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Bouwfysica: de fysica van de bebouwde omgeving, inzake fenomenen zoals licht, 
warmte, vocht en het transport ervan.  Bijzonder relevant hierin is het transport 
doorheen het omhulsel van het gebouw, aangezien dit overeenkomt met 
energieverliezen (of –winsten) die beperkt of gestimuleerd dienen te worden. 
Aangezien een groot deel van het gebouwomhulsel uit poreuze materialen bestaat, 
wordt er bijzonder aandacht geschonken aan de eigenschappen van poreuze
materialen. Aangezien het gaat om materialen waardoor vochttransport (hetzij
vloeibaar water, hetzij onder de vorm van waterdamp) mogelijk is, worden ook
fenomenen als condensatie van belang. 
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Materiaalstudies zijn een noodzakelijke basis voor simulaties en berekeningen, maar 
uiteindelijk is een studie op maat van kamers en uiteindelijk het ganse gebouw
noodzakelijk. Voor individuele kamers geldt immers dat potentiële warmteverliezen, 
vochtproducties, luchtstromen, … afhankelijk zijn van kamer tot kamer: niet elke
kamer ‘kampt’ met dezelfde problemen. De eisen kunnen ook kamer per kamer
verschillen. Zowel in historische gebouwen als in hedendaagse gebouwen wordt er in 
meer of mindere mate met compartimentering gewerkt. Kamers kunnenafgesloten
worden van andere om er een ander klimaat te bekomen, of om die kamers net ar te
sluiten van een nadelig klimaatr in een andere kamer (het afzonderen van een
leefkamer van een wintertuin, die in de zomer bijvoorbeeld té warm kan worden). Zo 
wenst men veelal in slaapkamers ook een eerder lage temperatuur, minstens een
stuk lager dan die in bijvoorbeeld een leefkamer. 

Bouwend hierop dient het ganse gebouwniveau bekeken te worden. Dus
berekeningen op kamerniveau dienen noodzakelijkerwijs gefinaliseerd te worden
met berekeningen voor het gebouw zelf, waarbij de informatie op kamerniveau
gesynthetiseerd wordt tot een groter geheel. Eventueel via een tussenstap voor
‘kamerclusters’?
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Bekommernis om warmteverliezen en comfort bestaan sinds lang. Het vrijwaren van 
erfgoedwaarden van erfgoedgebouwen impliceert dat we in bestaande gebouwen
niet alle vrijheid hebben om energieverbeterende ingrepen door te voeren. Het 
begrijpen van de fysische processen achter warmte‐ en comfortverlies is daarom
noodzakelijk om tot zo oordeelkundig mogelijke interventies over te kunnen gaan: 
een maximaal effect met een beperkt aantal interventies (hetgeen zowel voor het 
gebouw als de portefeuille een meerwaarde bidet),

Is thermische isolatie de Heilige Graal voor het ‘domineren van de elementen’? Bij
nieuwbouw, waar we heel veel controle hebben over hoe een gebouw ‘werkt’, over 
welke constructiewijze en materialen we kunnen toepassen, daar kan je behoorlijk
veel realiseren met isolatie (maar laten we toch vooral de luchtdichtheid en
ventilatie niet vergeten, plus een hoop andere…). 

We weten dat dat bij bestaande gebouwen heel wat minder evident is. Zeker als ze
beschermd zijn, en we niet alle vrijheid hebben om dingen te wizigen. Een goed
begrip van de fysica achter warmte‐uitwisseling, hoe deze te kwantificeren en te
berekenen, leidt dan tot een verhaal waarbij we veel kunnen realiseren in 
erfgoedgebouwen, zonder ze evenwel noodzakelijkerwijs (op zichtbare manier) in te
duffelen in lagen isolatie. Het luik ‘isolatie’ (na‐isolatie) laten we uiteraard niet links 
liggen, ze blijft een belangrijk ‘wapen’ in onze ‘batterij technische interventies voor
historische gebouwen’. Maar er is véél meer dan enkel ‘isoleren’ om ons doel (een
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comfortabel en energiezuinig erfgoedgebouw) te realiseren,
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De vraag blijft steeds hoe ver men in dergelijke berekeningen dient dient te gaan. Het 
is niet steeds mogelijk (en ook niet nodig) om tot in het allergrootste detail alle
luchtbewegingen, warmte‐ en vochttransport, …. te berekenen. Maar er bestaan
tools om het te doen, en die kunnen erg nuttig zijn. Zeker bij bijzondere gevallen
(kerkruimtes, theaters, industriële hallen, …. kan zo’n berekening waardevol zijn, om 
bijvoorbeeld het comfortgevoel van toeschouwers te bepalen, of de risico’s voor
waardevolle voorwerpen (orgels, altaren, …) in te schatten. Voor ‘klassiekere’ 
woongebouwen gaan verregaande bouwfusische berekeningen eerder ‘ver’. 
Inzichten uit dergelijke berekeningen voor grote gebouwen kunnen desalniettemin
inzichten verschaffen die ook voor kleinere gebouwen waardevol zijn. 
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Meetgegevens worden idealiter vergeleken met modellen, en deze laatste dienen zo 
mogelijk te worden geijkt met de meetgegevens. Een model is immers, om enigszins
praktisch te blijven, een vereenvoudiging van de werkelijkheid.
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Typische afmetingen in een gebouw variëren tussen decimeters en meters, maar 
bouwfysische fenomen in dit gebouw worden sterk beïnvloed door effecten op veel
kleinere (microscopische) of veel grotere schaal (microklimaat en klimaat)
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Deze drie factoren (lucht‐, warmte‐ en vochttransport) zijn ook niet los van mekaar te
zien als het gaat over comfort: het totale comfortgevoel zal bepaald worden door 
luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en
luchtbewegingen.

14/11/2018

10



14/11/2018

11



Doorgaans is het wel mogelijk om, indien gewenst, materiaaleigenschappen van 
bouwmaterialen beter te karakteriseren. Belangrijk is om daarbij voor ogen te
houden dat hiervoor vaak staalnames nodig zijn, met andere woorden, de proef en
haar voorbereiding is mogelijkerwijs destructief. Bovendien is het steeds belangrijk
om zich te realiseren dat historische bouwmaterialen niet steeds even homogeen
zijn. Wisselende productiewijzes en applicatie‐methodes kunnen leiden tot 
inhomogeniteiten, die niet steeds even goed te karakteriseren zijn aan de hand van 
enkele ‘steekproefsgewijze’ metingen. 

Bovendien is het ook belangrijk om zich te realiseren dat de bewaringstoestand van 
historische bouwmaterialen zeer sterk kan verschillen, binnen één gebouw. Ook die 
bewaringstoestand heeft een invloed op de bouwfysische eigenschappen van 
materialen, maar is derhalve ook geen constant homogeen ‘gegeven’ over het ganse
gebouw. 

Tenslotte dienen we er op te wijzen dat pathologieën, zoals vocht en luchtlekken en
dergelijke, een vaak onverwachte, grillige of zelfs onzichtbare ‘verdeling’ kennen, 
hetgeen de onbekende inputparameters bij berekeningen enkel maar vergroot. Een
typisch voorbeeld is bijvoorbeeld de vochtverdeling in een gebouw dat blootstaat
aan allerlei vochtbronnen. Deze zijn wisselend in de tijd, afhankelijk van het seizoen
meer of minder intens, en komen niet homogeen over het ganse gebouw voor
(variaties in poriëngehaltes van bouwmaterialen spelen daar een rol in, maar zeker
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niet exclusief). Deze vochtverdeling zal nochtans een belangrijke invloed hebben op 
de vochtproductie in het gebouw, maar tevens op het warmtetransport en ‐verlies
doorheen de gevels. Het moge duidelijk zijn dat de karakterisering ervan geen
sinecure is, en dat we voor berekeningen over zullen moeten gaan tot 
vereenvoudigde modellen (voorzover de vochtproblemen niet oplost kunnen
geraken),
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De Kilowattuur is een veel meer ingeburgerder energie‐eenheid, ondermeer de 
grootte ervan een stuk dichter in de buurt van reële verbruiken komt (de Joule is te
onpraktisch, wegens te klein: 1 Joule is bijvoorbeeld de arbeid nodig voor het een
meter omhoogtillen van een gewicht van 1 N, op aarde overeenkomend met een
massa van (ongeveer) 100 g – een prima fysische definitie, maar nogal onhandig
vanuit ingenieursstandpunt). De Joule zullen we derhalve weinig aantreffen in 
bouwfysische studies, 

Enkele getallen ter illustratie: 

• een gezin in Vlaanderen (2 ouders, 1 kind) verbruikte gemiddeld in 2015 een
totaal van 3.500 kWh aan electriciteit (excl. zij die elektrisch verwarmen).

