheidsmeting neemt per woning vijf tot zes uur in beslag. 

Geldigheid resultaten,' 
De geldigheid van de metingen wordt gewaarborgd door de onderzochte situatie 
zoveel mogelijkintact te laten. De norm NEN 2686 schrijft voor dat aile openingen 
afgedicht moeten worden, maar daarnaast worden er geen veranderingen aan de 
woningen aangebracht. Na het verwijderen van de afdichtingen is de woning weer in 
de originele staat. 
De te onderzoeken woningen zijn beschreven: de woningen zijn van het type Multi
Premium en Multi-Medium. Deze woningen hebben een geprefabriceerde houten 
scharnierkap en zijn door het Multi-team gebouwd. 

Om de luchtdoorlatendheid van de woning te bepalen zijn vooraf aile openingen in de 
woning dichtgemaakt, volgens de voorschriften van NEN 2686. Dit betekent dat zowel de 
aan- als afvoerroosters van de mechanische ventilatie, de aan- en afvoer van de CV
installatie en de afvoer van de wasemkap afgedicht zijn. Verder zijn aile ramen en deuren 
tijdens de metingen gesloten . 

• 
En FRAAIfJE 
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3.3.1 tim 3.3.3 Afgedichte ventilatie-toevoerroosters; meetopstelling binnen en buiten 

Vervolgens is de woning op onderdruk en daarna op overdruk gebracht. Met behulp van 
een ventilator is een luchtstroom opgewekt, de woning uit om onderdruk te creeren en 
de woning in om overdruk te bewerkstelligen. De luchtvolumestroom die is opgewekt met 
de ventilator is gemeten, evenals het drukverschil tussen binnen en buiten. Op deze 
manier is, zowel bij onderdruk als bij overdruk, een tabel met meetgegevens opgezet 
met volumestromen en de daarbij behorende drukverschillen. Door deze waarden 
vervolgens in een grafiek met dubbel-Iogaritmische assen te zetten, is de 
luchtdoorlatendheid van de woning te bepalen. 
In bijlage III is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de uitgevoerde metingen en 
berekeningen. 

In tabel 3.3.1 worden de waarden van de gemeten woningen weergegeven. De waarden 
die worden vermeld zijn: de luchtvolumestroom bij onderdruk, de luchtvolumestroom bij 
overdruk en de gemiddelde luchtvolumestroom. 
In tabel 3.3.2 wordt de luchtdoorlatendheid van de gemeten woni,ngen gegeven. De 
waarden die in deze tabel worden weergegeven zijn: de gebruiksoppervlakte van de 
woning, de maximaal toelaatbare luchtvolumestroom bij een luchtdoorlatendheid van 
0,625 dm3/s.m 2

, de gemiddeld gemeten luchtvolumestroom en de berekende 
luchtdoorlatendheid. De luchtdoorlatendheid is volgens de norm NEN 2686 berekend door 
de waarden van de luchtvolumestroom bij onderdruk en overdruk te middelen en daaruit 
de luchtdoorlatendheid te berekenen. 

142 dm 3/s 
~~~~~~ 111 dm

3
/s 

42 dm3/s 

104 dm3/s 
100 dmJ/ s 
44 dm 3/s 

Tabel 3.3.1.. LuchtvoJumestromen van de gemeten woningen 
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83,3 dm3/s 
194,8 dm3/s 
89,3 dmJ/ s 

174 3 dm3/s 

131,5 dm3/ s 
: 123,0 dm 3/s 
106,0 dm 3/s 

143 0 dm3/s 
TabeI3.3 .2. Luchtdoorlatendheid van de g emeten woningen 

0,986 dm3/s.m2 

0,811 dm 3/s.m 2 

0,742 dm3/s.m2 

o 362 dm3/s .m 2 

Uit tabel 3.3.2 blijkt dat de luchtdoorlatendheid, die ,in de EPC-berekening is 
aangehouden, niet wordt behaald in de gemeten Multi-woningen. De maximaal 
toelaatbare luchtdoorlatendheid is immers 0,625 dm3/s.m 2

, wat bij de Multi-woningen niet 
wordt behaald. De woning met de grootste luchtdichtheid heeft een luchtdoorlatendheid 

die 106,0-89,3=16,7 dm 3/s te hoog is. Dit betekent dat er per uur 16,7x ~~~~ =60,12 m 3 

lucht teveel uit de woning weglekt. 

De totale luchtvolumestroom voldoet wei aan de eisen uit het bouwbesluit, die bepalen 
dat de totale luchtvolumestroom niet groter mag zijn dan 0,2 m 3 /s, wat overeenkomt 
met 200 dm 3 /s. De gemeten luchtvolumestromen blijven onder deze waarde. 

De luchtdoorlatendheid van de patiowoning ligt lager dan de waarde uit de EPC
berekening, de waarde ligt zelfs nog onder de minimale waarde die in de EPC-berekening 
mag worden ingevoerd. De patiowoning voldoet daarmee dus ruim aan de vereiste 
luchtdichtheid. 
Uit de vergelijking met de patiowoning blijkt dat er luchtlekkage plaatsvindt via de gevel 
(ramen, deuren en wanden) en dat er tevens luchtlekkage plaatsvindt via de 
dakconstructie . De patiowoning heeft wei een lagere luchtdoorlatendheid dan de Multi
woningen, maar er vindt wei luchUekkage plaats. Dit kan bij de patiowoning aileen via de 
gevel. Doordat de luchtdoorlatendheid bij de Multi-woningen minimaal twee keer zo groot 
is, moet er hier ook luchtlekkage plaatsvinden via de dakconstructie. Hierdoor kan 
worden geconcludeerd dat de luchtdichtheid van de houten kap lager is dan de 
luchtdichtheid van het dak met kanaalplaat elementen. In paragraaf 3.4 zal deze 
conclusie verder worden toegelicht. De meting van de patiowoning wordt verder buiten 
beschouwing gelaten, omdat deze woning niet vergelijkbaar is met de 'Multi-Presto. 

Uit tabel 3.3.1 blijkt dat de luchtvolumestromen tussen de overdruksituatie en de 
onderdruksituatie niet even groot zijn, bij Multi-woning 1 is de luchtvolumestroom i,n de 
overdruksituatie zelfs 40% lager dan de luchtvolumestroom in de onderdruksituatie. 
Het verschil in de luchtvolumestromen is te verklaren door het verschil in onderdruk en 
overdruk. De luchtdruk tussen binnen en buiten wi! altijd nivelleren. Een verschil in 
luchtdruk is daarom aileen in stand te houden met een ventilator en door aile openingen 
af te dichten. In de onderdruksituatie 'zuigt' de onderdruk in de woning lucht aan via de 
openingen . De openingen zijn afgedicht, maar door de zuigende werking wordt de 
afdichting van de openingen afgetrokken, zodat er alsnog een beetje lucht kan 
binnenkomen. Tevens worden de draaiende delen van de kozijnen bij de 
onderdruksituatie uit de rubbers getrokken, zodat ook hier luchtlekkage kan 
plaatsvinden, wanneer de rubbers niet voldoende afsluiten. Dit zorgt voor een grotere 
luchtvolumestroom in de onderdruksituatie. In de overdruksituatie wordt de afdichting 
juist tegen de openingen aangeduwd, zodat de afdichting beter wordt en de gemeten 
luchtvolumestroom lager. In de woningen zijn twee verschi llende roosters aanwezig, 
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roosters voor de toevoer en roosters voor de afvoer van ventilatielucht, zie afbeeldingen 
3.2.4 en 3.2.5. 

3.3.4. tIm 3.3.6. Rooster voor luchttoevoer; rooster voor luchtafvoer; afged/cht afvoerrooster 

De toevoerroosters zijn langs de zijkant afgeplakt met luohtdichte tape, afbeelding 3.3.l. 
De afvoerroosters zijll anders van vorm, zodat de afdichting hier ook moeilijker te 
realiseren is. De afvoeroosters zijn afgedicht met luchtdicht plastic en tape, afbeelding 
3.3.6. 
Bij Multi-woning 1 zijn de twee verschillende roosters afgedicht op de hierboven 
beschreven manier. Bij Multi-woning 2 en 3 waren deze roosters nog niet aangebracht, 
het ventilatiesysteem was nog niet volledig afgemonteerd. Bij deze woningen is de 
afdichting van de woningen daarom anders uitgevoerd. Op de zolder van de woning zijn 
de hoofdleidingen van de mechanische ventilatie afgedicht, zodat er geen luchtstroming 
kan plaatsvinden tussen de woonkamer en de zolder. Tevens zijn de dakdoorvoeren 
afgedicht, zodat er vanuit de woning geen luchtstroming naar buiten kan plaatsvinden, 
zie afbeeldingen 3.3.7 en 3.3.8. 

3.3.7. en 3.3.8. Afges/oten aan- en afvoerpunten vanuit woning naar venti/atie-uni t; a fgesloten aan
en afvoerpunten door het dakbeschot 

Doordat de hoofdleidingen van het ventilatiesysteem gemakkelijker zijn af te sluiten, is 
een betere afdichting van de openingen te verkrijgen. Bij Muilti-woning 2 en 3 is dus 
voldaan aan de eisen uit de norm NEN 2686, die voorschrijft dat de openingen afgesloten 
moeten zijn tijdens de metingen, zowel bij onderdruk als biJ overdruk. Bij Multi-woning 1 
waren de openingen i,n de onderdruksituatie niet vo'idoende afgedicht, zodat deze meting 
niet betrouwbaar is. 
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Dat er bij aile Multi-woningen een verschil in luchtvolumestroom is tussen de onderdruk
en de overdruksituatie wordt verklaard door de aanwezige ramen. De ramen draaien 
naar binnen toe open. In de onderdruksituatie worden de ramen dan een beetje uit hun 
rubbers getrokken, waardoor er kleine luchtlekkages kunnen ontstaan. Dit speelt bij aile 
ramen, volgens de norm hoeft hier ook geen rekeni'ng mee gehouden te worden. Door de 
gemeten I'uchtvolumestromen in de beide druksituaties te middelen worden de 
luchtlekkages ook gemiddeld en ontstaat een betrouwbaar resultaat. 

Door de onbetrouwbare waarde tijdens de onderdruksituatie in Multi-woning 1, moet 
eigenlijk het he Ie resultaat van de meting worden genegeerd. Om toch te kunnen 
bepalen of Multi-woning 1 aan de vereiste luchtdoorlatendheid voldoet, is in tabel 3.3.3 
de luchtdoorlatendheid berekend aan de hand van de laagste luchtvolumestromen, dus 
de waarde uit de overdruksituatie. In de overdruksituatie is de meting van Multi-woning 
1 immers wei betrouwbaar, omdat de openingen nu wei voldoende zijn afgedicht. De nu 
verkregen waarde wordt vergeleken met de reeds berekende gemiddelde 
luchtdoorlatendheid. 

97 dm3/s 
104 dm3/s 
100 dm3/s 1

0,728 dm3/s.m2 

0,686 dm3/s.m2 

0700 dm3/s.m2 

TabeI3.3.3. Luchtdoorlatendheid, bi} overdruk, van de gemeten woningen 

1

0,986 dm3/s.m2 

0,811 dm3/s.m 2 

0742 dm3/s.m2 

Uit de waarden uit bovenstaande tabel blijkt dat de Illchtdooriatendheid van de woningen 
in de overdruksituatie lager is dan de gemiddelde luchtdoorlatendheid. Geen enkele 
woning voldoet echter aan de gestelde eis van 0.625 dm3/s.m 2

• Ook voor Multi-woning 1, 
wordt dus geconcludeerd, dat de luchtdichtheid van de woning onvoldoende is. 

Conclusie 
Uit de metingen die zijn uitgevoerd en de daaruit berekende luchtdoorlatendheid blijkt, 
dat de Multi-woningen en daarmee dus ook de huidige Multi-Presto niet voldoen aan de 
gestelde eisen. Dit betekent dat de luchtdichtheid van de huidige Presto moet worden 
verhoogd, zodat de luchtdoodatendheid van de Presto-0.6 wei voldoet aan de gestelde 
eis van 0.625 dm3/s.m 2

• Voor de Presto-Passief betekent dit, dat er veel extra aandacht 
en oplossingen nodig zijn om de benodigde luchtdichtheid van 0.2 dm3/s.m2 te behalen. 

3.4. Posities luchtlekkage 
Naast het bepalen van de luchtdoorlatendheid van de drie Multi-woningen is ook 
onderzocht op welke posities zich luchtlekken bevinden. Wanneer deze posities bekend 
zijn, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen om de luchtdichtheid van de 
woning te verhogen. 

V~~r het opsporen van de luchtlekken is gebruik gemaakt van een infrarood-camera. Met 
deze camera kan infraroodstraling worden gemeten. Aile objecten zenden, afhankelijk 
van hun temperatuur, een bepaalde hoeveelheid onzichtbare infraroodstraling uit . Met 
een infra rood-camera kan thermografie worden uitgevoerd, het zichtbaar maken van de 
onzichtbare infraroodstraling (Thermografisch Adviesbureau Uden B.V., 2008). 
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Door middel van thermografie kan dus de uitgestraalde infraroodstraling van de 
verschillende onderdelen van een woning zichtbaar gemaakt worden . Daardoor zijn ook 
de onderlinge verschillen in temperatuur zichtbaar. Koude lucht die de woning 
binnenkomt, is waar te nemen op thermografische- of infraroodafbeeldingen. Op deze 
manier zijn de luchtlekken in de woning op te sporen. 
De luchtlekken zijn opgespoord op het moment dat de woning op onderdruk gebracht 
was, bij een drukverschil van ongeveer 50 Pa. Tabel 3.1.1 is gebruikt ter indicatie van de 
mogelijke posities van luchtlekken. In tabel 3 .1.1. is aangegeven op welk onderwerp een 
kritisch punt betrekking heeft, zodat de kritische punten waarbij in de kolom 
'Iuchtdichtheid' "jail staat, zijn onderzocht op mogelijk aanwezige luchtilekkages. 
Daarbij zijn aileen de Multi-woningen onderzocht, de patiowoning is buiten beschouwing 
gelaten, omdat het ontwerp van deze woning niet vergelijkbaar is met het ontwerp van 
de Multi-Presto. De aansluiting van de dakkapel op het dak is niet onderzocht, omdat bij 
de gemeten woningen geen dakkapellen waren toegepast. 

Met de infrarood-camera is van de kritische punten tegelijkertijd zowel een 
infraroodafbeelding als een foto gemaakt. Daarmee is het duidelijk op welke positie de 
infraroodafbeelding is gemaakt. 

In bijlage IV worden de resultaten van het onderzoek naar de luchtlekkage per kritisch 
punt besproken en toegelicht aan de hand van infraroodafbeeldingen en foto's. 

Conclusie 
Aile punten, die in tabel 3.1.1 zijn aangeduid als kritisch punt met betrekking tot 
luchtlekkage, zijn onderzocht. Aan de hand van de metingen is een schaalverdeling 
opgezet om de kritische punten te kwalificeren. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie 
categorieen, niet/nauwelijks, gemiddeld en veel. 
De kritische punten zijn in deze categorieen ingedeeld op basis van de waarnemingen 
tijdens de metingen. De luchtlekkage is tijdens de meting vastge l:egd met 
infraroodafbeeldingen en is tevens geconstateerd door met de hand de luchtstroom te 
voelen. Wanneer de lucht'lekkage met de hand wordt geconstateerd levert dit de 
kwalificatie 'veel luchtlekkage' op, deze luchtlekkage is op de infraroodafbeelding te zien 
als duidelijke vlekkerige strepen. De andere categorieen worden ingedeeld aan de hand 
van deinfraroodafbeeldingen. Is er nauwelijks verschil tussen de infraroodafbeelding die 
gemaakt is zonder aanwezig drukverschil en de infraroodafbeelding gemaakt tijdens 
onderdruk, dan valt dit knitische punt in de categorie 'niet/nauwelijks'. Is het verschil 
duidelijk waarneembaar, maar was er geen voelbare luchtstroom, dan is dit kritische 
punt ingedeeld in de categorie 'gemiddeld'. 
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In tabel 3.4.1 staan de onderzochte kritische punten vermeld en i,s ieder punt ingedeeld 
in een categorie. 

lA.l Niet/nauwel ijks en veel* 
j..:l~B!::.:!3~_-IJ:~!l!!.!i~~~I.t2I.~~!m!~~..D!;;!!I~a!.!~~~_--I Niet onderzocht 
Wl~B~.4L_~~!mm!!lSIJ~n!t~~~~~!IJ~m~L __ ~ Nlet/nauwelij ks 
1-:;1;.::B~.6=-_~p:':":::~~~~=:';'==:':"=~=-;~ __ ~ _____ -I Niet/nauwelijks 
f..::2:..:..:;;1 __ --I-~:=;=F.::;;:.:a=~=~~~=-~~=~----_t Nlet/nauwelljks 
2.4 Gemiddeld 

~2~.S~==~~~;;~D$~ij~~~;iiif![=====1vee l 
~2~.6~===t;~~~~~~~~~~~iiii~C=======l vee' ~A. Niet/nauwelij ks 
3B.1 ~=.Io ____ -I Gemiddeld 
~3~8~.3~_-?~~~~~~~~~~~ __ ~ _____ ~Vee l 
~4B~l~_~~~~~~~~~~~ ____________ ~Veel 

~5~.lt==~:=;:~;:ili;::~ijtli ~""""------I Gemiddeld !.?2 -.-------4 Niet/nauwelijks 
~::-1-----I~~~~~~~~~:-:::~~~~~-----"'1 Niet/ nauwelij ks 
6.2 Gemiddeld 

Tabel 3 .4.1. Onderzochte kritische punten met aanduidlng luchtJekkage 

* Bij kritisch punt lA.l zijn twee verschillende situaties aangetroffen. De doorvoeren door de begane 
grondvloer in de meterkast vertonen geen of nauwelijks luchtlekkage. Ter plaatse van het kruipluik treedt 
echter veel luchtlekkage op. 

Uit tabel 3.4.1 blijkt dat aile kritische punten, in meerdere of mindere mate, luchtlekkage 
vertonen. Bij de helft van de onderzochte kritische punten is de luchtlekkage duidelijk 
waarneembaar. 
In paragraaf 3.6 is beschreven op welke wijze de kritische punten worden uitgevoerd. 
Dan wordt ook duidelijk wat de oorzaak is van de geconstateerde luchtlekkage. Wanneer 
de oorzaak bekend 'is, wordt vervolgens een afweging gemaakt bij welke kritische punten 
de luchtdichtheid verhoogd moet worden en op wei ke wijze dit plaats moet vinden. 

3.5. Posities koudebruggen 
Om energiezuinigere woningen te kunnen bouwen moeten energielekken in de woning 
worden voorkomen. Door luchtlekkage verdwijnt onbedoeld energie uit de woning, 
daarom zijn de posities waar luchtlekkage plaatsvindt opgespoord, wat is beschreven in 
paragraaf 3.4. Een andere w ijze waarop energieverlies plaatsvindt, is energieverlies via 
koudebruggen . Daarnaast hebben koudebruggen ook condensatie en scheurvorming tot 
gevolg. Koudebruggen zorgen daarmee voor een ongewenste situatie in de woning. 
Om te bepalen of er bij de Multi-woningen koudebruggen aanwezig zijn, zijn metingen 
uitgevoerd. De koudebrugmetingen zijn ook uitgevoerd met een infrarood-camera, zodat 
de uitgezonden infraroodstraling gemeten is. Ter plaatse van een koudebrug is de 
temperatuur aan de buitenzijde van de constructie warmer dan de omliggende 
constructiedelen, zodat dit zichtbaar wordt op de infraroodafbeelding. Aan de binnenzijde 
van de woning hebben de koudebruggen een lagere temperatuur dan de rest van de 
gevel. 

Om een goede meting te kunnen verrichten is het van belang dat er een behoorlijk 
temperatuursverschil heerst tussen de won ing en de buitenlucht. Daarom kan de woning 
het beste worden verwarmd tot ongeveer 20°C. De bUitentemperatuur tijdens de meting 
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dient onder de 5°C te liggen. Verder kunnen regen en zon de metingen be"invloeden, 
doordat er bij regen een verschil in vochtigheidsgraad tussen de verschillende bouwdelen 
kan ontstaan en de zonzijde van de woning bij zonneschijn meer opwarmt dan de 
schaduwzijde (Adviesbura Nieman, 2011). 

am een goed beeld te krijgen van de aanwezige koudebruggen bij de Multi-woningen zijn 
,in totaal acht bewoonde Multi-woningen onderzocht. am de bewoners hier niet mee te 
belasten is ervoor gekozen om de bewoners niet te vragen of zij hun woning de gehele 
nacht op 20°C wilden houden. am toch een zo goed mogelijk bee'ld te krijgen zijn de 
metingen uitgevoerd bij een zo laag mogelijke buitentemperatuur. De infraroodmetingen 
voor de koudebruggen aan de buitenzijde van de woning zijn uitgevoerd op dinsdag 8 
maart 2011 tussen 6.00 en 7.00 uur De buitentemperatuur ten tijde van de meting, was 
-1°C (KNM'I, 2011). am voldoende temperatuurverschil te kunnen waarnemen moet er 
een temperatuurverschil aanwezig zijn van 15°C. Bij een bUitentemperatuur van -1°C 
moet de binnentemperatuur dus boven de 14°C liggen. 
VROM! heeft in maart 2010 een onderzoek uitgevoerd onder 4700 respondenten, waaruit 
bleek dat 75% van de huishoudens in Nederland de temperatuur in de woning '5 naclnts 
niet onder de 15°C laat komen (VROM, 2010). De onderzochte woningen hebben 
allemaal een EPC-waarde van maximaal 0.8, zodat het energiegebruik en het 
energieverlies beperkt zijn. Daardoor zul'len de woningen '5 nachts niet zo snel afkoelen. 
Uit bovenstaande is aangenomen dat de binnentemperatuur in de onderzochte woning 
voldoende was om betrouwbare meetresultaten te verkrijgen. 

Bij de acht bewoonde Multi-woningen zijn de metingen aan de buitenzijde van de 
woningen uitgevoerd. Bij de woningen waar de luchtdichtheidsmetingen zijn uitgevoerd, 
zijn ook koudebrugmetingen aan de binnenzijde verricht. Deze woningen zijn vooraf wei 
op 20°C gebracht, de bUitentemperatuur ten tijde van de metingen lag rand de 5°C 
(KNMI,2011). 

In bijlage V worden de resultaten van het onderzoek naar de koudebruggen per kritisch 
punt bespraken. 

Conclusie 
De kritische punten die in tabel 3.1.1 zijn aangeduid ails kritisch punt met betrekking tot 
koudebruggen, zijn onderzocht. Aan de hand van de metingen is een schaalverdeling 
opgezet om de kritische punten te kwalificeren. Daarbij zi,jn de koudebruggen 
ondergebracht in drie categorieen, geen/gering, redelijk en groot. Deze indeling is 
gemaakt op basis van het temperatuursverschil tussen de koudebrug en de omliggende 
constructie. Een geringe koudebrug heeft een temperatuursverschil van maximaal 1°C, 
het temperatuurverschil bij een redelijke koudebrug ligt tussen 1°C en 2°C, een grote 
koudebrug heeft een temperatuursverschil met de omliggende constructie die groter is 
dan 2°C, waarbij het werkelijke temperatuursverschi'l meestal rand 4°C ligt . 
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Aan de hand van de gemaakte infraroodafbeeldingen zijn de kritische punten in een van 
de drie categorieen ingedeeld. Deze indeling is weergegeven in tabel 3.5.1. 

lA.1 Geen/gerlng en groot 
lA.2 Groot 
lA.3 Niet onderzocht 
lB.1 Groot 
18.2 Redelljk 
18.5 Geen/gering 
2.2 Redelijk 
2. Groot 
2.5 Groot 
~6 Gro~ 
3A.2 Geen/gering 
382 Redelijk 
~. Gro~ 

48 Groot 
5.1 Groot 
5.2 Geen/gering 
6.1 Geen/gering 
62 Redelijk 

TabeJ 3.5.1. Onderzochte kritische punten met mate van aangetroffen koudebrug 

* Bij kritisch punt lA.l zijn twee verschillende situaties aangetroffen. De doorvoeren door de begane 
grondvloer in de meterkast vertonen geen of geringe koudebruggen. Ter plaatse van het kruiplu ik is de 
koudebrug groot. 

Uit tabel 3.5.1 blijkt dat vijf van de in totaal achttien onderzochte punten nauwelijks 
koudebruggen vertonen. Vier kritische punten vallen in de categorie redelijk. Bij negen 
punten is de geconstateerde koudebrug groot. 
In de volgende paragraaf wordt de uitvoering van aile kritische punten beschreven. Per 
kritisch punt is aangegeven of dit punt een koudebrug is en wat de oorzaak van deze 
koudebrug is. 
Wanneer de oorzaak bekend is kan een afweging worden gemaakt bij welke kritische 
punten maatregelen genomen moeten worden om koudebruggen te voorkomen en op 
welke wijze dit plaats moet vinden. 

3.6. Uitvoering van de kritische punten 
In de vorige paragrafen is aangegeven bij welke kritische punten luchtlekkages en 
koudebruggen optreden. Om te kunnen bepalen wat de oorzaken van deze luchtlekkages 
en koudebruggen zijn, is de uitvoering van de kritische punten vastgesteld door 
observaties uit te voeren op de bouwp'laats. Daarbij zijn de details uit de afbeeldingen 
3.1.2 en 3.1.3 als uitgangspunt genomen. Tijdens de observaties is ook vastgesteld 
wellke oorzaken er zijn aan te wijzen voor de optredende luchtlekkages en koudebruggen. 

De beschrijving van de uitvoering van de kritische punten is terug te vinden in bijlage VI, 
waar de kritische punten, gegroepeerd per detail, worden besproken. 

Door het vaststellen van de oorzaken voor de optredende luchtlekkages en 
koudebruggen is vast komen te staan welke luchtlekkages en koudebruggen te wijten 
zijn aan de uitvoeringswijze. Deze problemen kunnen worden opgelost door de uitvoering 
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aan te passen. V~~r de kritische punten met de meeste luchtlekkage en de grootste 
koudebruggen moeten eveneens oplossingen worden gevonden. De kritische punten die 
geen of nauwelijks problemen opleveren, zijn in de rest van het afstudeeronderzoek 
buiten beschouwing gelaten. 

In tabel 3.6.1 zijn de kritische punten die verder worden behandeld opgesomd . Per punt 
is aangegeven welke problemen zich voordoen en of dit probleem te wijten is aan de 
uitvoering. 

Ja Ja Ja 
J 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 
Ja Ja 
Ja Ja 

Ja 

~~~ __ ~Ja Ja 

TabcI 3.6.1. Kritisc;he punten met de geconstateerde problemen 

Ja 

]a 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja Ja 

Ja Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
Ja 

Ja 

* Doordat rondom de doorvoeren in de begane grondvloer geen problemen zijn geconstateerd , maar aileen ter 
plaatse van het kruipluik wordt kritisch punt lA.l vanaf nu als voigt aangeduid : Aansluiting kruipluik op begane 
grondvloer. 

