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NDT = niet‐destructief

MDT = matig‐destructief
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Welke punten van het ‘paradigma’ van passiefgebouwen zijn van belang voor het 
erfgoed?

Goed nagaan wat er wel/niet nuttig / toepasbaar is (luchtdichtheidsideaal misschien 
niet altijd >< zonweringen kunnen iets opleveren en werden vroeger al vaak 
geïntegreerd)
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http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/insulating‐old‐brick‐
buildings

Binnenisolatie die vorstschade veroorzaakt
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Eigenlijk is dat laatste ook de duidelijk boodschap van de nieuwe norm!
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Omwille van bovenstaande is het dus essentieel een goede diagnose te maken opdat 
de bestaande prestatie van de gebouwen goed in kaart gebracht en gekend is!
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Eigenlijk is dat deels de vertaling van hetgeen ook op EU‐niveau beslist is en in een 
norm werd gegoten.

Ook Europa zag deze moeilijkheid in en dus heeft men ingezet op een Europese norm 

Niet via verplichtende getallen / niveaus / streefcijfers die men moet behalen

Wel de aanpak per project

Zet niet meer in op concrete prestaties en/ of oplossingen, maar wel op 
ondersteunende methodologieën
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In de inleiding niet op ingegaan, maar toch even overlopen

(evaluatie van maatregelen op volgende slide)

Belangrijk:

• Mogelijkheid om geen ingrepen te doen indien niet nodig

• Opties open houden

• Via een visueel schema de knelpunten en voordelen zichtbaar maken

• Verschillende aspecten (breder dan enkel energie) meenemen in de evaluatie

• Werken via ingrepen‐pakketten (eerder dan aparte oplossingen)  linken tussen 
elkaar (cfr guidance wheel)

16‐11‐18

15



Eigenlijk hier nog aparte ingrepen  evalueren via kleurenscema’s die het risico van 
de ingreep duiden.

Daarna dienen deze aparte ingrepen gecombineerd te worden tot renovatie‐
/restauratieSCENARIO’s / ‐paketten

Eens dit gedaan is, zal elk van deze pakketten opnieuw geëvalueerd worden zodanig 
een onverenigbare aparte maatregelen te vermijden.
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De norm geeft duidelijk aan dat niet alleen de technische maatregelen belangrijk zjin, 
maar ook het TEAM dat samen zal werken. Dit team dient sowieso multidisciplinair te 
zijn en zal i.f.v. de grootte, de omvang en het prestige van het te onderzoeken en 
retsaureren erfgoedgebouw in grootte aangepast worden.
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Dit deel van de presentatie is inhoudelijk ook (deels) gebaseerd op de norm EN16883
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In de huidige opleiding zal vooral ingegaan worden op de eerste 3 fasen.
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Eigenlijk een eerste stap nog voor we echt op de analyses en studies ingaan

Dit is duidelijk gelinkt met deel 6 en kleine delen van 7 (7.2 + 7.4 beschrijving van 
gebouw, erfgoedstatus, het gebruik van het gebouw) van de EN‐norm
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Net zoals bij wegwerkzaamheden moet worden vermeden dat "het werk twee keer 
moet worden gedaan”. Bij het uitvoeren van uitgebreide restauratiewerkzaamheden 
is het daarom best dat men onmiddellijk ook energetische en comfortingrepen 
meeneemt. 

Het eerste overleg met de projectdrager is daarbij essentieel om de ambities scherp 
te stellen, zijn/haar wensen te capteren en een idee te krijgen van het toekomstige 
gebruik (hetgeen de keuzes sterk kan beïnvloeden)
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Sub‐ruimten zoals reeds aangehaald in de 3e presentatiemodule van deze opleiding
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Deze dia toont aan dat een gebouw moet worden ingedeeld in verschillende 
gebruiksentiteiten  Verschillende oplossingen voor elke entiteit en dus ook apart 
te evalueren mbt de (energie‐)ingrepen

Hierbij dient gedacht te worden aan de bezettingsgraad, de gebruiksduur (wonen >< 
kerk >< feestzaal)

Foto van de ‘feestzaal’ in een boerderij in Awans (BE). Van oude schuur  schuur die 
aangepast werd tot feestzaal. We moeten rekening houden met de voormalige 
gebruik (zouten en invloed hiervan) en toekomstige bestemmingen (geluid, isolatie, 
compatibiliteit van de oplossingen)
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Zie: Basics of performance surveying in ‘English Heritage: Building Environment’

Typisch bij eerste bezoek (soort eerste indruk)
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Zie: Basics of performance surveying in ‘English Heritage: Building Environement’
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Na de eerste indruk (eerste plaatsbezoek) door een expert zal bepaald kunnen 
worden welke studies nodig zijn.

Deze zullen veelal multidisciplinair van aard dienen te zijn.

Bij dit deel bevindt je je echt in de kern van deel 7 van norm (echt de diepgaande 
analyse van de verschillende aspecten ivm erfgoedgebouwen)

Typisch zijn er 4 grote deelaspecten die onderzocht dienen te worden (uiteraard alles 
binnen een duidelijk economisch kader, anders weinig zinvol):

• Sociaal

• Historisch

• Architecturaal

• constructief

(Anamnese = voorgeschiedenis en relevante omstandigheden)
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Hier spreken we dan echt van specialistenwerk én interacties tussen specialisten 

(vaak specialist in één bepaald domein, maar oorzaken zijn vaak een samenspel

 Kan complex worden!
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Je kan veel op voorhand bepalen, maar een zekere iteratie‐noodzaak kan nooit 
uitgesloten worden.
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Hier zijn enkele aspecten van het sociale onderzoeksluik weergegeven. We zullen hier 
niet dieper op ingaan, aangezien dit niet de doelstelling is van deze opleiding (
technisch)

Zeker voor gebouwen voor “bewoning” zijn deze sociale aspecten echter essentieel 
om van in het begin mee te nemen en hun impact niet te onderschatten!!

Gewoon al om bijvoorbeeld meettoestellen te kunnen / mogen plaatsen moet je in 
sommige gevallen echt het vertrouwen van de bewoners winnen (denk hierbij 
concreet aan bijv. de innovatieve en erfgoedrijke tuinwijken die tegenwoordig vaak 
sociale woningen zijn!)
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Ook op dit aspect zullen we niet ingaan, maar het vormt duidelijk de basis van elke 
restauratie
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Binnen de architecturale aspecten, zullen we in de navolgende slides vooral aandacht 
besteden aan de geometrische studies/opmetingsmogelijkheden
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Bij het constructieve luik gaan we in op de bouwkundige en –bouwfysische aspecten, 
pathologiën en energieprestaties.
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Elke specialist het zijn/haar specialiteit en je dient hierop beroep te doen. De 
bouwkundige en –fysische aspecten zijn immers sterk gelinkt aan bepaalde 
bouwperiodes en regio’s. Deze kunnen zo uiteenlopend zijn, dat je in sommige 
gevallen dus best bij dergelijke specialist ten rade gaat vooraleer je begint in te 
grijpen op historische gebouwen
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Een volgende stap is het identificeren en localiseren van de gebouwpathologieën.
Hiervoor bestaan verschillende tools. 
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Naast de bouwtechnieken en bouwpathologieën, dien je ook de bestaande 
energieprestatie in te schatten opdat je op basis van deze zaken ene gefundeerde 
uitspraak kan doen en de correcte beslissingen kan nemen m.b.t. de (energetische) 
restauratie. Hoe je dit gaat doen wordt later in de cursus besproken.
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Tot slot dienen ok de eerder menselijke componenten en ervaringen (incl. 
veiligheidsaspecten) geëvalueerd te worden.

