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Module 7a – Gevels
Thermische isolatie en risico’s

(spouwconstructies)

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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Disclaimer

Het cursusmateriaal maakt geen onderdeel uit van de 
officiële publicaties van het WTCB en mag dus niet als 
referentie gebruikt worden. 

Het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen van het 
cursusmateriaal is slechts toegelaten na voorafgaand 
schriftelijk akkoord van het WTCB.
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◘ Inleiding

◘ Bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten

◘ Isolatieproducten

◘ Uitvoeringsrichtlijnen

◘ Opvolging

◘ Besluit

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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◘ De spouwmuur
 Ontstaan na 1945 als oplossing ter bescherming tegen

regendoorslag

Energetisch renoveren van gevels
Functie en historiek spouwmuren

Binnenspouwblad

BinnenbepleisteringBuitenspouwblad

Binnenspouwblad uit dragend metselwerk of gewapend beton

Buitenspouwblad uit metselwerk

Houtskeletbouw met parement van metselwerk komt niet aan bod in TV of STS
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◘ De spouwmuur
 Werking

▪ Buitenspouwblad: 
regenscherm

▪ Spouw: afvoer water 
(membraan + open 
stootvoegen te voorzien)

▪ Binnenspouwblad met 
pleisterlaag: luchtscherm

Energetisch renoveren van gevels
Functie en historiek spouwmuren

Spouwmuren zijn een traditionele geveloplossing in streken met veel slagregen 
(België, Denemarken, Nederland, VK). Dergelijke muren bieden namelijk een goede 
bescherming tegen regendoorslag door hun opsplitsing in twee metselwerklagen die 
van elkaar gescheiden zijn door een spouw en voorzien zijn van 
drainagemogelijkheden. Traditionele spouwmuren met een luchtspouw bieden 
echter slechts beperkte thermische isolatieprestaties en beantwoorden bijgevolg niet 
langer aan de maatschappelijke noden met betrekking tot de energieprestatie van 
gebouwen.

In een spouwmuur vervult het buitenspouwblad de functie van regenscherm. De 
luchtspouw fungeert hierbij als een capillaire snede, die tot doel heeft te vermijden 
dat er regendoorslag zou optreden naar het binnenspouwblad. Het regenwater dat bij 
hevige slagregen door het buitenspouwblad naar binnen dringt, loopt langs de 
spouwzijde naar beneden om vervolgens via de open stootvoegen boven de 
spouwafsluitingen terug naar buiten afgevoerd te worden ter hoogte van de 
waterkerende laat.

Het binnenspouwblad moet voldoende luchtdicht afgewerkt zijn om de 
luchtdrukverschillen over de muur op te vangen en Aldus te vermijden dat de door 
het buitenspouwblad binnengedrongen regen tot tegen het binnenspouwblad zou 
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geblazen worden met mogelijke regendoorslag tot gevolg.
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◘ Historiek van het opvullen van de luchtspouw
 Na-isolatie van spouwmuren werd al in de jaren ‘70 en ‘80 

toegepast, ten tijde van de eerste energiecrisis.

 Door problemen in de beginfase en het dalen van de 
energieprijzen kwam de techniek wat op de achtergrond.

 De verbetering van de materialen en de 
uitvoeringstechnieken laat toe de techniek weerom op grote 
schaal toe te passen, teneinde de energetische prestaties 
van het groot aantal bestaande woningen zonder 
gevelisolatie te verbeteren.

Energetisch renoveren van gevels
Functie en historiek spouwmuren
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◘ Voordelen
 Binnen- en buitenafwerking blijven behouden

 Geen ruimteverlies

 Relatief goedkope techniek

 Beperkte uitvoeringstermijn

◘ Nadelen
 Beperkte verbetering warmteweerstand (functie van 

spouwbreedte)

 Risico op schade

Energetisch renoveren van gevels
Voor- en nadelen van het vullen van de spouw

Gevolgen na-isolatie

Hoger comfort

Kanttekening, indien ook nog buitengevelisolatiesysteem dan minder 
rotatiestromingen wanneer spouw gevuld

Minder energieverliezen
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◘ Gevolgen van het opvullen van de luchtspouw
 Thermische belasting ↑

▪ Uitzetting

▪ Vorst

 Droging ↓

 Risico op regendoorslag ↑

 Druk bij plaatsing

 (Inwendige condensatie)