• Datzelfde gezin verbruikt gemiddeld zo’n 23.000 kWh aan aardgas, als het gebruikt
wordt voor waterverwarming, verwarming en koken. 

• Één kubieke meter aardgas levert ongeveer 10 kWh aan energie, zodat een gezin
gemiddeld in de orde van 2.300 m³ gas per jaar verbruikt.

Voor meer cijfers, zie http://www.vreg.be/nl/wat‐het‐gemiddelde‐verbruik‐van‐een‐
alleenstaande‐een‐gezin 
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Warmtegeleiding laat zich in gebouwen op significante wijze voelen tot afstanden in 
de orde van enkele tientallen centimeters. Op grotere schaal zijn convectie en 
straling dominant. Geleiding is een microscopisch gegeven: het wordt veroorzaakt
door bewegingen van moleculen/atomen op moleculaire schaal.  

Convectie komt niet op heel kleine schaal voorkomen: in poriën en holtes van 
materialen is convectieve stralingsuitwisseling quasi onbestaande, vooral omdat
luchtstromingen toch een zekere ruimte moeten hebben om zich in een ruimte te 
bewegen (lucht zal zich, narmate de ruimte waarin het moet bewegen, steeds meer
als een visceuze (‘stroperige’) vloeistog gedragen. In de gesloten cellen van 
bijvoorbeeld een PUR‐isolatie zal de lucht de facto nagenoeg stilstaan,

Straling is ook een fenomeen dat zich op eerder macroscopische schaal zal
manifesteren. Op gebouwschaal heeft straling een vrij stralingsoppervlak nodig om 
zich te kunnen voortplanten. Daarom zal, op gebouwschaal, er enkel
stralingsuitwisseling tussen de oppervlakken van vaste stoffen (eventueel
vloeistoffen) voordoen. Op grote schaal (atmosferisch) speelt stralingsuitwisseling
tussen luchtmassa’s wél een rol (denk maar aan de verhoogde absorptie van IR‐
straling, afkomstig van het aardoppervlak, door lucht die steeds rijker aan CO2

wordt…). Dat kmt omdat op atmosfersiche (of grotere schaal) er belangrijke
luchtmassa’s betrokken zijn. 
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DE energie die vanuit de kosmos (incl de zon) op de aarde invalt is nagenoeg enkel
stralingswarmte.
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De roostertrillingen planten zich doorgaans beter voort in kristallijne materialen, 
wegens een sterkere interactie tussen naburige molecule. Warmtegeleiding is daar
evenwel sterk richtingsgevoelig.

Zuivere kristallijne materialen vinden we zelden in bouwmaterialen. Ofwel gaat het 
om conglomeraten van kristallen, willekeurig geordend in een vast stof (meestal met 
poriën). Of sterker nog, om amorfe materialen, waarvan glas of kunststoffen de 
meest gekende voorbeelden zijn. In dergelijke ‘ongeordende’ materialen gaat
warmtetransport al wat moeilijker, maar aan de andere kant wel isotroper
(gelijkaardig in eender welke richting in het materiaal – in kristallijne materialen heft 
warmtetransport richtingen waarin het efficiënter gaat).  

In gassen is er in principe ook warmtetransport mogelijk door trillingen. Ook in een
gas interageren de moleculen immers met elkaar, waardoor trillingen doorgegeven
kunnen worden. Je zou dus verwachten dat geleiding in gassen best wel eenvoudig
is. Nochtans blijkt warmtetransport door geleiding is het allermoeilijkst in gassen. Dit
vooral door hun lage dichtheid en toch eerder kleine interactie tussen de moleculen
onderling.

Bij metalen is de situatie iets anders. Daar wordt een zeer groot deel van de 
warmtegeleiding voor rekening genomen door het zogenaamde elektronengas dat
zich vrij, als een gas, tussen het rooster van de metaalionen kan bewegen. Metalen
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hebben daardoor doorgaans een zeer goede warmtegeleiding (de aanwezigheid van 
dit electronengas is ook verantwoordelijk voor de goede electrische geleidbaarheid
van metalen). 

In de praktijk wordt de geleiding van warmte in lucht daardoor als verwaarsloosbaar
beschouwd, buiten bijzondere toepassingen (bijvoorbeeld het vullen van de spouw
in dubbel of driedubbel glas met edelgassen, die dan toch nog net wat slechter
geleiden dan lucht).
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De lambdawaarde drukt de hoeveelheid warmte uit, die per seconde door een muur
stroomt, als die muur een meter dik is, een oppervlakte van een vierkante meter 
heeft, en waarover er een temperatuursverschil van 1K (= 1°C) wordt aangelegd. 
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Bron: https://www.lambda.be/nl/energietips/lambda‐waarde‐van‐alle‐materialen

Neem deze waardes met de nodige korrel zout, aangezien de meeste van deze
materialen grote heterogeniteit kunnen vertonen. Bij baksteen is er een grote rol
weggelegd voor het al dan niet geperforeerd zijn van het material (geperforeerde
bakstenen zullen veel minder goed de warmte geleiden). 

Bij beton is er ook een grote variatie in lambdawaardes. Het asbeton door Huib
Hoste gebruikt in Klein Rusland (of andere sites, bvb Kapelleveld in Sint Lambrechts 
Woluwe) is in de orde van een derde van die van baksteenmetselwerk (precies door 
de enorm hoge porositeit, de dichtheid van dit materiaal ligt rond de 1100 kg/m³): 
een muur van dit type, 30 cm dik, is qua thermische geleiding evenwaardig als een
bakstenen muur van een meter dik. 

Dat geldt NIET vor de thermische inertie, die net veel lager is dan die van een
massieve baksteenmetselwerkmuur. De asbetonhuizen vergelijken met huizen, 
gebouwd met metselwerk van een meter dik, dus dus op vlak van geleiding wel
correct, maar in het globale plaatje niet meer. Zoals verder wordt aangegeven, is 
‘thermische massa’ of ‘thermische inertie’ erg belangrijk in het thermische gedrag
van gebouwen, meer specifiek als het over niet‐stationair thermisch gedrag van 
gebouwen gaat. En dat is dus nagenoeg altijd het geval: zowel binnen als buiten
fluctueert het klimaat voortdurend.
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Wij wijzen er nog op dat de warmtegeleiding van natte materialen groter is dan die 
van dezelfde materialen als ze droog zijn. De aanwezigheid van vocht in de poriën
van een materiaal zorgt voor een betere geleiding. De lucht in die poriën is immers
een zeer slechte warmtegeleider. Maar indien deze poriën (gedeeltelijk) gevuld zijn
met vocht, kan de geleiding toenemen (water geleidt warmte veel beter dan lucht). 
Dat leidt ons er ook toe om te stellen dat het droogmaken van een constructie reeds 
een thermische ingreep op zich is: de warmtegeleiding van de buitenschil neem af, 
en bovendien is er ook een afname van de benodigde verdampingswarmte van het 
vocht dat in de gebouwschil zit.

De afhankelijkheid van de lambda‐waarde van het vochtgehalte maakt berekeningen
heel erg moeilijk. Ten eerste is het mogelijk, doch erg omslachtig, om te
karakteriseren wat de lambdawaarde van (bijvoorbeeld) een baksteen is in functie
van zijn vochtgehalte (als ie een vochtgehalte van 3 % heeft zal hij een andere
lambdawaarde hebben dan in het geval van 6% vocht). Eigenlijk beschikken we 
gewoonweg niet over goede

lijsten hieromtrent (de grote variatie aan baksteen doet hier ook geen goed aan…. –
het is bijna ondoenbaar, en mogelijkerwijs zelfs enigszins onnuttig, om zo’n lijsten
voor alle baksteentypes op te stellen). 
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Beton geleidt aanzienlijk beter dan baksteenmetselwerk, en vormt daardoor een
risico tot koudebrugvorming, zoals op deze IR‐opname te zien is, waar de latei boven
het raam zich koud aftekent (naast een forse geometrische koudebrug in de hoek
links). We benadrukken dat de aanwezigheid van zo’n koudebrug niet noodzakelijk
problematisch hoeft te zijn op vlak van condens en schimmelvorming, maar het 
behoort natuurlijk wel tot de mogelijkheden. En het is sowieso nadelig met 
betrekking tot het energieverbruik,
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Ook andere beter geleidende materialen kunnen koudebrugproblemen
teweegbrengen (zoals bij elementen in blauwe steen of staal), maar ook hier weer
geldt: het is niet noodzakelijk het geval. Specifiek wanneer aan de binnenkant bvb
een latei in hout aanwezig is, aangezien hout een erg slechte warmtegeleider is (er
zou eventueel wel condensatie tussen de ‘metalen buiten‐ en houten binnenlatei’ 
kunnen voorkomen. De ervaring leert evenwel dat er vooral problemen komen in 
geval van lateien van gewapend beton, in combinatie met een vochtiger
binnenklimaat. Die lateien bevinden zich vaal over de ganse dikte van de muur, en
zijn door hun compacte structuur (lage porositeit voor beton) relatief goed
warmtegeleiders, Ze vormen dus forse koudebruggen, met erg nare gevolgen in 
vochtige binnenklimaten (condens en/of schimmel),
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Zwarte, regelmatig, geordende strepen op gewelven worden doorgaans veroorzaakt
door koudebrugwerking: de houten draagstructuur gedraagt zich eerder als isolator, 
terwijl tussen de houten draagbalken de plafondbepleistering in direct(er) contact 
staat met de koude lucht boven het gewelf. Daar kan de temperatuur aanzienlijk
dalen, en lokaal een licht schimmelprobleem teweegbrengen, dat zich aftekent als de 
draagstructuur van het gewelf. 