Veiligheidsaspecten zijn zeer divers. Dit kan zowel slaan op de constructieve toestand, 
alsook bijv. op de aanwezigheid van giftige stoffen zoals asbest, loodmenie (zie 
afbeelding links onderaan)…
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Je moet dus heel wat aspecten op een multi‐ en interdisciplinaire manier 
onderzoeken vooraleer met de restauratie(plannen) te beginnen.

Maar hoe ga je die informatie nu heel concreet inzamelen en – vooral – welke 
hulpmiddelen bestaan er typisch wanneer je energetische verbeteringen wilt 
aanbrengen?

Dit deel van de opleiding valt volledig binnen deel 7.5 (documentatie, beschrijving en 
analyse van toestand van het gebouw) en 7.6 (energetische performantie van het 
gebouw) van de EU‐norm.
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Afhankelijk van de fase van onderzoek waarin je je bevindt, zijn er heel eenvoudige 
eerste hulpmiddelen t.e.m. heel gesofisticeerde labo‐instrumenten en 
computersimulatiemodellen mogelijk. In de volgende slides zullen diverse van deze 
toestellen toegelicht en overlopen worden zodat je weet waarvoor je welk 
instrument kan gebuirken en wat je ervan mag verwachten.
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Er zijn verschillende vragen bij het kiezen van een geschikte diagnosetechniek en het 
opstellen van een aangepaste strategie. Afhankelijk hiervan bepaal je welke 
instrumenten je wanneer gebruikt.

Zoals gezegd zijn er heel wat mogelijkheden, maar dien je niet met een olifant op een 
mug schieten. Je moet hierbij het juiste evenwicht vinden tussen de nodige / 
gewenste precisie en accuraatheid.
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Enerzijds dien je na te gaan of je destructieve testen (eventueel incl. bemonstering) 
nodig hebt of dat niet‐/matig‐destructieve proeven of zelfs visuele inspecties kunnen
volstaan.

Anderzijds is ook de tijdsduur van de proeven van belang: bepaalde proeven vergen
een lange onderzoekstijds (bijv. van enkele weken/maanden zoals bij
verouderingsproeven), maar soms heb je die tijd niet (en dus is het van belang om de 
juiste techniek, randvoorwaarden en mogelijkheden te bepalen die goed op elkaar
afgestemd zijn).
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Zo is er een duidelijk verschil tussen:

• Monitoring vs puntuele metingen

• Binnen vs buiten

• Wel of geen toegang tot beide zijden (bijv bij de karakterisatie van een muur U‐
waarde)

• Microscopische vs macroscopische metingen

Telkens zijn er andere technieken het meest optimaal. Dus je moet goed weten wat je 
wilt weten, vooraleer je een keuze voor een bepaalde techniek maakt.
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Hier zijn 3 voorbeelden

Dit is vaak een technische keuze, maar ook de acceptatie door bewoners is van 
belang en mag niet onderschat worden.
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!! Verschillende brandpuntsafstanden dienen voor verschillende toepassingen. Bijv. 
de installatie van een fish‐eye‐ vs. telelens om een object op afstand te lokaliseren
(rechts zie je het verschil

Ook de technische kenmerken en de compatibiliteit van toestel (bijv. full‐frame vs
klassieke reflex), incl. de gebruikte lenzen spelen een belangrijke rol in het finale 
resultaat.
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Een eerste voorbeeld wanneer men ter plaatse een visuele inspectie dient uit te 
voeren is gelinkt aan de toestand van de spouw. Het is uiterst belangrijk om deze te 
controleren vooraleer je energetische ingrepen plant. Denk dan bijvoorbeeld aan:

• De toestand van de spouw ankers

• Eventuele mortelbaarden

• De toestand van de spouw onderaan de muurvoet en bij ramen / lintelen / …
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Drones zijn tegenwoordig echt geen speelgoed meer. 

In combinatie met fotogrammetrie kunnen ze perfect gebruikt worden voor 
opmetingen en zelfs voor energetische modellen!

Later in de opleiding wordt hier nog op teruggekomen.
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Welke NDT en MDT staan er nu eigenlijk ter beschikking en waarvoor kan/mag je ze 
wel/niet gebruiken?
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Als we naar in situ NDT en MDT kijken kan je grosso modo bovenstaande indeling 
maken.
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Bovenstaande elektromagnetische methoden worden tegenwoordig allemaal 
toegepast in de bouwsector om een NDT/MDT in situ analyse uit te voeren.

Ook technieken die gebruik maken X‐ en gamma‐stralen zouden mogelijk zijn, maar 
deze worden minder frequent gebruikt. Bij analyse van schilderijen worden deze 
daarentegen regelmatig ingezet.
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Een eerste zeer veel toegepaste niet‐destructieve elektromagnestische techniek 
betreft de vochtmeter (protimeter). Vaak combineert dit toestel zowel een resistieve
als een capacitieve meetmogelijkheid, al is dat niet altijd het geval. Meestal kan je 
met deze toestellen enkel puntuele metingen uitvoeren, al kan je met de recentere 
en duurdere versie ook monitoringsactiviteiten uitvoeren. Voor dit laatste bestaan er 
echter beter aangepaste toestellen. Sommige van deze toestellen zijn ook uitgerust 
met andere functies zoals de bepaling van RH, omgevingstemperatuur, 
oppervlaktetemperatuur …

Belangrijk om te weten is dat de vochtmetingen met dit toestel wel een kwantitatieve 
waarde aangeven, maar dat deze geen absolute waarden zijn. Ze zijn veeleer relatief 
te beschouwen. Zo kan he gemakkelijk grote oppervlakken snel scannen en 
anomalieën vinden, maar je kan / mag de aangegeven waarden van verschillende 
materialen niet met elkaar vergelijken.

Bovendien kunnen deze toestellen niet met zekerheid aangeven dat er wel / geen 
vocht is. Als er niets is, dan is er niets; maar als het iets aangeeft, dan wil dat enkel 
zeggen dat je op die plaats verder onderzoek moet voeren. Zouten, staal,… kunnen de 
metingen immers sterk beïnvloeden.
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Een andere techniek is gelinkt aan golflengte‐analyses. Een typisch voorbeeld zijn 
thermografische camera’s. Deze meten geen temperatuur (zoals vaak foutief beweerd 
wordt), maar wel infrarood‐straling. Elk materiaal stuurt golflengtes uit in het IR. Deze 
emissies worden opgemeten met een thermische camera en omgezet in een 
temperatuurwaarde. 

De camera registreert een samenspel van reflectie, emissie en in sommige gevallen 
transmissie. Dat wil zeggen dat je bij glanzende oppervlakken (spiegels, ramen, 
metalen …) en bij translucente materialen (bijv. ramen) sterk moet opletten wat je 
eigenlijk meet.