Op de volgende pagina's is een samenvatting van de kritische punten uit tabel 3.6.1 
gegeven, waarbij wordt aangegeven in welk detail het kritische punt zich bevindt, welke 
problemen zich bij dit kritische punt voordoen en op welke wijze het kritische punt wordt 
uitgevoerd . 
De samenvatting 'is gegeven aan de hand van de details. 

Detail 3A: Binnenb/ad en verdiepingsv/oer komt niet voor in de samenvatting. De twee 
kritische punten in dit detail leverden geen problemen op met betrekking tot luchtlekkage 
of koudebruggen . 
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Detail 1A: 8egane grondvloer en kantplank 

of--l,?s.l--_____ -Y""TA~ ... "CE_ 

{Or' t ~ Jell 1 A.~iSM)I(~ 1 "---______ p;=~~ =:L _ _ 

3.6.1.. Detall1A 

1. Aanslui ing isolatie Op doorvoeren begane grondvloer 
Geconstateerde problemen: 
Rondom het kruipluik is een koudebrug aanwezig en tevens 
vindt luchtlekkage plaats via de naad tussen het kruipluik en de 
vloer. 

3.6.2. en 3.6.3. Luchtlekkage rondom kruipfulk 

Uitvoering: 
In de begane grondvloer wordt een sparing opgenomen. 
Vervolgens wordt op de begane grondvloer een stalen 
matomranding geplaatst. Nadat de cement dekvloer is 
aangebracht wordt in de matomranding een ge'isoleerd kruipluik 

eplaatst, wat is voorzien van een rubber oplegstrook. 

3.6.4. Sparing en in de begane 
grondvloer 
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Oorzaken geconstateerde problemen: 
De matomranding is gemaakt van staal, wat een grote 
warmtegeleiding heeft. Hierdoor ontstaat er rondom het 
kruipluik een koudebrug, de stalen matomranding voert de 
warmte vanuit de woning snel af naar de kruipruimte. 
In afbeelding 3.6.5 is te zien dat de matomranding vervuild is 
met steentjes en stukjes cement. De rubber oplegstrook kan 
daardoor niet voldoende aansluiten op de matomranding. 
Hierdoor ontstaat luchtlekkage via de naad tussen het kruipluik 
en de matomranding. 

Bij de aansluiting op de andere doorvoeren door de begane 
grondvloer (riolering, gas, water en elektra) is geen 
luchtlekkage geconstateerd. Kritisch punt 14 wordt daarom 
vanaf nu als voigt aangeduid: Aans/uiting kruip/uik op begane 
grondv/oer. 

2. Aansfuitlng ge-isoleerde kantplank op ste lkozijn 
Geconstateerde problemen: 
Rondom de kantplanken zijn koudebruggen aanwezig. Aan de 
zijkanten van de kantplanken is de koudebrug groter dan in het 

3.6.6. en 3.6.7. Koudebruggen rondom kantplanken 

Uitvoering: 
Bij de kozijnen die doorlopen tot aan de begane grondvloer 
wordt in plaats van metselwerk een ge'isoleerde kantplank 
aangebracht. De kantplank bestaat uit een cementgebonden 
vezelplaat, die op een strook harde isolatie is gelijmd. 
De kantplank wordt onder of tegen het stelkozijn geschroefd, 
waarna de ruimte tussen de kantplank en de funderingsbalk 
wordt opgevuld met cementmortel. 
De kantplank is minder breed dan het stelkozijn, waardoor er 
tussen de kantplank en de begane grondvloer een luchtlaag 
ontstaat. 
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De spouwisolatie wordt tegen de zijkant van de kantplank 
geplaatst, de naad tussen de spouwisolatie en de kantplank 
wordt echter niet afgedicht. 

3.6.B. Kantplank tegen stelkozijn 3.6.9. Luchtlaag tuss.en kantplank 
geplaatst en begane grondv/oer 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De luchtlaag achter de kantplank veroorzaakt een zogenoemde 
valse spouw . Hierdoor kan lucht circuleren, luchtspoeling 
genoemd, waardoor de warmteweerstand ter plaatse van de 
kantplank afneemt. Daardoor wordt de warmteweerstand ter 
plaatse van de kantplank lager dan in de rest van de gevel, wat 
een koudebrug tot gevolg heeft. 
Doordat er een naad aanwezig is tussen de spouwisolatie en de 
kantplank is de warmteweerstand hier nog kleiner. Dit is op de 
infraroodafbeelding zichtbaar als een extra grote koudebrug. 



Detail 18: Funderingsbalk, begane grondvloer en 
spouwmuur 

3.6.10. Detai/1B 

1. Aansluiting isolatie op begane grondvloer en 
binnenblad 
Geconstateerde problemen: 
In onderstaande afbeeldingen is te zien dat er een koudebrug 
aanwezig is ter plaatse van de begane grondvloer. De groene 
lijn in afbeelding 3.6.11 geeft de hoek van de woning aan. Links 
van de groene lijn is de koudebrug beduidend lager dan recht 
van de lijn. In afbeelding 3.6.12 is tevens zichtbaar dat de 
koudebru zich concentreert rondom het meetpunt. 

3.6.11. en 3.6.1 2 . Koudebruggen ter plaatse van de funderingsbalk 

Uitvoering: 
Nadat het binllenblad op de begane grondvloer is gelijmd, wordt 
de spouwisolatie aangebracht. Ter plaatse van de overgang van 
de begane grondvloer met het binnenblad kan enige wisseling 
ontstaan ten gevolge van maatafwijkingen in de begane 
grondvloer of plaatsingsafwijkingen in de begane grondvloer of 
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het binnenblad. Het gevolg van deze wisseling is, dat het 
isolatiemateriaal niet op beide vlakken voldoende kan worden 
aangesloten. Aan de kopse zijde van de vloer is de wisseling per 
vloerelement verschillend, aan de langszijde steekt het 
isolatiemateriaal van de vloer altijd in de spouw. Aan de 
langszijde wordt het isolatiemateriaal dan verjongd, zodat het 
isolatiemateriaal verticaal staat. Aan de kopse zijde wordt het 
isolatiemateriaal tegen het uitstekende vloerelement geplaatst. 
Wanneer het vloerelement terugligt, ontstaat er een luchtlaag 
achter het isolatiemateriaal, steekt het vloerelement uit dan is 
de luchtlaag op de scheiding van de begane grondvloer en het 
binnenblad aanwezig. 

3 .6.13. Wisseling tussen 
ribcassette-e/ementen 

3.6.14. Verjonging van het 
/sofatiemateriaaf 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Wanneer het isolatiemateriaal aan de langszijde van de begane 
grondvloer wordt verjongd, is de warmteweerstand ter plaatse 
van de verjonging iets lager dan in de rest van de gevel. 
Ontstaat er aan de kopse zijde een luchtlaag dan neemt hier 
ook de warmteweerstand van de gevel af. Het uitstekende deel 
aan de langszijde is over de hele lengte hetzelfde, zodat hier 
geen onderlinge verschillen in de koudebrug aanwezig zijn. Aan 
de kopse zijde wisselen de elementen onderling, zodat ook de 
koudebrug van plaats tot plaats verschilt. 

2. Aansluiting isolatleplaten onderllng 
Geconstateerde problemen: 
Tijdens de koudebrugmetingen zijn koudebruggen 
geconstateerd in het gevelvlak, zie de groene pijlen in 
afbeelding 3.6.15. Deze koudebruggen zijn het gevolg van 
naden tussen de isolatieplaten. Ter plaatse van de naden is de 
warmteweerstand lager, waardoor een koudebrug aanwezig is. 
Ook op de hoeken van de woning zijn koudebruggen 
geconstateerd. De binnenhoek van de woning heeft altijd een 
hogere temperatuur, doordat de oppervlakte van het buitenblad 
kleiner is dan de oppervlakte van het binnenblad en het 
buitenblad dus meer warmtestraling per oppervlakte ontvangt. 
Bij een buitenhoek is het omgekeerde het geval, waardoor de 
buitenhoek een lagere temperatuur heeft dan de aansluitende 
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gevels. Deze fenomenen zijn dus geen koudebruggen. In 
afbeelding 3.6.16 is echter aan de bovenzijde van de 
binnenhoek wei een koudebrug aanwezig, de temperatuur is 
hier hoger dan in de rest van de hoek. 

3.6.15. en 3.6.16. Koudebruggen in het geve/oppervlak en in de 
blnnenhoek van de waning. 

Uitvoering: 
De isolatieplaten worden over de spouwankers gedrukt, en 
vastgezet met isolatieclips. Tijdens de observaties is 
geconstateerd dat de isolatieplaten onderling meestal goed 
aansluiten. In de hoeken is de aansluiting vaak onvoldoende, 
doordat de ene plaat te ver doorsteekt en de andere plaat 
vervolgens niet op het binnenblad kan aansluiten. 

3.6.17. O"derlinge aansluiting 3.6.18. Aansluiting isolatieplaten 
Isofatleplaten, goede aansluiting op de hoek, onvofdoende 

Oorzaken. geconstateerde problemen: 
Doordat de isolatieplaten over de spouwankers worden gedrukt, 
kunnen gemakkelijk plaatsingsafwijkingen ontstaan. Daardoor 
ontstaan onderlinge naden of naden op de hoeken, die 
vervolgens koudebruggen vormen. 



Detail 2-1: Kozijndetail, verdiepingsvloer en 
topgevel 

~ ______ .AI' Il ~'H llt NIJ.H.V.P1J". ~II 

KclNSTSTOF KULI,J'L-____ +-+-IM 

3.6.19. Detail 2 

3. Aansluiting isolatie op stelkozijnen 
Dit kritische punt zal worden besproken bij detail 2-2. 

4. Aansluiting stelkozijn op binnenblad 
Geconstateerde problemen: 
Rondom het stelkozijn treden geconcentreerde luchtlekkages 
op, aangegeven met de groene pijlen in afbeelding 3.6.20. 

3.6.20. en 3.6.21. Geconcentreerde luchtlekkage rondom ste/kozijn 

Uitvoering: 
De kunststofkozijnen worden na het metselwerk geplaatst. Om 
dit mogelijk te maken wordt er een stelkozijn in de gevel 
opgenomen, waarin het kunststofkozijn kan worden 
gemonteerd. Het stelkozijn wordt door middel van hoekankers 
aan het binnenblad verankerd. Vervolgens wordt de naad 
tussen het stelkozijn en het binnenblad afgedicht met PUR
schuim. Achter de hoekankers is niet altijd PUR-schuim 
aanwezig. 
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3.6.22. Bevestiging en afdichting 3 .6.23. Geen PUR-schuim aanwezig 
stelkozijn achter hoekanker 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Door het ontbreken van de afdichting met PUR-schuim, kan er 
luchtlekkage plaatsvinden via de naad tussen het stelkozijn en 
het binnenblad. Er zijn vooral geconcentreerde luchtlekkages 
geconstateerd, wat kan worden verklaard door het ontbreken 
van de PUR-schuim afdichting achter de hoekankers. Doordat 
het PUR-schuim pas na het bevestigen van de hoekankers wordt 
aangebracht, is het lastiger om ook achter de hoekankers PUR
schuim aan te brengen. 

5. Aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 
Geconstateerde problemen': 
De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn vertoont 
luchtlekkage. De luchtlekkage is zowel aanwezig bij 
kunststofkozijnen met een vast raam als ter plaatse van de 
draaiende delen van het kunststofkozijn. Daarnaast zijn er ook 
koudebruggen econstateerd rondom de kunststofkozijnen. 

3.6.24. Luchtlekkage tussen 
kt.mststofl<ozijn en stel/cozijn, bij 
een vast raam. 
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Uitvoering: 
Nadat het metselwerk is gevoegd, worden de kunststofkozijnen 
geplaatst. De kozijnen worden in het stelkozijn geschoven, 
vervolgens in de juiste positie geplaatst met behulp van 
stelblokjes en daarna aan het stelkozijn vastgeschroefd. 
Vervolgens wordt de naad tussen het stelkozijn en het 
kunststofkozijn afgedicht met PUR-schuim. 

3 .6.26. Plaatsen kunststofkozijn in 3 .6.27. Afgedichte naad tussen 
ste/kozijn ste/kozijn en kunststofkozljn 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Aan de onderzijde sluit het rubber van het kunststofkozijn niet 
aan op de waterslag. Hierdoor kan er lucht stromen tussen het 
stelkozijn en het kunststofkozijn. Via de stelblokjes kan de lucht 
vervolgens naar binnen stromen, wat tijdens de 
luchtdichtheidsmetingen ook is geconstateerd. 
Door de smalle naad tussen het stelkozijn en het 
kunststofkozijn kan er maar weinig PUR-schuim worden 
aangebracht, en het schuim komt niet diep in de naad te zitten. 
Voordat de afwerking rondom het kozijn wordt geplaatst, wordt 
het overtollige PUR-schuim weggesneden, waardoor er 
nauwelijks PUR-schuim overblijft en op sommige plekken de 
afdichting geheel ontbreekt. Dit zorgt vervolgens weer voor 
extra luchtlekklage. 
De luchtlekkage rondom de draaiende delen van het 
kunststofkozijn wordt veroorzaakt doordat de draaiende delen 
onvoldoende in de rubbers worden gedrukt. Door de 
onderdruksituatie tijdens de meting worden de draaiende delen 
een beetje uit de rubbers getrokken, zodat luchtlekkage 
plaatsvindt. 
De koudebruggen worden veroorzaakt doordat het kozijnprofiel 
bij de aansluiting met het stelkozijn een lagere 
warmteweerstand heeft, er is maar een luchtkamer aanwezig. 
Het stelkozijn zelf loopt van buiten naar binnen door, zodat dit 
ook een koudebrug vormt. 



Detail 2-2: Kozijndetail, verdiepingsvloer en 
topgevef 

K'JNSTSTOF ~'XJJ"'-------t-HM 

3.6.28. Detail 2 

1. Aansluiting topgevel op verdiepingsvloer 
Dit kritische punt zal worden besproken bij detail 2-3. 

2. Aansluiting isotatie op topgevel 
Geconstateerde problemen: 
Ter plaatse van de aansluiting van het isolatiemateriaal op de 
topgevel zijn koudebruggen geconstateerd. In onderstaande 
afbeeldingen zijn deze koudebruggen zichtbaar als lichte 
vlekken ter plaatse van de meetpunten. 

3.6.29. en 3 .6.30. Koudebruggen onderaan topgellel 

Uitvoering: 
De topgevel bestaat uit een geprefabriceerd ge'isoleerd 
houtskeletbouwelement. Doordat de topgevel al is ge"isoleerd, 
hoeft er in de spouw geen isolatiemateriaal meer aangebracht 
te worden. Om de warmteweerstand in de hele gevel gelijk te 
houden, wordt het isolatiemateriaal vanuit de spouw tegen de 
verdiepingsvloer en het onderste gedeelte van de topgevel 

geplaatst. 
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3.6.31. Isolatiemateriaal tegen 
onderzijde topgevei 

3.6.32. Boven de stelkozijnen 
ontbreekt het isolatiemateriaal nog 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De geconstateerde koudebruggen bevinden zich niet boven de 
kozijnen, dus is er alsnog isolatiemateriaal boven de kozijnen 
aangebracht. De koudebruggen worden dan veroorzaakt 
doordat de isolatieplaten niet voldoende op elkaar aansluiten, of 
doordat de isolatieplaten niet voldoende tegen het voorvlak van 

de topgevel aansluiten. 

3. Aanslulting isolatie op stelkozijnen 
Geconstateerde problemen: 
Zowel boven als onder de kozijnen zijn lichte plekken in het 
gevelvlak aangetroffen, wat duidt op de aanwezigheid van 

koudebruggen. 

3 .6.33. en 3.6.34. Koudebruggen boven en onder kozl]nen 

Uitvoering: 
De isolatieplaten worden tegen het stelkozijn geplaatst, zodat 
de ontworpen warmteweerstand van de gevel wordt 
gerealiseerd. Aan de zijkanten van het stelkozijn is deze situatie 
ook aangetroffen, het isolatiemateriaal sluit strak tegen het 
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stelkozijn aan. Aan de bovenzijde van het stelkozijn wordt een 
strook harde PS-isolatie geplaatst, om op die manier een goede 
afwatering boven het stelkozijn te garanderen. Boven het 
stelkozijn is tevens een betonlatei geplaatst. De harde isolatie 
en het beton hebben een hogere warmtegeleidingscoefficient 
dan de glaswolisolatie en het kalkzandsteen. 

3 .6.35. Isolatie tegen zijkant 
stelkozijn 

3 .6.36. Beton/atei en PS-isolatie 
boven stelkozijn 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Aan de zijkanten van de kozijnen zijn geen koudebruggen 
aanwezig, de aansluiting van het isolatiemateriaal op het 
stelkozijn is hier dus voldoende. Aan de onderzijde wordt de 
koudebrug veroorzaakt doordat het isolatiemateriaal 
onvoldoende aansluit op het stelkozijn. De koudebrug aan de 
bovenzijde is het gevolg van de lagere warmteweerstand ter 
plaatse van de betonlatei. De lagere warmteweerstand is het 
gevolg van de betonlatei en de harde isolatie, welke beiden een 
hogere warmtegeleidingscoefficient hebben dan de omliggende 
geveldelen en daardoor dus een lagere warmteweerstand. Door 
de lagere warmteweerstand kan makkelijker warmte stromen, 
wat zichtbaar is op de infraroodafbeeldingen. 

4. Aansluiting stelkozijn op binnenblad 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 2-1. 

5. Aansluiting kunststofkozljn op stelkozijn 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 2-1. 



Detai l 2-3: Inbouwrolluik, verdiepingsvloer en 
topgevel 

~"TENOE fOl'I: 
000'1 LA fEN S !EKE" ovrR 

ISou\l l'"'--__ _ 

<JNSTSTOF KOZIJN MET ~o<'LUIIL_-+-l+-+N 

3 .6.37. Detail 2 

KANMLA.M I'IILOEt< 

1. Aansluiting topgevel op verdiepingsvloe 
Geconstateerde problemen: 
Het blauwe vlak in afbeelding 3.6.39 geeft de topgevel weer. Bij 
de pijlen in afbeelding 3.6.38 is luchtlekkage zichtbaar ter 
plaatse van de aansluiting van de topgevel op de 
verdiepingsvloer. 

3 .6 .38. en 3.6.39. LuchtJekkage onderaan topgeveJ 

Uitvoering: 
De topgevel wordt in twee delen aangevoerd op de bouwplaats. 
Daar worden de beide delen aan elkaar verbonden en 
vervolgens op de verdiepingsvloer gehesen. De topgevel wordt 
op hoogte gesteld door middel van stelwiggen en vervolgens 
met stalen strippen aan de verdiepingsvloer verankerd. Daarna 
wordt de naad tussen de topgevel en de verdiepingsvloer 
afgedicht met PUR-schuim. 
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3 .6 .40. Stalen strippen onderaan 3 . 6.41. De topgevel op hoogte 
topgevel gesteld, versn/cerd en afgedicht 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De luchtlekkage is op geconcentreerde plaatsen geconstateerd. 
Deze plaatsen komen overeen met de posities van de 
stelwiggen en de stalen strippen. Ter plaatse van de stelwiggen 
en de verankeringsstrippen is het PUR-schuim niet altijd 
voldoende aanwezig, zodat luchtlekkage ontstaat. 

2. Aanslulting iso latie op topgevel 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 2-2. 

6. Aansluitlng rondom inbouwrolluik 
Geconstateerde problemen: 
De rolluikbak zelf is een koudebrug in de gevel. Rondom de 
rolluikbak aan de binnenzijde is veel luchtlekkage 
geconstateerd. ----

Uitvoering: 
De rolluikbak wordt op het kunststofkozijn geplaatsts. De 
rolluikbak is aan de binnenzijde ge"isoleerd. 
De rolluikbak loopt door tot bijna tegen het buitenblad, ter 
plaatse van de rolluikbak is geen spouwisolatie aanwezig. Aan 
de binnenzijde wordt de rolluikbak afgewerkt met een 
demontabele houten beti1mmering. De naad boven de rolluikbak 
wordt gevuld met glaswolisolatie. 
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3.6.44. Binnenzijde stel/(ozijn en 3.6.45. AftJmmering lnbouwroJluik 
gevel bij Inbouwrol/ulk blnnenzijde 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De rolluikbak heeft een lagere warmteweerstand dan de rest 
van de gevel, waardoor een koudebrug ontstaat. 
De luchtlekkage rondom het inbouwrolluik vindt hoofdzakelijk 
plaats via de naad boven de rolluikbak. Glaswolisolatie is niet 
luchtlicht, zodat luchtlekkage gemakkelijk plaatsvindt. De naden 
aan de zijkant van de rolluikbak vertonen ook luchtlekkage, 
doordat de kopplaten zonder afdichting tegen de rolluikbak 
aansluiten. Bij de horizontale naad aan de voorzijde van de 
rolluikbak vallen de twee delen in elkaar, zodat hier geen 
luchtlekkage optreedt. 