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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◘ Inleiding

◘ Bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten

◘ Isolatieproducten

◘ Uitvoeringsrichtlijnen

◘ Opvolging

◘ Besluit

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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Energetisch renoveren van gevels

Een bestaande spouw moet aan volgende voorwaarden voldoen 
om in aanmerking te komen voor doeltreffende navulling: 
◘ De spouw heeft een nominale breedte van minimaal 50 mm.
◘ De bestaande metselwerkgevel, en in het geval van 

bepleisterde gevels ook het pleisterwerk, moet in goede staat 
verkeren, met goede staat van voegwerk en met een afwerking 
met een grote dampdoorlatendheid, geen scheurvorming, geen 
tekenen van regendoorslag, vorstschade of andere vormen van 
degradatie.

◘ Er mag geen sterke belasting van de gevel door slagregen 
(invloed van wind en blootstelling) of ten gevolge van 
thermische lengteveranderingen bestaan. 

◘ Er mag geen extreem vochtig binnenklimaat in het te isoleren 
gebouw voorkomen (bij binnenklimaatklasse 4, bv. zwembaden, 
is na-isolatie van spouwmuren af te raden).

Welke spouwmuren komen in aanmerking?

TV enkel van toepassing op spouwmuren met een nominale spouwbreedte van 
minstens 50 mm. Bij een te geringe spouwbreedte bestaat het risico dat de spouw 
overbrugd zou worden door onregelmatigheden en verontreinigingen, zoals 
mortelresten. Daarnaast vertonen smallere spouwen het nadeel dat het naargelang 
van het type isolatieproduct en de kwaliteit van uitvoering moeilijker wordt om het 
isolatieproduct correct te verdelen, waardoor de isolatieprestaties kunnen 
verminderen. Bovendien neemt de warmteweerstand van de isolatielaag af naarmate 
de spouwbreedte kleiner wordt.

14-11-18

10



14-11-18 - Pagina 11

Energetisch renoveren van gevels
Beoordeling van de geschiktheid van een spouwmuur
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Onderzoek Universiteit Gent
 Spouwbreedte < 30 mm

▪ Spouwvulling kan gebreken vertonen omwille van slechte
vullingsgraad en obstructies in de spouw

▪ Hoe smaller de spouw, hoe geringer de impact op de totale
warmteweerstand van de wand

 Invloed van de staat van het metselwerk op de hoeveelheid
regendoorslag is zeer groot

Spouwbreedte

Veilige uitvoering wanneer spouwbreedte minimal 50 mm bedraagt. Bij kleinere
spouwen zullen de risico’s toenemen en valt men buiten het subsidiekader.
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Onderzoek Universiteit Gent
 EPS

Spouwbreedte
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Onderzoek Universiteit Gent
 Minerale wol

Spouwbreedte
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Onderzoek Universiteit Gent
 PUR

“Bij de waterdichtheidstesten op de met PUR geïsoleerde testwanden was 
het infiltratiedebiet zodanig klein dat het water in de gootjes meteen 
gedraineerd werd en niet van het ene gootje in het andere kon overlopen. 
Uit de resultaten bleek dat geen infiltratiewater opgevangen werd door het 
gootje tegen de PMMA-plaat waardoor er dus besloten kan worden dat er 
zich bij de met PUR geïsoleerde testwanden geen waterinfiltratie tot op het 
binnenspouwblad (PMMA-plaat) heeft voorgedaan.”

Spouwbreedte
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◘ In aanmerking te nemen ruwheidscategorie
 Op eenzelfde hoogte is er een hogere windsnelheid bij 

verminderde ruwheid van het aardoppervlak.

Energetisch renoveren van gevels
Maximale gevelhoogte

In spouwmuren zorgt het buitenspouwblad uit metselwerk, samen met de 
gedraineerde spouw voor een efficiënte bescherming tegen regendoorslag. De mate 
waarin er toch nog water doorheen het buitenspouwblad infiltreert en moet 
afgevoerd worden is afhankelijk van meerdere factoren: terreinruwheidscategorie,
oriëntatie, doorlatendheid van de gevel, afscherming

De belastingen ten gevolge van de wind en slagregen worden beoordeeld, rekening 
houdend met de hoogte van de nat te isoleren gevelmuren en de 
terreinruwheidscategorieën.