Met deze techniek kijk je ook niet doorheen materialen, maar “ertegen aan”. Je kan 
dus niet ‘in’ een muur kijken.
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Thermografische analyses zijn specialistenwerk. Hun interpretatie, uitvoering, 
resolutie … hebben allemaal een belangrijk invloed op het uiteindelijke resultaat.

Zoals hierboven als voorbeeld gegeven, zie je dat er een duidelijk verschil is tussen 
hetgeen je kan zien met dergelijke camera, het kleinst detecteerbare object en het 
kleinst meetbare object. De afstand waarop het beeld genomen wordt en de 
resolutie zijn dus essentieel hierbij.
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Duidelijk dat de afstand héél belangrijkrijk is

Daarnaast is niet alleen afstand belangrijk, maar ook de omstandigheden (wind, 
regen …) bij het moment van opname.
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De techniek is zeer veelzijdig en zowel langs buiten als langs binnen toegepast 
worden. Beiden geven de uitvoerder een ander type van informatie.

Deze techniek wordt vooral gebruikt om te kijken naar abnormale verschillen. 

Opdat je een goed en betrouwbaar beeld krijgt, zijn er wel wat randvoorwaarden 
nodig die vervuld moeten zijn. Zo heb je een grote temperatuurgradiënt nodig tussen 
binnen en buiten (min. 10°C verschil) en dient de buitentemperatuur en 
binnentemperatuur gedurende een opeenvolgende periode van 48u zo constant 
mogelijk te zijn.

Dergelijke camera’s nemen meestal twee beelden: een RGB beeld en het IR‐beeld dat 
hiermee overeenkomt.

Het is ook essentieel dat de schaal (temperatuur en kleur) bij elk beeld opgenomen 
is. Je kan hiermee immers in de software spelen om verschillende aspecten 
duidelijker in beeld te krijgen. Zonder dergelijke schaal is een thermografisch beeld 
echter zinloos.
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Opletten met resultaten!

• Altijd een gedetailleerde beschrijving van omstandigheden 
nodig (Ti, Te, RHi, RHe, wind, bezonning,…)

• Kleuren zeggen niets (relatief en niet absoluut!  ifv schaal)

• Opletten bij ramen/metalen/spiegels (reflecterende 
elementen) (vb hemelkoepel; persoon zelf) (quid geverfde 
metalen, andere manieren om dat toch te meten)

• Opletten op emissie‐factoren ( = 0,95 voor meeste 
bouwelementen); voorgeprogrammeerde zijn vaak nutteloos 
(vb: metalen  glanzend, corrosie, type, geverfd,…??)

• Opletten op hoek!! Niet te schuin meten (max.30°)

• Scherpstellen

Links: warmtereflecterende coating die omgekeerd geplaatst is bij twee vervangen 
glasdelen
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Midden: als je voor een raam staat, wordt de reflectie en transmissie belangrijk. Hier 
zie je dat je je eigen straling meet wanneer je voor een raam gaat staan

Rechts: door een te grote hoek en een glazen gevel, meet je bijv. de temperatuur van 
de aanpalende gebouwen, de hemelkoepel i.p.v. de straling van het te analyseren 
gebouw.
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An sich zijn thermische camera’s – indien correct gebruikt – een belangrijk en vaak 
essentieel instrument als je energetische ingrepen wilt doen.

Drones breiden de mogelijkheden hiervan nog uit: hiermee kunnen ook hogergelegen
delen (daken, hoge gevels …) correct geïnspecteerd worden (minder probleem van de 
hoek, correcte resolutie omdat je dichterbij kan geraken …)

Op dit moment zijn het merendeel van de IR‐camera’s op drones echter nog niet 
gekalibreed qua temperatuur, hetgeen een belangrijk verschil is met de gekende 
handheld thermische camera’s die gekalibreerd zijn. Vermoedelijk zal dit echter op 
korte termijn opgelost worden.
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Opletten met resultaten!

In dit voorbeeld: invloed zon op het thermische beeld. Je ziet dit nog licht op het RGB 
beeld, maar als je na een bezonning komt, kan het zijn dat je dit niet meer ziet en 
toch vreemde temperatuursgradiënten krijgt omwille van van voorgaande bezonning. 
De omstandigheden van de opnamen moeten dus steeds goed gedocumenteerd 
worden én de meting dient ook voor de zoninval te gebeuren.
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Opletten met resultaten!

Ind it voorbeeld zie je de invloed van reflecties. Zowel op keuken (duidelijk 
reflecterend), maar ook op vloer meet je vreemde straling die afkomstig is van de 
reflectie van bepaalde componenten (bijv. de radiator)
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Opletten met resultaten!

In dit voorbeeld zie je dat de schaal die je instelt een heel belangrijke invloed heeft op 
het resulterende beeld. Hier was deze niet goed aangepast en dus verteld deze foto 
weinig. 

16‐11‐18

61



Opletten met resultaten!

Dit voorbeeld gaat in op de invloed van de binnenzijde van een gebouw en 
muuropbouw. In dit geval was er een radiator aan binnenzijde. Daarenboven zie je 
dat er verschillende materialen gebruikt werden voor de gevel, die daar duidelijk 
anders op reageren. We vermoeden in dit geval ook een andere muuropbouw, maar 
dat zou nagegaan moeten worden.
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Er bestaat veel info over én er zijn gespecialiseerde opleidingen (met verschillende 
kwalificatielevels!!). Je kan je dus zeker meer verdiepen in thermografische analyses, 
maar vermoedelijk is het interessanter om een specialist met de nodige kwalificaties 
onder de arm te nemen.

16‐11‐18

63



Naast technieken die IR‐straling meten bespaan er ook andere methoden die andere 
straling meten, bijv. radiogolven. Een mogelijke techniek is de ground penetrating
radar. Deze lijkt misschien minder relevant vanuit energie‐oogpunt, maar de volgende 
slide zal tonen waarom we deze wel even heel kort aanhalen.
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Deze afbeeldingen zijn voorbeelden waarbij men naar holtes achter stenen zoekt met 
behulp van GPR (pachometers). De toestand van de muren dienen goed in beeld 
gebracht te worden vooraleer men kiest voor een bepaalde thermische ingreep. 
Hiervoor kunnen deze technieken helpen.
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Na de elektromagnetische in situ NDT/MDT technieken, gaan we nu over naar de 
fysico‐chemische methoden.

Een eerste betreft degekende zoutstrips en karstenpijpmetingen. Hier komen we op 
terug in de volgende lezing.
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Daarnaast bestaan er ook akoestische technieken zoals UPV.
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Kan belangrijk zijn ivm holten, scheuren … voorafgaand aan energetische ingreep

Maar zender en ontvangen nodig  afhankelijk van de techniek moeten soms beide 
zijden toegankelijk zijn, hetgeen niet altijd mogelijk is.
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Ook de pull‐off‐proef rekenen we onder de MDT‐technieken. Er wordt wel een 
beschadiging aangebracht, maar veelal beperkt qua omsvang. De techniek is echter 
belangrijk om aan te halen, zeker wanneer men wilt nagaan of men extra isolatie 
kan/mag aanbrengen op een bestaand gebouw. De techniek zal de stabiliteit van de 
ondergrond waarop je gaat werken (hechtsterkte …) bepalen.
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Een andere belangrijke anlaysetechniek die tot de groep van MDT‐technieken 
behoort, si de vochtmeting via de carbidemeting. Vocht kan belangrijke schade 
aanrichten of kleinere (hangt van de situatie af). Maar in ieder geval die je hierop 
zicht te krijgen vooraleer je energetische ingrepen gaat uitvoeren.