Gelijkaardige fenomenen kunnen optreden in metselwerk, specifiek waar er grote
verschillende in warmtegeleiding bestaat tussen de metselstenen en de mortel. Ter
plaatse van de koudere mortel zal dan ook mogelijkerwijs schimmel kunnen
beginnen optreden.

Niet te verwarren met de zwarte strepen boven verwarmingstoestellen, die alles te
maken hebben met stofafzettingen (eventueel roetafzettingen bij sterk verhittende
warmarmingstoestellen) door de convectiestromen rond het verwarmingstoestel.
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Convectie is samen met straling (zie verder) de belangrijkste manier van 
warmteverspreiding in gebouwen. Beide zijn ook één van de belangrijkste, zoniet dé
belangrijkste, oorzaak van de uitwisseling van warmte tussen het inwendige van het 
gebouw, de gebouwschil en de buitenkant van het gebouw.

Gedwongen convectie is de meest voorkomende oorzaak van warmteverliezen door 
luchtlekken. Aanwezigheid van luchtlekken, zeker als er ook nog wind of 
onoordeelkundige ventilatie aanwezig is,  kan aanleiding geven tot belangrijke
energieverliezen. 
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Historische gebouwen zitten, bedoeld of onbedoeld, vol ‘luchtlekken’ die 
verantwoordelijk zijn voor een belangrijke hoeveelheid warmteverliezen of 
oncomfortabele toestanden. Het aanpakken ervan kan leiden tot aanzienlijke
energiewinsten. 

Overigens stellen we hier ‘aanpakken’ in de breedste zin van het woord. Men kan dat
zien als het wegnemen van luchtlekken, maar het is in veel gevallen mogelijk om 
deze als ‘zwakke punten’ gepercipieerde zaken, te gebruiken om het gebouw
energiezuiniger en comfortabeler te maken. 
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Doordat de drijvende kracht bij vrije convectie verschillen in dichtheid zijn
(tengevolge van opwarming of afkoeling van lucht), en niet zozeer temperatuur van 
de lucht zélf, is het mogelijk dat bij vrije convectie, er grote temperatuursgradiënten
kunnen ontstaan (bijvoorbeeld warme zone bovenin een kamer, koude zones 
onderaan). In hoge ruimtes kan dit tot ongemakken of zelfs schade aan
kunstvoorwerpen veroorzaken (bvb. kerkorgels). Door het plaatsen van 
verwarmingstoestellen onder ramen (waar doorgaans de grootste ‘koudeval’ 
optreedt) treedt er een betere luchtmenging op, met doorgaans een homogener
temperatuursverdeling.

Verwarmingstoestellen met ingebouwde ‘ventilatoren’ slagen er ook in om 
homogener verwarming te voorzien, en tevens om een snellere opwarming in hoge
ruimtes te bekomen. Door een luchtmenging (van welke soort dan ook) in hoge
ruimtes te voorzien, bekomt men twee voordelen: de temperatuur onderaan in de 
kamer zal sneller stijgen, inplaats van eerst de bovenste zone van de ruimte te
verwarmen, waardoor het opzetten van de verwarming sneller effect sorteert. 
Bovendien zorgt dit ook voor een daling van het energieverbruik: inplaats van veel
energie te gebruiken om eerst de bovenste zone van de ruimte op te warmen, wordt
onmiddellijk de ganse ruimte opgewarmd, waardoor de verwarmingsbehoefte zal
afnemen (vergelijk: de energie‐inhoud van een ruimte die homogeen 22°C is, is lager 
dan de warmte‐inhoud van diezelfde ruimte, waar de bovenste 2 meter 30°C zijn, en
de onderste twee meter 22°C).
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Een zwart lichaam is een theoretische benadering van een voorwerp dat alle erop
invallende elektromagnetische straling absorbeert. Het is een ideaal, dat in 
werkelijkheidniet bestaat. Nochtans leert het ons veel over stralingsuitwisseling
tussen voorwerpen, over zonnewinsten en stralingsverliezen.  

De getoonde grafieken geven de spectra aan van zwarte stralers, in functie van hun
temperatuur. Beide grafieken zijn hetzelfde, de rechtse is met een logaritmische
schaal weergegeven (horizontale én verticale as). Wat blijkt uit de grafieken: hoe 
warmer een materiaal is, hoe meer straling het uitzendt, en hoe korter de golflengte
van het meest intense deel van het spectrum. Voorwerpen op ‘normale
temperaturen (in de orde van 300 Kelvin, ongeveer 25 à 30°C en enkele tientallen °C 
daaronder en daarboven) zenden vooral straling uit rond een golflengte van 10 µm. 
Dat golflengtegebied wordt ook aangeduid als ‘ver infrarood’. ‘Nabij infrarood’ is 
kortgolviger infrarood (dichter bij het zichtbare licht) en is in het zonnespectrum
ruimer vertegenworodigd dan het ‘verre infrarood’. 

Thermische camera’s doen metingen van oppervlaktetemperaturen van voorwerpen, 
waarbij ze gebruik maken van metingen van het ‘verre infrarood’. Op basis van de 
gemeten intensiteit kan de oppervlaktetemperatuur afgeleid worden, indien men 
uitgaat van een aantal veronderstellingen (zie verder). 
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Het zonnespectrum valt globaal wel samen met dat dan een zwarte straler rond
5.250K, maar er zijn afwijkingen (vooral tengevolge van emissie‐ an absorptielijnen, 
en verstoringen door de zone‐atmosfeer). Op het aardoppervlak wordt dat nog 
enigszins vloeiende zonnespectrum verder ‘aangetast’ door absorptie en verstrooing
van de zonnestraling in de aardatmosfeer. Maar grosso modo blijven de grote lijnen
van kracht: het maximum van het zonnespectrum vinden we in het zichtbare licht. 
Het zichtbare licht is derhalve ‘drager’ van een heel groot aandeel van de energie van 
zonnestraling. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor het (vooral nabije) 
infrarood. UV‐straling neemt niet zoveel plaats in, maar is door de hoge energie toch
potentieel schadelijk, én is verantwoordelijk voor opwarming van glas als het 
beschenen wordt door daglicht, met vervolgens overdracht van warmte naar de 
binnenkant van het gebouw. Het eerder ‘bescheiden’ aandeel van het UV‐spectrum 
(ten opzichte van het zichtbare licht en ingrarood) is daardoor ook verantwoordelijk
voor een deel van de zonnewinsten en oververhitting in gebouwen. Dat is meteen
ook de reden waarom reflecterende coatings aan de buitenkant van een raam
effectiever zouden zijn dan aan de binnenkant van het raam (in dat laatste geval kan
de UV toch nog het glas opwarmen, en zo verder de binnenruimte verwarmen),

Interessante details op de rode grafiek, zijn de ‘absorptieputten’ in de rode grafiek
(het zonnespectrum op het aardoppervlak). Ze illustreren mooi hoe CO2 en
waterdamp grote absorbeerders zijn van (nabije en verre) infraroodstraling, We 
willen hierbij wel benadrukken dat het broeikaseffect niet zozeer een gevolg is van 
een sterkere absorptie van die infraroodstraling door stijgende CO2‐ en H2O‐
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concentraties in de atmosfeer. Wel doordat deze stijgende concentraties verhinderen
dat het door de aarde uitgezonen infrarood tot buiten de aardatmosfeer geraakt,
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De betekenis van de eerste drie parameters is evident. Deze coëfficiënten hangen
wel af van de golflengte van de invallende straling.

De absorptiecoefficient geeft de fractie van de invallende straling weer, die wordt
geabsorbeerd (en doorgaans omgezet in een andere vorm van energie, meestal
warmte). Zo is de absorptiecoëfficënt van glas voor zichtbaar licht laag, maar hoog
voor bepaalde uv‐stralen.

De transmissiecoëfficiënt geeft aan hoeveel straling er wordt doorgelaten. Bij glas is 
de transmissiecoëfficiënt hoog voor zichtbaar licht, maar laag voor belangrijke delen
van het UV‐licht.