Det ai l 38-1: Verdiepingsvloer, muurplaat en dak 

~ ',~------------+ 

3 .6.46. Detail 38 

1. Aansluiting lTIuurplaat op verdiepingsvloer 
Geconstateerde problemen: 
In afbeelding 3.6.47 zijn de volgende problemen zichtbaar: 
1. Luchtlekkage via de naad tussen de muurplaat en de 
verdiepingsvloer. 
2. Luchtlekkage rondom de stelwig onder de muurplaat. 
3. Luchtlekkage tussen de muurplaat en het dak, d it komt aan 
de orde bij kritisch punt 22. 

3.6.47. en 3 . 6.48. Luchtlekkage bij de muurplaat 

Uitvoering: 
De krachten uit het dak worden via de muurplaten afgeleid naar 
de verdiepingsvloer en uiteindelijk naar de fundering. Aan de 
ene zijde van de Presto is dit een rechtopstaande ronde 
muurplaat, aan de andere zijde wordt een platliggende 
rechthoekige muurplaat geplaatst. De muurplaat wordt door 
middel van muurplaatankers aan de verdiepingsvloer 
verankerd, waarna de naad tussen de muurplaat en de 
verdiepingsvloer wordt afgedicht met PUR-schuim. 
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3.6.49. PUR-schuim random 
stelwiggen 

3.6.50. Ontbreken van PUR-schuim 
rondom muurplaatanker 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Rondom de stelwiggen, rondom de muurplaatankers en onder 
de muurplaatankers is de PUR-schuim afdichting onvoldoende 
aanwezig. Hierdoor ontstaat luchtlekkage ter plaatse van de 
naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer . 

2. Aansluiting isola tie op muurplaat 
Geconstateerde problemen: 
Over de gehele lengte van de muurplaat is een koudebrug 
aanwezig. Op enkele plaatsen is deze koudebrug groter, 
zichtbaar aan de geconcentreerde koudebruggen in afbeelding 
3.6.52. 

3.6.5J. en 3.6.52. Koudebruggen b ij de muurplaat 

Uitvoering: 
Het isolatiemateriaal wordt tegen het binnenblad geplaatst, tot 
aan de bovenzijde van de muurplaat. Wanneer de muurplaat op 
de rand van de verdiepingsvloer staat sluit het isolatiemateriaal 
aan op de muurplaat, ligt de muurplaat iets verder naar binnen, 
dan blijft er een naad over tussen het isolatiemateriaal en de 
muurplaat. 
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3.6.53. Isolatiemateriaal tegen 
muurplaat geplaatst 

3 .6.54. Valse spouw tussen 
Isolatiemateriaal en muurplaat 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat het isolatiemateriaal niet goed aansluit op de 
muurplaat, is er een valse spouw achter de muurplaat 
aanwezig . Hierdoor neemt de warmteweerstand ter plaatse van 
de muurplaat af, waardoor een koudebrug ontstaat. De 
geconcentreerde koudebrug worden veroorzaakt doordat de 
isolatieplaten onderling onvoldoende aansluiten. 

3. Aansluiting dak op muurplaat 
Dit kritische punt zal besproken worden bij detail 38-2. 



Detail 38-2: Verd iepingsvloe.", m u urplaat en dak 

3.6.46. Detail 38 

1. Aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 3B-1. 

2. Aansluiting isolatie op muurplaat 
Dit kritische punt is reeds besproken bij detail 3B-1. 

3. Aansluiting dak op muurplaat 
Geconstateerde problemen: 
De aansluiting van de stellat op de ronde muurplaat vertoont 
veel luchtlekkage. Aan de andere zijde, waar de dakconstructie 
is uitgevoerd met een kreupele stijl, is geen luchtlekkage 
geconstateerd. 

3.6.55. en 3.6.56. Luchtlekkage aanslu;ting dak op muurplaat 
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Uitvoering: 
De Presto heeft een dak met verschillende goothoogtes. Aan de 
ene zijde rust het dak, door middel van een ronde stellat, direct 
op de muurplaat. Aan de andere zijde van de woning is het dak 
uitgevoerd met een verhoogde kap. Dit betekent dat er een 
constructief knieschot wordt toegepast, wat overloopt in het 
dak. Deze constructie wordt een kreupele stijl genoemd (De Il.1ar 
Houtconstructies B.V., 2011). Het dak rust aan deze zijde op 
een rechthoekige muurplaat. De rechthoekige muurplaat wordt, 
voordat het dak wordt geplaatsts, aan de rechtopstaande zijde 
voorzien van een compriband. Dit is een schuimband die na 
aanbrengen expandeert, waardoor hij gebruikt wordt om allerlei 
voegen dicht te maken en te houden. 

r---.;;r-~;=!!:!~ 

3 .6.57. Aansluiting stellat op ronde3.6.SB. Aansluiting kreupele stijl op 
muurplaat muurplaat 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De zijde met de kreupele stijl vertoont geen luchtlekkage, waar 
de stellat op de ronde muurplaat aansluit is vee I luchtlekkage 
geconstateerd. De luchtdichte aansluiting bij de kreupele stijl is 
het gevolg van het toepassen van het compriband en de 
uitgevoerde constructie. Door de platliggende, rechthoekige 
muurplaat zijn er twee aansluitvlakken tussen het dak en de 
muurplaat aanwezig en dus ook twee vlakken waar 
luchtdichting kan plaatsvinden. Daarbij wordt een van de 
vlakken ook nog voorzien van een extra luchtdichting, wat 
resulteert in een luchtdichte aansluiting van het dak op de 
muurplaat. 
De aansluiting van de ronde stellat op de ronde muurplaat heeft 
maar een aansluitvlak. De luchtdichting moet dus op dit ene 
vlak plaatsvinden. Er is geen extra luchtdichting aangebracht, 
waardoor iedere oneffenheid in de muurplaat of de stellat 
resulteert in een luchtlekkage. 
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Detail 4A: Dakkapel 

EPOM OAKBEOEKKIN 
OAKISOLAT E 
PLYWOOD 
GIPSPLAA T __ ---' 

3.6.59. Detall4A 

STIJL· ~N REG~LWE 
ISOLA T EMA TERIAAL 
ROCKPME'---_--..J 

REFAB SCHARNIERKAP 
NIESCHOT 

1. Aansluiting dakkapel op dak 
Geconstateerde problemen: 
De aansluiting van de dakkapel op het dak is niet onderzocht op 
luchtdichtheid. 
Wei zijn er koudebruggen geconstateerd rondom de dakkapel. 
De koudebruggen zijn zowel aanwezig in de constructie van de 
dakkapel, groene pijl in afbeelding 2.2.6.60, als bij de 
aansluiting van de dakkapel op het dak. 

3.6.60. en 3.6.6.1. Koudebruggen rondom dakkapel 

Uitvoering: 
De dakkapel wordt in de werkplaats van Fraanje 
geprefabriceerd en vervolgens naar de bouwplaats 
getransporteerd. Daar wordt de dakkapel in een keer op het dak 
geplaatst. De dakkapel steunt af op de extra aangebrachte 
sporen in het dak. De naden rondom de dakkapel worden 
vervolgens afgedicht met PUR-schuim. Aan de zijkanten zijn dit 
smalle naden, aan de bovenzijde ontbreekt een stuk van de 
dakconstructie van de dakkapel om een goede plaatsing in het 
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dak mogelijk te maken. Aan de onderzijde is geen 
isolatiemateriaal aanwezig in de dakkapel. 

3.6.62. Aanslulting dakkapel op 
dak, zijkant en bovenzijde 

3 .6.63. Aansluiting dakkape/ op 
dak, ondenijde 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat het hout van de constructie van de dakkapel en van de 
dakconstructie van buiten naar binnen doorloopt, ontstaat hier 
een koudebrug. De koudebrug aan de onderzijde van de 
dakkapel wordt veroorzaakt, doordat hier geen isolatiemateriaal 
in de dakkapel aanwezig is. 
De koudebrug die in afbeelding 3.6.60 is aangegeven met een 
pijl wordt veroorzaakt door het ontbreken van een gedeelte van 
de dakconstructie van de dakkapel. Daardoor is de 
warmteweerstand hier lager, wat zichtbaar wordt als een 
koudebrug. 

Detail 48: Dakraam 

3.6.64. Detail 48 
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. Aansluiti 9 d kraam Up da 
Geconstateerde problemen: 
Rondom het dakraam is veel luchtlekkage geconstateerd. De 
luchtlekkage vindt zowel plaats via de aansluiting van het 
dakraam op het dak als rondom de draaiende delen van het 
dakraam. De luchtlekkage concentreert zich in de hoeken 
rondom het dakraam. 
Tevens zijn er koudebruggen aanwezig rondom het dakraam. 

Uitvoering: 
Het prefab dakraam wordt in de daksparing geplaatst. De 
daksparing wordt met Smm speling ontworpen, waardoor het 
dakraam vaak klem in de sparing wordt geplaatst. Eventuele 
naden worden naderhand afgedicht met PUR-schuim. Daarna 
wordt een houten aftimmering aangebracht. 

3.6.67. Nlet-afgewerkt dakraam 3 .6.68. Afgetimmerd dakraam 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Doordat het dakraam vaak klem in de daksparing komt, is er 
geen mogelijkheid meer om een afdichting aan te brengen. 
Door kleine oneffenheden in de daksparing of het dakraam 
ontstaat vervolgens luchtlekkage. De luchtlekkage is het grootst 
in de hoeken. De hoeken van het dakraam zijn altijd iets 
afgerond, zodat hier gemakkelijk luchtlekkage plaatsvindt 
wanneer er geen afdichting aanwezig is. De luchtlekkage 
rondom de draaiende delen van het dakraam zijn een gevolg 
van het niet voldoende afdichten van de rubbers van het 
dakraam. 



Det il 5: Topgevel n dak 

3.6.69. Detail 5 

1. Aanslulting dak op topgevel 
Geconstateerde problemen: 
Bij de aansluitillg van het dak op de topgevel zijn zowel 
luchtlekka e als koudebru en aangetroffen. 

~:Fiii 

3.6.70. en 3.6.71. Luchtlekkage aansluiting dak op topgevel 

Uitvoering: 
Nadat de topgevel op de verdiepingsvloer is geplaatst wordt het 
dak aangebracht. De dakelementen zijn in de nok met elkaar 
verbonden door middel van scharnieren. Het dakelement wordt 
opengeklapt en vervolgens op de muurplaten geplaatst. Het dak 
draagt daarbij vanaf de muurplaat tot de nok en ligt vrij van de 
topgevel. Na het plaatsen van het dak wordt de naad tussen de 
topgevel en het dak afgedicht met PUR-schuim. 
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3.6.72. Aanslulting dak op 
topgevel 

3.6.73. Naad tussen dak en 
topgevel afgedicht met PUR-schuim 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Het is niet altijd mogelijk om een goede PUR-schuim afdichting 
aan te brengen. Wanneer het dakelement bijna tegen de 
topgevel aankomt, is er geen ruimte meer om voldoende PUR
schuim aan te brengen. De afdichting is dan niet volledig 
aangebracht, waardoor luchtlekkage ontstaat. 

2. Aansluiting dakelementen onderling 
Geconstateerde problemen: 
De onderlinge naden tussen de dakelementen vertonen 
nauwelijks luchtlekkage. Ook de aangetroffen koudebruggen 
vallen in de categorie ·geen/gering. 

3.6.74. en 3.6.75. Luchtfekkage tussen dakelementen 

Uitvoering: 
Nadat het complete dak is geplaatst, worden de onderlinge 
naden tussen de dakelementen afgedicht met PUR-schuim. Het 
PUR-schuim wordt daarbij aangebracht over de volledige dikte 
van het dakpakket . 
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3.6.76. Aansluiting dakelementen 3.6.77. Aansluiting dake/ementen 
buitenzijde buitenzijde 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
Wanneer het PUR-schuim over de volledige dikte van het 
dakpakket aanwezig is, wordt geen luchtlekkage waargenomen. 
Op enkele plaatsen ontbreekt echter een stukje PUR-schuim, 
daar is de naad dus volledig open en treedt luchtlekkage op. 
Ter plaatse van de sporen in het dak, dus ook rondom de 
onderlinge aansluiting van de dakelementen, zijn geringe 
koudebruggen geconstateerd . Deze worden veroorzaakt doordat 
de houten sporen van buiten naar binnen doorlopen. 



Detail 6: Dakdoorvoeren en nol 

3.6.78. Detai/6 

1. Aanslulting dakelementen in de nok 
Geconstateerde problemen: 
In de nok zijn enkele luchtlekkages en koudebruggen 
geconstateerd. 

3.6.79. en 3.6.80. Luchtlekkage en /(oudebruggen in de nok van het dak 

Uitvoering: 
De elementen zijn in de nok aan elkaar verbonden met 
scharnieren. Nadat het dak is geplaatst wordt ook de naad in de 
nok afgedicht met PUR-schuim. Doordat de dakelementen bijna 
tegen elkaar aan zitten, wordt het PUR-schuim maar een stukje 
in de naad aangebracht, de rest van de afdichting vindt plaats 
door PUR-schuim tegen de naad aan te brengen. 
De dakelementen worden in de fabriek voorzien van een 
schuimrubberafdichting in de nok. 
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3.6.81. Afdichting in de nok m et 3 .6.82. Schuimafdlchting tussen 
PUR~schuim twee dakelementen in de nok 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De kleine luchtlekkages die zijn gevonden, doen zich voor op de 
naad in de nok van het dak. De afdichting van het schuimrubber 
is onvoldoende en ook de afdichting met PUR-schuim geeft geen 
luchtdichte afdichting. De meest waarschijnlijke oorzaak is een 
oneffenheid of beschadiging in het schuimrubber en het 
ontbreken van een gedeelte van het PUR-schuim, zoals in 
afbeelding 3.6.81 is te zien. 
Ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de dakelementen 
ontbreekt de schuimrubber afdichting en moet de afdichting 
volledig worden opgevangen door het PUR-schuim . 
De geconstateerde koudebruggen worden veroorzaakt door de 
sporen van de dakconstructie, die doorlopen van buiten naar 
binnen. 

2. A nsluiting dakdoorvoeren op dak 
Geconstateerde problemen: 
De dakdoorvoeren zijn koudebruggen. 
Rondom de dakdoorvoeren is luchtlekkage 

3.6.83. en 3.6.84. Koudebruggen random kantpianken 
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Uitvoering: 
Ter plaatse van de dakdoorvoer wordt een gat in het 
dakbeschot gezaagd . Vervolgens wordt een deel van de 
achterliggende isolatie verwijderd, zodat de dakdoorvoer door 
het dak geplaatst kan worden. Daarna wordt de dakdoorvoer 
afgewerkt met een afdekp~ aat, die over de dakdoorvoer wordt 
geplaatst en wordt vastgezet op het dakbeschot. 

3.6.85. Niet-afgewerkte 
dakdoorvoer 

3.6.86. Dakdoorvoer voorzien van 
afdekplaat 

Oorzaken geconstateerde problemen: 
De dakdoorvoeren zijn van metaal, wat een goede 
warmtegeleider is. Hierdoor vormen de dakdoorvoeren 
koudebruggen. 
Het isolatiemateriaal en de dakfolie zijn niet luchtdicht, zodat er 
gemakkelijk luchtstroming plaatsvindt via de naad tussen het 
dakbeschot en de dakdoorvoer. De afdekplaat sluit luchtdicht 
aan op de dakdoorvoer. Doordat de afdekplaat met vier 
schroeven, zonder verdere luchtdichting, tegen het dakbeschot 
wordt geplaatst, vindt langs deze aansluiting veel luchtlekkage 
plaats. 



3.7. Invloed maatafwijkingen en maattoleranties 
In het begin van hoofdstuk 3 is het verband tussen een maatafwijking en een 
maattolerantie aangegeven. 
Door maatafwijkingen kunnen ongewenste naden ontstaan bij de aansluiting van 
verschillende onderdelen van de woning of kan de gewenste en ontworpen speling 
verdwijnen. 
Wanneer ontstane naden niet (kunnen) worden afgedicht, ontstaan luchtlekkages en 
koudebruggen. Verdwijnt een gewenste naad, dan kan de ontworpen afdichting niet meer 
worden aangebracht, waardoor eveneens problemen als luchtlekkages en koudebruggen 
ontstaan. 
Verder bestaat de mogelijkheid dat verschillende materialen, door maatafwijkingen, niet 
goed op elkaar aan kunnen sluiten en er in het werk aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Tijdens de observaties is geen specifiek onderzoek verricht naar het optreden van 
maatafwijkingen. Wei zijn er, zoals in paragraaf 2.2.6 is beschreven, maatafwijkingen 
geconstateerd die van invloed zijn op het voorkomen van koudebruggen. Deze 
maatafwijkingen zijn geconstateerd, maar er zijn geen metingen aan deze 
maatafwijkingen verricht. 
Doordat bij de uitvoering op iedere plaats maatafwijkingen voorkomen, wordt hier geen 
volledig beeld gegeven van de invloed die maatafwijkingen en maattoleranties hebben op 
het voorkomen van luchtlekkages en koudebruggen. 
Tijdens de koudebrugmetingen en observaties zijn twee kritische punten aangetroffen 
waar duidelijk is dat de geconstateerde problemen te wijten zijn aan maatafwijkingen. 

Bij de volgende twee kritische punten zijn deze maatafwijkingen geconstateerd: 
1 B.l: De aans/uiting van de iso/atie op de overgang van de begane grondv/oer 
met het binnenb/ad: doordat deze overgang niet vlak is zijn koudebruggen 
ontstaan. 
3A.2: De aans/uiting van de iso/atie op de verdiepingsv/oer: koudebruggen 
ontstaan doordat er een luchtlaag achter het isolatiemateriaal aanwezig is. 

Kritisch punt 1B.1 is aan de hand van de koudebrugmetingen ingedeeld in de categorie 
'groot', de geconstateerde maatafwijkingen hebben dus waarschijnlijk invloed op de 
geconstateerde koudebrug bij dit kritische punt. 
In de vorige paragraaf, 3.6, is al aangegeven dat de kritische punten in detail 3A geen 
problemen opleveren met betrekking tot luchtlekkage en koudebruggen . Bij kritisch punt 
3A.2 zijn wei maatafwijkingen geconstateerd, maar de geconstateerde koudebrug valt in 
de categorie 'geen/gering'. De maatafwijkingen zorgen er dus niet voor dat er een grote 
koudebrug ontstaat bij dit kritische punt. De maatafwijkingen bij kritisch punt 3A.2 zullen 
daarom niet verder worden onderzocht. 

lB.1. De aansluiting van de isolatie op de overgang van de begane grondvloer 
met het binnenblad 
Er zijn maatafwijkingen geconstateerd bij de aansluiting van de isolatie op de overgang 
van de begane grondvloer met het binnenblad. De begane grondvloer ligt niet in aile 
gevallen in hetzelfde vlak als het binnenblad. Aan de langszijde van de ribcassette
elementen is dit het geval bij de PS-isolatiestrook, het beton van de elementen ligt wei in 
hetzelfde vlak als de kalkzandsteenelementen. Bij de kopoplegging van de ribcassette-
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elementen zijn onderlinge wisselingen in de elementen geconstateerd, de elementen 
liggen ook niet altijd in dezelfde lijn als het binnenblad. 

Ais oorzaak voor de geconstateerde maatafwijkingen in de ribcassette-elementen zijn de 
volgende zaken aan te wijzen: 

Productieproces: de afmetingen van de vloerelementen kunnen onderling 
verschillen. De toleranties voor de afmetingen worden door de fabri'kant 
opgegeven. Hiervoor gelden de volgende waarden (Betonson, 2009a): 

• Lengte van element: +20mm / -20mm 
• Breedte van element: +Smm / -Smm 
• Dikte van element: +10mm / -Smm 

Eigenschappen van materia/en: de ribcassettevloer bestaat uit voorgespannen 
betonnen elementen. Beton bestaat uit zand, cement, grind en water. Door de 
reactie tussen cement en water vermindert het totale volume van het beton. Bij 
het zagen van de elementen, wordt de voorspanning uit de voorspanwapening 
afgedragen op het beton, wat daardoor onder spanning komt te staan. Doordat de 
voorspanwapening zich onderin de betondoorsnede bevindt, kan het element in 
het midden iets opbollen, de zogenoemde zeeg. De maatafwijkingen die ontstaan 
door de eigenschappen van de materialen zijn verdisconteerd in de opgegeven 
toleranties voor de lengte en de breedte van de elementen. 
Mense/ijk hande/en: de vloerelementen worden vanaf de vrachtwagen, met behulp 
van een kraan, op de funderingsbalken gelegd. Vooraf wordt de positie van de 
elementen op de funderingsbalk aangegeven. Bij het plaatsen van de elementen 
worden de elementen over de lengte en breedte gemiddeld, wanneer de lengte 
van de elementen niet overeenkomt met de ontworpen maat. Door de zwaarte 
van de elementen is een precieze plaatsing niet altijd mogelijk, zodat er bij het 
leggen van de elementen opnieuw maatafwijkingen kunnen ontstaan. Dit zijn dan 
geen maatafwijkingen van de vloerelementen maar maatafwijkingen ten opzichte 
van de ontworpen plaatsingsmaat. 

Met bovenstaande maattoleranties is berekend wat de onnauwkeurigheid Or in de lengte 
van de begane grondvloer is. De ribcassette-elementen worden aan een vooraf 
aangebrachte markering geplaatst, aan de andere zijde ontstaat dus het grootste 
lengteverschil. Wanneer het verschil tussen de beide elementen, naar oordeel van de 
bouwplaatsmedewerkers, te groot is, wordt het element over de lengte gemiddeld. 

Er kunnen dus drie situaties optreden: 
1. Het element heeft zeer kleine maatafwijkingen, het element wordt geplaatst aan 

de markering en blijft gehandhaafd. 
2. Het element heeft grotere maatafwijkingen, het element wordt geplaatst aan de 

markering en blijft gehandhaafd, de maatafwijking komt dus aan een zijde 
terecht. 

3. Het element heeft, naar het oordeel van de bouwplaatsmedewerkers, grote 
maatafwijkingen, het element wordt aan de markering geplaatst, daarna wordt 
het element over de lengte gemiddeld, de maatafwijking wordt over beide 
opleggingen gemiddeld. 
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Voor het berekenen van de onnauwkeurigheid gelden twee formules: 

• Bij de situatie dat de maatafwijkingen aan een zijde terecht komen geldt : 

Or= ) 0.1\ +0 .22 ' waa rin: 
Or = verschil tussen ribcassette-elementen 
Oel = onnauwkeurigheid eerste ribcassette-element 
O e2 = onnauwkeurigheid tweede ribcassette-element 

• Wanneer de maatafwijkingen worden gemiddeld geldt de volgende formule voor het 
berekenen van de onnauwkeurigheid: 

o =Jo 25 x O 2 +0 25 x O 2 , waarin: rIel' e2 

Or = verschil tussen ribcassette-elementen 
Oel = onnauwkeurigheid eerste ribcassette-element 
Oe2 = onnauwkeurigheid tweede ribcassette-element 

De onnauwkeurigheid tussen twee elementen die aan de markering worden geplaatst is: 

Or=) Oe21 +Oe~=) (20)2+(20) 2=vfsOO=2S,3 mm 

Tussen de elementen die worden gemiddeld over de lengte geldt een onnauwkeurigheid 
van: 

Or=) 0,25 x Oe
2
1 
+0,25XOe~ =.J 0,25 x (20)2+ 0,25x (20)2=vf200= 14,1 mm 

Het verschil in de lengte tussen twee elementen die aan de markering worden geplaatst 
is dus gemiddeld 28,3 mm. 
Twee elementen die over lengte worden gemiddeld hebben een gemiddeld onderling 
verschil van 14,1 mm. 