In tegenstelling tot de capacitieve / resistieve vochtmetingen die eerder aan bod 
kwamen, geeft deze techtniek een kwantitatief resultaat (absolute waarde >< 
protimeter van daarnet). 

Typisch verloop:

• Boren (of met hamer en beitel)

• Opvangen en wegen van boorstof

• In recipiënt gieten samen met reagens in glascapsule.

• Stalen bollen toevoegen en carbiedefles sluiten

• Schudden om capsule te breken en goede vermenging te krijgen  acetyleengas 
gevormd door reactie met vocht  veroorzaakt een bepaalde druk in de 
carbidefles die je via de manometer kan aflezen

• Druk geeft je ifv het gewogen gewicht een absoluut vochtgehalte! (maar geen 
verschil tussen hygroscopisch of opstijgend of … vocht!)
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Een laatste test bij de NDTs die zeker van belang is wanneer je over energie en 
comfortingrepen spreekt, is de zogenaamde “blowerdoortest”.

Deze in‐/exfiltratietest zal het bestudeerde gebouw volgens voorschriften in over‐
/onderdruk plaatsen en op deze manier meten wat de algemene luchtdichtheid is van 
het gebouw. Standaard ken je dus enkel het algemene luchtdichtheidsniveau, niet 
waar de lekken zich bevinden. 

Als je de test echter combineert met rookstaafjes en/of thermocamera (typische 
bewegende pieken), dan kan je ook de locatie van de luchtlekken bepalen.

Indien je meerder opeenvolgende blowerdoormetingen uitvoert en systematisch 
bepaalde luchtlekken afsluit, dan kan je ook een idee krijgen van de het aandeel van 
de verschillende luchtlekken (al is dit niet standaard!)
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Tot hier toe werden enkel punctuele metingen besproken, maar soms heb je 
metingen nodig over langere termijn (en bijgevolg liefst NDT).

Monitoring van het binnenklimaat, vochtevolutie in muren …

Hier spreken we dus over een langere termijn (geen punctuele meting)

Drie aspecten dienen hierbij in acht genomen te worden:

• Over welke periode

• Met welk interval

• Op welke locatie?

We komen hierop terug op het einde a.d.h.v. een concreet voorbeeld.
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Tegenwoordig bestaan er allerhande sensoren voor het uitvoeren van monitoring:

• Temperatuur

• Relatieve vochtigheid

• CO2

• Openen/sluiten

• Warmtestroom

• …

Afhankelijk van wat je exact wilt meten zal je nood hebben aan een aangepaste 
sensor. Typisch vangen de sensoren een fysisch fenomeen op, sturen het naar een 
verwerkingsunit, die het vervogens registreetd en naar de eindgebruiker brengt.
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Met de systemen dien je zeker te letten op:

• Hun verschillende precisie t.o.v. elkaar

• Vooral de bijhorende adaptatietijd die nodig is vooraleer de meting correct en 
representatief is (kan gaan van enkele seconden, tot enkele minuten)
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Bijv. Weersstations

Maar ook regen, wind
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Bij een traditioneel monitoringssysteem:

• Acquisitiestation is vaak log en groot

• Veel bekabeling nodig

• Vaak computer ter plaatse nodig

• Ook aanlsuiting op elektriciteitsnetwerk (en verwarmingsmogelijkheid) 

Al deze aspecten dienen in acht genomen te worden vooraleer men aan een
monitoring start.
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Zoals je hier ziet:

• Acquisitiestation is vaak log en groot

• Veel bekabeling nodig

• Vaak computer ter plaatse nodig
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Anderzijds heb je geïsoleerde aparte loggers die sonde en (beperkte) computer ineen 
zijn. Deze zijn vaak klein en zonder kabels. Bijgevolg kan je ze gemakkelijk op de 
meeste locaties plaatsen.

Hun nadeel is echter dat er geen communicatie tussen de sensoren plaatsvindt en dat 
je de gegevens niet op afstand kan uitlezen.
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Hier zie je hoe dit eruit ziet wanneer ze geplaatst zijn.
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Daarnaast bestaan er ook gecombineerde dataloggers:

• Aparte sondes,

• Maar wel aangesloten op een centraal systeem

• Vaak gaat het om “plug‐and‐play” systemen
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Hier zie je een voorbeel van een gecombineerd systeem met 1 basisapparaat en 
daarnaast allerhande sondes die aangesloten kunnen worden.
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Hier zie je hoe zo’n systeem eruitziet. Hier gaat het om een comfortmeter:

• PMV‐PPD meting omdat samenspel van

• Luchtverplaatsing

• Straling

• Binnentemp (ruimtetemp)

• CO2

• luchtdruk
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Deze beelden zijn van twee types U‐waarde meters. Hier komen we straks op terug in 
voorbeeld

Opgelet: U‐waarde meter opstellen op een plaats waar naar verwachting een 
ééndimensionaal transport optreedt. Dat treedt in werkelijkheid zelden op, en vaak is 
er ook niet de mogelijkheid om zo’n plaats te vinden (bijvoorbeeld gevels met grote 
raamoppervlakken en weinig muuroppervlak). Maar op plaatsen waar wanden van 
dikte veranderen en tegelijktertijd vlak bij een hoek (‘vlakbij’ is te interpreteren als 
dichterbij dan de dikte van de wand), of waar meerdere bouwelementen 
samenkomen (een balk, een raam, een plafond), daar is het warmtestroompatroon 
verre van ééndimensionaal. De waarde die men aldus meet is weinig zinvol.
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Tot slot heb je de nieuwste monitoringssystemen die vaak volledig draadloos zijn.

De aparte sensoren werken op batterijen (op lange termijn) 

De gegevens worden dan draadloos via een gateway verzameld.

Ondertussen bestaan hier een groot aantal systemen voor. Let erop dat deze niet 
allemaal compatibel zijn met elkaar (omwille van verschillende 
communicatieprotocollen).
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Eens dat de sensoren aan de gateway draadloos geconnecteerd zijn, worden de 
gegevens veelal in de cloud opgeslagen zodat de gebruiken de metingen van op 
afstand via een webinterface op elk moment kan raadplegen en eventueel 
verwerken.
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4 grote zaken om in acht te nemen wanneer je gekozen hebt.
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Dan komen we tot destructieve testen, hetgeen in deze opleiding beperkter zal zijn 
aangezien we ons vooral op technieken richten die van belang zijn voor de 
energetische restauratie van historische gebouwen.
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De meeste die destructief zijn, zullen toch in labo gebeuren
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In sommige gevallen kan je van bestaande beschadigingen ook gebruik maken.