De reflectiecoëfficiënt geeft aan welke fractie van het invallende licht gereflecteerd
wordt. Zo is de reflectiecoëfficient van glas voor zichtbaar licht laag, terwijl datzelfde
glas voor infrarood erg hoog is (glas gedraagt zich als een spiegel voor IR‐straling).De 
reflectiecoëfficiënt voor IR van aluminium is héél erg hoog, aluminium is een quasi 
perfect IR‐spiegel. Zilver reflecteert IR nog beter (metalen zijn doorgaans steeds 
goede reflectoren voor de meeste electromagnetische straling, dat wordt wel anders
voor hoogenergetische electromagnetische straling)

De emissiviteit is een speciaal geval, want die staat los van invallende straling. De 
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emissiviteit geeft aan in welke mate een materiaal goed energie kan uitstralen. Een
perfect zwart lichaam heeft een emissiviteit van 1, maar de meeste materialen zijn
lager. Veelal wordt, als we het over thermische straling hebben, uitgegaan van een
emissiviteit rond de 0,95, maar het kan een stuk lager indien we spreken over 
gepolijste materialen, en zeker metalen, die zeer lage emissiviteiten hebben. Een
lage emissiviteit in het IR‐gebied zou bijvoorbeeld voordelig kunnen zijn indien
gebouwen bij heldere winternachten (veel uitstraling naar de koude hemelkoepel). 
Probleem is dat zoiets niet eenvoudig te realiseren is op onzichtbare of esthetisch
verantwoorde manier.
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De schatting dat de meeste bouwmaterialen een emissiviteit hebben rond 0,95 klopt
wel redelijk. Dat is ook doorgaans de standaardwaarde die in IR‐camera’s wordt
toegepast. Let evenwel op: voor een aantal materialen klopt deze aanname niet. Dat
is bijvoorbeeld zeer het geval voor glanzende metalen, en in mindere mate ook voor
glanzende gepolijste natuurstenen. Metingen met een IR‐camera, met een standaard
emissiviteit van 0,95, kloppen daar niet noodzakelijk meer. Sterker nog, de 
meetresultaten worden dan tweemaal ‘vervalst’: niet alleen meet men minder eigen
straling, men meet bovendien ook behoorlijk wat gereflecteerde straling van de 
omgeving. 

Een goede leidraad voor het correct uitvoeren van IR‐metingen kan hier gedownload
worden: http://www.thermografie.ugent.be/wp‐
content/uploads/2015/12/Thermografie‐Handboek.pdf
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Dit huis‐tuin‐en‐keukenexperiment laat uiteraard niet toe om grote conclusies te
trekken inzake effecten in gebouwen. Het is louter bedoeld om het effect van 
reflectie, en verschillende reflectiecoëfficiënten, te illustreren, en hoe dit beïnvloed
wordt door het spectrum van de uitgewisselde straling.
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Bij bestraling met zonlicht (zichtbaar licht + IR‐straling) valt duidelijk op dat de kleur
van de verf ertoe doet. Een lichtgekleurde verf (wit) zorgt voor lagere zonnewinsten. 
Beste bescherming tegen oververhitting halen we nog steeds met een materiaal dat
goed reflecteert in zowel zichtbaar licht als IR‐straling. Met dergelijk gevelmateriaal
zouden de zonnewinsten in de koudere seizoenen dan weer erg tegenvallen,

Bij opwarming binnenshuis (waar er enkel stralingsuitwisseling is in het IR‐gebied) 
doet de aanwezigheid van een verf, of haar kleur, helemaal niet meer ter zake. Een
IR‐reflecterende verf (in dit experiment ‘vertegenwoordigd door Al‐folie), heeft
evenwel nog steeds een significante invloed op de warmteuitwisseling. 
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Het is daarom belangrijk om voor ogen te houden dat het hele stralingsverhaal
breder is dan louter IR‐straling. Een aanzienlijk deel (zoniet het belangrijkste deel) 
van het zonlicht bestaat uit zichtbaar licht, dat ook aanleiding geeft tot grote
warmte‐overdracht. Een ‘banaal’ gegeven als gevelkleur heeft een significante
invloed op zonnewinsten in de winter, maar ook oververhitting in de zomer. Donkere
gevels (op voorwaarde dat ze rechtstreeks door de zon worden beschenen) kunnen, 
door absorptie van zonlicht, tot 10 à 20°C warmer worden dan dezelfde gevel die wit 
geschilderd is. Het gevolg voor het binnenklimaat is vanzelfsprekend. Voor goed
geïsoleerde gebouwen speelt die verhitting vooral op het vlak van de 
buitenafwerking, en heeft ze weinig gevolg voor het binnenklimaat. Bij niet‐
geïsoleerde gebouwen is er natuurlijk wél een rechtstreeks gevolg voor het 
binnenklimaat: gebouwen met donkere gevels oververhitten sneller in de zomer, 
maar hebben ook betere zonnewinsten in koude seizoenen, 

Even terzijde: donkere gevelmaterialen zijn sterker blootgesteld aan thermische
schokken, hetgeen hun duurzaamheid potentieel negatief kan beïnvloeden, 
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Aluminiumfolie heeft een uiterst lage emissiviteit van 0,04 bij een golflengte van 10 
µm. Dat wil zeggen dat warme materialen (zoals voedsel), ingepakt in 
aluminiumfolie, nagenoeg geen warmte zullen verliezen door straling, en dus langer
warm blijven. In principe zou dit perfect toepasbaar kunnen zijn op gebouwen, maar 
daar zijn er evidente bezwaren…

We willen ook benadrukken dat het stralingsverhaal ook niet overroepen mag 
worden: zoals we verder zullen zien, is stralingsoverdracht weliswaar een belangrijke
factor, die tot uiting komt in de zogenaamde overgangscoëfficiënten (die aangeven in 
welke mate warmte wordt overgedragen tussen muur en lucht). Maar in combinatie
met een ‘wand’ (muur, raam, dak, …) worden deze overgangscoëfficiënten al een
stuk minder belangrijk, en dat meer naarmate de ‘wand’ dikker en/of beter
geïsoleerd wordt. In het voorbeeld van de ‘braadkip’ bestaat deze wand uit een
flinterdun stuk aluminium, daar zal het effect van de stralingsredctie een heel grote
rol spelen.L Maar het effect van het inwikkelen van (pakweg) het antwerpse stadhuis
in alumiiumfolie zal helemaal niet meer zo’n enorme impact hebben, aangezien de 
wanden daar zelf al erg substantieel zijn,
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Vanzelfsprekend is dit een heel globaal overzicht. Bij elk overdrachtsfenomeen is een
grote varieteit aan mogelijke interventies/oplossingen.
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Zie eender welk fysica‐/scheikundehandboek, bijvoorbeeld

https://buildingscience.com/files/adventures‐building‐science

Joseph Lstiburek

De dipoolstructuur van water zorgt voor een enorm grote aantrekkingskracht tussen
watermoleculen. Dat heeft een aantal gevolgen. De dipoolstructuur zorgt ervoor dat
ijs een groter volume dan water heeft, een uitzondering in de natuur. Tevens zorgt
deze voor een grote oppervlaktespanning (en daardoor grote verdampingswarmte) 
en sterke capillaire opzuiging in poreuze materialen.
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Let op de decimale punten en komma’s bij het maken van vergelijkingen. 

Sowieso is duidelijk dat water, vergeleken met andere vloeistoffen, erg grote
verdampingswarmte heeft. Enkel ammoniak komt in de buurt, en eigenlijk is dat om 
dezelfde reden: ammoniakmoleculen zijn ook elektrische dipolen, die een sterke
interactie met mekaar hebben (zij het wel minder als bij watermoleculen). De erg 
grote verdampingswarmte van water lijkt nu wat ‘nutteloze’ informatie, maar ze
heeft wel degelijk een potentieel grote impact of het energieverbruik in gebouwen. 

Bij de soortelijke warmte zien we een verrassend gelijkaardig resultaat: water heeft
een heel grote soortelijke warmte, vergeleken met beton of baksteen, zelfs indien we 
het uitdrukken als een soortelijke warmte per volume‐eenheid. Ook hier wordt dit
veroorzaakt door het sterke dipoolkarakter van watermoleculen.