Bij sterke blootstellingen kan door de windstuwing regenwater doorgeblazen worden 
doorheen het isolatiemateriaal (matrix voor vezels en bolletjes, naden en openingen 
bij schuim).
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◘ In aanmerking te nemen ruwheidscategorie

Energetisch renoveren van gevels
Maximale gevelhoogte

17



14-11-18 - Pagina 18

https://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/modules/category/cat_nl.html

Energetisch renoveren van gevels
Maximale gevelhoogte
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◘ Vooral muren met westelijke, zuidwestelijke en
zuidelijke oriëntering worden blootgesteld aan
slagregen

Energetisch renoveren van gevels
Oriëntatie van de gevel
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◘ Risico op infiltratie beperken door de te isoleren
gevels boven af te schermen met een afdekking die 
uitsteekt ten opzichte van het gevelvlak.

Energetisch renoveren van gevels
Afscherming van de gevel
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◘ Voldoende helling

◘ Voldoende oversteek

◘ Ondoorlatend materiaal

◘ Efficiënte druiplijst

Energetisch renoveren van gevels
Afscherming van de gevel

Om het risico op regenwaterinfiltratie te beperken, moeten de te isoleren gevels 
bovenaan afgeschermd worden met een afdekking die uitsteekt ten opzichte aan het 
gevelvlak. Deze afdekking moet een voldoende helling hebben (2%) om het water van 
de gevel weg te leiden en moet bestaan uit een ondoorlatend materiaal. Alle 
uitsteeksels moeten aan hun onderkant voorzien zijn van een efficiënte druiplijst die 
zich op een toereikend afstand van de muur bevindt.
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◘ Gevels worden als ‘beschermd’ beschouwd wanneer
de oversteek een breedte L heeft die minstens met ¼ 
van de te beschermen gevelhoogte H overeenstemt

Energetisch renoveren van gevels
Afscherming van de gevel

Gevels die te sterk belast zijn om in aanmerking te komen voor na-isolatie kunnen 
toch als beschermd beschouwd worden wanneer de oversteek (vb balkon, kroonlijst, 
dakgoot) een breedte L vertoont die minstens overeenstemt met ¼ van de 
onderliggende te beschermen gevelhoogte H.
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Na-isoleren van spouwmuren wordt afgeraden voor 
gebouwen met een binnenklimaatklasse IV

Binnenklimaatklasse

Om vochtproblemen (vb. Inwendige condensatie) in de nageïsoleerde spuwmuur te 
vermijden, mag er in het te isoleren gebouw geen extreem vochtig binnenklimaat 
heersen. Voor gebouwen uit binnenklimaatklasse IV is het na-isoleren van de 
spuwmuren af te raden, tenzij er gepaste vochtbeheersingsmaatregelen getroffen 
worden aan de hand van een voorafgaande hygrothermische studie.
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Materiaaleigenschappen van de gevel

Energetisch renoveren van gevels
Beoordeling van de geschiktheid van een spouwmuur
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Na-isoleren van spouwmuren wordt afgeraden in het 
geval van metselstenen met een open structuur of 
open voegen tussen de metselstenen

Materiaaleigenschappen van de gevel: doorlatendheid

In aanwezigheid van een sterk doorlatend buitenspouwblad kan er bij slagregen een 
grote hoeveelheid water naar de spouw infiltreren. De doorlatendheid van het 
gevelmetselwerk is enerzijds afhankelijk van de permeabiliteit van de gevelsteen en 
anderzijds van de continuïteit van de metselvoegen. Ook het type en de toestand van 
het voegwerk spelen hierbij een niet te onderschatten rol. Het voegwerk zorgt 
namelijk voor de afdichting van de eventuele lekken in het metselwerk, waardoor de 
regendichtheid sterkt verbetert. Zo vertonen gevelstenen uit korrelbeton een grotere 
permeabiliteit dan bakstenen. Gelijmd metselwerk met ongevulde stootvoegen of 
verweerde gevels waarvan het voegwerk in slechte staat verkeert, vertonen evenzeer 
een open structuur.