Hier in een case te Zelzate waarbij specifiek onderzoek verricht werd om de 
thermische eigenschappen van de zeer poreuze asbeton te karakteriseren. Hierbij 
werden kernboringen en bestaande schade gecombineerd om aan de nodige 
eigenschappen te geraken.

Dit voorbeeld toont ook aan dat ondanks een zeer homogene buitenzijde, de 
originele structurele delen zéér heterogeen kunnen zijn.

Heel veel onderzoeken zijn mogelijk. We zullen deze hier niet allemaal overlopen, 
maar wel enkele voorbeelden aanhalen (o.a. die door digitale technieken ontstaan 
zijn)
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Daarnet spraken we er al over voor de monitoring, maar er zijn ook andere nieuwe 
digitale mogelijkheden voor of ter ondersteuning van energetische evaluaties

Zowel destructief als niet‐destructief
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Denk hierbij zowel aan software alsook aan toestellen (met hun toebehoren)

Goniometer (bijv. evaluatie van een behandeling met hydrofuge)

* Opletten dat het verdwijnen van de druppels niet persé wil zeggen dat de 
hydrofobe werking niet meer werkt!
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Een aantal die combineren (in situ én in labo)

Voordeel dat digitale microscopen:

• Steeds vaker draagbaar zijn

• Dat je In situ afdrukken kan maken en in het lab kan analyseren

• Ondanks ruw oppervlak een volledig scherp beeld kan krijgen (multi‐imaging)

• 3D metingen kan verrichten 
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Één van de belangrijkste technieken die tegenwoordig zéér sterk aan het opkomen
zijn, is 3D scanning in de brede zin
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Deze afbeelding is een puntenwolk (dus met alle 3D informatie) en geen gewone 
foto.

Typisch krijg je bij 3D metingen voor elk punt een XYZ‐coördinaat, een intensiteit 
(gelinkt aan de reflectie van de uitgezonden laserstraal) indien je met een 
laserscanner gewerkt hebt, en voor elk punt een RGB waarde.
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Detail van de precisie van de 3D mesh die je uit de puntenwolk kan creëren.
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Detail van een getextureerde 3D mesh.
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Deze nieuwe technieken zijn zeer krachtig, maar (momenteel) zeker geen vervanging 
van de ambacht en kunde; wel een goede ondersteuning ervan.
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Deze slide geeft visueel een overzicht van de meest gebruikte technieken voor de 
opmeting van gebouwen

Ptn = aantal punten in het model
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Twee zeer veel gebruikte technieken zijn laser scanner en fotogrammetrie

Hier principe van laserscanner

Principe van zowel laserscanning als van fotogrammetrie = « Je meet enkel wat je 
ziet »
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Principe van fotogrammetrie =

Ook hier « Je meet enkel wat je ziet »

Maar gebaseerd op digitale foto’s / beelden en (zeer doorgedreven) 
driehoeksmeetkunde en beeldherkenningstechnieken.

103



16‐11‐18

104



Hetzelfde beeld als in de slide hiervoor, maar opgemeten met een laserscanner.

Men ziet onmiddellijk dat de textuurweergave van de laserscanner minder kwalitatief 
is dan die van een fotogrammetrische opmeting.

Daarentegen heeft de laserscan‐techniek het grote voordeel dat de etchniek veel 
minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf zoals licht, zon, geen textuur …

Beide technieken zijn complementair. Elkeen heeft zijn sterke en zwakke punten.
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Verschil

• Fotogrammetrie (links) = elke pixel van foto’s wordt geprojecteerd op de 3D mesh

• Laser (rechts) = 3D mesh en dus driehoeken en enkel de drie hoekpunten van elke 
driehoek krijgen een waarde toegekend.
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Voorbeelden van studie‐/onderzoeksobjecten
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Maar nog veel andere toepassingen mogelijk

Bouwkunde = bijv. tunnels
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Deze technieken vormen ook duidelijk een meerwaarde voor de erfgoedsector, maar 
dergelijke beelden tonen ook goed de voordelen van drones…

CyArk: CyArk was founded in 2003 to ensure heritage sites are available to future 
generations, while making them uniquely accessible today. CyArk operates 
internationally as a 501(c)3 non‐profit organization with the mission of using new 
technologies to create a free, 3D online library of the world's cultural heritage sites 
before they are lost to natural disasters, destroyed by human aggression or ravaged 
by the passage of time.
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Chinees paviljoen in Brussel
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Vidéo van de l’ULg waarbij laserscanner en fotogrammetrie gecombineerd worden.

laserscanner binnenzijde

fotogrammetrie voor het exterieur

Beide technieken creëren compatibele puntenwolken

Leveren veel op. denk aan:

• Offertes

• Oppervlakken

• Simulaties van hoe het eruit ziet

• Communicatie

• Simulaties (bijv. energetische)

• …
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Vooraleer je ermee begint, is het wel belangrijk te weten waarvoor je het wilt 
gebruiken, want de vereisten voor de opmeting zijn anders i.f.v. de gewenste 
deliverables.

In dit voorbeeld waren enkel de buitenzijden van de gevels gewenst om eventueel 
een zeer eenvoudig globaal energetisch model ervan te creëren.
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Deze technieken leveren niet alleen “mooie beelden”, maar doordat het echte 3D info 
is, kan je daar ook verder info voor energetische (en andere) analyses uithalen die 
anders moeilijk te achterhalen zijn.
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Voorbeeld van een tuinwijk in Limburg
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Voorbeeld van een tuinwijk in Limburg

16‐11‐18

116



Voorbeeld van een tuinwijk in Limburg

Dit hier is geen “energiebeeld”, maar wel een “vlakheidsanalyse” van de gevel.
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Voorbeeld van een tuinwijk in Limburg

16‐11‐18

118



In dit voorbeeld werden de  binnen‐ en buitenzijde opgemeten.

Dus plannen, snedes, volledige 3D info, eventueel gedetailleerd energiemodel (ruimte 
/ unit per ruimte / unit)

16‐11‐18

119



Ook in dit voorbeeld werd de binnen‐ en buitenzijde opgemeten.

Gelegen in Bois du Luc

Dus plannen, snedes, volledige 3D info, eventueel gedetailleerd energiemodel (ruimte 
/ unit per ruimte / unit)

Ook dikte muren, vensterbanken, vloerdiktes …
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Nog een stap verder (een stap die nu volop genomen wordt in de bouwsector) = BIM

Een centraal digitaal model, waaraan verschillende andere sub‐modellen met elk hun 
eigen informatie gekoppeld zijn

Als er een aanpassing gebeurt in 1 model, dan worden ook direct de andere 
aangepast (incl. extra functies zoals clash‐detections enz.)