Opvallend is dat de soortelijke warmte van lucht quasi verwaarloosbaar is ten 
opzichte van de soortelijke warmte van water of vaste stoffen. Dat zou erop kunnen
duiden dat luchtlekken in gebouwen niet echt veel warmteverlies kunnen
vertegenwoordigen. Dat is maar deels waar. Er is bij luchtlekke gebouwen wel
degelijk sprake van belangrijke volumes lucht die in of uit het gebouw kunnen raken, 
hetgeen uiteindelijk dan toch tot substantiële energieverliezen (of –winsten) kan
leiden. Bovendien is koude lucht die binnendringt een directe invloedsfactor op het 
thermische comfort dat mensen in gebouwen voelen.
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Een opmerking is wel dat de soortelijke warmte van lucht (net zoals die van vaste
stoffen) afhangt van het luchtvochtgehalte. Hoe vochtiger de lucht, hoe groter de 
soortelijke warmte. Dat verklaart waarom, indien de luchttemperatuur laag is, dat
men meer energie verliest aan de lucht naarmate die vochtiger is. Overigens geldt
dat ook voor heel droge lucht, maar daar is dit niet omwille van de soortelijke
warmte, maar wel omwille van de grotere verdamping van lichaamsvocht in droge
lucht, waarmee een warmte‐onttrekking aan het lichaam gepaard gaat. Het is 
duidelijk dat tussen die twee extremen een optimum voor de luchtvochtigheid
bestaat. Dit is overigens een comfortparameter, die in een andere opleiding
behandeld wordt.

Bron van de getallen: http://www.joostdevree.nl/index.shtml
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De relatieve luchtvochtigheid van lucht wordt gedefineerd als de verhouding tussen
de werkelijke hoeveelheid vocht in de lucht, ten opzichte van de maximale 
hoeveelheid vocht die die lucht zou kunnen bevatten. Het wordt uitgedrukt als een
percentage. Een relatieve luchtvochtigheid van 100% wil dus zeggen dat de lucht
compleet verzadigd is, er kan geen damp meer bij.

Een normale comfortabele luchtvochtigheid situeert zich rond de 50%.

In gebouwen zien we mogelijkerwijs grote luchtvochtigheidsfluctuaties, afhankelijk
van de ruimte. Gekend is het fenomeen van de hoge luchtvochtigheden in kelders in 
de zomer: warme buitenlucht komt in de kelderruimte, koelt er af en krijgt dus een
hogere relatieve luchtvochtigheid (de totale hoeveelheid vocht in de lucht verandert
niet, maar koudere lucht kan nu eenmaal minder vocht bevatten, waardoor de 
relatieve luchtvochtigheid toeneemt). Condensatie behoort dan tot de 
mogelijkheden, evenals schimmelvorming. In de winter zien we het omgekeerde: 
koude winterlucht komt in het gebouw, warmt er op en krijgt dus een heel lage
relatieve luchtvochtigheid. Bij buitentemperaturen 5 à 10° onder 0°C is een relatieve
luchtvochtigheid rond 25% geen uitzondering (en is eigenlijk best onaangenaam, en
bovendien potentieel schadelijk voor organische materialen zoals hout).

Je zou enigszins kunnen stellen dat koude oppervlakken, zoals enkele beglazing, een
positieve invloed kunnen hebben op vochtige lucht, omdat ze die lucht drogen. Het 
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moge duidelijk zijn dat het nooit de bedoeling kan zijn om enkele beglazing te
installeren om de luchtvochtigheid onder controle te houden.
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Aan de hand van dit diagramma kan bepaald worden welke de relatieve
luchtvochtigheid van lucht is, bij afkoeling of opwarming, indien men de initiële
toestand kent. Opwarming of afkoeling wijzigt de totale hoeveelheid vocht in de 
lucht niet, maar wél de relatieve luchtvochtigheid. Oranje horizontale lijn
(horizontaal, omdat de absolute hoeveelheid vocht niet wijzigt), waarbij we in dit
voorbeeld afkoelen van 20°C naar 12°C. Bij 12°C wordt de relatieve luchtvochtigheid
100%. De temperatuur tot waar men moet afkoelen om 100% RV te krijgen, noemt
men het ‘dauwpunt’.

Koelt men nog meer af, dan moet de lucht waterdamp ‘afgeven’, want de lucht kan
dat exces waterdamp niet bevatten. Dat ‘afgeven’ van waterdamp gebeurt onder de 
vorm van condensatie. Hoe meer men afkoelt, hoe meer er zal condenseren. 

Als het ganse luchtvolume eerder gelijkmatig afkoelt (er zijn dus geen veel koudere
delen of oppervlakken), dan kan die condensatie zich als mist manifesteren: 
micropscopisch kleine waterdruppeltjes die in de lucht zweven.

Meestal (zéker in gebouwen) is de temperatuursverdeling nooit homogeen over de 
ganse ruimte en de omringende oppervlakken. Er zal zich bij afkoeling in gebouwen
dus doorgaans geen mist vormen, maar er zullen druppeltjes ontstaan op de koudste
oppervlakken rondom de ruimte,, typisch op enkele beglazing, koudebruggen, ….
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In het vorige deel werden een aantal fysische principes van vocht, lucht en
warmtegeleiding besproken. Ze zijn evenwel niet rechtstreeks toepasbaar op 
gebouwen, aangezien daar de interactie met bouwmaterialen (in het bijzonder
poreuze bouwmaterialen) van belang wordt. In dit deel spreken we daarom over 
transportfenomenen in poreuze materialen.

We spreken typisch over HAM‐overdrachten = overdracht van Heat, Air, Moisture. In 
poreuze materialen (zoals de meeste materialen waaruit de schil van gebouwen is 
opgebouwd) komen deze overdrachten samen voor,
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HAM = Heat, Air, Moisture
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De term ‘capillairen’ slaat op het gegeven dat vooral deze poriën verantwoordelijk
zijn voor de capillaire wateropname van water.

Gesloten poriën vinden we in bepaalde isolatiematerialen, zoals PUR.

In steenachtige materialen gaat het eerder om open poriën.
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De poriëngrootteverdeling zal capillaire eigenschappen bepalen (snelheid van 
opname, en totale hoeveelhjeid opgenmen water), maar tevens aspecten zoals
droogsnelheid, weerstand tegen vorstinwerking, weerstand tegen zoutinwerking, …. 
In samengestelde materialen (metselwerk) zal de poriëngrootteverdeling in 
belangrijke mate bepalen waar vocht zich zal ophouden, hetzij in baksteen, hetzij in 
mortel, hetzij in pleisters, …)
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Poriëngrootteverdelingen op logaritmische schaal. Bij baksteen valt de dominantie
van de poriën rond 1 µm op. Bij de natuurstenen v allen de dubbele pieken
op, in het gebied van de groffe poriën en in het gebied van de fijne poriën. Bij de 
kalkzandsteen (analoog aan mortels) valt het grote aandeel van fijne poriën op: die 
zullen er toe leiden dat in de praktijk vocht in een metselwerk sterker zal voorkomen
in mortels dan in de stenen.
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De aanwezigheid van (open) poriën kan aanleiding geven tot transport van water en
damp, maar een hoge porositeit is géén garantie voor een groot transport van vocht, 
en analoog geldt dit ook voor een lage porositeit: ook lage porositeiten kunnen toch
relatief hoge vochttransporten met zich meebrengen. Alles hangt van van de 
structuur en de verdeling van de poriëngroottes.
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https://www.dit.ie/media/built/documents/architecture/publications/hs‐technical‐
paper‐15.pdf
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Dit is voer voor experten (fundamenteel onderzoek) en eventueel studiebureaus. 
Voor architecten is het minder van belang, we geven dit daarom enkel ter informatie
mee.
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Warmtegeleiding is mogelijk in compacte, homogene, niet‐poreuze materialen (zoals
glas of metalen). In dergelijke materialen gaat warmte‐transport door geleiding zelfs
erg goed. Van zodra er (open) poriën verschijnen, worden transportfenomenen plots 
een stuk ingewikkelder. 

Een materiaal met poriën laat andere types transport toe: water, waterdamp, lucht
en warmte. Die zijn allemaal aan mekaar gekoppeld, dus het transport in een poreus
medium karakteriseren of modelliseren is géén eenvoudige zaak. 
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Het fenomeen van hydrofobiciteit en hydrofilie hangt nauw samen met de 
oppervlaktespanning van materialen en het water. Die oppervlaktespanning
vertegenwoordigt een energie, die naar omlaag gaat indien water (met een hoge
oppervlaktespanning) de poriën van een vast materiaal (ook met een hoge
oppervlaktespanning) benat. Indien dat vast materiaal op een of andere manier een
lage oppervlaktespanning krijgt, zal de neiging van het vaste materiaal om water op 
te zuigen aanzienlijk verminderen of zelfs stoppen.
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Capillaire absorptie kan, afhankelijk van de poriënstructuur, snel of traag gaan. Maar 
het gaat sowieso wel om een grote kracht. In baksteen kan men verwachten dat
vocht zo’n 10 à 15 meter hoog opgezogen kan worden, alvorens de gravitatie té sterk
wordt, en de capillaire opstijging niet verder doorgaat. Capillaire absorptie is daarom
hét grote mechanisme waardoor (overmaten aan) vocht in bouwmaterialen
terechtkomt, zonder evenwel daarbij uit het oog te verliezen dat andere fenomenen
erg belangrijk kunnen zijn (in casu hygroscopiciteit en condensatie).
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Verschillen in poriënstructuur en porositeit leiden tot inhomogene vochtverdelingen
in constructies, hetgeen tenslotte ook tot heterogene verweringspatronen leidt, zelfs
binnen eenzelfde materiaal, zoals hierboven bij de gevelbepleisteringen zichtbaar is.
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Anders gezegd: de dampdiffusieweerstand µ van een materiaal geeft aan hoeveel
keer de dampdiffusieweerstand van dit materiaal groter is dan de 
dampdiffusieweerstand van lucht met dezelfde dikte.
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Bij verven zal de dampdoorlaatbaarheid het drogingsvermogen bepalen. Bij andere
materialen (zoals baksteen) gebeurt er bij droging zowel een capillaire verplaatsing
als dampdiffusie, dus de µ‐waarden van baksteen kunnen niet zomaar direct aan het 
drogingsvermogen van een muur gekoppeld worden, alhoewel ze natuurlijk wel een
verband kennen.