De onnauwkeurigheid van 28,3mm zal in de praktijk niet voorkomen, deze treedt 
namelijk op wanneer het element de maximale maatafwijking heeft en aan de markering 
wordt geplaatst. Dit zal niet voorkomen, omdat het element bij deze grote maatafwij king 
zal worden gemiddeld over de lengte. De maximale maatafwijking tussen twee 
elementen zal dus ongeveer 14,lmm bedragen. 
De elementen hebben in de breedte ook een maattolerantie, waardoor er dus ook in de 
breedte van de begane grondvloer maatafwijkingen zullen ontstaan. Tijdens de 
observaties zijn geen duidelijk zichtbare maatafwijkingen in de breedte van de begane 
grondvloer geconstateerd. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de maatafwijkingen in 
de breedte worden opgevangen in de naden tussen de elementen. De naden kunnen 
altijd wat groter gemaakt worden door de elementen een stukje van elkaar af te leggen. 
Zijn de elementen te breed, dan kan dit worden opgevangen ter plaatse van de ps
paselementen. Deze stroken kunnen gemakkelijk in de breedte worden aangepast door 
middel van zagen of snijden. 

Maatafwijkingen in de dikte van de elementen leveren ook geen consequenties voor de 
aansluiting van de isolatie op. Deze maatafwijkingen hebben geen invloed, de eventuele 
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maatafwijkingen worden opgevangen in de specielaag van de kimconstructie en de 
cementdekvloer. 

In de afbeeldingen 3.7.1 en 3.7.2 is te zien dat de ribcassette-elementen bij de oplegging 
onderling wisselen . De wisseling is niet gemeten, dus er kan niet worden bepaald of deze 
maatafwijking binnen de toleranties valt. Aan de langszijde van de elementen ligt het 
beton van de elementen in hetzelfde vlak als het binnenblad, de strook PS-isolatie steekt 
in de spouw, afbeelding 3.7.3. 

3 .7.1 tim 3.7.3. Onderlinge wisseling tussen ribcassette-e/ementen aan de oplegzijde; vJakke 
aansluiting tussen binnenblad en begane grondvloer 

In paragraaf 3.6 is aangegeven dat het isolatiemateriaal niet voldoende aansluit op beide 
vlakken, zie afbeelding 3.7.4 tot en met 3.7.6. 

3.7.4 tim 3.7.6. Isolatiemateriaal schuin geplaatst tegen begane grondvloer en binnenblad; 
verjonging van het isolatiemateriaalj vlakke aansluiting van isolatiemateriaal op begane grondvloer 
en binnenblad 

Tijdens de koudebrugmetingen zijn koudebruggen geconstateerd bij de aansluiting van 
de isolatie op de overgang van de begane grondvloer met het binnenblad. De 
koudebruggen waren het grootst bij de kopoplegging van de begane grondvloer, daar 
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zijn ook de maatafwijkingen geconstateerd. Aan de langszijde sluit het isolatiemateriaal 
beter aan op de twee delen, zodat de koudebrug hier kleiner is. 
Maatafwijkingen hebben dus vooral invloed op de koudebruggen aan de kopzijde van de 
begane grondvloer. 

Conclusie 
Bij twee kritische punten zijn maatafwijkingen geconstateerd. In tabel 3.5.1 is 
aangegeven in welke mate de koudebruggen voor problemen zorgen. Kritisch punt 1B.1 
aans/uiting iso/a tie op begane grondv/oer en binnenb/ad is een grote koudebrug, voor 
kritisch punt 3A.2 aans/uiting iso/atie op verdiepingsv/oer geldt de classificatie 
'geen/gering'. Doordat aileen de kritische punten met de meeste luchtlekkage en de 
grootste koudebruggen in het verdere afstudeeronderzoek worden behandeld, zullen voor 
kritisch punt 3A.2 geen maatregelen worden voorgesteld. Voor kritisch punt 1B.1 
moeten, bij de Presto-D.6 en de Presto-Passief, maatregelen genomen worden, zodat de 
maatafwijkingen niet meer voorkomen, of dat de maatafwijkingen niet meer leiden tot 
koudebruggen. 
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4. Uitvoering Presto-O.6 en Presto-Passief 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de kritische punten moeten worden 
aangepast en uitgevoerd bij de Presto-0.6 en de Presto-Passief. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de volgende paragrafen: 
4.1 Toegepaste energiebesparende maatregelen. 
4.2 Bouwtijd en bouwkosten van oplossingen. 
4.3 Oplossingen voor de kritische punten. 
4.4 Uitvoeringsvolgorde. 

In paragraaf 3.1 is beschreven welke kritische punten er bij de huidige Multi-Presto zijn 
aan te wijzen met betrekking tot de bouwkundige energ iebesparende maatregelen van 
het verhogen van de warmteweerstand van de schil, het verhogen van de luchtdichtheid 
en het verminderen van de invloed van koudebruggen. 
Door middel van luchtdichtheidsmetingen en koudebrugmetingen is bepaald bij welke 
kritische punten zich problemen voordoen, zie tabel 3.6.1. Vervolgens is beschreven op 
welke manier de kritische punten worden uitgevoerd en is aangegeven wat de oorzaak is 
van de geconstateerde problemen. 
In dit hoofdstuk worden oplossingen aangedragen om de geconstateerde problemen op 
te lossen, dan wei te verminderen. Eerst worden echter de energiebesparende 
maatregelen, die aan het ontwerp van de energiezuinige woningen ten grondslag liggen, 
besproken en toegelicht. 

4.1. Toegepaste energiebesparende maatregelen 
V~~r de twee energiezuinige varianten heeft Fraanje, met betrekking tot de bouwkundige 
energiebesparende maatregelen, de volgende maatregelen vastgesteld: 

111111~~~~2'75 m2.K/W 3.5 m2.K/W 
0.625 dm3/s.m2 

Geen speciale 
maatregelen 
nemen 

3.5 m2.K/W 

4.0 m2.K/W 
5. 0 m2.K/W 
0.625 dm3/s.m2 

Grootste koude
bruggen vermijden 
ti"dens uitvoerin 

10.0 m2.K/W 
10.0 m2 .K/ W 
0.2 dm3/s.m2 

20 min mogelljk koude
bruggen door extra 
maatre elen te nemen 

Tabe/ 4.1.1 . Toe te passen bouwkundige energiebesparende maatrege/en bij de twee te 
onderzoeken energiezuinige varlanten van de Multi-Presto 

Uit tabel 4.1.1 blijkt dat de warmteweerstand van de schil bij beide varianten wordt 
verhoogd en dat de invloed van koudebruggen moet worden verminderd. De 
luchtdichtheid wordt aileen bij de Presto-Passief verhoogd, voor de Presto-0.6 blijft de 
huidige waarde gehandhaafd. 
Uit de luchtdichtheidsmetingen in paragraaf 3.3 blijkt echter dat de huidige Presto niet 
voldoet aan de luchtdichtheid van 0.625 dm3/s .m2

• Daarom moeten er ook voor de 
Presto-0.6 maatregelen worden genomen met betrekking tot de luchtdichtheid, al zijn 
deze maatregelen minder ingrijpend als bij de Presto-Passief, doordat de extra te 
behalen luchtdichtheid kleiner is dan bij de Presto-Passief. 
Aan de hand van de gestelde eisen in tabel 4 .1.1 heeft Fraanje de warmteweerstand van 
de schil van de huidige Presto verhoogd. De uiteindelijke warmteweerstand van de schil 
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is hieronder berekend. Voor het verhogen van de luchtdichtheid en het verminderen van 
de invloed van de koudebruggen zijn oplossingen geformuleerd, die in de volgende 
paragrafen worden behandeld. 

Warmteweerstand schil Presto-O.6 en Presto-Passief 
Om te kunnen bepalen of de warmteweerstand van de energiezuinige Presto's voldoet 
aan de ontworpen waarde, zijn de warmteweerstanden van de verschillende 
schilonderdelen berekend. 
De volgende maatregelen zijn het uitgangspunt van de berekeningen, deze maatregelen 
zijn door Fraanje opgesteld en in het ontwerp van de energiezuinige Presto's verwerkt. 

Om de vereiste warmteweerstand van de begane grondvloer te realiseren worden 
begane grondvloeren toegepast met de vereiste warmteweerstand, welke door de 
vloerenfabrikant zijn ontwikkeld. 
De gevel van de Presto-O.6 wordt geTsoleerd met Ecotherm Slim line PIR
isolatieplaten van 82mm. De gevel van de Presto-Passief wordt geOisoleerd door 
het toepassen van twee lagen PIR-isolatieplaten. De eerste laag bestaat uit 
Ecotherm slimline Plus platen van 100mm PIR-isolatie en 20mm glaswolisolatie, 
de tweede laag bestaat uit slimline platen van 100mm PIR-isolatie. De naden van 
de verschillende lagen worden daarbij verspringend aangebracht. 
PIR-isolatieplaten zijn gemaakt van polyisocyanuraat. De platen hebben een 
stevige structuur en zijn aan beide zijden voorzien van een laag reflecterend 
aluminiumfolie (Kingspan, 2011a). Door hun structuur zijn de platen niet buigbaar 
en vervormen ze niet (Kingspan, 2011b). 

4. 1.1. Ecotherm PIR- iso/atie Slimllne 4. 1.2. Ecotherm PIR-isolatie Slimline plus 

De topgevel wordt ook aangepast, waarbij de dikte van het isolatiemateriaal wordt 
verhoogd. Bij de Presto· O.6 wordt glaswolisolatie met een dikte van 195mm 
toegepast, bij de Presto-Passief wordt 360mm glaswolisolatie toegepast. 
De dikte van het isolatiepakket in het dak wordt verhoogd, van 155mm 
glaswolisolatie bij de huidige Presto naar 220mm bij de Presto-O.6 en 360mm bij 
de Presto-Passief. 
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De gegevens van de berekeningen zijn terug te vinden in bijlage VII. De opbouw van de 
verschillende schilonderdelen is hieronder weergegeven en de berekende 
warmteweerstanden worden gegeven. 
Eerst worden de eigenschappen van de toegepaste materialen gegeven, deze gegevens 
zijn gebruikt bij de berekening van de warmteweerstand. 

~:':=~==--~~ ___ -""""""-!l 1,900 W/mK 
~-..;=-~~~~~".-______ 0,030 W /mK 

~1!1~~i~~~~~3o'700 W/mK 
0,860 W/mK 
0,023 W/mK 
0,035 W/mK 

'1;~=::::====:::jO,023 W/mK ~ 0,700 W/mK 

~G~l=~=~~.j]~~i!CjO,320 W/mK ~u 0,130 W/mK 
K~l 0,130 W/mK 

el ffi!pO_~ O,250 W/mK 
0,037 W/mK 
0,032 W/mK 

TabeI4.1.2. Materiaaleigensch appen 

8egane grondvloer Presto-O.6: 

0,140 W/mK 
17000 W/mK 

(LSGI, 2011) 
(KIWA, 2010a) 
(LSG1, 2011) 
(Xella, 2011) 
(INTRON, 2009) 
(INTRON, 2009) 
(INTRON, 2009) 
(NEN,2000) 
(DIBt, 2009) 
(NEN,2000) 
(Finnforest Holland, 2009) 
(Finnforest Holland, 2009) 
(KIWA, 2010b) 
(KIWA, 2010b) 
(NEN,2000) 
NEN 2000 

Bij de Prresto-0.6 wordt dezelfde begane grondvloer toegepast als bij de huidige Presto. 
De berekende warmteweerstand van de begane grondvloer wordt gegeven door het 
bijbehorende KaMa-attest en bedraagt 3,5 m2K/W. 

Spouwmuurconstructie Presto-O.6: 
De spouwmuurconstructie is opgebouwd uit de volgende materi,alen (Fraanje B.V., 
2011): 

~ 
au iidl_ Baksteen 0,700 W/mK 100 mm 0,143 m2K/W 
WQ\tsmou1N' Reflecterende folie 48 mm 0,57 m2K/W 

PIR-isolatie Slimline 0,02385 W/mK 82 mm 3,483 m2K/W 
~rfnj - RVS slagspouwankers 17,000 W/mK Meegerekend in isolatie 
8 ~ .... Kalkza ndsteen 0,860 W/mK 120 mm 0,140 m2K/W 
S" _It. Kalkmortel 0,700 W/mK 5 mm 0,007 m2K/W 

I~. 0,13 m2K/W 
IR. 0,04 m2K/W 
Q :;0 Qros- I 

TabeI 4 .1.3. Opbouw en gegevens sp ou w muurconstructle Presto-O.6 

Door de waarden uit tabel 4.1.3 in te vullen in de formule is de warmteweerstand Rc van 
de spouwmuurconstructie berekend. 

R = L Rm+Rsi+Rse -R ·-R = (0,143+0,57+3,483+0,140+0,007)+0,13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 SI se 1+0,05 " 

= 4,467 -0 17= 4 084 2K/W 
105' , m , 
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De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie is 4,08 m2K/W. Deze 
warmteweerstand voldoet aan de vereiste Rc-waarde van 4,0 m2K/W. Door de 
spouwmuurconstructie op dezelfde wijze uit te voeren als bij de huidige Presto, maar het 
isolatiemateriaal te vervangen door 82 mm PIR-isolatieplaten wordt aan de bouwkundige 
energiebesparende eisen voldaan. 
Ter plaatse van de betonlatei boven de kozijnen, wordt nu ook PIR-isolatie toegepast. 
De warmteweerstand van de gevel, ter plaatse van de betonlatei bedraagt 4,055 m2K/W. 
Het verschil in warmteweerstand tussen de gevel ter plaatse van de betonlatei en de rest 
van de gevel is nu verwaarloosbaar geworden en de gevel ter plaatse van de betonlatei 
voldoet ook aan de vereiste warmteweerstand van de Presto-0.6. 

Topgevelconstructie Presto-O.6: 
De topgevels van de Presto zijn als voigt opgebouwd (Fraanje B.V.): 

I ~ ~ ~ 

B~·'''' -""lMblsd Baksteen 0,700 W/mK 100 mm 
Lu";''' I '"W' 43 mm 
fsalatiemateriaal, Glaswolisolatie System roll 400 0,037 W/mK 195 m m 
Stij~ en' 'tecIelweik- Vurenhout 0,130 W/mK 195 mm 

1ft ' Gipsvezelplaat 0, 320 W/m K 13 mm 
'Rei R-waarde = 0,13 m2K/W 

,~ R-waarde = 0,04 m2K/W 
o,;::: ,'(k02 

. 
TabeI4.1.4. Opbouw en gegevens topgevelconstructle Presto-O.6 

De warmteweerstand Rc van de topgevels wordt met onderstaande formule berekend: 

R = a'xR'+Rs;+Rse+ R" -R -R = OX4,876+0,13+0,04+4,714 -0 13-0 04= ~ -0 17=4 714 m2K/W 
c 1+1,05xa' sl se 1+1,05xO " 1 ' , 

De warmteweerstand van de topgevelconstructie is groter dan de ontworpen waarde, dus 
ook de topgevel voldoet aan de ontworpen en vereiste warmteweerstand. De topgevel 
wordt door de dikkere isolatielaag en stijlen wei breder. Doordat de spouw van de 
huidige Presto voldoende groot is, wordt de topgevel voor een deel in de spouw 
geplaatst, zodat de totale constructiebreedte van de topgevel hetzelfde is als de dikte 
van de spouwmuurconstructie. Op deze manier is de ruimte op de bovenverdieping zo 
groot mogelijk en kunnen dezelfde maten aangehouden worden als bij de huidige Presto. 

Dakconstructie Presto-O.6: 
Het dak is opgebouwd uit houten sporen met daartussen isolatiemateriaal. De 
dakconstructie is opgebouwd volgens de gegevens in tabel 4.1.5 (Fraanje B.V.). 