Vraag is of we zover moeten gaan met erfgoed

Voorbeeld van Groenplaats in Antwerpen 
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Voorbeeld van een tuinwijk in Limburg

Verlichtingsstudies (= één van de energieposten)
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Heel doorgedreven eindige elementen modelleringen

(ook eerder historische materalen mogelijk; maar de info over hun eigenschappen 
moet wel in de database aanwezig zijn)
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Heel doorgedreven eindige elementen modelleringen

(ook eerder historische materalen mogelijk; maar de info over hun eigenschappen 
moet wel in de database aanwezig zijn)
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In overeenstemming met hetgeen in de nieuwe norm rond energie en erfgoed 
beschreven staat, geeft deze slide het typische verloop weer van het voorafgaande 
onderzoek en informatie‐inzameling.
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Héél veel over de toestellen en mogelijke onderzoeken gesproken, maar uiteraard 
moet dit ondersteund zijn / worden door een goed archivalisch onderzoek

Veelal begint het daarmee en 

• kan je daaruit al veel leren

• Kan dit je in bepaalde richtingen voor bepaalde onderzoeken wijzen.

• Je kan duidelijk je richten op bepaalde inspecties

Je moet als architect aan de specialisten duidelijk meegeven wat je al gevonden / 
geanalyseerd / gedaan hebt zodat dubbels vermeden worden!!!

handleiding bouwhistroisch onderzoek 
(https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/gebouwde‐histories.‐
handleiding‐voor‐bouwhistorisch‐onderzoek/

EN 16096:2012 (WI=00346013)
Conservation of cultural property ‐ Condition survey and report of built cultural 
heritage

https://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn‐en‐16096

EN 16095:2012 (WI=00346012)
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Conservation of cultural property ‐ Condition recording for movable cultural heritage
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Na de informatie over de algemene aanpak en de beschikbare tools, gaan we in dit 
deel dieper in op de effectieve diagnose van de gebouwschil.
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Elk woord van de definitie van een gebouwschil is belangrijk.
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Één van de aspecten, maar zeer specifiek

Oude architectuur is zeer bioclimatisch

 Ze wisten hoe zich aan het klimaat aan te passen 
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Over de bescherming en de invloed van vocht zal dieper ingegaan worden In de lezing
van de namiddag.

Maar men was zich bewust van de rol van de schil en dat de schil dit bouwfysische 
gegeven moest reguleren.

Men hield daarbij ook systematisch rekening met plaats / locatie van de woning 
waardoor er vaak minder problemen ontstonden dan nu

Relatie is héél belangrijk

We zijn deze bioclimatische aanpak deels verloren en herontdekken die nu weer
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Naast de afgebeelde contact‐ en luchtgeluiden die voor ongemak kunnen zorgen, 
bestaat er nog een derde type akoestisch lek, namelijk flankerend geluid. Alle drie
dienen geëvalueerd en geoptimaliseerd te worden indien men het comfort van de 
gebruikers wenst te verhogen.
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Visueel (op de oorzaak komen we in een volgende presentatie terug)
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Visueel

Graduele en eventueel exponentiële verergering van de schade:

• In begin kleine barsten in voegwerk die soms niet zo erg lijken, 

• maar daarna zal / kan dit heel snel verergeren (cfr lezing van de namiddag)
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visueel
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Eerste visueel  daarna structureel

Sommige schade kan in eerste instantie oppervlakkig zijn, maar kan in een later 
stadium leiden tot destructieve schade. Corrosie is zo’n voorbeeld. Het eerste 
schadebeeld hiervan is vooral verkleuring, maar doordat corrosie van staal / ijzer 
steeds blijft doorgaan als men niet de gepaste maatregelen neemt én omdat het 
volume van corrosie 7 keer groter is dan het oorspronkelijke materiaal, leidt corrosie 
al snel tot structurele schade indien men niet tijdig ingrijpt.
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Dit voorbeeld is duidelijk visueel, maar eens ter plaatse, was er ook een duidelijke 
olfactorisch (geurhinder) probleem.

Zoals je ziet ook duidelijk impact op andere zaken zoals de buizen van water, gas … 
(roest).

16‐11‐18

139



Soms visueel (als het niet verstopt is)

Maar zeker olfactorisch (geurhinder)

Muffe geur

Niet altijd aanwezig (kan komen en gaan)
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Visueel, maar ook sensorisch én akoestisch én energetisch

Allemaal slechts enkele voorbeelden
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We hebben nu de beschikbare toestellen en enkele pathologietypes/‐families 
overlopen, maar nu moet je die nog communiceren.

In dit deel gaan we hier kort op ingaan.
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Er is een subtiel doch belangrijk verschil tussen oorzaak en de oorsprong!!
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Overdreven onderhoud heeft ook geen zin, maar het is wel wel duidelijk dat:

• Onderhoud vroeger vanzelfsprekend was (gebouwen hadden dat nodig en het 
werd ook ten gepaste tijde uitgevoerd)

• Dat wij dat tegenwoordig te weinig doen 

• Vraagt een gedetailleerde inventarisatie en planning (rond welke 
onderdelen wanneer, maar ook financieel)

In principe dezelfde interventies

Aangezien onderhoud vaker gebeurt  weinig‐ tot niet‐invasieve methodes te 
gebruiken.

16‐11‐18

144



Schimmel, vensters ,…

Vorstschade door binnenisolatie

Niet alleen door isolatie, maar soms ook door verkeerde keuze van verf / 
behangpapier / …

Slechte raamdetailleringen

Problemen luchtdichtheid of vochtdoorslag
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In dit voorbeeld werd een schuur (dieren, of voedsel) omgevormd tot feestzaal en als 
er geen activiteiten doorgaan voor het drogen van de de was van de eigenares. 
Daarom heeft ze er ook een droger / blazer geplaatst
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Door de oorspronkelijke functie en bijhorende vervuiling, gecombineerd met het 
vocht van de was en het drogen door de blazer, manifesteerde zich echter al snel 
zoutenmigratie (van vroeger die er terug doorkomen).
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Biologische aantasting die scheuren veroorzaakt

Slecht basismateriaal dat verzakt, uitgespoeld wordt …
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Allerlei insecten
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Na overzicht en identificatie die je de schade te analyseren en evalueren (zie analyse‐
instrumenten!)

(zie schema)
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Eens je de pathologieën vastgesteld en de bijhorede oorzaken bepaald hebt, dienen 
deze i deliverables gegoten te worden om ze op een overzichtelijke wijze te kunnen 
meedelen.
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Geïnterconnecteerd

Elk onderdeel is belangrijk en je kan / mag geen delen / stappen overslaan
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In de twee richtingen

Luchtdichtheid

• Welk deel is te wijten aan conceptie ( oorspronkelijk)

• En welk deel aan veroudering, schade in de loop van de tijd?

Verhaal van d kip of ei?

 Opportuniteit van BIM dat meerdere modellen, beelden, … kan interconnecteren?
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Opportuniteit van BIM?!

Ook voor toekomst verzekerd…

Voorbeeld van SCAN to BIM. 

3D opmeting/scanning van het St Nikolaus Hospital te Eupen. 

De point cloud werd gelinkt aan Lambert‐coördinaten. 

Alle gebouwen worden uitgewerkt in een BIM‐software. 

Ieder gebouw wordt gelinkt aan de centrale file waar ook het True North werd 
ingesteld. 
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Eigenlijk komt het hierop neer (schema links). Het hier getoonde schema komt 
eigenlijk perfect overeen met de aanpak van de nieuwe EU‐norm rond energie in 
historische gebouwen.
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Er bestaan in de ons omringende landen ook enkele tools om jullie te ondersteunen 
in de beslissingen rond de invloed van bepaalde energetische ingrepen.