Zoals verwacht presteren kalkverven een stuk beter dan acrylverven, die op hun
beurt toch nog een stuk beter zijn dan olieverven. Een algemene (rudimentaire) 
classificatie voor waterdampdoorlaatbaarheid is:

Beste dampdoorlaatbaarheid: kalkverf, silicaatverf, siloxaanverf

Middenmoot: acrylverven

Slecht: epoxy, PUR of olieverven

We benadrukken dat het niet steeds noodzakelijk is om een goede
waterdampdoorlaatbaarheid voor verven te hebben, maar algemeen gesproken is 
een gevelverf toch best zo dampopen mogelijk. We benadrukken eveneens dat dit
van de ondergrond afhangt: een dampopen gevelverf op een dampdichte
cementering is weinig zinvol: de dampopenheid zal hierdoor uiteraard niet
verbeteren. Indien relatief dampdichte gevels geverfd moeten worden, kan men 
beter de voorkeur geven aan verven die duurzamer zijn op die cementering, omdat
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dampopenheid als belangrijkste eigenschap in zo’n geval weinig meerwaarde biedt.

We willen erop wijzen dat het herhaaldelijk overschilderen van oudere schilderlagen
zelfs al is het steeds met dezelfde verfsoort, de dampdiffusie steeds wat naar omlaag
halt. De laagdikte neemt immers steeds toe bij herschilderen, waardoor de µd‐
waarde natuurlijk steeds toeneemt. Zo kan het gebeuren dat een redelijke acrylverf, 
bij herhaaldelijk overschildering, toch niet meer zo goed is. 

Eenzelfde redenering kan men trouwens maken bij kalkverven, waar herhaaldelijk
overschilderen steeds weer de dampdiffusie naar omlaag haalt. Nochtans kan men 
verwachten dat de remming op de droging van de ondergrond daardoor niet
noodzakelijk dramatisch zal dalen. Kalkverven zijn immer poreuze capillaire media, 
die vochttransport niet enkel mogelijk maken door damptransport, maar ook door 
capillair transport. Vocht in het metselwerk onder de verflaag kan daarom toch nog 
capillair aan de oppervlakte geraken, hetgeen nog steeds een vlotte droging mogelijk
maakt. Het dient evenwel experimenteel nagegaan worden in welke mate dit
process efficient blijft bij meerdere overschilderingen.

Dampdichte verfsystemen kunnen op termijn ernstige schade aan de ondergrond
aanrichten.

De ‘cementbepleistering’ staat tussen haakjes, omdat er nogal wat onduidelijkheid is 
over ‘oude’ cemenbepleisteringen’. Vaak werden ‘hydrofuges’ (in een andere
betekenis als tegenwoordig) toegevoegd, die de bepleistering nog een stuk
compacter en dampremmender maakten.
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De lage dampdoorlaatbaarheid van cementeringen wordt nog benadrukt doordat
cementeringen vaak doorploegd worden door krimpscheuren en daardoor
doorlatender worden voor regen, zonder dat dat vocht nadien eenvoudig kan
verdampen. De aanwezigheid van cementeringen is vaak een contra‐indicatie voor
bijvoorbeeld toepassing van binnenisolatie…
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Toevoeging van bitumenemulsies om mortels waterdichter te maken is een praktijk
die al uit het begin van de 20e eeuw dateert, maar die de toenmalige cementeringen
nog een stuk dichter maakte. Een systematische studie zou nuttig zijn om de 
uiteenlopende dampdiffusie‐eigenschappen beter in kaart te brengen… de gegevens
ontbreken alsnog, hetgeen het ons ook erg moeilijk maakt om hierover berekeningen
of simulaties te maken.
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De aanwezigheid van gevelbetegeling of zelfs geglazuurde baksteen is ook vaak een
contra‐indicatie voor bijvoorbeeld toepassing van binnenisolatie… optimaal
damptransport naar binnen toe moet mogelijk blijven, aangezien er via de 
buitenkant nauwelijks drogingsmogelijkheden zijn. 

Ook in onbeschermde gebouwen met dergelijke geveltypes, raden we doorgaans af
om binnenisolatie toe te passen.
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Die hygroscopische vochtopname is een proces waar enige vertraging opzit. Bij
verhoging van de RV zal het materiaal vocht beginnen opnemen. De snelheid
daarvan is afhankelijk van de scheikundige samenstelling van het materiaal, maar 
evenzeer van de microstructuur: is er voldoende ‘weg’ om de waterdamp tot overal
in het materiaal te brengen? Ook omgekeerd zien we, als de Rv weer daalt, dat de 
hygroscopische vochtopname daalt, weerom met een ‘vertraging’. Ook de snelheid
hiervan hangt af van de scheikundige samenstelling en de microstructuur van het 
materiaal.

Hoe groter de stalen, hoe langer het dus duurt voor een evenwicht is bereikt. In 
gebouwen verwachten we dat zo’n evenwicht nooit bereikt kan worden. De periode
van RV‐fluctuaties is daar immers in de orde van een dag, een termijn waarop de 
grote hoeveelheden materiaal niet de gelegenheid krijgen om in evenwicht te
geraken.  
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Schommelingen in de relatieve luchtvochtigheid interageren fel met hout, en in het 
algemeen met (doorgaans erg hygroscopische) organische materialen (hout, textiel, 
papier). Het beheersen van die schommelingen door ventilatie en klimatisatie (in 
combinatie met reductie van energie‐consumptie) kan een noodzakelijke
voorwaarde zijn voor het behoud van erfgoed. 

De pieken van extreme droogte in de winter kennen hun tegenhangers in de zomer
onder de vorm van pieken van hoge luchtvochtigheid, die potentieel even schadelijk
zijn voor die materialen.

Zouten in metselwerk, bekend om hun vaak hygroscopische karakter, worden hier 
niet besproken, maar wel in een volgend deel. Het gaat hier immers niet om een
materiaaleigenschap, maar eerder om een pathologie. Eentje die evenwel, in 
combinatie met klimatisatie, geminimaliseerd kan worden, maar evengoed, door
natuurlijke schommelingen in luchtvochtigheid, of door een verkeerde klimatisatie
van de ruimte, erg pathologisch kan worden.
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De kennis van de eigenschappen van materialen, in het bijzonder poreuze
materialen, is een noodzakelijke voorwaarde om energie‐uitwisseling tussen een
gebouw en zijn omgeving te leren kennen. Maar het is niet voldoende: een gebouw
is een meerdimensionale assemblage van elementen (typisch vlakke elementen zoals
muren, ramen, dakvlakken, vloeren, ….), waarbij elk element op zijn beurt vaak een
assemblage is van meerdere materialen met heel diverse eigenschappen. Hoe zo’n
‘wand’ (in de meest brede zin van het woord) energie, vocht en lucht doorgeeft, 
wordt nu geïllustreerd.
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Een caleidoscoop aan energietransport en –overdrachten. Een ingewikkelde situatie, 
maar die laat ook toe om een ganse batterij interventies in stelling te brengen om 
deze overdrachten de beheersen.
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Dit zijn benaderende gemiddelde waardes (dus dat verklaart waarom alle
optellingen niet helemaal kloppen). De stralingsovergangscoëfficiënt gaat uit van een
emissiviteit van 0,95 voor alle voorwerpen. De convectieve overgangscoëfficiënt gaat
ook uit van een aantal veronderstellingen, die binnenshuis wel redelijk kloppen, 
maar niet steeds overal (plaatsen met hogere luchtsnelheden bijvoorbeeld). 

Voor speciale gevallen worden andere waarden gehanteerd, bijvoorbeeld 2 W/m²K 
indien er meubels of grote voorwerpen voor de muur staan.

De buitenwaarden verschillen danig van de binnenwaarden. Dat wordt vooral
veroorzaakt door de erg wisselende omstandigheden buiten: windstil versus wind, 
open hemel, gesloten hemel.