Dakpannen 
f1?=~:.=~=~ ....... ~Glaswolisolatie System roll 400 
~~~~ __________ ~ Vurenhout 

~:z:;:=~ ____ ........ spaanplaat 

Tabel 4. 1 .5 . Op bouw en gegevens dakconstructie Presto-O.6 

Remco Riemens 

R-waarde = 0,06 m 2K/W 
0,037 W/mK 220 mm 
0,130 W/ mK 220 mm 
0,140 W/mK 13 mm 
R-waarde = 0,10 m 2K/W 
R-waarde = 0,04 m2K/W 
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De warmteweerstand van het dak van de Presto-O.6 is: 

R = a'xR'+Rsi+Rse+R" -R ·-R = ox5,299+0,lO+0,04+5,732 -0 10-0 04= 5,466 -0 14=5 326 m2K/W 
c 1+1,05xa' SI se 1+1,05xO " 1 ' , 

De dakconstructie van de Presto-O.6 moet 5,0 m2K/W bedragen. De berekende 
warmteweerstand is 5,33 m2K/W, zodat de warmteweerstand van de dakconstructie 
voldoende is. 

Ook voor de Presto-Passief zijn de aanpassingen in de warmteweerstand uitgerekend, 
zodat bekend is of de warmteweerstand van de onderdelen van de schil van de Presto
Passief voldoen aan de gestelde eisen in tabel 4.1.1. 

Begane grondvloer Presto-Passief: 
De warmteweerstand van de begane grondvloer van de Presto-Passief wordt verhoogd. 
Daarvoor worden ribcassette-elementen toegepast met een dikkere isolatielaag. De 
warmteweerstand van de begane grondvloer is berekend met de volgende formule: 

R =a'x R'+Rsi+Rse+R"_R_R = 1X7,135+0,17+0,17+4,042_0 17-0 17= 11,001_034=5026 m2K/W 
c 1+1,05xa' SI se 1+1,05x1 " 2,05' , 

De berekende warmteweerstand van de begane grondvloer komt uit op 5,03 m2K/W. 
Hiermee voldoet de warmteweerstand van de begane grondvloer niet aan de waarde die 
is vermeld in tabel 4.1.1. 
De toegepaste begane grondvloer is opgenomen in hetzelfde KOMO-attest als van de 
begane grondvloer van de huidige Presto. Hieruit blijkt dat de warmteweerstand van de 
toegepaste ribcassette-elementen 6,0 m2K/W is (KIWA, 2010a). 
De berekende warmteweerstand is handmatig berekend aan de Ihand van NPR 2068. 
Hierdoor wordt een veilige waarde voor de warmteweerstand verkregen, die lager is dan 
de werkelijke warmteweerstand, welke voor het KOMO-attest is berekend. 

Uit de gegevens uit het KOMO-attest kan worden vastgesteld dat de warmteweerstand 
toch voldoet aan de gestelde waarde van 6,0 m2K/W in tabel 4.1.1. 

Spouwmuurconstructie Presto-Passief: 
De spouwmuurconstructie is opgebouwd uit de volgende materialen (Fraanje 'B.V., 
2011) : 

~?"T' 1 ~ 

I. 

Llu d 'Baksteen 0,700 W/mK 100 mm 0,143 m2K/W 
: .. Reflecterende folie 40 mm 0,57 m2K/W 

mal PIR-isolatie Slimline 0102385 W/mK 100 mm 4,192 m2K/W 
f PIR-isolatie Slimline+ 0,02385 W/mK 100 mm 4,192m2K/W 

Glaswol isolatie Slimline+ 0,03585 W/mK 20 mm 0,558 m 2K/W 
V/i.:; -' 

RVS slagspouwankers 17,000 W/mK Meegerekend in isolatie 
SIn Kalkzandsteeo 0,860 W/mK 120 mm 0,140 m2K/W 
S =c Kalkmortel 0,700 W/mK 5 mm 0,007 m2K/W 
l~, 0,13 m 2K/W 
r ___ 

0,04 m2K/W 
0: = 0;(15 
TabeI4.1.6. Opbouw en gegevens spouwmuurconstructie Presto-PasSIer 
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Door de waarden uit tabel 4.1.6 in te vullen in de formule is de warmteweerstand Rc van 
de spouwmuurconstructie berekend. 

R = L Rm+Rs;+Rse _ R-R = (0,143+0,57+4,192+4,192+0,558+0,140+0,007)+0, 13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 51 5e 1+0,05 ' , 

= 9,972_0 17= 9 327 m2K/W 
1,05' , 

De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie is 9,33 m2K/W. De warmteweerstand 
van de spouwmuurconstructie van de Presto-Passief ligt dus lager dan de vereiste 
warmteweerstand. De warmteweerstand zou namelijk minimaal 10,0 m2K/W moeten 
bedragen. Door voor een van de isolatielagen van de PIR-isolatie een dikkere plaat te 
gebruiken kan de warmteweerstand worden verhoogd. 
Bij het toepassen van een Slimline plaat van 120mm in plaats van 100mm, wordt de R-

waarde van deze isolatielaag: 0~~~~~5 = 5,031 m2K/W 

Daardoor wordt de warmteweerstand van de spouwmuurconstructie: 

R = L Rm+Rs;+Rse _ R . _ R = (0,143+0,57+5,031+4, 192+0,558+0, 140+0 , 00~) +0, 13+0,04 -0 13-0 04 
c 1+0 51 5e 1+0,05 ' , 

= 10,810 -0 17= 10 126 2K/W 1,05' , m 

Hiermee voldoet de warmteweerstand van de spouwmuurconstructie weI. Door deze 
plaat toe te passen wordt de spouw echter 20mm smaller. Hierdoor wordt de 
ontwerpmaat van de spouw 20mm. Volgens de voorschriften van het Koninklijk Verbond 
van Nederlandse Baksteenfabrikanten (2011) bedraagt de minimale ontwerpmaat van de 
spouw 40mm, zodat een effectieve spouwbreedte van 20mm gegarandeerd is. Door 
maatafwijkingen in het metselwerk, de stenen of het uitzetwerk en door speciebaarden 
wordt de ontworpen spouwbreedte namelijk niet behaald. 
Wanneer nu toch de PIR-isolatie van 120mm wordt toegepast, dient de 
spouwmuurconstructie van de Presto-Passief nog verder te worden verbreed. Deze is 
namelijk al breder geworden door het verhogen van de warmteweerstand . Het ontwerp 
voor de Presto-Passief is door Fraanje vastgesteld en al gereed . In overleg met Fraanje is 
besloten om het ontwerp niet aan te passen, zodat de warmteweerstand van 9,33 m2K/W 
gehandhaafd zal blijven. Dit betekent echter wei dat de uitvoering van de 
warmteweerstand in de spouwmuurconstructie nog meer aandacht verdient. De 
warmteweerstand voldoet in het ontwerp niet aan de gestelde eis, wanneer de uitvoering 
niet secuur verloopt, zal de uiteindelijke warmteweerstand nog lager worden, waarmee 
de energiezuinigheid van de Presto-Passief afneemt. 

Topgevelconstructie Presto-Passief: 
De topgevels van de Presto zijn als voigt opgebouwd (Fraanje B.V.): 

au, WbIitf. Baksteen 0,700 W/mK 100 mm 
1:1 .1 1 d:!. } 40 mm 
seDran Spaanplaat 0,140 W/mK 13 m l1'1 

Glaswolisolatie Systemroll 1000 0,032 W/mK 360 mm 
·~~t Fi nnjoist I-liggers 360 m m ~ oijI"'-II'" ~: 

Be Gipsvezelplaat 0,320 W/mK 13 mm 
I:~ R-waarde = 0,13 m2K/ W 
[It- R-waarde = 0,04 m2K/W 
a = OlGZ . Tabe/4.1 .7. Opbouw en gegevens topgevelCoflstructte Presto-Passlef 
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De topgevelconstructie van de Presto-Passief is nog breder gemaakt dan de topgevel van 
de Presto-0.6, om een dikkere laag isolatiemateriaal toe te kunnen passen. 
In plaats van vurenhouten stijlen zijn er stijlen toegepast in de vorm van I-liggers. Deze 
I-liggers worden gemaakt door de fabrikant Finnforest Holland. De flenzen van de 1-
liggers bestaan uit Kerto delen, het lijf is een OSB-plaat. Kerto is een gelamineerd 
fineerhout van Fins vurenhout. De I-liggers hebben de naam Finnjoist. Door het principe 
om zoveel mogelijk materiaal naar de buitenzijde van de ligger te verplaatsen kunnen 
met Finnjoists grotere afstanden overbrugd worden dan met normaal vurenhouten 
stijlen. Bij een dikkere constructie is tevens minder materiaal nodig (Finnforest Holland, 
2009). 
Vanwege het feit dat met Finnjoists een dikkere constructie te realiseren is, worden deze 
Higgers toegepast in zowel de topgevelconstructie als de dakconstl'uctie van de Presto
Passief. 

4.1. .3. I -liggers Finnjoist 

De warmteweerstand Rc van de topgevels is met onderstaande formule berekend: 

R = a' xR'+Rsi+Rse+ R" -R ·-R = ox10,142+0,13+0,04+9,549 -0 13-0 04= 9,719 -0 17=9 549 m2K/W 
c 1+1,05xa' 51 5e 1+1,05xO " 1 ' , 

De warmteweerstand van de topgevelconstructie voldoet ook niet aan de vereiste 
warmteweerstand. Vanwege het feit dat het ontwerp van de Presto-Passief niet wordt 
aangepast, wordt ook deze opbouw van de topgevel gehandhaafd. 

Dakconstructie Presto-Passief: 
Het dak is opgebouwd uit houten sporen met daartussen isolatiemateriaal. De 
dakconstructie is opgebouwd volgens de gegevens tabel in 4 ;1.8 (Fraanje B.V., 2011). 

, ~ 

~ 
nQ .. Dakpannen R-waarde 0,06 m2K/W 

IsoJ8 Glaswolisolatie Systemroll 1000 0,032 W/mK 360 mm 
SDttren Finnjoist I-liggers 360 mm 

Spaanplaat 0,140 W/mK 13 mm 
t... 

-

R-waarde = 0,10 m2K/W 
t..,;. , R-waarde = 0,04 m2K/W 

ct= a,,-~ 
Tabe14.1.B. Opbouw en gegevens dakconstructle Presto-Passlef 
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R = a'xR' +Rs;+Rse+R" -R-R = Ix 12,357+0,10+0,04+9,953 -0 10-0 04= 22,310 -0 14= 10 743 m2K/W 
c 1+1,05 x a' 51 5e 1+1,05x 1 "2,05' , 

De warmteweerstand van de dakconstructie van de Presto-Passief ligt boven de vereiste 
warmteweersta nd. 

Conclusie 
Op de spouwmuurconstructie van de Presto-Passief na, voldoen de warmteweerstanden 
van de schil van de energiezuinige Presto's aan de eisen die aan hun ontwerp zijn 
gesteld. De warmteweerstand van de spouwmuurconstructie van de Presto-Passief is te 
laag, maar wordt gehandhaafd, het ontwerp van de Presto-Passief wordt niet aangepast. 

4.2. Bouwtijd en bouwkosten van oplossingen 
De door te voeren oplossingen met betrekking tot de warmteweerstand zijn in de vorige 
paragraaf beschreven. Ook met betrekking tot de luchtdichtheid en de koudebruggen zijn 
oplossingen geformuleerd. Door het toepassen van deze oplossingen wordt de 
luchtdichtheid verhoogd en de invloed van de koudebruggen verminderd. 

De oplossi,ngen zijn in de volgende bronnen gevonden: 
• De observaties en gesprekken op de bouwplaatsen, met de projectleider, de 

werkvoorbereiders, de uitvoerders en het bouwplaatspersoneel. 
• Gesprekken met fabrikanten en leveranciers, zoals: Tremco Illbruck op het gebied 

van luchtdichtheid, Jonker Houtconstructies betreffende de dakconstructie, Allround 
Kozijnen over de kozijnaansluitingen. 

• Literatuur over de onderwerpen energiebesparing, luchtdichtheid en koudebruggen: 
BouwdetailWijzer Handboek EPC ~ 0.6 Leverancierseditie; uitgegeven in februari 
2011 door Archidat B.V. 
Passiefhuizen in Nederland; uitgegeven in mei 2009 door de Stichting 
PassiefBouwen. nl 
Massief-Passief Bouwen, een passiefhuis vo/gens de traditione/e bouwmethode; 
uitgegeven in 2010 door Wienerberger B.V. en Recticel Insulation. 
Artikelen uit de Cobouw, Het dagb/ad voor de bouw; 
Verschillende vakbladen uit de bouwwereld zoals: Bouwregels in de Praktijk, 
Bouwwereld, Bouwen Nu, Bouwtotaal, Puur Bouwen 

De meeste oplossingen bestaan uit het besteden van extra aandacht tijdens de 
uitvoering. Op deze manier kan de luchtdichtheid op de meest cruciale posities worden 
vergoot en worden de grootste koudebruggen weggenomen. De extra bouwtijd en 
bouwkosten die dit oplevert zijn hieronder berekend. Aileen voor de aansluiting van het 
kruipluik op de begane grondvloer, kritisch punt 1A.1, is geen berekening uitgevoerd. De 
kruipluikrand moet worden schoongemaakt en het rubber moet worden gecontroleerd op 
mankementen. Dit zal ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag nemen. Wanneer het rubber 
vernieuwd moet worden, zullen de bouwkosten enkele euro's bedragen. 

V~~r enkele kritische punten zijn extra maatregelen nodig, welke wei extra bouwtijd of 
bouwkosten met zich meebrengen. Sommige maatregelen kunnen op meer dan een 
manier worden uitgevoerd. Om hieruit een goede keuze te kunnen maken worden de 
verschillende oplossingen met elkaar vergeleken op basis van bouwtijd en bouwkosten en 
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wordt tevens kritisch naar de uitvoering gekeken. Vervolgens zal een afweging gemaakt 
worden, waarbij de oplossing met de minste kosten de voorkeur heeft. 

Bij de Presto-0.6 zijn bij de volgende kritische punten extra maatregelen noodzakelijk: 
1A.2. De aansluiting van de geOisoleerde kantplank op het stelkozijn; er is nu een 

koudebrug aanwezig. 
2.S. De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn; de toegepaste 

luchtdichting is onvoldoende. 
2.6. De aansluiting rondom het inbouwrolluik; de luchtdichting rondom de rolluikbak 

is onvoldoende. 
3B.1. De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer; de toegepaste 

luchtdichting is onvoldoende. 
3B.3. De aansluiting van het dak op de muurplaat; er is nu geen luchtdichting 

aanwezig. 
4A.1. De aansluiting van de dakkapel op het dak; de toegepaste luchtdichting is 

onvoldoende. 
4B.1. De aansluiting van het dakraam op het dak; de toegepaste luchtdichting is 

onvoldoende. 
S.1. De aansluiting van het dak op de topgevel; de toegepaste luchtdichting is 

onvoldoende. 
6.1. De aansluiting van de dakelementen in de nok; de toegepaste luchtdichting is 

onvoldoende. 
6.2. De aansluiting van de dakdoorvoer op het dak; er is nu geen luchtdichting 

aanwezig. 

Om de geconstateerde problemen bij de kritische punten weg te nemen, zijn er 
oplossingen voorgeschreven. 
Ten opzichte van de huidige Presto verandert ook de werkwijze met betrekking tot het 
toepassen van de spouwisolatie. In plaats van spouwisolatie van glaswolplaten, wordt bij 
de Presto-0.6 gebruik gemaakt van platen PIR-isolatie. Door de andere samenstelling van 
dit isolatiemateriaal is een andere werkwijze nodig. 
Voor enkele kritische punten moet het nu toegepaste, standaard, niet-elastische PUR
schuim worden vervangen door elastisch PUR-schuim. Elastisch PUR-schuim heeft, in 
tegenstelling tot standaard PUR-schuim, weinig na-expansie. Dit betekent dat het de 
hoeveelheid PUR-schuim die in een naad wordt gespoten ook na verharding aanwezig is. 
Standaard PUR-schuim expandeert juist heel sterk en erg snel. Hierdoor moet er bij 
standaard PUR-schuim na verharding vee I schuim worden weggesneden. Het PUR-schuim 
verliest daarmee een groot gedeelte van zijn luchtdichtheid. Nadat standaard PUR
schuim is uitgehard is het een hard materiaal, wat bij 17% rek al kapot breekt. Elastisch 
PUR-schuim blijft ook na uitharding flexibel, het kan tot 3S% vervormen en breekt pas 
bij een vervorming van SO% (M. Rijff, Tremco ill bruck, gesprek 6 oktober 2011). Door 
de geringe na-expansie heeft elastisch PUR-schuim een hogere dichtheid, wat resulteert 
in een hoge luchtdichtheid (Tremco illbruck, 2010). 

Afbeelding 4.2.1 laat twee rullen PUR-schuim zien. De rullen zijn met dezelfde snelheid 
gespoten, zodat er evenveel materiaal is gebruikt. Het standaard PUR-schuim, de 
bovenste rul, heeft daarbij een twee keer zo groot volume. 
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4.2.1 . t i m 4.2.3. 5tandaa rd PUR-schuim (groen, bovenste r ut) en elastisch PUR-schuim ( wit, 
onderste rul) 

Het verschil in dichtheid is duidelijk te zien in afbeelding 4.2.1.2 en 4.2.1.3. Het 
standaard PUR-schuim bevat een 9roter percentage lucht dan het elastische PUR-schuim. 
In de doorsnede van het standaard PUR-schuim bevindt zich de grootste dichtheid aan de 
buitenkant. Wanneer er een gedeelte van het PUR-schuim wordt weggesneden, wordt het 
meest luchtdichte deel weggesneden, waardoor de luchtdichtheid sterk afneemt. 
Door de grotere luchtdichtheid van het elastische PUR-schuim wordt dit onder andere 
voorgeschreven voor de afdichting van de naad boven het inbouwrolluik. Niet 'bij aile 
kritische punten is het noodzakelijk om elastisch PUR-schuim toe te passen, doordat het 
standaard PUR-schuim in veel gevallen voldoende luchtdichting geeft. In overleg, met de 
uitvoerders is er echter voor gekozen om al het standaard PUR-schuim te vervangen voor 
elastisch PUR-schuim. De reden hiervoor is dat het gebruik van twee verschi·!.Iende 
soorten PUR-schuim snel verwarring oplevert. De kans is groot dat er in plaats van 
elastisch PUR-schuim standaard PUR-schuim wordt toegepast, zodat de afdichting niet 
luchtdicht is. Om deze verwarring te voorkomen zal al het standaard PUR-schuim dus 
worden vervangen voor elastisch PUR-schuim . Deze keuze brengt extra bouwkosten met 
zich mee. Bij de uitwerking van de verschillende kritische punten zullen deze kosten 
worden bepaald. 

Hieronder worden de kritische punten beschreven waarbij extra maatregelen 
noodzakelijk zijn. De onderbouwing voor de keuze van een bepaalde oplossing is terug te 
vinden in bijlage VIII. In dit hoofdstuk worden aileen de uiteindelijke maatregelen en de 
bijbehorende bouwtijd en bouwkosten gegeven. 
De bouwtijd wordt bepaald aan de hand van de binnen Fraanje toegepaste 
manurennormen. Voor de bepaling van de bouwkosten wordt gebruik gemaakt van de 
voor Fraanje geldende bouwkosten met een prijspeil van november 2011. 

Extra maatregelen Presto-O.6 
Spouwisolatie 
De spouwisolatie van de huidige Presto bestaat uit 85mm glaswol isolatieplaten. Om de 
warmteweerstand van de gevel van de Presto-0.6 te verhogen, zonder dat de totale 
constructiedikte toeneemt, is ervoor gekozen om PIR-isolatie toe te passen. Doordat deze 
keuze, door Fraanj e, gemaakt is tijdens het ontwerpproces van de Presto-0.6, worden de 
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extra bouwtijd en bouwkosten die hieraan zijn verbonden niet meegerekend. Het 
toepassen van PIR-isolatie is immers een uitgangspunt van de Presto-0.6. Wei zal de 
werkwijze voor het verwerken van de isolatie worden beschreven in het uitvoeringsplan. 

lA.2. De aansluiting van de ge"isoleerde kantplank op het stelkozijn 
Rondom de ge'lsoleerde kantplank zijn koudebruggen geconstateerd, welke veroorzaakt 
worden door de naad die aanwezig is tussen de kantplank en het isolatiemateriaal. 
Om de koudebruggen te voorkomen wordt de kantplank aan de zijkant afgedicht met 
PUR-schuim. Het PUR-schuim wordt aangebracht tussen de kantplank en de begane 
grondvloer. De extra bouwtijd en bouwkosten zijn in onderstaande tabel vermeld. 

10,14 5,79 
Tabel 4.21.. Extra bouwtljd en bouwkosten aansluiting ge;soleerde kantplank op stelkozijn 

2.5. De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn 

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) is de branchevereniging van 
I fabrikanten en leveranciers van kunststof ramen en deuren. De fabrikanten en 

leveranciers die bij de VKG zijn aangesloten verplkhten zich tot het opvolgen van 
voorschriften en kwaliteitseisen die de VKG heeft opgesteld in het VKG
kwaliteitshandboek (VKG, 2011). In dit handboek worden verschillende 
afdichtingsoplossingen rondom kunststofkozijnen gegeven (VKG, 2009). 
De oplossingen zijn: 

A. Secundaire afdichting aan de buitenzijde - bij de huidige Presto uitgevoerd met 
een ru bberprofiel. 

B. Primaire afdichting aan de buitensponning van het profiel in de omtrek - bij de 
huidige Presto wordt hier standaard PUR-schuim ingespoten. 

C. Afdichting van het stelkozijn op het binnenblad - deze afdichting wordt 
uitgevoerd met standaard PUR-schuim. 

D. Afdichting onder de afwerkstrook of de vensterbank - deze afdichting wordt nu 
niet toegepast, de vensterbank en de dagstukken worden niet over de volledige 
lengte gelijmd. 

E. Antiikraak voorziening - bij de huidige Presto wordt deze naad niet afgedicht, 
de vensterbank en de dagstukken sluiten mooi aan tegen het kunststofkozijn. 

4.2.4. Afdichtingsoplossingen 
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Bij de verschillende afdichtingsoplossingen geeft het VKG-kwaliteitshandboek tevens I-

mogelijke afdichtingsmaterialen (VKG): 

,~~ .... ~, 
~- '.{: til 

RUbber. ptOfieJ A 
Afd.lchtinGsband •. ODeB cetstructutlr lCGmpriband~ A, B,C, D 
ElaStlSdt a lib .. (PUR} s,c 
Afdtcb utm -tPUR} C 

.tI_ .... nd Of ldt E 
TabeI4.2 .2. Toe te pass en afdlchting smaterialen 

Verder beveelt VKG aan om de volgende combinaties van afdichtingsoplossingen toe 
te passen: 

- A, B, C en E 
- A, B, D en E 
- A, B, C, D en E 

Bij de huidige Presto wordt de afdichtingscombinatie A,B en C toegepast. De VKG beveelt 
daarnaast een afdichting aan van de naad tussen de afwerking en het kunststofkozijn, 
afdichtingsoplossing E. Deze naad wordt echter niet als hinderlijk ervaren, zodat deze 
afdichting ook niet zal worden aangebracht. V~~r oplossing B wordt standaard PUR
schuim toegepast in plaats van het voorgeschreven compriband of elastische PUR
schuim. 
In overleg met de kozijnleverancier is de aansluiting van kunststofkozijn op het stelkozijn 
aangepast. Afdichtingsoplossing B wordt uitgevoerd met compriband, dit is de eerste 
luchtdichting. Om de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn verder luchtdicht 
te maken wordt deze naad afgedicht met elastische kit. Het kit moet tijdens het plaatsen 
van de dagstukken worden aangebracht. Doordat de dagstukken haaks zijn, passen deze 
niet meer tegen het kozijn aan wanneer het kit al eerder aangebracht wordt. Het kit kan 
worden toegepast bij naden met een maximale voegbreedte van 24mm (Berner B.V., 
2011). Wanneer de naad tussen het kunststofkozijn en het stelkozijn groter is dan 
24mm, moet de naad worden gevuld met PUR-schuim. Het compriband dient dan als 
aanslag voor het PUR-schuim. 
De bouwtijd en bouwkosten voor het toepassen van de nieuwe afdichting zijn in tabel 
4.2.3 weergegeven. 

I ~- .- -~t. ~ f.Hi !!Ii Tftg"u~ 

ElastISde1fdf - 1,38 16,35 
0 1,03 53,12 
I',: ;..OC;."=.:. ... -..:.:~ M\ti or -0,69 - 1,31 

1,72 68,16 
-- -TabeI 4 .2 .3 . Extra bouwtlJd en bouwkosten aansluitm g kunststotkozijn op stelkozljn 

2.6. De aansluiting rondom het inbouwrolluik 
De naad tussen de rolluikbak en het stelkozijn wordt gevuld met glaswolisolatie, wat 
gemakkelijk lucht doorlaat. De horizontale naad tussen de panelen van de rolluikbak is 
luchtdicht, omdat de panelen in elkaar klikken. Aan de zijkanten van het paneel sluit het 
paneel echter zonder afdichting tegen het kopschot aan, zodat hier ook luchtlekkage is 
geconstateerd. 
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Doordat er voor de spouwisolatie geen glaswol meer wordt gebruikt is het niet logisch dit 
wei voor de rolluiken te gebruiken, er moeten dan enkele platen glaswol worden gekocht. 
Om de naad luchtdicht te maken en ervoor te zorgen dat er geen koudebru9 ontstaat 
wordt de naad opgevuld met PUR-schuim. Doordat nu standaard elastisch PUR-schuim 
wordt toegepast zal dit geen problemen opleveren bij de rolluikbak. In het verleden werd 
de naad al eens gevuld met standaard PUR-schuim, wat door de grote na-expansie de 
rolluikbak naar beneden drukte, waardoor deze ongewenst vervormde. Door de geringe 
na-expansie van het elastisch PUR-schuim is de druk op de rolluikbak gering en zal dit 
niet voor problemen zorgen. De verticale naden van de rolluikbak worden afgedicht met 
luchtdichte tape . 
De bouwtijd en bouwkosten v~~r de luchtdichte aansluiting rondom het stelkozijn worden 
daarmee: 

0,14 

~~~~::.!:.;;~~~"...........,......----. ..... 0,22 
-0,29 
007 

3,24 
6,81 
- 8,80 
12S 

Tabel 4.2.4. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting rondom lnbouw rolluik 

38.1. De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer 
De naad tussen de muurplaat en de verdiepingsvloer vertoont op enkele plaatsen 
luchtlekkage. Door meer aandacht te besteden aan het aanbrengen van het PUR-schuim, 
kunnen deze lekkages worden voorkomen. 
Luchtlekkage vindt ook plaats via de muurplaatankers. Door de ruwe betonvloer sluit het 
muurplaatanker niet goed aan op de verdiepingsvloer, waardoor luchtlekkage ontstaat. 
Om deze luchtlekkage te voorkomen worden de muurplaatankers vooraf voorzien van 
40mm compriband, zodat de naad tussen het muurplaatanker en de verdiepingsvloer 
luchtdicht is. 

0,41 

041 

2,53 
7,28 
-3,77 
604 

TabeI4.2 .5. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 

3B.3. De aansluiting van het dak op de muurplaat 
De aansl'uiting van het dak op de muurplaat heeft twee verschillende detailleringen. Bij 
de lage kant van het dak sluit het dakelement via een stellat direct aan op de ronde 
muurplaat. Aan de andere kant van de woning ligt de goot van het dak hoger. Het dak 
wordt hier uitgevoerd door middel van een zogeheten kreupele stijl. Het dak steunt ook 
aan deze zijde af op de muurplaat, waarbij de muurplaat wordt omsloten door het hout 
van het dak. Hierdoor zijn er twee aansluitvlakken waar luchtdichting kan plaatsvinden. 
Tevens wordt er tegen de voorzijde van de muurplaat nog een extra luchtdichting 
aangebracht in de vorm van een compriband. 
De aansluiting bij de kreupele stijl is luchtdicht, de aansluiting bij de ronde muurplaat 
vertoont veel luchtlekkage. 
Een logische maatregel zou zijn om de ronde muurplaat ook te voorzien van compriband. 
Dit is echter een kwetsbaar materiaal, wat snel kapot gaat wanneer de dakelementen na 
het plaatsen nog een stukje verschoven moeten worden. Voor een betere oplossing is 
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daarom contact gezocht met de dakleverancier, die adviseerde om de naad tussen de 
stellat en de muurplaat achteraf af te dichten met luchtdichte tape. De dakleverancier 
heeft hier goede ervaringen en luchtdichte resultaten mee bereikt. (B. Lawant, 
telefoongesprek 22 augustus 2011). 
De extra bouwtijd en bouwkosten voor het aanbrengen van het luchtdichte tape zijn in 
tabel 4.2.6 weergegeven. 

Tabel 4.2 .6. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting dak op muurplaat 

4A.l. De aansluiting van de dakkapel op het dak 
De aansluiting van de dakkapel op het dak is niet onderzocht op 'Iuchtdichtheid, omdat er 
ten tijde van de metingen geen woningen met dakkapellen in aanbouw waren. Wei zijn er 
koudebruggen geconstateerd aan de onderzijde en de bovenzijde van de dakkapel. 
Tijdens de uitvoering wordt niet altijd een luchtdichting aangebracht tussen de zijwangen 
en het dak. Aan de onderzijde en de bovenzijde wordt de naad tussen de dakkapel en het 
dak afgedicht met standaard PUR-schuim, bi'j de zijwangen gebeurd dit aileen wanneer er 
een naad aanwezig is. Deze naad is afhankelijk van maatafwijkingen, zodat deze niet 
a'itijd aanwezig is. Wanneer er geen naad is kan er echter wei luchtlekkage plaatsvinden 
en het standaard PUR-schuim is ook niet luchtdicht. 
De koudebruggen aan de onderzijde en de bovenzijde kunnen worden voorkomen door 
extra isolatie aan te brengen. Hiervoor wordt PIR-isolatie gebruikt, dat bestand is tegen 
weersinvloeden en ook gebruikt wordt voor de spouwisolatie en dus voor handen is op de 
bouwplaats. De luchtdichting van de naden bij de zijwangen wordt gerealiseerd door over 
de naden luchtdichte tape te plakken. 
De extra bouwtijd en bouwkosten hiervoor bedragen: 

0,08 
0,36 
0 ,21 

065 

1,97 
7,96 
4,78 
2,26 
- 1,17 
1580 

TabeI4.2.7. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting dakkapel op dak 

48.1. De aansluiting van het dakraam op het dak 
Het dakraam wordt in de daksparing aangebracht. De daksparing. wordt zowel in de 
lengte als in de breedte Smm groter gemaakt dan de afmetingen van het dakraam. Dit 
betekent in de praktijk dat het dakraam net in de sparing, past of zelfs klem in de sparing 
komt te zitten. Door de geringe speling in de daksparing is er nauwelijks luchtdichting 
mogelijk. Wanneer er toch een naad overblijft, dan wordt deze afgedicht met standaard 
PUR-schuim. 
Doordat de naad tussen het dakraam en de daksparing te klein is, kan er geen goede 
luchtdichting worden aangebracht. Daarom wordt de daksparing vergroot, zodat de naad 
ook groter wordt en er vervolgens wei een goede afdichting kan worden aangebracht. De 
naad zal worden gevuld met elastisch PUR-schuim, wat een hoge luchtdichtheid heeft. 
V~~r een goede afdichting wordt een naad geadviseerd van minimaal Smm. Om deze 
naad, ook na plaatsing van het dakraam, te verkrijgen wordt de naad ontworpen op 
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10mm, zo kunnen eventuele maatafwijkingen worden opgevangen. De daksparing moet 
daarvoor met lSmm vergroot worden, zowel in horizontale als in verticale zin. 
Het vergroten van de daksparing brengt geen extra kosten met zich mee, wei moet de 
juiste maatvoering vooraf worden doorgegeven aan de dakleverancier. 
De extra bouwtijd en bouwkosten voor deze maatregel als voigt: 

000 

0,38 
- 0,10 
028 

Tabe/ 4.2.8. Extra bouwtijd en bouwkosten aans/uitlng dakraam op dak 

5.1. De aansluiting van het dak op de topgevel 
De naad tussen het dak en de topgevel wordt, na het plaatsen van het dak, afgedicht 
met behulp van PUR-schuim. Deze afdichting wordt niet altijd voldoende aangebracht, 
zodat luchtlekkage kan ontstaan. Soms is het niet mogelijk om de PUR-schuim afdichting 
voldoende aan te brengen. Dit is het geval wanneer de dakelementen te dicht tegen de 
topgevel aan staan. 
Om de afdichting tussen de dakelementen en de topgevel te verbeteren kan er gebruik 
gemaakt worden van elastisch PUR-schuim in plaats van standaard PUR-schuim. 
Daarmee is een betere afdichting te realiseren, doordat elastisch PUR-schuim beter 
gedoseerd kan worden en minder expandeert. 
Wanneer de naad minder dan Smm bedraagt kan het PUR-schuim niet worden 
aangebracht. Op advies van de dakleverancier wordt de topgevel voor het plaatsen van 
het dak voorzien van een strook compriband, zodat een smalle naad luchtdicht wordt 
afgedicht. Is de naad na plaatsing van het dak toch groter dan Smm, dan moet de naad 
worden afgedicht met elastisch PUR-schuim. 
In het gunstigste geval is de vooraf aangebracht afdichting voldoende, anders zijn extra 
bouwtijd en bouwkosten nodig voor het aanbrengen van het PUR-schuim. In tabel 4.2.9 
zijn de extra bouwtijd en bouwkosten voor de aansluiting van het dak op de topgevel 
weergegeven. 