Ter vergelijking: baksteenmetselwerk in halfsteensverband met voegwerk in goede 
staat, slechts 1 tot 3 % slagregendebiet slaat door naar spouw. Bij betonstenen en bij 
niet-gevoegd of gelijmd baksteenmetselwerk is dit 10 tot 50 % van het 
slagregendebiet.
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Technische fiche?
◘ Vorstschade zichtbaar (waar, beeld van de schade…)

◘ In het geval van vorstschade of zichtbare afschilfering kan men 
de spouwmuur na-isoleren wanneer de gevel van een 
bescherming voorzien wordt (vb. bebording, ETICS, …) 
eventueel in combinatie met een buitenisolatie

Materiaaleigenschappen van de gevel: gevelsteen 

Indien de spouwmuur nageïsoleerd wordt, zal het buitenspouwblad in de winter 
blootgesteld worden aan een verhoogde vorstbelasting en zal het aan slagregen
blootgestelde metselwerk minder snel kunnen drogen. Om het ontstaan van 
vorstschade te voorkomen, moet de kwaliteit van de in het buitenspouwblad 
toegepaste metselstenen bijgevolg van tevoren kritisch beoordeeld worden. Om 
geschikt te zijn voor toepassing in nageïsoleerde spouwmuren, moeten de 
gevelstenen tot de klasse ‘zeer vorstbestendig’ behoren. Bij gebrek aan eenduidige 
technische gegevens, kan de toestand van de sterk aan slagregen en koude 
blootgestelde delen van het metselwerk reeds een eerste indicatie geven van de 
vorstgevoeligheid van de steen. In geval van twijfel is het inschakelen van specialisten 
voor nader onderzoek op basis van vorstproeven noodzakelijk. 

Wanneer er geen zichtbare schade is maar men niettemin twijfelt over de 
gevoeligheid van de gevelstenen, kan men opteren om een gevelafwerking aan te 
brengen (bepleistering, hydrofuge,…) of een meting uitvoeren.

Indien de gevel wel vorstschade vertoont, kan de verdere aantasting ervan 
voorkomen worden door het aanbrengen van een aangepaste blijvend regenwerende
gevelafwerking (bebording of buitenbepleistering op isolatiemateriaal),
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Energetisch renoveren van gevels
Materiaaleigenschappen van de gevel: stel- en voegmortel 

◘ Indien de stelmortel vorstgevoelig is dient men een regendichte 
gevelbekleding te voorzien (bebording, ETICS,…)

◘ In het geval de voegmortel vorstgevoelig is, volstaat het om het 
metselwerk ter hervoegen met een vorstbestendige mortel

Ook de stel en voegmortel van het gevelmetselwerk zal na het isoleren van de 
spouwmuur blootgesteld worden aan een verhoogde vorstbelasting. Net zoals het 
geval was voor de gevelsteen, kan de toestand van de sterk aan slagregen 
blootgestelde geveldelen een eerste indicatie geven over de vorstgevoeligheid van de 
mortel.

Vorstschade aan de stelmortel uit zich meestal onder de vorm van fijne horizontale 
scheurtjes. Soms kan ook een gelaagde structuur waargenomen worden. Indien men 
hem bekrast met een hard voorwerp, zal de aangetaste mortel aan het oppervlak 
bovendien slechts een geringe samenhang vertonen. Vorstschade aan de stelmortel 
gaat vaak gepaard met een zekere zwelling, waardoor het voegwerk uitgestoten 
wordt. In dit geval biedt het uitslijpen en de loutere heropvoeging van de 
metselstenen geen soelaas. Desgevallend moet men een aangepaste regenwerende
gevelafwerking (etics of bebording) aanbrengen. 

Indien de voegmortel vorstschade vertoont, kan deze verwijderd worden en 
vervolgens vervangen door een vorstbestendig alternatief dat aangepast is aan het 
type en de blootstelling van het metselwerk. 
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Energetisch renoveren van gevels
Materiaaleigenschappen van de gevel: afwerking

◘ In het geval van dampremmende gevelafwerkingen 
(vb. geëmailleerde baksteen) is na-isolatie van de 
spouwmuur niet aangewezen

Door een spouwmuur na te isoleren, verdwijnt de ventilatiemogelijkheid van de 
spouw. Voor muren uit ongeschilderd baksteenmetselwerk vormt dit geen enkel 
probleem, aangezien de spouwventilatie in voorkomend geval nauwelijks bijdraagt 
tot de droging ervan.