Deze waarden worden soms beschouwd als een ‘geleidbaarheid’ van een laminair
luchtlaagje op de binnen‐ en buitenkant van een wand. Maar dat beeld klopt dus
niet: het suggereert immers dat die warmte‐overgang een geleidingsfenomeen is. In 
werkelijkheid is de overgangscoëfficiëjnt een erg vereenvoudigde coefficient, waar
talloze parameters in vervat zitten. De hierboven vermelde rekenwaarden zijn
gemiddeldes, zeer brede gemiddeldes, een ‘samenvatting’ van een waaier aan
fysische verschijnselen,
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Open hemels staan bekend om hun afkoelende effect. Auto’s vriezen doorgaans
eerst aan op de oppervlakken met ‘zicht’ op de vrije hemel: delen van wagens
gericht naar een huizenrij zullen veel minder snel aanvriezen, omdat ze langs daar
minder stralingswarmte verliezen.  We kennen dit ook, doordat de ‘behoefte’ om een
muts te dragen bij een koude open hemel, groter is dan bij een bewolkte
winterhemel. Dauw zal in de late zomer en het najaar eerst voorkomen op de grond
of (geïsoleerde) platte daken, en dan pas op andere oppervlakken. Uit ervaring
weten we dat ‘s nachts, bij open hemel, we meer warmte verliezen, dan bij een
bewolkte hemel als de temperatuur dezelfde is. Intuïtief kennen we dat fenomeen
ook binnenshuis, ‘s winters, indien er een open hemel is. Het gebouw koelt dan ook
sneller af.

Misschien toch belangrijk om hierbij dan ook aan te geven dat zonwering niet alleen
nuttig is overdag in de zomer, maar ook ‘s nachts in de winter. Gesloten luiken, 
inclusief ‘gewone’ oude luiken, die allesbehalve luchtdicht zijn, en derhalve geen
noemenswaardige warmteweerstand vertonen, zullen toch een significant effect 
hebben indien we ze tijdens winternachten sluiten. Het wegnemen van het ‘zicht’ op 
de koude winterhemel staat deels een snelle afkoeling van het raam in de weg.

Bij een bewolkte winternachthemel speelt dit veel minder, de reductive van 
stralingsverliezen valt daar voor een belangrijk deel weg. Toch heft het dichtdoen van 
luiken daar evenwel nog steeds een nut, omdat het luchtstromen langs de ramen 
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deels kan blijven tegenhouden (maar indien de luiken niet luchtdicht zijn, wat 
meestal zo is, blijft dit effect beperkt).
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In de formule voor de R‐waarde vinden we dus de omgekeerden van de warmte‐
overgangscoëfficiënten terug. Uit de formule is duidelijk dat deze steeds minder en
minder een rol spelen in de R‐ (en U‐)waarden, naarmate het aantal al dan niet
isolerende) tussenlagen groter wordt. Voor dunne elementen kan ingrijpen (mocht
dat mogelijk zijn) op de overgangscoëfficiënten een nuttige zaak zijn. Naarmate de 
wand dikker en/of beter geïsoleerd wordt, zal de invloed hiervan afnemen.

Dat houdt ook in dat het ‘spelen’ met de overgangscoëfficiënten (bijvoorbeeld door 
te trachten om convectieve of stralingsoverdrachten te beïnvloeden) minder en
minder nuttig wordt naarmate het betrokken schildeel dikker wordt. Bij enkele
beglazing bijvoorbeeld (een erg dun schildeel) zal een ingreep op 
stralingsuitwisseling een best significant deel uit kunnen maken. Bij een metselwerk
muur kan dit al een stuk minder zijn. Bij geïsoleerde muren doet het er weerom heel 
wat minder (tot bijna niet meer) toe.

Enkel als we de warmteovergangscoëfficiënten naar erg kleine waarden zouden
kunnen doen zakken (hoe je dat doet, dat is wat anders… het blijft doorgaans erg 
theoretisch), gaan ze een significante rol blijven spelen, zelfs bij dikkere en
geïsoleerde wanden.
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Voorbeeld afkomstig van 
http://www.energiebewustontwerpen.be/artikel/1025/methode‐van‐glaser/

De gestippelde rode lijn geeft de gradient in de partiële dampdruk aan. De blauwe
volle lijn geeft de verzadigingsdruk aan. Duidelijk is dat op bepaalde plaatsen die 
verzadigingsdruk lager is dan de partiële dampdruk, en dat is fysisch onmogelijk. 
Hetgeen er dan gebeurt is dat de gradient in dampdruk niet volgens een rechte lijn
op de grafiek verloppt, maar wel volgens een geknikte lijn. Deze knik zal optreden
aan de koude kant van de thermishe isolatie, alwaar condensatie zal optreden.

Een ander voorbeeld (met berekening van hoeveelheden condens én fluctuatie per 
maand): 
http://www.bouwwijs.be/sites/default/files/downloads/Hygrothermie%20vocht.pdf
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Stationaire regimes komen nagenoeg niet voor, om de simpele reden dat de 
fluctuaties binnen en buiten (in temperatuur en vocht) sneller gebeueren dan dat er 
een evenwicht kan bereikt worden in de vaste materialen die de buitenschil van een
gebouw uitmaken. Gewoon al het gegeven dat gedurende enkele uren de zon op een
gevel schijnt, die vervolgens in de schaduw komt te liggen, is voldoende om een
stationair regime teniet te doen. Berekeningen volgens een stationair regime geven
dus een interessante benadering en inzichten, maar geven niet noodzakelijk, de 
werkelijkheid aan. 

Evenzeer is het zo dat een gebouw doorgaans relatief weinig eendimensionale
trandportfenomenen kent. Aan elke hoek, aan elke overgang tussen bouwmaterialen
(steen – hout, steen‐andere steensoort, steen – metaal, hout‐glas, …) is het tranport
niet meer eendimensionaal. Het is niet gezegd dat dit een heel grote invloed heeft
op de transportfenomenen, maar het kan zeker wel. Als we denken aan complexe 
geometrieën, grote diversiteiten aan bouwmaterialen en slanke constructies, zoals
bijvoorbeeld in recenter erfgoed, dan kan dit van groot belang worden. 

Tevens is het zo dat de gebruikelijke HAM‐berekeningen de verschillende grootheden
als ‘parralel’ beschouwt. Lucht, damp, vocht en warmte verplaatsen zich wel tegelijk, 
maar als parallele media. Nochtans is het best mogelijk dat ze mekaar erg 
beïnvloeden. Wat met de geproduceerde warmte bij het condenseren van damp. 
Wat met capîllaire condensatie, die damptransport belemmert? Capillair
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watertransport in poreuze media betekent ook warmtetransport (meegevoerd met 
het water, wat toch een grote warmte‐inhoud heeft),
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Dergelijke berekening met bouwknopen en koudebruggen, inclusief onzekerheden
over de materiaalparameters? …
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Betreffende het tweede punt: voor erfgoed is de situatie toch wat anders. Het is 
moeilijk om uiteindelijk uit te gaan van een bepaald vooropgesteld doel, om de 
eenvoudige reden dat er niet alle vrijheid is om interventies uit te voeren. De manier
van werken is bij erfgoed dan ook vooral om naar zoveel mogelijk verbetering te
streven, weliswaar nog steeds rekening houdend met (zelfs uitgaand van) de 
specifieke blootstelling van een gebouw.
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In een stationair regime (constante buitenomstandigheden, constant 
binnenomstandigheden) zal de thermische inertie van een gebouw geen rol spelen. 

De thermische inertie (gekoppeld aan de soortelijke warmte van de bouwmaterialen, 
én de warmtegeleidingseigenschappen van de materialen) zal evenwel een belangrijk
rol spelen in het vertragen van thermische processen. Hoe hoger de soortelijke
warmte van materialen, hoe langer het zal duren alvorens een nieuw evenwicht
bereikt wordt: de opwekte warmstromen dienen eerst het materiaal op te warmen
alvorens de warmte verder in het materiaal kan stromen. Hoe hoger de soortelijke
warmte, hoe meer energie benodigd om die temperatuurswijziging te
bewerkstelligen, en hoe langer het dus duurt alvorens een evenwicht bereikt wordt.