18,79 
9,05 
- 4,71 
23 13 

Tabel 4.2.9. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting dak op topgevel 

6.1. De aansluiting van de dakelementen in de nok 
De dakfabrikant heeft het nokdetail aangepast. In plaats van het kwetsbare 
schuimrubber wordt nu een rubberprofiel aangebracht, wat minder gevoelig is voor 
beschadigingen en dus een beter luchtdichting geeft. Tevens is de bevestiging van het 
scharnier aangepast. In afbeelding 4.2.5 en 4 .2.6 zijn zowel het oude als het nieuwe 
nokdetail weergegeven. 
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"-
4.2.5. en 4 .2 .6. No/cdetaiJ in oude (zander naad tussen houten regels) en n ieuwe (met naad, waarin 
PUR-schuim kan worden g espoten) s ituatie 

Bij de huidige Presto is luchtlekkage geconstateerd in de nok, wat wordt veroorzaakt 
doordat er een onvoldoende naad aanwezig is om het PUR-schuim aan te brengen. Bij 
het nieuwe nokdetail is er een naad aanwezig tussen de twee houten regels, zie 
afbeelding 4.2.7. Deze naad kan nu worden opgevuld met PUR-schuim, evenals de 
ruimte die hierachter aanwezig is. Op deze manier is het mogelijk om meer PUR-schuim 
aan te brengen, zodat de aansluiting luchtdicht wordt, zie afbeelding 4.2.8. 

4 .2.7. en 4.2.8. Naad tussen houten regels; naad opgevuld met PUR-schuim 

Het aanbrengen van het PUR-schuim zal niet meer tijd in beslag nemen als bij de huidige 
Presto. Wei zal iets meer PUR-schuim worden verbruikt. 

TabeI 4 .2.1 0. Extra bouwkosten aanslulting dakelementen in de nok 

6.2. De aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak 

3,46 
- 0,56 
2,90 

De dakdoorvoer voor de invoer van de lucht bestaat uit een stuk. Dit wordt in het gat in 
het dak geplaatst en met de afdekplaat aan het dakbeschot vastgeschroefd. De 
afdekplaat wordt niet voorzien van een luchtdichting. De afdekplaat sluit luchtdicht aan 
op de invoerbuis, de aansluiting op het dakbeschot vertoont luchtlekkage. 
De verticaal staande dakdoorvoer wordt afgewerkt met twee losse platen, die een 
halfronde uitsnijding hebben, separatieplaten genoemd. Deze platen worden over elkaar 
geplaatst, rondom de dakdoorvoer, waardoor de aansluiting op een nette manier wordt 
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afgewerkt. De afdekplaten leveren geen bijdrage aan de luchtdichtheid van de aansluiting 
van de dakdoorvoer op het dak, zodat ook hier luchtlekkage is geconstateerd. 

4 .2 .9. en 4. 2 .10. Afdekplaat bij haakse aansluiting en separatiep/aten bij ver ticale dakdoorvoer 

Om de luchtdichtheid van de afdekplaat rondom de invoer te vergroten, wordt de 
afdekplaat aan de achterzijde voorzien van compriband. Wanneer de afdekplaat 
vervolgens tegen het dakbeschot wordt geschroefd, wordt het compriband ingedrukt en 
sluit daarmee de afdekplaat op het dakbeschot luchtdicht af. 
In overle9 met de installateur heeft Fraanje ervoor gekozen om de dakdoorvoer af te 
dichten door middel van een luchtdicht manchet. Het manchet wordt over de afvoerbuis 
geschoven. De rubbers zorgen voor een luchtdichte aansluiting op de afvoerbuis en het 
dakbeschot. De extra kosten die aan deze uitvoeringsoplossing zijn verbonden zijn 
berekend en weergegeven in tabel 4.2.11. 

- 0,10 
04 

0,62 
13,58 
- 6,83 
717 

Tabe/ 4.2 .1 1. Extra bouwtijd en bou wkosten aans/uiting dakdoorvoeren op dak 

Extra bouwkosten door vervanging standaard PUR-schuim 
Het toegepaste standaard PUR-schuim wordt bij de Presto-0.6 vervangen door elastisch 
PUR-schuim. Voor de kritische punten waarvoor extra maatregelen zijn geformuleerd zij n 
de extra bouwkosten bepaald. V~~r de andere kritische punten waar standaard PUR
schuim wordt toegepast zijn ook de extra bouwkosten voor het vervangen van het PUR
schuim berekend. Deze extra bouwkosten worden in tabel 4.2.12 weergegeven. Bij de 
kritische punten 2.2 en 2.3 wordt tevens de bouwtijd langer, doordat deze handelingen 
bij de huidige Presto niet plaatsvinden. 

0,17 

~-...... ",......" ........ -t 0,69 

86 

2,61 
10,49 
2,97 
18,83 

Tabe/4 .2.12. Extra bouwtij d en bouwkosten VOor' vervanging stan daard PUR-schuim 
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Conciusie Presto-0.6 
In tabel 4.2.13 zijn de totaal benodigde extra bouwtijd en de totaal te maken extra 
bouwkosten opgeteld. 

0,14 5,79 
1,72 68,16 
0,07 1,25 
0,41 6,04 
0,14 5,60 
0,65 15,80 

0,28 
0,24 23,13 

2,90 
0,04 7,17 
0,86 40,44 
409 17656 

TabeI4.2 .13. Totaal benodigde extra bouwtijd en bouwkosten kritische punten 
(prijspeil n ovember 201.1) 

Om de huidige Presto aan de eisen van de Presto-O.6 te laten voldoen is 4,09 manuur 
extra bouwtijd nodig en stijgen de bouwkosten met (176,56. De extra bouwtijd is ook te 
vertalen in extra kosten, door de bouwtijd te vermenigvuldigen met het uurloon van 
(33,-. Hierdoor worden de extra kosten ten gevolge van de extra bouwtijd: (134,97. 
Daarmee bedragen de extra kosten v~~r de uitvoering van de Presto-O.6 (311,53. 

Door Fraanje worden er b.ij de uitvoering van de huidige Presto bijna 800 manuren 
besteed. D.it is exclusief de manuren van de onderaannemers. V~~r de Presto-O.6 stijgt 
het totale aanta'i manuren met 4,09 manuur, dit geeft een stijging van 0,51 %. 
De berekende bouwkosten zijn aileen de extra materiaalkosten. 
De materiaalkosten van de Presto-O.6, inclusief de extra materiaalkosten voor het 
toepassen van de warmteweerstand bedragen (28.815,-. Dit zijn aileen de 
materiaalkosten van de bouwdelen die Fraanje zelf uitvoert, de materiaalkosten van de 
onderaannemers zijn hier niet bij opgeteld. Er worden aileen bouwkundige 
energiebesparende maatregelen uitgevoerd, welke allemaal door Fraanje worden 
verzorgd, zodat de kosten voor onderaanneming niet stijgen. Door de uit te voeren 
oplossingen stijgen de materiaalkosten met (176,56. Dit geeft een stijging van de 
materiaalkosten van 0,61 %. 
De totale kosten voor de uitvoering van de Presto-0.6, zonder de hierboven genoemde 
oplossingen, zijn (141.805,-. De totale extra kosten voor de Presto-D.6 zijn berekend op 
(311,53 . Dit betekent dat de totale kosten voor de uitvoering van de Presto-0.6, met een 
hogere luchtdichtheid en minder invloed van koudebruggen, met 0,22% toenemen tot 
(142.115. 
Fraanje heeft de huidige Presto aangepast, zodat deze woning voldoet aan de hUi,dige 
EPC-eis van 0.6. De woning is vervolgens, door het voorschrijven van oplossingen, 
verder aangepast aan de gestelde eisen met betrekking tot luchtdichtheid en 
koudebruggen. De extra bouwtijd en bouwkosten die hieraan zijn verbonden geven een 
stijging van de totale uitvoeringskosten van 0,22%. Fraanje kan dus tegen geringe extra 
kosten een energiezuinige woning aanbieden, die voldoet aan de vooraf gestelde eisen. 
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Extra maatregelen Presto-Passief 
De eisen voor de Presto-Passief zijn strenger zijn dan de eisen voor de Presto-0.6. Dit 
geldt zowel voor de warmteweerstand, die meer dan twee keer zo groot wordt, als voor 
de luchtdichtheid, deze mag maar een derde van de waarde van de Presto-0.6 bedragen. 
Tevens moeten koudiebruggen zoveel mogelijk worden vermeden . Om dit te kunnen 
bereiken zullen extra maatregelen, bovenop de maatregelen van de Presto-0.6, 
toegepast moeten worden. Daarnaast worden enkele maatregelen die bij de Presto-0.6 
zijn voorgeschreven, aangepast om aan de eisen van de Presto-Passief te kunnen 
voldoen. Dit betreffen vooral de maatregelen ten behoeve van de luchtdichtheid. De 
luchtdichtheid voor de Presto-0.6 is de standaardwaarde, de luchtdichtheid van de 
Presto-Passief ligt dicht tegen de waarde van Passiefhuizen aan. De luchtdichtheid van 
een Passiefhuis mag maximaal 0,15 dm3/s.m 2 bedragen (Bouwtotaal, 2008), de eis voor 
de luchtdichtheid van de Presto-Passief is 0,2 dm3/s.m 2

. De luchtdichtheid van de Presto
Passief moet dus bijna voldoen aan de eisen van een Passiefhuis. Daarom zijn de toe te 
passen maatregelen bij de Presto-Passief ook afkomstig uit op:lossingen die bij 
Passiefhuizen worden toegepast. 
De kritische punten die bij de Presto-Passief op dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij 
de Presto-0.6 zijn: 

1A.2. De aanslu i ting van de ge"isoleerde kantplank op het stelkozijn; achter de 
kantplank komt een laag PIR-isolatie, de naad tussen de kantplank ell het 
isolatiemateriaal blijft even groot en wordt afgedicht met PUR-schuim. 

2.1. De aansluiting van de topgevel op de verdiepingsvloer. 
2.2. De aansluiting van de isolatie op de topgevel. 
2.3. De aansluiting van de isolatie op de stelkozijnen. 
3B.1. De aansluiting van de muurplaat op de verdiepingsvloer. 
3B.3. De aansluiting van het dak op de muurplaat. 
4A.1. De aansluiting van de dakkapel op het dak. 
5.1. De aansluiting van het dak op de topgevel. 
6.2. De aansluiting van de dakdoorvoeren op het dak. 

De volgende kritische punten van de Presto-Passief vereisen extra maatregelen: 
2.4. De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad; de aangebrachte 

luchtdichting is onvoldoende. 
2.5. De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn; er wordt een ander 

type kunststofkozijn toegepast met andere aansluitingen. 
2.6. De aansluiting rondom het inbouwrolluik; de rolluikbak is een koudebrug in de 

gevel. 
4B.1. De aansluiting van het dakraam op het dak; de aangebrachte luchtdichting is 

onvoldoende, rondom het dakraam zijn ook koudebruggen aanwezig. 
5.2. De onderlinge aansluiting van de dakelementen; in verband met de hogere 

eisen aan de luchtdichtheid moet de luchtdichtheid worden gegarandeerd. 
6.1. De aansluiting van de dakelementen in de nok; in verband met de hogere eisen 

aan de luchtdichtheld moet de luchtdichtheid worden gegarandeerd. 

Spouwisolatie 
Ook bij de Presto-Passief wordt PIR-isolatie toegepast in de spouw. Om de hogere 
warmteweerstand te bereiken worden twee lagen isolatiemateriaal aangebracht. In 
hoofdstuk 2 is aangegeven dat de eerste laag bestaat uit 120mm Slimline+ isolatie en 
dat de tweede laag wordt gevormd door 100mm Slimline isolatie. In het huidige 
leveringsprogramma van de fabrikant zijn de platen Slimline 100mm echter niet meer 
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leverbaar. Daarom zijn verschillende alternatieven onderzocht, zowel een andere dikte 
van het isolatiemateriaal als een ander soort isolatiemateriaal, waarbij de spouwbreedte 
niet werd aangepast en de warmteweerstand minimaal gelijk was aan de oorspronkelijk 
ontworpen warmteweerstand. Door de bouwkosten van de alternatieven te vergelijken 
met het oorspronkelijke ontwerp is een nieuwe isolatieconstructie gevonden, waarbij de 
bouwkosten lager zijn dan de bouwkosten van de oorspronkelijke oplossing. De 
verwerking van de nieuwe isolatieconstructie zal dezelfde bouwtijd opleveren als in de 
oude situatie, de bouwkosten zakken echter, doordat de nieuwe isolatieplaten goedkoper 
zijn. Het verschilin bouwkosten wordt in tabel 4.2.14 weergegeven. 

Oorspronkelijk ontwerp 
Nieuwe situatie 

2.4. De aansluiting van het stelkozijn op het binnenblad 

- 2901,73 
3089,50 
-18778 

Om de naad tussen het stelkozijnen het binnenblad volledig luchtdicht te maken wordt 
geadviseerd om de naad niet aileen op te vuUen met PUR-schuim, maar tevens de naad 
af te plakken. Door de verschillende ondergronden, het kalkzandsteen binnenblad en het 
hout van het stelkozijn, moet de afdichting op beide ondergronden hechten. Het enige 
materiaal dat hiervoor in aanmerking komt is band van butylrubber, dit hecht, wanneer 
het kalkzandsteen vooraf wordt behandeld met een primer, op beide ondergronden. 
Butylband moet ongeveer 50mm op beide materialen hechten. Dit betekent dat het toe 
te passen butylband minimaal 100mm breed moet zijn. Bij de hoekankers moet dan een 
stuk extra butylband worden aangebracht, omdat de hoekankers anders alsnog voor 
luchtlekkage zorgen. Een andere oplossing is het toepassen van een bredere band voor 
het he Ie stelkozijn, wat echter wei duurder is per meter materiaal. De toepassing van 
drie verschillende breedtes butylband zijn met elkaar vergeleken . Daarbij is naast de 
bouwkosten ook de bouwtijd meegenomen, doordat de hoekankers apart moeten worden 
afgeplakt is de bouwtijd bij een smallere butylband hoger dan bij een bredere band. De 
goedkoopste variant is het smalste butyl band, het verschil met de breedste butylband 
bedraagt minder dan (10,-. Vanwege het uitvoeringsgemak en kortere bouwtijd is ervoor 
gekozen om het breedste butylband toe te passen, butylband van 200mm breed. 

211 76 
TabeI4.2.15. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting stelkozijn op blnnenblad 

2.5. De aansluiting van het kunststofkozijn op het stelkozijn 
Bij de Presto-Passief wordt een ander type kunststofkozijn toegepast, met een lagere U
waarde en een extra luchtdichting, ook wei Passiefhuis kozijn genoemd. In het kozijn 
wordt drievoudig glas geplaatst, in plaats van het standaard dubbelglas bij de Presto-0.6. 
Het drievoudige glas heeft ook een lagere U-waarde. Hierdoor is de totale 
warmteweerstand van het kozijn van de Presto-Passief hoger dan de warmteweerstand 
van het kozijn dat wordt geplaatst bij de Presto-0.6.Het Passiefhuis kozijn moet achter 
het metselwerk geplaatst moet worden, dus altijd vanaf de binnenzijde. 
Om de aansluiting tussen het Passiefhuis kunststofkozijn en het stelkozijn gegarandeerd 
luchtdicht te maken, schrijft de fabrikant het gebruik van een luchtdichte band voor. 
Deze band heeft aan de ene kant een strook butyl band en aan de andere kant een strook 
kleefband. De butylband kan op poreuze en gladde ondergronden worden geplakt, de 
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kleefstrook aileen op gladde ondergronden. Het butylband wordt daarom op het hout van 
het stelkozijn geplakt, de kleefstrook in de sponning van het kunststofkozijn. Hiermee 
wordt een luchtdichte aansluiting verkregen. Het plakken van het compriband in de 
sponning komt hiermee te vervallen en is ook niet meer noodzakelijk voor de 
luchtdichting. De extra kosten voor de aansluiting van het kunststofkozijn op het 
stelkozjjn zijn vermeld in tabel 4.2.16. 

1,38 
tv:~~~~;;;riiiii~~~ -0,69 

069 

94 ,17 
-1,31 
9286 

TabeI4.2.1.6. EKtra bouwtijd en bouwkosten aansluitfng kunststofkozijn op stelkozijn 

2.6. De aanslufting rondom het inbouwrolluik 
De aansluiting rondom het inbouwrolluik wordt luchtdicht gemaakt op dezelfde manier als 
bij de Presto-0.6. 
Om ook de koudebrug rondom de rolluikbak te verminderen wordt de rolluikbak extra 
ge'isoleerd. De spouwmuur van de Presto-Passief is 130mm breder dan de spouwmuur 
van de huidige Presto. De kozijnen van de Presto-Passief worden echter op dezelfde 
positie in de gevel geplaatst, met andere woorden: de negge aan de buitenzijde blijft 
even groot. Hierdoor ligt de voorzijde van de rolluikbak niet meer gelijk met de 
binnenzijde van het binnenbl'ad. Tussen de aftimmering en de rolluikbak blijft nu een 
ruimte over van 115mm, waardoor de mogelijkheid ontstaat om tussen de aftimmering 
en de rolluikbak extra isolatie aan te brengen. Hierdoor wordt de koudebrug ter plaatse 
van de rolluikbak verminderd. Door het plaatsen van het extra isolatiemateriaal nemen 
de bouwtijd en de bouwkosten voor de aansluiting rondom het inbouwrolluik verder toe: 

0,14 
0,22 
0,37 
-0,29 
044 

3,24 
6,81 
57,52 
- 8,80 
5877 

TabeI4.2.1.7. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting rondom inbouwrolluik 

48.1. De aansluiting van het dakraam op het dak 
Rondom het dakraam zijn koudebruggen aanwezig, die worden veroorzaakt doordat het 
hout van het dakraam en het hout van de daksparing van buiten naar binnen doorlopen. 
Om deze koudebruggen te verminderen moet er extra isolatie aangebracht worden. Om 
de koudebrug van de daksparing te verminderen moet de daksparing worden ge'isoleerd, 
zodat de doorlopende daksporen worden ingepakt met isolatie. Door het 
bevestigingssysteem van het dakraam, is de toe te passen isolatiedikte gelimiteerd tot 
40mm. Om een zo hoog mogelijke warmteweerstand te verkrijgen wordt PIR-isolatie 
toegepast. In de daksparing wordt rondom een laag PIR-isolatie van 40mm dikte gelijmd, 
waarna de afwerkstroken worden geplaatst. De daksparing moet daarvoor verder worden 
vergroot. Ten opzichte van de huidige Presto moet de daksparing aan beide zijden met 
45mm worden vergroot, zodat er een speling van 25mm over blijft. 
Het is wensel1ijk om de luchtdichting verder te vergroten, zodat de hoge mate van 
luchtdichtheid van de Presto-Passief kan worden behaald. De luchtdichting van de 
aansluiting van het dakraam op het dak wordt verder vergroot door de naad tussen het 
dakraam en het dak volledig luchtdicht af te sluiten door middel van luchtdichte tape. 
Hiermee is een betere luchtdichting te garanderen dan met elastisch PUR-schuim, 
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doordat hierbij achteraf controle mogelijk is. Het luchtdichte tape wordt daarbij in de 
sponning van het dakraam en tegen de daksparing geplakt. Het tape wordt daarna uit 
het zicht genom en door de afwerking van het dakraam. 

51,20 
3,85 
4 ,90 
-0,10 
5985 

Tabel4.2 .18. Extra bouwtijd en bouwkosten aans luiting dakraam op dak 

5.2. De onderlinge aansluiting van de dakelementen 
De naad tussen de dakelementen wordt volgespoten met elastisch PUR-schuim. Daarmee 
wordt een koudebrug ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de dakelementen 
voorkomen. Door de hoge eisen van de Presto-Passief met betrekking tot de 
luchtdichtheid wordt over de naad tussen de dakelementen een extra luchtdichting 
aangebracht. Om een gegarandeerde luchtdichte aansluiting te verkrijgen wordt de naad 
afgeplakt met luchtdichte tape. Doordat het tape breder is dan de standaard afwerking 
van de naad tussen de dakelementen, moeten bredere koplatten worden toegepast, om 
het tape weg te werken. In plaats van de standaard koplatten van 45mm breedte worden 
nu koplatten toegepast van 68mm breedte. Dit heeft de volgende consequenties voor de 
bouwtijd en de bouwkosten: 

0,37 

7 

21,98 
67,47 
39,1 2 
-35,34 
-20,29 
7 94 

Tabe/4.2.19. Extra bou w t ijd en bouwkost en aansluiting dakelementen on derling 

6.1. De aansluiting van de dakelementen in de nok 
Het PUR-schuim in de nok wordt op dezelfde wijze aangebracht als bij de Presto-O.6. Om 
eventuele luchtlekkage via het PUR-schuim te vermijden wordt de luchtdichtheid verder 
vergroot door de naad tussen de dakelementen af te plakken met luchtdichte tape. De 
geconstateerde koudebrug in de nok wordt voorkomen door extra isolatie aan te 
brengen. Ais isolatiemateriaal wordt gekozen voor PIR-isolatie. Doordat dit harde isolatie 
is wat kan worden gelijmd, kan dit in de nok worden aangebracht, voordat de 
aftimmering wordt geplaatst. 
De extra bouwtijd en bouwkosten die worden gemaakt voor de aansluiting van de 
dakelementen in de nok, zijn vermeld in tabel 4.2.20. 