Het schema en de criteria die hier worden getoond, komen uit Frankrijk. Er wordt niet 
in detail op ingegaan, maar zij hebben verschillende evaluatiecriteria gekwantificeerd 
en gecategoriseerd

Meer info in onze publicatie van de proceedings van het congres over EECHB 2016.
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Ook de impact op erfgoedwaarde krijgt een getalwaarde!!!
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Vervolgens wordt een overzicht opgesteld waarbij :

• Eerst de huidige situatie gekarakteriseerd wordt ifv de indicatoren van de twee 
vorige slides

• Daarna worden alle verschillende mogelijke scenario’s onderworpen aan dezelfde 
criteria en geëvalueerd.

Op deze manier krijg je visueel een overzicht van de verschillende scenario’s en hun 
impact op de verschillende deelaspecten die geëvalueerd worden.
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Waarom liet ik dit zien? Omdat we dan eigenlijk volledig “rond” zijn en terug zijn 
waarmee ik begon: de nieuwe EU‐norm!!

Omdat de vorige aanpak vanuit Frankrijk volledig in overeenstemming is met de 
nieuwe Europese norm.

Dergelijke overzichten en evaluaties kunnen je project bij de betrokken 
erfgoedinstanties enkel maar ondersteunen en de redenen voor bepaalde keuzes 
VISUEEL verduidelijken.

Het belangrijkste is echter dat je de problemen met een open geest benaderd; eerst 
alle aparte ingrepen evalueert; vervolgens met de weerhouden ingrepen bepaalde 
pakketten van maatregelen voorstelt en deze opnieuw evalueert. Op deze manier 
sluit je niets op voorhand uit en ben je zeker dat je de restauratie met de nodige 
technische objectiviteit geëvalueerd hebt.
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Uiteindelijk kunnen collecties of kunstvoorwerpen aanzienlijke schade ondergaan
indien er lokaal een microklimaat heerst dat niet compatibel is met de voorwerpen. 
In museale omgevingen, of in ruimtes waar grote collecties (bijvoorbeeld) boeken
worden opgeslagen, is dat toch wel een belangrijk gegeven. 

Bij de foto (bibliotheek van het Hollands College, Leuven): elementen die het 
microklimaat ernstig kunnen beïnvloeden: de ramen links (bezonning), ook het 
gegeven dat het om enkele beglazing gaat (grote koudeval), de tocht die erdoor komt. 
Maar ook rechts, de luchter met gloeilampen die veel warmte veroorzaken. Of 
potentiële problemen als er LED‐lampen worden geplaatst, waardoor er meer UV‐
licht wordt veroorzaakt. 

De hoge ruimte kan aanleiding geven tot hoge temperatuursgradiënten. Zeker achter
de boekenkasten kan een microklimaat ontstaan waar condens of schimmelvoring
kan optreden, in het bijzonder als het gaat om een buitenmuur. Dat is tenandere
evenzeer het geval in de kast, achter de boeken, alwaar er eveneens een koud
microklimaat kan ontstaan (vergelijk de boeken met een soort van ‘binnenisolatie’ –
als daar binnenlucht aankomt, kan er condensatie en/of schimmelproblemen
optreden).
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Een methodologie die in stappen beschrijft hoe dit in kaart gebracht kan worden, en 
welke acties eventueel ondernomen kunnen worden, werd gepubliceerd door het 
Instituut Collectie Nederland. Alhoewel het in de eerste plaats gericht is op ‘roerend 
erfgoed’, is het uiteraard ook toepasselijk op onroerend erfgoed. Dat is veelal immers 
uit dezelfde materialen opgebouwd en ondervindt dezelfde verweringsmechanismen 
als roerend erfgoed.

De publicatie is vanzelfsprekend geen volledig ‘receptenboek’ voor meetmethodes en 
interventies. Evenmin gaat het om innovatieve inzichten. De verdienste is dat het 
aangeeft hoe men op een systematische wijze een analyse kan uitvoeren op de 
‘inboedel’ van een gebouw. Uiteraard is het geen collectie regels die men ‘blindelings’ 
kan toepassen, om zodoende tot een resultaat te komen. Een grondig begrip van het 
gebouw en hoe het in wisselwerking staat met de omgeving, naast mogelijke 
degradatiefenomenen, is noodzakelijk om tot een geschikte meetmethodologie en 
interventies te komen.

Het document is te downloaden via volgende link: 
https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/meten_van_het_binnenkli
maat_waarom_waar_2010.pdf
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Binnenklimaat wordt op tal van manieren op directe en indirecte wijze beïnvloed 
door het gebruik van het gebouw, en door de omgeving van het gebouw. Begrip van 
dit complexe samenspel is noodzakelijk om te komen tot een goede meetmethode: 
er is geen sjabloonoplossing mogelijk die op alle gevallen van toepassing is.
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Uiteraard kan men vragen om alle mogelijke metingen uit te voeren om een situatie
te karakteriseren. Het antwoord dat men zoekt zal dan wel ergens in de enorme
massa meetresultaten terug te vinden zijn. Uiteraard is dit geen goede aanpak. Ten 
eerste kost het handenvol geld en tijd, ten tweede is het haast onvermijdelijk dat
men zodoende schaarse meetapparatuur inzet om vaak totaal nutteloze
meetresultaten te bekomen. Een geode onderzoeksvraag zal het te onderzoeken
domei afbakenen, en toelaten om schaarse of dure onderzoeksmiddelen doeltreffend
in te zetten.

Vergelijk dit met vragen die eender welk onderzoekslabo krijgt: “ik heb een
product/procédé x, kan ik dit toepassen?”. Dan is het natuurlijk belangrijk om te
weten waarom men product/procédé x wil toepassen, alvorens we de geschiktheid
kunnen nagaan. Bijvoorbeeld: als men een waterwerend oppervlakteproduct heeft, 
dan kunnen we wel standaardtesten doen, maar die zijn nutteloos als de 
onderzoeksvraag eigenlijk is: “is dit product gevaarlijke voor de gezondheid?”
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Algemene aandachtspunten en eventueel problematische plekken, kunnen 
seizoensgebonden zijn. Het is dus belangrijk om dergelijke analyse te doen voor 
verschillende seizoenen of weertypes.
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Globaal klimaat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het algemene welbevinden van 
de museumbezoekers

Een lokaal afwijkend klimaat kan relevant zijn indien men nog bezig is met het 
inrichten van de museale ruimte. Men kan dan de opstelling van de collectie immers
laten afhangen van die lokale condities (vermijden, of eventueel zelfs opzoeken van 
zo’n microklimaat, indien het gunstig blijkt te zijn).