Bij gevels met een dampremmende afwerking aan de buitenzijde, heeft de 
spouwventilatie echter wel een belangrijke invloed op het vochtgehalte van het 
buitenspouwblad.

Om het risico op vorstschade te vermijden, is het bij gevels met een buitenspouwblad 
opgebouwd uit stenen met een hoge diffusieweerstand, bv geglazuurde baksteen, 
tegels, mozaiek ten stelligste af te raden om de spouw na te isoleren.
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Wanneer de gevel van een dampdichte verf voorzien is, 
kan na-isolatie slechts overwogen worden wanneer het 
metselwerk zeer vorstbestendig is

◘ Het gebruik van dampopen verven (d < 0,05 m) levert 
normaalgesproken geen problemen op. 

Materiaaleigenschappen van de gevel: afwerking

De na-isolatie van geverfde gevels kan wel in overweging genomen worden indien de 
gebruikte metselstenen en mortel voldoende vorstbestendig zijn. Indien het gaat om 
een matig tot sterk dampremmende afwerking, dient men er wel rekening mee te 
houden dat de droging van het metselwerk sterk afgeremd kan worden als de 
waterindringing niet volledig verhinderd wordt.

De na-isolatie kan in overweging genomen worden indien de dampremmende
gevelafwerking verwijderd wordt of naderhand voorzien van een aanvullende 
regendichte bekleding (etics, bebording)
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◘ Toestand van de luchtspouw

Energetisch renoveren van gevels
Materiaaleigenschappen van de gevel 

Bij het na-isoleren van spouwen die verontreinigd zijn door mortelbaarden, 
mortelresten, puin, doorgemetselde stenen, doorstekende balkkoppen… bestaat er 
een verhoogd risico op vochtdoorslag en een onvolledige opvulling. Indien er zones 
met plaatselijke vernauwingen vastgesteld worden, dient de uitvoerder deze via een 
endoscopische inspectie te controleren op verontreinigingen en obstructies teneinde 
na te gaan of een continue opvulling al dan niet mogelijk is.

Men dient ook de nodige aandacht te besteden aan de mortelbaarden. Indien deze 
zodanig groot zijn dat de vrije ruimte plaatselijk kleiner wordt dan 30 mm, moet men 
op deze punten rekening houden met een verhoogd risico op vochtdoorslag. Ter 
plaatse van dergelijke vernauwingen is het dan ook aanbevolen om extra 
vulopeningen te boren, teneinde de gelijkmatige opvulling van de spouw te 
waarborgen.
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Energetisch renoveren van gevels
Materiaaleigenschappen van de gevel

◘ Spouwankers

Bij bestaande spouwmuren is de toestand van de spouwankers veelal onbekend. 
Hoewel het vanzelfsprekend niet mogelijk is om het aantal en de toestand van alle 
spouwankers in de gevel te verifiëren, kan men bij het normale nazicht van de 
spouwmuur wel melding maken van de doorgeroeste of ontbrekende ankers.

Het na-isoleren van de spouwmuur mag de stabiliteit van het gevelmetselwerk en de 
integriteit van de spouwankers in geen geval nadelig beïnvloeden. Daarom is het 
belangrijk om materialen toe te passen die geen corrosieve invloed hebben. 
Bestaande spouwmuren met beschadigde of onvoldoende spouwankers vereisen een 
aangepaste werkwijze.
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Detaillering / schade

Energetisch renoveren van gevels
Beoordeling van de geschiktheid van een spouwmuur
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Spouwdrainering

Detaillering van de spouwmuur

In spouwmuren zijn doorgaans membranen aanwezig om het eventueel ingedrongen
regenwater via de open stootvoegen terug naar buiten af te voeren. Deze zouden bij
voorkeur aangebracht moeten worden aan de voet van de gevels en boven elke
onderbreking van de spouw (ramen, deuren,…). Indien er geen spouwdrainering
aanwezig is en dit aanleiding geeft tot vochtschade aan de binnenzijde, dient hieraan
verholpen te worden vóór de na-isolatiewerken.
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Om infiltraties te vermijden, dient het 
binnenspouwblad van een luchtdichte afwerking (vb. 
Bepleistering, cementering,…) te zijn voorzien.