3,46 
0,19 5,60 
0,42 50,57 

rEt -0,56 
061 5907 

Tabe/4. 2.20. Extra bouwtijd en bouwkosten aansluiting dake/em n ten in de nok 

Remco Riemens 
Afstudeerrapport energiezuinige Multi-woningen 

10 februari 2012 
Pagina 83 van 104 

ED FRAAHJE .. nnemlng.bedrl"-----------------__________ _ 



Conclusie Presto-Passief 
De bouwtijd en de bouwkosten voor de extra maatregelen bij de kritische punten van de 
Presto-Passief zijn bepaald. In tabel 4.2.21 zijn de totaal benodigde extra bouwti,jd en de 
totaal te maken extra bouwkosten opgeteld. Hierbij is uitgegaan van de extra bouwtijd 
en bouwkosten ten opzichte van de huidige Presto. De maatregelen die bij de Presto
Passief en de Presto-O.6 op dezelfde wijze worden aangepast, worden hierbij dus ook 
meegenomen. 

0,14 5,79 
5,54 

0,17 2,61 
0,69 10,49 
2,07 211,76 
0,69 92,86 
0,44 58,77 
0,41 6,04 
0,14 5,60 
0,65 15,80 
0,94 59,85 
0,24 23,13 
0,37 72,94 
0,61 59,07 
0,04 7,17 

-187,78 
64 

TabeI4.2.21 . To taal benodlgde extra bouwtijd en bouwkosten kritische p unten 
(pr ij sp ei/ november 201.1 ) 

Om de huidige Presto aan de eisen van de Presto-Passief te laten voldoen is 7,60 manuur 
extra bouwtijd nodig en stijgen de bouwkosten met 449,64. De extra bouwtijd is ook te 
vertalen in extra kosten, door de bouwtijd te vermenigvuldigen met het uurloon van 
€33,-. Hierdoor worden de extra kosten ten gevolge van de extra bouwtijd: €250,80. 
Daarmee bedragen de extra kosten voor de uitvoering van de Presto-Passief €700,44. 

Door Fraanje worden er bij de uitvoering van de huidige Presto bijna 800 manuren 
besteed. Dit is exclusief de manl:Jren van de onderaannemers. Voor de Presto-Passief 
stijgt het totale aantal manuren met 7,60 manuur, dit geeft een stijging van 0,95%. 
De berekende bouwkosten zijn aileen de extra materiaalkosten. De extra materiaalkosten 
voor het toepassen van PIR-isolatie, dikkere topgevels en dakelementen, zijn voor de 
Presto-Passief niet berekend. Dit is wei gedaan voor de Presto-O.6, waarbij de 
materiaalkosten €28815,- bedragen. Dit zijn aileen de materiaalkosten van de bouwdelen 
die Fraanje zelf uitvoert, de materiaalkosten van de onderaannemers zijn hier niet bij 
opgeteld. Door de uit te voeren oplossingen stijgen de materiaalkosten met €449,64. Dit 
geeft een stijging van de materiaalkosten van 1,56%. 
De totale kosten voor de uitvoering van de Presto-Passief zijn nog niet bekend. De extra 
kosten worden gevormd door het verhogen van de warmteweerstand, de overige extra 
kosten staan in tabel 4.2.21. Aan de hand van de begroting van de Presto-O.6 zijn de 
extra kosten voor de hogere warmteweerstand van de Presto-Passief berekend op 
€7715,-. De uitvoeringskosten van de Presto-Passief, met een hogere warmteweerstand, 
zijn dan €149815,-. 
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De extra kosten voor de hogere luchtdichtheid en minder invloed van koudebruggen bij 
de Presto-Passief zijn (700,44. Dit betekent dat de totale kosten voor de uitvoering van 
de Presto-Passief met 0,47% toenemen. 
De totale kosten voor de uitvoering van de Presto-Passief bedragen (150515,-. De 
Presto-Passief is daardoor 5,9% duurder dan de Presto-0.6. Tegen ongeveer 6% meer 
kosten krijgt de koper dus een woning met een warmteweerstand en een luchtdichtheid 
die twee keer zo hoog zijn dan bij de Presto-0.6. 

4.3. Oplossingen voor de kritische punten 
Hieronder zal voor aile kritische punten kort worden weergegeven welke aanpassingen in 
de uitvoering nodig zijn. 

Presto-D.6: Kruipluikrand schoonmaken en 
rubber controleren op mankementen. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 

lB.1. Isolatie op begane grondvloer en 
blad 

Presto-D.6: Isolatieplaten 25mm vrij houden van 
funderingsbalk. Platen aan de langszijde van de 
vloer verjongen of afdichten. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6 . 

2.1. To evel op verdi 

Presto-D.6: Extra aandacht besteden aan de 
afdichting met PUR-schuim 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 
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Presto-D.6: De kantplan aan de zijkanten 
afdichten met PUR-schuim. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 

18.2. Isolatieplaten onderling 

Presto-D.6: PIR-isolatieplaten toepassen. De 
werkwijze uit het uitvoerin9splan volgen. 
Presto-Passief: Twee lagen isolatiemateriaal 
onderling verspringend aanbrengen. 

Presto-D.6: Isolatiemateriaal lOmm vrij houden 
van onderzijde topgevel, naad opvullen. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 
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Presto-O.6: I solatiemateriaal rondom 10mm vrij 
houden, naden afdichten . Kozijnankers inkepen. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6 . 

Presto-O.6: In de sponning compriband 
aanbrengen, naad afdichten met elastische kit. 
Presto-Passief: In de sponning luchtdicht band 
plakken, vervolgens vastzetten op stelkozijn. 

Presto-O.6: Extra aandacht besteden aan de 
afdichting met PUR-schuim, onder het 
muurplaatanker twee stroken compriband plakken . 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6 . 

Presto-O.6: De naad tussen de stellat en de ronde 
muurplaat afdichten met luchtdichte tape . De 
platliggende muurplaat voorzien van compriband . 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 

Presto-O.6: De naad tussen dakraam en 
daksparing afdichten met elastisch PUR-schuim. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6, de 
binnenzijde van de daksparing extra isoleren. 
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Presto-O.6: Extra aandacht besteden aan 
afdichting met PUR-schuim. 
Presto-Passief: Butylband aanbrengen over 
binnenblad, stelkozijn en hoekankers. 

2.6. 

Presto-O.6: Naad opvullen met PUR-schuim, 
verticale naden afdichting met luchtdichte tape. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6, extra 
isolatie aan voorzijde rolluikbak plaatsen . 

Presto-O.6: Isolatiemateriaal tegen de muurplaat 
plaatsen, eventuele ruimte opvullen . 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 

Presto-O.6: De naad tussen de zijwangen en het 
dak afdichten met luchtdichte tape. Aan de 
bovenzijde en onderzijde PIR-isolatie aanbrengen. 
Presto-Passief: Gelijk aan de Presto-O.6. 

Presto-O.6: Op de topgevel compriband plakken, 
bij een grotere naad de naad afdichten met 
elastisch PUR-schuim. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 
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Presto-O.6: Extra aandacht besteden aan de 
afdichting met PUR-schuim. 
Presto-Passief: De naden extra afdichten met 
luchtdichte tape. 

Presto-O.6: Luchtdicht manchet toepassen, 
luchtinvoer afdichten met compriband. 
Presto-Passief: Gelijk aan Presto-O.6. 

4.4. Uitvoeringsvolgorde 

Presto-O.6: Extra aandacht bested en aan de 
afdichting met PUR-schuim tussen de elementen. 
Presto-Passief: De naad in de nok afdichten met 
luchtdichte tape en extra isolatie aanbrengen . 

In de vorige paragraaf is aangegeven op welke wijze de verschillende kritische punten 
aangepast moeten worden, om aan de eisen van de energiezuinige Presto's te voldoen. 
Daarmee is de bouwmethode van de beide energiezuinige varianten vastgelegd . Door de 
verschillende oplossingen aan de hand van bouwtijd en bouwkosten tegen elkaar af te 
wegen is de beschreven bouwmethode ook de optimale bouwmethode. 
Voor het bouwen van de energiezuinige Presto's is echter niet aileen van belang te weten 
hoe gebouwd moet worden, maar ook in welke volgorde de bouwwerkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd. In paragraaf 2.2 en bijlage I is de uitvoeringsvolgorde van de huidige 
Presto beschreven. Er is tijdens het onderzoek geen aanleiding gevonden om de gevolgde 
uitvoeringsvolgorde te veranderen. De huidige uitvoeringsvolgorde blijft dus 
gehandhaafd. Vanwege weersinvloeden of beschikbaarheid van personeel, materiaal en 
materieel, wordt de uitvoeringsvolgorde incidenteel wei eens gewijzigd. Dit hoeft geen 
problemen op te leveren voor de werkzaamheden, maar kan wei gevolgen hebben voor 
de uitvoering van de kriti.sche punten. Verschillende kritische punten vereisen een 
bepaalde uitvoeringsvolgorde, zodat de toe te passen maatregelen ook op de juiste 
manier verwerkt kunnen worden en de eisen met betrekking tot luchtdichtheid en het 
voorkomen van koudebruggen worden gerealiseerd . Dit betekent dat de 
uitvoeringsvolgorde voor sommige kritische punten niet meer vrijblijvend is. 
In bijlage IX zijn de consequenties voor de uitvoeringsvolgorde voor aile kritische punten 
onderzocht. Daaruit is een tabel opgesteld, waarin is aangegeven welke kritische punten 
een onderlinge relatie hebben. In tabel 4.4.1 is te zien dat vooral de kritische punten met 
betrekking tot isolatiemateriaal en de kozijnen consequenties opleveren voor de 
uitvoering van de andere kritische punten. 
Vanuit de beschreven relaties is de uitvoeringsvolgorde voor de kritische punten 
vastgelegd. Aan de hand van deze uitvoeringsvolgorde kunnen de uitvoeringsplannen 
worden opgesteld en uitgewerkt. 
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~I IA.2 118.1 118.2 2.1 2. 2 12.3 :2.4 2.5 12.6 13B.1 38.2 13B.3 14A.l 48.1 15.1 15.2 6.1 6.2 

~ 
11A.2 
118.1 
118.2 

~ 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12 .6 
138.1 
138.2 I 

138.3 
14A.l 
148.1 

15--1 
15.2 
16.1 
16.2 

Tabe/ 4.4.1. . Onderlinge re/aties uitvoeringsvolgorde krltische punten 

De uitvoeringsvolgorde is aileen vastgesteld voor de kritische punten, niet voor de hele 
woning . De uitvoeringsvolgorde van de kritische punten wordt gegeven aan de hand van 
de verschillende bouwfasen. 

Metselwerk 1 e fase: 
1. 2.4: aansluiting stelkozijn op binnenblad 
2. lA.2,' aansluiting kantplank op stelkozijn 
3. 1 B.l ,' aansluiting isola tie op begane grondvloer en binnenblad 
4. lB.2 : aansluiting isolatieplaten onderling 
5. 2.3: aansluiting isolatie op stelkozijnen 

Parallel met of na metselwerkfase, maar voor dakfase: 
1. 3B.l: aansluiting muurplaat op verdiepingsvloer 
2. 2.1 : aansluiting topgevel op verdiepingsvloer 

Dakfase: 
1. 5.1 : aansluiting dak op topgevel 
2. 3B.3: aansluiting dak op muurplaat 
3. 5.2: aansluiting dakelementen onderling 
4. 6.1: aansluiting dakelementen in de nok 
5. 4A.l: aansluiting dakkapel op dak 
6. 4B.l: aansluiting dakraam op dak 

Metselwerk 2e fase, na dakfase: 
1. 3B.2: aansluiting isolatie op muurplaat 
2. 2.2: aansluiting isolatie op topgevel 

Afbouwfase (zonder vaste uitvoeringsvolgorde): 
lA.l: aansluiting kruipluik op begane grondvloer 
2 .5 : aansluiting kunststofkozijn op stelkozijn 
2.6: aansluiting rondom inbouwrolluik 
6.2: aansluiting dakdoorvoeren op dak 
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5. Hulpmiddel voor het Multi-team 

5.1 Eisen aan het hulpmiddel. 
5.2 Het hulpmiddel. 
5.3 Toetsing van het hulpmiddel aan de gestelde eisen. 
5.4 Toetsing van het hulpmiddel op uitvoerbaarheid en resultaten 

5.1. Eisen aan het hulpmiddel 

Van Dale geeft als uitleg voor het woord hulpmiddel: "middel om een doel sneller of 
gemakkelijker te bereiken" (Dale, 2011). 
Wordt deze uitleg op het gemaakte hulpmiddel toegepast, dan voigt daaruit het 
volgende: 

Middel: het gemaakte hulpmiddel 
Doel: de energiezuinige Presto's bouwen op een wijze zodat de woningen voldoen 
aan de gestelde eisen 
Sneller of gemakke'lijker: door de energiezuinige woningen uit te voeren aan de 
hand van het hulpmiddel kunnen de Presto-0.6 en de Presto-Passief uitgevoerd 
worden zonder dat daarbij het bouwsysteem ingrijpend veranderd moet worden, 
het hulpmiddel zorgt ervoor dat de uitvoering van de energiezuinige woningen op 
een informatieve en instructieve wijze bekend gemaakt wordt aan het Multi-team. 

De doelstelling van het onderzoek luidt: 

'Het ontwerpen van een hu/pmidde/ wat de uitvoering van de energiezuinige Mu/ti- 11 
woningen bevat. Het hu/pmidde/ beschrijft de uitvoering van de energiezuinige Mu/ti- II 
woningen vo/gens een integrate benadering en verschaft gedetailleerde informatie en 
instructie aan het Multi-team, over de noodzaak van een correcte uitvoering en de 
manier waarop deze uitvoering dient te p/aats te vinden. I 

Het hulpmiddel bestaat uit drie documenten: twee handboeken en een toelichting. De 
documenten zijn als voigt getiteld: 

Handboek Uitvoering Presto-0.6 
Handboek Uitvoering Presto-Passief 
Handboek Uitvoering achtergrondinformatie 

De handboeken bevatten de uitvoeringsplannen voor de Presto-O.6 en de Presto-Passief. 
De uitvoeringsplannen beschrijven de uitvoering van de energiezuinige Presto's volgens 
een integrale benadering. De uitvoeringsplannen bevatten ook informatie over de 
voorkomende problemen en h'un oorzaak en geven informatie waarom de beschreven 
werkwijze de luchtdichtheid verhoogd en koudebruggen vermindert of voorkomt. 

Het uitvoeringsplan moet voor de gebruikers duidelijkheid verschaffen over de te volgen 
werkwijze. Om tot een eendui.dig uitvoeringsplan te komen zijn er eisen opgesteld, 
waaraan het uitvoeringsplan dient te voldoen. 
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De eisen zijn na gesprekken met de projectleider en de uitvoerders tot stand gekomen. 
Het uitvoeringsplan moet aan de volgende eisen voldoen: 

1. V~~r wie is het uitvoeringsplan?: 
- Het bouwplaatspersoneel: het uitvoeringsplan beschrijft de te volgen werkwijze. 
- De uitvoerders: het uitvoeringsplan beschrijft welke informatie nodig is voor het 

bouwplaatspersoneel, geeft aan welke materialen en hulpmiddelen nodig zijn en 
welke randvoorwaarden er gelden. 

2. Wat staat er in het uitvoeringsplan?: 
- Instructief: het uitvoeringsplan beschrijft de te volgen werkwijze bij de kritische 

punten. 
- Informatief: het uitvoeringsplan licht kort de voorkomende problemen en hun 

oorzaak toe en geeft informatie waarom de beschreven werkwijze juist de 
luchtdichtheid verhoogd en koudebruggen vermindert of voorkomt. 

- Duidelijk: het uitvoeringsplan bevat een stap-voor-stap werkwijze van de uit te 
voeren handeling. 

- Niet meer dan nodig: het uitvoeringsplan beschrij,ft niet de volledige werkwijze, dit is 
immers bekend bij het bouwplaatspersoneel, maar beschrijft de aandachtpunten die 
gel'den voor het bepaalde kritische punt. 

3. Hoe is het uitvoeringsplan opgesteld?: 
- Individueel: voor elk kritisch punt worden de uit te voeren handelingen 

weergegeven. 
- Gegroepeerd: de kritische punten worden gegroepeerd per detail van de woni'ng 

S.2. Het huJpmiddel 
Inhoud 
Het hulpmiddel bestaat uit drie documenten, twee handboeken met uitvoeringsplannen 
en een toelichting met achtergrondi'nformatie. 

Ieder handboek wordt voorafgegaan door een korte inleiding, waarna wordt toegelicht 
waar zich de kritische punten in de woning bevinden. Vervolgens wordt aangegeven op 
welke wijze de uitvoeringsplannen zijn opgebouwd. Daarvoor is onderstaande afbeelding 
in het handboek opgenomen. 
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Detail met aanduiding 
kritische punt 

Geldende voorwaarden 
Benodigdheden/hulpmiddelen 
Voorkomende problemen 
en oorzaken 

Werkwijze en 
aandachtspunten 

3.2.2.1. Indeling uitvoeringsplan 

• 

De uitvoeringsplannen zijn op de volgende wijze opgebouwd: 
- Ieder detail wordt eerst in zijn geheel weergegeven. De daarop volgende pagina's 

bespreken per kritisch punt de te volgen werkwijze. 
- DetaU met aanduiding kritisch punt: 

Ieder kritisch punt wordt in het uitvoeringsplan apart besproken. 
- Geldende voorwaarden: 

De voor het kritische punt vereiste voorwaarden worden hier beschreven. Dit zijn de 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat met de uitvoering van het 
kritische punt wordt gestart, onder andere de uitvoeringsvolgorde. 

- Benodigdheden/hulpmiddelen: 
De benodigde materialen en hulpmiddelen worden aangegeven, waarmee de te treffen 
maatregelen uitgevoerd kunnen worden. 

- Voorkomende problemen en oorzaken: 
De geconstateerde problemen en hun oorzaken worden hier kort benoemd, zodat deze 
altijd duidelijk in beeld zijn voordat met de uitvoering van het kritische punt wordt 
begonnen. 

- Werkwijze en aandachtspunten: 
Onder dit punt wordt stap voor stap aangegeven welke werkwijze moet worden 
gevolgd. Op deze manier worden de energiebesparende maatregelen op de juiste 
manier toegepast . Tevens wordt aangegeven waarom de beschreven werkwijze juist 
de luchtdichtheid verhoogd en koudebruggen vermindert of voorkomt. 

- Afbeeldingen van juiste/onjuiste uitvoeri'ng: 
Ten slotte worden enkele afbeeldingen weergegeven, waarin het te behalen 
eindresultaat wordt weergegeven, of waarin wordt getoond welke werkwijze juist de 
problemen veroorzaakt. 

Voor de duidelijkheid is detail 38 in de handboeken veranderd in detail 3. Doordat detail 3A 
ontbreekt, omdat hier geen maatregelen nodig zijn, zou de aanduiding 'detail 38' verwarring 
kunnen oproepen. 

De toelichting bij de handboeken bevat achtergrondinformatie over de energiezuinige 
Presto woningen. De achtergrondinformatie is een complementerend document bij de 
handboeken. 
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In de toelichting wordt achtereenvolgens beschreven: 
Waarom Fraanje de energiezuinige Presto's heeft ontwikkeld en wat dit voor de 
woningen inhoud. 
Wat de begrippen luchtdichtheid en koudebruggen inhouden. 
Welke luchtlekkages en koudebrug.gen zijn geconstateerd en wat de oorzaak van 
de geconstateerde problemen is. 
Een vergelijking tussen de huidige situatie en de situatie volgens de beschreven 
werkwijze in het uitvoeringsplan van de Presto-O.G, waarin wordt aangetoond dat 
de getroffen maatregelen een positief effect hebben op de luchtdichtheid van de 
Presto-O.G. 

De achtergrondinformatie is in de eerste plaats geschreven voor degenen die extra 
informatie willen over de uitvoeringsplannen en kan daarnaast ook worden gebruikt als 
ondersteuning voor trainingen en cursussen. 

Gebruik 
Door de handboeken in aparte boekjes op te nemen is ervoor gezorgd dat de 
uitvoeringsplannen beschikbaar zijn voor het bouwplaatspersoneel. Zij hebben met de 
uitvoeringsplannen voldoende informatie tot hun beschikking om de kritische punten op 
de juiste wjjze uit te voeren en krijgen daarbij tevens informatie over de geconstateerde 
problemen en het belang van een juiste uitvoering. 
Niet aile kritische punten uit de uitvoeringsplannen zijn voor aile bouwplaatsmedewerkers 
van belang. Doordat aile kritische punten echter wei in de handboeken zijn opgenomen 
wordt hierdoor de bewustwording onder het bouwplaatspersoneel vergroot en weet 
iedereen welke kritische punten van belang zijn. 
De uitvoeringsplannen bevatten de werkwijze voor elk kritisch punt op een aparte 
pagina, zodat de specifieke kritische punten voor een bouwdeel eruit gehaald kunnen 
worden ten tijde van de uitvoering van dit bouwdeel. Dit vergoot de werkbaarheid en 
hanteerbaarheid van de handboeken. 

Doordat aile kritische punten individueel behandeld worden, zijn de uitvoeringsplannen 
gemakkelijk aan te passen aan nieuwe eisen of wensen. Wanneer er nieuwe materialen 
op de markt komen die een beter luchtdichting geven, kan de werkwijze van een kritisch 
punt gemakkelijk worden aangepast aan de werkwijze van de nieuwe materialen. 
Vervolgens zijn de handboeken weer up-to-date. 

5.3. Toetsing aan eisen 

In paragraaf 5.1. zijn eisen geformuleerd waaraan de beide uitvoeringsplannen dienen te 
voldoen . De gestelde eisen zijn hieronder nogmaals weergegeven, waarbij is aangegeven 
of aan de eis is voldaan. 

1. V~~r wie is het uitvoeringsplan: 
- Het bouwplaatspersoneel : het uitvoeringsplan beschrijft de te volgen werkwijze . 

• Onder het kopje 'werkwijze en aandachtpunten' wordt beschreven welke werkwijze 
moet worden gevolgd om het kritische punt uit te voeren. 

- De uitvoerders: het uitvoeringsplan beschrijft welke informatie nodig is voor het 
bouwplaatspersoneel, geeft aan wel,ke materialen en hulpmiddelen nodig zijn 
en welke randvoorwaarden er gelden. 
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• Bij ieder kritisch punt staan de koppen 'voorwaarden' en 
'benodigdheden/hulpmiddelen'vermeld, waaronder de geldende randvoorwaarden 
en de materialen en hulpmiddelen worden gegeven. De benodigde in forma tie voor 
het bouwplaatspersoneel wordt voor ieder kritisch punt beschreven aan de hand 
van vier vaste koppen. 

2. Wat staat er in het uttvoeringsplan: 
- Instructief: het uitvoeringsplan beschrijft de te volgen werkwijze bij de kritische 

punten. 
• Bij ieder kritisch punt wordt de te volgen werkwijze stap-voor-stap beschreven. 

- Informatief: het uitvoeringsplan licht kort de voorkomende problemen en hun 
oorzaak toe en geeft informatie waarom de beschreven werkwijze juist de 
luchtdichtheid verhoogd en koudebruggen vermindert of voorkomt. 
• Bij ieder kritisch punt worden de voorkomende prob/emen en hun oorzaak kort 

benoemd. Bij de te volgen werkwijze wordt aangegeven wat met de uit te voeren 
stap wordt bereikt met betrekking tot luchtdichtheid en koudebruggen. 

- Duidelijk: het uitvoeringsplan bevat een stap-voor-stap werkwijze van de uit te 
voeren handeling. 
• De uit te voeren handeling worden stap-voor-stap beschreven. 

- Niet meer dan nodig: het uitvoeringsplan beschrijft niet de voUedige werkwijze, 
dit is immers bekend bij het bouwplaatspersoneel, maar beschrijft de 
aandachtpunten die gelden voor het bepaalde kritische punt. 
• AIleen de werkwijze die moet worden gevolgd om de kritische punten op de juiste 

wijze uit te voeren worden benoemd. Andere onderdelen worden aIleen genoemd, 
zonder hun specifieke uitvoering te beschrijven, bijvoorbeeld: 'plaats de 
dakelementen '. 