Dat wordt schematisch weergegeven in de diagramma’s onderaan. We zien een
doorsnede van een muur, waar aan beide zijden dezelfde temperatuur heerst (de 
zwarte lijn geeft het temperatuursverloop weer – figuur links). Als we de 
binnentemperatuur ti verhogen (tweede figuur), dan zal dit onmiddelijk voelbaar zijn
aan het binnenoppervlak van de muur (de oppervlaktetemperatuur zal in 
werkelijkheid niet onmiddellijk naar ti stijgen, dit is een vereenvoudiging). Vanaf dat
moment zal een warmtestroom ontstaan, die de muur zal opwarmen, en dat gebeurt
trager naarmate we dieper in de muur kijken (de toegevoerde warmte zal in eerste
instantie ‘aangewend worden’ om het materiaal zelf op te warmen). Er zal een sort 
van ‘exponentieel’ dalend temperatuurverloop naar buiten toe ontstaan (3e figuur), 
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hetgeen (in theorie) na oneindige tijd wordt omgezet in het linaire verloop (rechter
figuur) wat we kennen uit het stationaire regime zoals we die allemaal kennen uit
onze cursussen bouwfysica. Maar in de praktijk treedt zo’n verloop eigenlijk nooit
op, en hebben we hier enkel een benadering van, 
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Het is niet zo dat een lage thermische inertie een nadeel is! In zo’n gevallen is een
vraaggestuurde verwarming (enkel verwarming indien het nodig is) gemakkelijker
realiseerbaar: kort na het opzetten van de verwarming bekomt men reeds een
comfortabeler temperatuur. Een extreme vorbeeld hiervan zou een gebouw zijn, 
enkel opgebouwd uit isolatiematerialen. Het plaatsen van een warmtebron in zo’n
gebouw (zoals bvb als er een kat in gaat wonen) zorgt voor een snelle opwarming, en
een lage energiekost.

Is er evenwel een probleem, en werkt de verwarmingstinstallatie niet meer goed, 
dan zal er in dergelijke gebouwen ook een zeer snelle afkoeling plaatsvinden. Terwijl
dit in gebouwen met een hoge thermische inertie de warmte lang behouden zal
blijven.

Eigenlijk is het best moeilijk om te stellen wat nu het voordeligst is: een gebouw met 
hoge, versus een gebouw met lage thermische inertie. Beide hebben hun specifieke
voor‐ en nadelen. 

Het voorbeeld van oververhitting door strijkijzers of veel feestjes dient natuurlijk ook
opgevangen te worden door een betere ventilatie, die bijvoorbeeld vraaggestuurd is.
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In een stationair regime (constante buitenomstandigheden, constant 
binnenomstandigheden) zal de thermische inertie van een gebouw geen rol spelen. 
De thermische inertie (gekoppeld aan de soortelijke warmte van de bouwmaterialen) 
zal evenwel een belangrijk rol spelen in het vertragen van thermische processen. Hoe 
hoger de soortelijke warmte van materialen, hoe langer het zal duren alvorens een
nieuw evenwicht bereikt wordt. De opwekte warmstromen dienen eerst het 
materiaal op te warmen alvorens de warmte verder in het materiaal kan stromen. 
Hoe hoger de soortelijke warmte, hoe meer energie benodigd om die 
temperatuurswijziging te bewerkstelligen, en hoe langer het dus duurt alvorens een
evenwicht bereikt wordt.
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Er wordt een vergelijking gemaakt met toepassing van binnenisolatie versus (een
even ‘grote’) buitenisolatie. In dit geval zal de toepassing van buitenisolatie de 
thermische massa van al het metselwerk met een factor 3 laten toenemen (volume 
van alle muren ten opzichte van enkel de binnenmuren). Het warmteverlies blijft
hetzelfde, aangezien de isolatiewaarde voor beide gevallen hetzelfde is. 

Let wel: het is een zeer eenvoudige benadering, waarbij ervan wordt uitgegaan

• dat alle thermische inertie louter in het metselwerk zit, wat natuurlijk niet
helemaal het geval is. 

• Ook wordt ervan uitgegaan dat de binnenlucht temperatuur onmiddellijk de 
temperatuur van het metselwerk aanneemt, wat in werkelijk ook niet zo is (het 
ligt niet heel ver van de werkelijkheid, aangezien de soortelijke warmte van lucht
veel veel lager is dan die van metselwerk). 

• Bovendien gaan we er ook van uit dat het buitenmetselwerk, bi toepassing van 
binnenisolatie, complet wordt ‘afgesneden’ van het binnenklimaat van het 
gebouw, wat ook niet helemaal waar is.

We merken wel op dat het verhaal niet meer zo uitgesproken is van zodra we uitgaan
van een scenario waarbij wordt gekozen voor ofwel binnenisolatie (en dus verlies van 
thermische inertie) versus het geval waarbij we helemaal niet isoleren (dus behoud
van de thermische inertie, maar wel grotere warmteverliezen doorheen de gevels).
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Wat we met dit voorbeeld wel kunnen aantonen is dat het toepassen van een
binnenisolatie, indien bvb de verwarming binnen wordt uitgezet, zal resulteren in 
een afkoelingssnelheid die in de orde van het dubbele is, vergeleken met het geval
met buitenisolatie.  Een gelijkaardig besluit kunnen we ook trekken in verband met 
opwarming tijdens de zomer, voor toepassing van binnenisolatie versus 
buitenisolatie.

Opgelet: die besluiten zijn niet meer te trekken indien andere situaties worden
bekeken. Neem bijvoorbeeld een ongeïsoleerd gebouw, waar op een bepaald
moment binnenisolatie wordt toegepast. Het is zeker niet noodzakelijk zo dat het 
gebouw, na de toepassing van de binnenisolatie, snaller zal opwarmen in de zomer! 
Inderdaad, het gebouw verlist wel aan thermische inertie, maar aan de andere kant
zal de isolatie er ook voor zorgen dat de warmtestromen naar binnen toe 
gereduceerd worden. 
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Het verhogen van de thermische inertie van een gebouw kan nuttig zijn voor het 
verhogen van het zomercomfort, maar heeft een indirecte invloed op het 
energieverbruik van een gebouw (opslag van warmte opgevangen tijdens de dag 
door zonnewinsten, in de winter – ‘opslag’ van koelte tijdens de nacht door 
nachtkoeling tijdens de zomer).

PCM biedt daarvoor een oplossing, voorzover het een belangrijke meerwaarde kan
bieden ten opzichte van de reeds bestaande thermische inertie. Bijvoorbeeld: indien
er binnenisolatie werd geplaatst, of als binnenafwerking in een zolderruimte. PCM’s 
toepassen op reeds massieven mure, heft weinig zin. Op de grafiek zien we dat een
PCM een warmteopslagcapaceit heeft die twee à drie keer hoger is dan die van 
metselwerk of beton. Aan de andere kant: zo’n PCM wordt (als plaat of in pleister) 
toegepast in een dikte van enkele cm, waarbij muren enkele tientallen cm dik zijn. 
Dus op het einde van de rit heeft een (bvb) 30 cm dike baksteemetselwerkmuur nog 
steeds veel meer inertie dan enkele cm PCM. Hun toepassing beperkt zich dan ook
bij gebouwen of ruimtes waar er weinig thermische inertie is :gebouwen met 
binnenisolatie, ‘lichte’ constructies (houten constructies, bvb zolderruimtes?)

Buitenlandse studies wijzen op winsten van 3 à 5°C op het zomercomfort. 

Referentie: F. de Barquin, G. Flamant, Pleister voor een zachte klimaatregeling, 
WTCB‐contact 27 (2‐2010).
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Vooral bij interbellum‐architectuur en na‐oorlogse architectuur gaat de koudebrug‐
en bouwknopenproblematiek een belangrijke rol beginnen spelen: slankere
constructies, ingewikkelder volumewerking van de gebouwen en veelvuldig gebruik
van beton zullen koudebruggen benadrukken.
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Koudebruggen zijn eigen aan het gebouw, maar kunnen soms, door 
onoordeelkundige energie‐optimaliserende ingrepen, benadrukt worden (lees: de 
pathologie wordt erger) of zelfs gecreëerd worden (typisch voorbeeld is niet goed
ontworpen binnenisolatie).

14/11/2018

86



14/11/2018

87



Thermografisch beeld (herhaling van eerdere slide) die zowel een geometrische
koudebrug in de hoek, als een structurele koudenrug (latei boven het raam) toont.
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Geometrische koudebruggen vertonen vaak het zeer karakteristieke uitzicht van 
hyperbolische afgrenzingen tussen zones met en zonder parthologie. Die pathologie
kan zich bijvoorbeeld uiten door schimmelvorming of oppervlaktecondensatie.
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De temperatuursfactor van een bepaald punt wordt gedefineerd als de verhouding
van het verchil van de temperatuur van dat punt met de buitentemperatuur, ten 
opzichte van het verschil tussen de binnen‐ en buitentemperatuur. Die 
temperatuursfactor dient hoger te zijn dan 0,7
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Voorbeeld van de mapping van de temperatuursfactor, bij een gebouw met 
binnenislatie, met retourisolatie over de vloer. In de hoek tusen vloer en twee
buitenmuren zien we dat lokaal de temperatuursfactor onder de 0,7 duikt, wat
potentieel problematisch is,
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