Klimaatcondities bij de collectie zijn relevant in verband met de conservatie van de 
collectie. Die meetplaatsen kunnen sterk afwijken van de ‘globale metingen’, zeker
indien het gaat over erg grote ruimte (het globaal klimaat in een kerk is niet erg 
relevant indien men wil weten wat de invloed is van het klimaat op de conservering
van een kerkorgel – voor zo’n objecten zijn immers gradiënten in luchttemperatuur en
relatieven luchtvochtigheid van groot belang, in het bijzonder hoger in de kerkruimte
– waar men doorgaans niet meet als het over global klimaat gaat).
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Een goede planning maximaliseert de opbrengst van de meettoestellen, om 
zodoende te vermijden dat we een hoop meetresultaten  bekomen waar we relatief 
weinig uit kunnen afleden, of die niet toelaten om zich een volledig beeld van de 
problematiek te vormen.
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Tijdsplot = uitzetten i.f.v. tijd. Dat is de eenvoudigste manier van het weergeven van 
resultaten. Daaruit zijn heel wat zaken te halen (overdag versus ‘s nachts, week 
versus weekend, …)

Klimaateveluatiekaart (KEK): geeft de frequentie aan van een bepaalde
klimaatsituatie, en de grenzen die bereikt worden. Ze geeft duidelijk aan hoe vaak het 
binnenklimaat treedt buiten de grenzen van vooraf opgestelde klimaateisen.

BARplot = vereenvoudigde KEK, geeft gemiddeldes en uitersten aan, per grootheid
(dus temperatuur, vochtigheid, …)
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Het te ondernemen actieplan volgt niet zomaar rechttoe‐rechtaan uit de metingen, 
daar gaat best wel wat analyse aan vooraf. Maar sowieso zijn de metingen wel de 
noodzakelijke input. Zonder metingen geen acties.
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Hier een case in Brugge

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/57739

Woning met voormalige diamantslijperij (familiebedrijf dat juwelen ontwierp)

Beschermd sinds 1995

Hier zie je ook dat gevels heterogeen kunnen zijn (eerder in presentatie aangehaald)
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In dit geval bestond er naast plannen ook een zeer uitgebreid rapport van 
Monumentenwacht (hetgeen uiteraard helpt bij de technische evaluatie van de 
huidige staat van het gebouw)

Op basis van de info en benodigde info stellen we dan een monitoringsnota op met 
timing en voorgestelde proeven
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In dit geval deze zaken voorgesteld en aangeboden

De betonanalyse viel buiten het ErfgoedEnergieLoket en was een aparte studie.
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Er werden de nodige draadloze sensors geïnstalleerd en een online toegang werd 
gerealiseerd via een wireles modem (3/4G)

De gateway maakt connectie met de sensoren en de modem.

Sensoren worden online ingegeven

Dan geplaatst (hier RH/T, maar links voorbeeld van CO2)

Vervolgens kan je met dit systeem de metingen live en online volgen.

Regelmatige rapporten; bijv. pieken slaapkamer, maar niks “abnormaals”

Ook opletten dat niemand van de bewoners het systeem uitzet, hetgeen in andere 
cases meermaals is voorgevallen.
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Twee systemen die we nu uittesten en gebruiken voor de bepaling van de U‐Waarde: 
Testo vs Greentec (en eigenlijk nog een derde dat we rechtstreeks op het 
monitoringssysteem kunnen aansluiten)

Vroeger was deze meting zeer log met veel kabels en een computer die ter plaatse 
geïnstalleerd moest worden (niet altijd mogelijk)

Dan Testo (links)  indicatief want meet binnentemperatuur, buitentemperatuur 
(quid sonde ‐> regen + afstand) en oppervlaktetemperatuur. Op basis hiervan schat 
dit toestel de U‐waarde in.

Het nieuwe toestel (rechts) is veel kleiner, er kunnen langere periodes gemeten 
worden én het meet echt de FLUX!!!

Opletten:

• Geen bezonning

• Geen randeffecten

• Binnen en buitentempsensoren op gelijke hoogte…

• Constante binnen en liefst ook buitentemp!!

• Gemiddelde volgens bepaalde norm (ISO 9869‐1) (variatie < 5%)
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Hier zijn de schema’s van beide systemen aangegeven.
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Vervolgens kan je dan via de metingen in de grafiek hierboven dan de U‐waarde van 
de muur bepalen.
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Voor de 3D opmeting heb je enkel goed fototoestel en goede lens nodig.

Via een distometer worden enkel “maten” opgemeten om deze in de opmeting te 
integreren (anders geen schaal) (opmeten in 3D van enkele referentiepunten).

Dit kan met gewoon meetlint, maar wij doen het met 

• een distometer (eenvoudig en goedkoop, maar genereert 3D DXF‐bestanden die 
aan puntenwolk gekoppeld kunnen worden)

• en “automatische targets” (worden door software automatisch herkend bij 
generatie van puntenwolk)
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Je ziet hier het resultaat

Duidelijk:

• Heel goed, maar

• Enkel wat je ziet!! (vandaar de witte zones)

16‐11‐18

180



Hier zie je de precisie en ook de targets
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WTCB is geen studiebureau. We doen deze metingen dus niet commercieel.

• Dus wel in kader van onderzoek

• Geen concurrentie aan bestaande bedrijven (oneerlijke concurrentie)

• Wel volgens norm EN13187

• Met beschrijving van omstandigheden (wind, temp binnen/buiten,
omgevingsfactoren
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De rapporten die we maken kunnen er wat verschillend uitzien. Dit hangt er o.a. van 
af van wat je wilt duiden

• links: achterliggende betonstructuur gevisualiseerd

• Rechts: luchtlek onderaan raamaansluiting (verlies van warme lucht)
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• links: luchtlekken bij rolluikomkasting (intrede van koude lucht)

• Midden: koudebrug (structureel >< geometrisch)

• Rechts: achterliggende structuur (maar hier geen probleem  gewoon “zichtbaar 
gemaakt; geen grote temp verschillen)

Dus thermografieën kunnen verschillende aspecten blootleggen (maar je kan nergens 
doorkijken, enkel tegenaan  verschillen hebben te maken met verschillen in IR‐
straling o.i.v. temperatuursgradiënten!!)
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Hier wordt een comfortmeting uitgevoerd. Het is wel een momentopname: metingen 
werden uitgevoerd per ruimte gedurende 30min‐1u met een meetinterval van 5 min.

Op verschillende locaties

• Leefruimte

• Keuken

• Bureau

• Slaapkamer

Meting:

• Op gebruikshoogte

• Binnentemp

• Binnendruk

• Luchtverplaatsingssnelheid

• CO2

• Stralingstemperatuur (cfr lezing van Filip)

• Bepaling van PMV‐PPD‐waarden met aangepaste kleding en activiteit (zéér grote 
invloed!!)
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De blowerdoortest werd niet in de case van Brugge uitgevoerd, maar wel in het Groot 
Begijnhof te Gent.

De bedoeling hiervan was vooral om meer cijfermateriaal te krijgen en vergelijkingen 
tussen voor en na te kunnen maken.

Geen studiebureau

• Dus wel in kader van onderzoek

• Maar niet bruikbaar voor EPB‐berekening (wel volgens dezelfde norm en BELAC 
geaccrediteerd)

• Geen concurrentie aan bestaande bedrijven
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Dit is een voorbeeld van analyse die kan uitgevoerd worden, maar deze valt buiten 
het kader van ErfgoedEnergieLoket

 Structurele analyses en impact

Hier boringen en monsternames (foto’s)

Detectie van ligging van de wapening

Verslag van structuur en samenstelling

Gemaakt in kader van toekomstige energetische ingrepen
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