3. Hoe is het uitvoeringsplan opgesteld: 
- Individueel: voor elk kritisch punt worden de uit te voeren handelingen 

weergegeven 
• Aan deze eis wordt voldaan door ieder kritisch punt uit tabel 2.3.1.9 apart te 

behandelen en uit te werken. 
- Gegroepeerd: de kritische punten worden gegroepeerd per detaU van de woning. 

• De kritische punten in beide uitvoeringsplannen zijn gegroepeerd per detail. Eerst 
wordt het detail in zijn geheel weergegeven. De daarop volgende pagina's 
bespreken per kritisch punt de te volgen werkwijze. Op deze wijze zijn de 
verschillende details en kritische punten snel terug te vinden en te gebruiken. 

Conclusie 
De beschreven uitvoeringsplannen voldoen aan de vooraf gestelde eisen . 
De uitvoeringsplannen zijn opgesteld in overleg met het Multi-team (projectleider, 
werkvoorbereiders, uitvoerders en bouwplaatspersoneel). De eerst versie bestond uit een 
handboek, waar de beide uitvoeringsplannen en de achtergrondinformatie in opgenomen 
waren. Het team heeft aangegeven dat dit, vooral v~~r de bouwplaats, geen werkbaa'r 
document was en dat de volgorde waarin de kritische punten aan de orde kwamen 
onduidelijk was. Daarop is de achtergrondinformatie in een apart document opgenomen 
en zijn de kritische punten per detail weergegeven. 
Na een nieuwe beoordeling door het Multi-team is de uiteindelijke vorm en indeling tot 
stand gekomen. Er zijn nu drie documenten, twee documenten met het uitvoeringsplan 
van een energiezuinige woning en een document met de achtergrondinformatie. De 
kritische punten zijn per detail gegroepeerd, het detail wordt eerst in zijn geheel 
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weergegeven, vervolgens worden de kritische punten die in dit detail voorkomen 
besproken. 
De aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat de uitvoeringsplannen een duidelijke 
structuur kennen en gemakkelijk tijdens het bouwproces gehanteerd kunnen worden. 

5.4. Toetsing op uitvoerbaarheid en resultaten 
Naast het toetsen van het hulpmiddel aan de gestelde eisen, is het hulpmiddel ook 
getoetst op uitvoerbaarheid en resultaten. Dit betekent dat wordt getoetst of de 
energiezuinige Presto's aan de hand van de uitvoeringsplannen gebouwd kunnen worden 
en of de woningen voldoen aan de eisen met betrekking tot warmteweerstand, 
luchtdichtheid en koudebruggen . Om deze toets uit te kunnen voeren, moeten de 
energiezu~nige Presto's daadwerkelijk gebouwd worden. Voor de Presto-Passief hebben 
zich nog geen kopers aangemeld, zodat deze energiezuinige variant nog niet gebouwd is. 
Voor de Presto-0.6 geldt, dat aile woningen waarvoo l' na 1 januari 2011 een 
bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten voldoen aan de EPC-eis van 0.6. Van de 
Presto-0.6 zijn inmiddels drie woningen in aanbouw. Bij deze woningen is PIR-isolatie 
toegepast, de andere maatregelen die in hoofdstuk 3.1 zijn beschreven zijn echter niet 
allemaal toegepast, omdat het uitvoeringsplan nog niet gereed was. De meeste 
maatregelen zijn wei doorgevoerd, enkele maatregelen zijn op een andere wijze 
toegepast dan beschreven in het uitvoeringsplan. Deze maatregelen zijn ook onderzocht, 
zodat duidelijk is welke maatregel zorgt voor de meeste luchtdichtheid. 

Bij de gebouwde woningen is de luchtdichtheid gemeten, om te kunnen bepalen of de 
luchtdichtheid is verhoogd door het toepassen van de maatregelen en het uitvoeringsplan 
dus zijn doel berelkt. 
De luchtdichtheidsmetingen bij de drie woningen zijn op dezelfde manier uitgevoerd als 
de luchtd ichtheidsmetingen bij de Multi-woningen in paragraaf 3.3. 
Bij de drie Presto's zijn maatregelen genomen om de luchtdichtheid van de woning te 
vergroten, volgens de werkwijze van het uitvoeringsplan. Enkele kritische punten zijn op 
een andere manier uitgevoerd. In tabel 5.4.1 is aangegeven op welke wijze de kritische 
punten zijn uitgevoerd. Daarbij is de volgende indeling aangehouden: 

Presto-0.6: de kritische punten zijn uitgevoerd volgens de werkwijze van het 
uitvoeringsplan van de Presto-0.6; weergegeven met een groene achtergrond. 
Huidig: de kritische punten zijn uitgevoerd volgens de werkwijze van de huidige 
Presto; weergegeven met een rode achtergrond. 
Presto-Passief: de kritische punten zijn uitgevoerd volgens de werkwijze van het 
uitvoeringsplan van de Presto-Passief; weergegeven met een groene achtergrond. 
Anders: de kritische punten zijn uitgevoerd met de beschreven maatregelen; 
weergegeven met een gele achtergrond. 
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iplu ik 
~::.:... ...... topgevel op verdiepingsvloer 
~~ .... stelkozijn op binnenblad 
i"'?";:;'O;"' .... ku nststofkozij n op ste I kozij n 

inbouwrolluik 
~:..:... ...... 
t-===-t muurplaat op verdiepingsvloer 
t-=~:.f dak op muurplaat 
~~ ... dakkapel op dak 
~= ... dakraam op dak 
~~ ...... dak op topgevel 
~~-<t dakelementen 

Presto-0.6 
Presto-0.6 

nvt. 
Presto-0.6 
Presto-0.6 
nvt. 
Presto-0.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 
PU 

Presto-0.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 
PU uim 

Presto-0.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 

Presto-0.6 
Presto-0.6 
Presto-0.6 

uuvue",.,ru kritische punten blj gebouwde Presto-O.6 wonlngen 

Bij de gebouwde Presto's zijn geen koudebrugmetingen uitgevoerd. Hiervoor moet het 
verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur ongeveer 15 °C bedragen. Doordat de 
woningen nog niet opgeleverd waren, was de verwarmingsinstallatie nog niet werkzaam. 
Hierdoor kon de binnentemperatuur niet worden verhoogd. Daarnaast lag de 
buitentemperatuur ten tijde van de metingen rond de 15 °C, om dan een goed verschil 
tussen binnen- en buitentemperatuur te verkrijgen moet de binnentemperatuur zo hoog 
worden dat dit niet wenselijk is voor de constructie. 

Naast het meten van de luchtdichtheid van de woningen, is ook opnieuw gekeken naar 
de luchtlekkage die zich voordoet bij de kritische punten. Door middel van thermografie 
is nagegaan waar zich luchtlekkage voordoet en hoe groot deze luchtlekkage is. De 
luchtlekkage bij de kritische punten wordt aangegeven, waarbij tevens een vergelijk 
wordt gemaakt met de luchtlekkage die bij de huidige Presto is gemeten, zodat kan 
worden aangegeven of de luchtlekkage bij de kritische punten is afgenomen. 

Luchtdichtheid Presto-O.6 
V~~r het bepalen van de luchtdichtheid 'bij de Presto-0.6 woningen is dezelfde 
meetmethode toegepast als beschreven in paragraaf 3.3. Bij de onderzochte woningen 
was het ventilatiesysteem nog niet afgemonteerd, zodat de hoofdleidingen en de 
dakdoorvoeren zijn afgedicht. Vervolgens zijn de woningen op overdruk en onderdruk 
gebracht. Het drukverschil is hierbij gemeten en uit deze metingen is de luchtdichtheid 
berekend. De berekeningen zijn terug te vinden in bijlage X. 

Tabe/S.4.2. Luchtvolumestromen van de gemeten Presto-O.6 woningen 

128,8 m2 

~~~~~--~ 132,2 m2 

141 1 m2 

89,0 dm3/ s 
97,0 dm3/s 
1395 dm3 s 

Tabe/S.4.3 . Luchtdoorlatendheid van de gemeten Presto-O.6 wonlngen 
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Uit tabel 5.4.3 blijkt dat de luchtdoorlatendheid van de onderzochte Presto's niet voldoet 
aan de eisen van de Presto-0.6. De maximale luchtdoorlatendheid voor de Presto-0.6 is 
immers 0.625 dm3/s.m 2

• 

In paragraaf 3.3 werden onderstaande waardes voor de luchtdoorlatendheid verkregen, 
aileen de waardes van de woningen die op dezelfde wijze zijn gemeten worden vermeld. 

123,0 dm3/s 
106 0 dm3/s 

0,811 dm3/s.m2 

o 742 dm3/s.m2 

De luchtdoorlatendheid van Presto-1 en Presto-2 liggen onder de waardes van de Multi
woningen, de luchtdoorlatendheid van Presto-3 ligt een stuk hoger. Hieruit blijkt dat de 
luchtdoorlatendheid van de Presto-0.6 woningen wei is afgenomen, met andere woorden: 
de luchtdichtheid van de Presto-0.6 woningen is toegenomen ten opzichte van de 
luchtdichtheid van de Multi-woningen. Hiermee is het doel van het afstudeeronderzoek 
voor een deel behaald, de luchtdichtheid is toegenomen, maar vol'doet nog niet aan de 
eisen van de Presto-0.6. 
In tabel 5.4.1 is aangegeven op welke wijze de kritische punten zijn uitgevoerd. Door de 
gekleurde vakken in tabel 5.4.1 wordt in een oogopslag duidelijk waar de verschillen in 
de luchtdichtheid tussen de drie Presto-0.6 woningen door veroorzaakt wordt. Presto-1 
heeft maar een rood en een geel vlakje, waardoor hier de hoogste luchtdichtheid is 
gemeten. Presto-3 heeft weliswaar een geel vlakje minder dan Presto-2, maar tijdens de 
luchtdichtheidsmetingen is geconstateerd dat de afdichting met PUR-schuim rondom de 
dakdoorvoeren maar weinig luchtlekkage oplevert. 
De naad boven de inbouwrolluiken daarentegen vertoont vee I luchtlekkage. Deze 
luchtlekkage is groter dan de luchtlekkage rondom de kunststofkozijnen, omdat het 
oppervlak van de naad groter is en er dus meer lucht kan passeren. Daardoor is de 
luchtdoorlatendheid van Presto-3 een stuk groter dan de luchtdoorlatendheid van de 
Presto-1 en Presto-2. 
Het verschil in luchtdichtheid tussen Presto-1 en Presto-2 wordt verklaard door het 
toepassen van het compriband op de ronde muurplaat, wat voor een kleine luchtlekkage 
zorgt, en door de uitvoering van het kritische punt bij het dakraam. Bij Presto-2 is 
daarvoor d'e huidige uitvoeringsmethode aangehouden, wat meer luchtlekkage geeft dan 
de uitvoering volgens het uitvoeringsplan van de Presto-0.6. 

Luchtlekkage bij kritische punten Presto-O.6 
In tabel 3.6.1 is aangegeven welke kritische punten aangepast moeten worden om de 
energiezuinige Presto's aan de eisen te laten voldoen. Daarbij is ook aangegeven welke 
kritische punten betrekking hebben op de luchtdichthe'id. Deze twaalf kritische punten 
zijn bij de gebouwde Presto's onderzocht. 
Daarvoor is van ieder kritisch punt een foto en een infraroodafbeelding opgenomen. Met 
een groene stip wordt aangegeven hoe de infraroodafbeelding gepositioneerd is ten 
opzichte van de foto. De groene stip op de foto komt overeen met het meetpunt, het 
midden van het kruis op de infraroodafbeelding. De afgebeelde zone van de 
infraroodafbeelding is een stuk kleiner dan de zone van de gewone foto, wat in 
afbeelding 5.4.1 is weergegeven. 
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5 .4.1. Infraroodafbee/ding ten opzich te van g ewone afbeelding 

Er is een vergelijking gemaakt tussen de uitvoering bij de Presto-D.6 en de uitvoering bij 
de huidige Presto, de afbeeldingen van de huidige Presto zijn overgenomen uit bijlage IV. 
Wanneer de uitvoering afwijkt van de uitvoering in het uitvoeringsplan, is aangegeven 
hoe het kritische punt is uitgevoerd. Uit de onderlinge vergelijking is vervolgens afgeleid 
of de uitvoering van de Presto-D.6 volgens het uitvoeringsplan minder luchtlekkage tot 
gevolg heeft . 
In deze paragraaf wordt de gemeten luchtlekkage bij twee kritische punten besproken, 
een volledige beschrijving van aile twaalf kritische punten is terug te vinden in bijlage XI. 

lA.l. Aansluiting kruipluik op begane gJ'ondvloer 
Si 
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De kruipluikrand is voor het uitvoeren van de meting schoongemaakt. Het rubber van het 
kruipluik vertoonde geen beschadigingen. De kruipluikrand is nog steeds zichtbaar als 
een donkere streep, maar er is geen vlekkerig patroon meer zichtbaar, wat wijst op 
luchtlekkage. Door de kruipluikrand schoon te maken en te controleren of het rubber van 
het kruiplulk intact is, kan luchtlekkage rondom het kruipluik worden voorkomen. De 
koudebrug, veroorzaakt door de stalen kruipluikrand, wordt niet weggenomen. 

5.1. Aansluiting dak op topgevel 
Situatie Presto-O.6 

Bij de Presto-O.6 is geen luchtlekkage geconstateerd bij de aansluiting van het dak op de 
topgevel. Door de topgevel te voorzien van compriband en de naad, wanneer deze groter 
is dan Smm, op te vullen met elastisch PUR-schuim ontstaat een luchtdichte aansluiting. 

Conclusie 
Het uitgevoerde thermografisch onderzoek aan de kritische punten van de Presto-O.6 
heeft aangetoond dat de geformuleerde oplossingen in het uitvoeringsplan daadwerkelijk 
zorgen voor een grotere luchtdichtheid van de kritische punten. Het uitvoeringsplan 
voldoet dus aan de gestelde eisen voor wat betreft uitvoerbaarheid en resultaten. De 
kritische punten zijn uitgevoerd volgens de beschreven werkwijze in het uitvoeringsplan 
en zorgen voor minder luchtlekkages bij de kritische punten. 
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6. Evaluatie en aanbevelingen 

6.1. Evaluatie 
In hoofdstuk 1.5 is de probleemstelling van het onderzoek als voigt omschreven: 

'Om energiezuinige Multi-woningen te bouwen moeten energiebesparende 
maatregelen worden toegepast. Deze energiebesparende maatregelen leveren 
uitvoeringstechnische consequenties op. Tijdens de uitvoering vereisen de 
maatregelen een integrale benadering en een correcte uitvoering. Daarvoor is het 
van belang om het bouwplaatspersoneel goed te informeren en te instrueren. 
Op welke wijze de energiezuinige Multi-woningen uitgevoerd moeten worden is echter 
nog onbekend, waardoor ook onbekend is welke informatie en instructie er nodig is 
voor het bouwplaatspersoneel om een correcte uitvoering van de energiezuinige 
Multi-woningen te kunnen garanderen. I 

Om voor deze probleemstelling een oplossing te vinden is vervolgens de volgende 
doelstelling opgesteld: 

I 

'Het ontwerpen van een hulpmiddel wat de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen bevat. Het hulpmiddel beschrijft de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen volgens een integra Ie benadering en verschaft gedetailleerde informatie en 
instructie aan het Multi-team, over de noodzaak van een correcte uitvoering en de 
manier waarop deze uitvoering dient te plaats te vinden. I 

De doelstelling van het onderzoek is behaald. Er is een hulpmiddel gemaakt. Dit 
hulpmiddel bevat de uitvoeringsplannen, waarmee de energiezuinige Multi-won i,ngen 
(Presto-D.6 en Presto-Passief) kunnen worden gebouwd. De uitvoeringsplannen zijn 
tevens voorzien van achtergrondinformatie over de noodzaak van een correcte 
uitvoering. Aileen door een correcte uitvoering zullen de energiezuinige woningen kunnen 
voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de luchtdichtheid en het voorkomen 
van koudebruggen. In het document met achtergrondinformatie wordt dit verder 
uitgelegd en aan de hand van voorbeelden toegelicht. 
Daarnaast is ook aangetoond dat de ontworpen oplossingen uit de uitvoeringsplannen 
daadwerkelijk leiden tot een grotere luchtdichtheid van de Presto-D.6 woningen en dat er 
minder luchtlekkages optreden bij de kritische punten. 

De gemeten luchtdichtheid van de Presto -D.6 woningen is toegenomen ten opzichte van 
de huidige Presto, echter voldeed in geen van de drie woningen aan de gestelde eisen. 
De laagste luchtdoorlatendheid werd gemeten bij Presto-1 en bedroeg D.691 dm3Js.m2

, 

terwijl de eis ligt op D.625 dm3Js.m2
• Dat de vereiste luchtd'ichtheid niet is behaa'id is te 

wijten aan het feit dat nog niet aile kritische punten waren uitgevoerd volgens het 
uitvoeringsplan. De verwachting is dat de luchtdichtheid wei zal voldoen als de gehele 
woning volgens het uitvoeringsplan is gebouwd, maar dat is niet met zekerheid te 
zeggen. 
De luchtdichtheidseis bij de Presto-Passief ligt een stuk lager dan bij de Presto-D.6. Om 
aan deze eis te voldoen zijn er extra maatregelen voorgeschreven om a.fle kritische 
punten luchtdicht uit te voeren. Enkele kritische punten worden op dezelfde wijze 
uitgevoerd als bij de Presto-D.6. Hiervan is aangetoond dat de voorgeschreven 
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maatregelen zorgen voor een luchtdichte uitvoering. Van de overige kritische punten is 
dit niet op voorhand aan te geven, zodat over de luchtdichtheid van de Presto-Passief 
geen onderbouwde aannames kunnen worden gedaan. De eis van de Presto-O.6 zal bij de 
Presto-Passief wei worden gehaald, maar of de verscherpte eis van de Presto-Passief ook 
wordt gehaald is niet duidelijk. 

6.2. Aanbevelingen voor extra onderzoek 
Om uitspraken te kunnen doen over de luchtdoorlatendheid bij de Presto-Passief is extra 
onderzoek nodi,g. Daarvoor zullen minimaal twee Presto-Passief woningen gebouwd 
moeten worden, waarbij aile kritische punten volgens het uitvoeringsplan van de Presto
Passief moeten worden uitgevoerd. Daarna moet een luchtdichtheidsmeting worden 
uitgevoerd, zodat de luchtdoorlatendheid van de woning kan worden bepaald. Wanneer 
dan ook de kritische punten op hun individuele luchtdichtheid worden onderzocht is 
duidelijk waar er nog verbetering moet plaatsvinden, mocht de luchtdichtheidseis niet 
worden behaald. 

Om naar de klant de eisen van de Presto-O.6 hard te kunnen maken, zullen ook hier 
extra metingen verricht moeten worden aan woningen die volledig volgens het 
uitvoeringsplan van de Presto-O.6 zijn uitgevoerd, zodat kan worden aangetoond dat de 
gestelde elsen ook werkelijk worden behaald. Het meten van de Presto-O.6 zal 
gemakkelijk plaats kunnen vinden, aile Presto's die vanaf nu worden gebouwd moeten 
immers voldoen aan de eisen van de Presto-O.6 en zullen dus aan de hand van het 
uitvoeringsplan gebouwd moeten worden. Doordat de Presto-O.6 het nieuwe 
standaardmodel Presto is, is iedere gebouwde Presto te gebruiken voor het verifieren van 
de uitvoeringsplannen. 
Tevens zullen er metingen verricht moeten worden aan de koudebruggen, om ook 
hiervan te kunnen aantonen of de voorgestelde werkwijze de aanwezige koudebruggen 
verminderd of voorkomt. Deze metingen kunnen bij de reeds onderzochte Presto-O.6 
woningen worden uitgevoerd, nadat de verwarmingsinstallatie werkzaam is en de 
buitentemperatuur zich onder de 5 °C bevindt. De koudebrugmetingen moeten 
uitgevoerd worden volgens de beschreven methode in paragraaf 2.2.5, waarna de 
verkregen gegevens vergeleken kunnen worden met de gegevens van de koudebruggen 
uit bijlage V. 

De extra energiebesparing die bij de Presto-Passief wordt gerealiseerd vereist een 
grotere investering van de koper. Daardoor is het moeilijk om kopers te vinden die een 
Presto-Passief woning willen laten bouwen. Het verkrijgen van de juiste 
onderzoekspopu'latie, minimaal twee woningen, lal dan extra lang duren, waardoor de 
verificatie van de gestelde eisen moeilijk te verkrijgen is. 

6.3. Aanbevelingen voor Fraanje 
Het afstudeeronderzoek heeft een tweeledig doe!. Ten eerste dient het 
afstudeeronderzoek om aan te tonen dat de vaardigheden met betrekking tot 
onderzoeken en ontwerpen beheerst worden in een concrete praktijksituatie . Aan de 
andere kant kunnen de ontworpen oplossingen door het gastbedrijf gebruikt worden om 
de geconstateerde problemen op te lossen en zo de uitvoeringsprocessen te verbeteren. 

Voor Fraanje is onderzoek gedaan naar de uitvoering van de energiezuinige Multi
woningen Presto-O.6 en Presto-Passief. Het uitgangspunt daarbij was om de huidige 
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uitvoering zodanig te verbeteren, dat de energiezuinige varianten voldoen aan de 
gestelde eisen, zonder dat daarbij de uitvoering ingrijpend wordt veranderd of er veel 
extra kosten moeten worden gemaakt. 
De ontworpen oplossingen schrijven meestal voor om extra aandacht te bested en aan de 
uit te voeren handelingen, zodat de oplossing (die in principe voldoet aan de gestelde 
eisen) volgens de eisen wordt uitgevoerd . Het succes van de ontworpen oplossing hangt 
af van de uitvoering op de bouwplaats. 

Fraanje wordt geadviseerd om de ontworpen oplossingen voor te schrijven voor de 
uitvoering van de Presto-D.6, zodat kan worden aangetoond dat de opgeleverde 
woningen voldoen aan de gestelde eisen en de koper krijgt waarvoor hij heeft betaald. 

Voor de Presto-Passief is extra onderzoek nodig, waarbij het noodzakelijk is dat deze 
woningen kunnen worden gebouwd en er dus kopers voor gevonden moeten worden. De 
extra kosten ten opzichte van de Presto-D.6 zijn gering (ongeveer 6%), zodat met het 
argument van extra energiebesparing wellicht kopers ge'interesseerd kunnen worden. 
Door middel van extra onderzoek aan de Presto-Passief, misschien door een volgende 
afstudeerder, kan ook de Presto-Passief voldoen aan de gestelde eisen. Doordat deze 
eisen dicht bij de eisen van een Passiefhuis liggen, is het misschien zelfs mogelijk om een 
Passiefhuiscertificaat te verkrijgen. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd, zodat de 
uiteindelijke kosten voor de koper lager uitvallen. Voor het verkrijgen van een 
Passiefhuiscertificaat zijn luchtdichtheidsmetingen noodzakelijk. 

Voor aile oplossingen geldt dat de beschreven werkwijze nauwkeurig moet worden 
opgevolgd op de bouwplaats. Daarom is het wenselijk dat de werkzaamheden extra 
worden gecontroleerd op luchtdichtheid en voorkomen van koudebruggen, voordat met 
een volgend bouwonderdeel wordt begonnen. 

Nawoord 
Ik wens Fraanje en het Multi-team veel succes met de verkoop en uitvoering van de 
energiezuinige Presto woningen. 
Eventuele vervolgonderzoekers wens ik veel succes met het uit voeren van het 
onderzoek, ik hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe 
onderzoeken en oplossingen om energiezuinige woningen te kunnen bouwen. 
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