Luchtdichtheid

Het binnenspouwblad dient voldoende luchtdicht afgewerkt te zijn om te vermijden 
dat er vochtproblemen zouden ontstaan. De luchtdichtheid wordt gewoonlijk 
verzekerd door een bepleistering aan de binnenzijde van het binnenspouwblad. 
Wanneer het binnenspouwblad uit zichtbaar gelaten metselwerk bestaat, wordt de 
luchtdichtheid in de regel gewaarborgd door een cementering aan de spouwzijde van 
het binnenspouwblad.

In sommige gevallen is er enkel in de garage of de onbewoonde zolder van het 
gebouw geen binnenbepleistering aanwezig. In voorkomend geval kunnen de gevels 
toch in aanmerking komen voor na-isolatie, voor zover men rekening houdt met het 
feit dat er bij een sterkte blootstelling occasioneel vochtvlekken kunnen ontstaan aan 
de binnenzijde. Gelet op het gebruik van voornoemde ruimten, levert dit doorgaans 
echter weinig problemen op.
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Energetisch renoveren van gevels
Luchtdichtheid
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Energetisch renoveren van gevels
Luchtdichtheid
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Energetisch renoveren van gevels
Luchtdichtheid

◘ Voorbeeld van onvoldoende luchtdichte woning

Architectenwoning Marc Dessauvage
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Energetisch renoveren van gevels
Zichtbare schade

◘ Scheuren

Gevels waarvan het buitenspouwblad aanzienlijke scheuren vertoont, moeten 
hersteld worden, zelfs wanneer er binnenshuis geen vochtdoorslag is. Na het 
vaststellen van de scheuroorzaak en de stabilisatie ervan, kan een gepaste herstelling 
uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door de scheuren uit te kappen en op te vullen met 
mortel. 
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◘ In bestaande spouwmuren komen er ter hoogte van 
de bouwknopen vaak onderbrekingen in de 
luchtspouw voor. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tegen 
de gevel aangestorte raamlateien of ringbalken, of bij 
de dagkanten van ramen. Deze zones vormen 
koudebruggen, gekenmerkt door een plaatselijk 
verhoogd warmteverlies en een verlaagde 
oppervlaktetemperatuur.

Energetisch renoveren van gevels
Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen

In bestaande spouwmuren komen er ter hoogte van de bouwknopen vaak 
onderbrekingen in de luchtspouw voor. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tegen de gevel 
aangestorte raamlateien of ringbalken, of bij de dagkanten van ramen. Deze zones 
vormen koudebruggen, gekenmerkt door een plaatselijk verhoogd warmteverlies en 
een verlaagde oppervlaktetemperatuur (zie afbeelding 14, p. 17). In gebouwen met 
een vochtig binnenklimaat kunnen er op deze koude oppervlakken vochtproblemen 
ontstaan onder de vorm van schimmelgroei en oppervlaktecondensatie. 

In bestaande gebouwen zonder vochtproblemen, vormt de aanwezigheid van 
koudebruggen normaalgesproken geen belemmering voor het na-isoleren van de 
spouwmuur. De temperaturen aan het binnenoppervlak van nageïsoleerde
spouwmuren liggen immers hoger dan bij ongeïsoleerde muren. Dit geldt in veel 
gevallen niet alleen in het vlak van de wand, maar ook ter plaatse van de 
koudebruggen (weliswaar in beperktere mate). Dit betekent dat een nageïsoleerde
spouwmuur minder gevoelig zal zijn voor oppervlaktecondensatie en schimmelgroei 
dan zijn ongeïsoleerde tegenhanger.
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Energetisch renoveren van gevels
Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen
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◘ In gebouwen met een vochtig binnenklimaat kunnen 
er op deze koude oppervlakken problemen ontstaan: 
vb. schimmelgroei en oppervlaktecondensatie

◘ In gebouwen zonder vochtproblemen, vormt de 
aanwezigheid van koudebruggen normaalgesproken
geen belemmering voor het na-isoleren van de 
spouwmuur

Energetisch renoveren van gevels
Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen
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◘ De temperaturen aan het binnenoppervlak van 
nageïsoleerde spouwmuren liggen hoger dan bij
ongeïsoleerde muren.

◘ Meestal niet alleen in het vlak van de wand, maar ook
ter plaatse van de koudebruggen (in beperkte mate).

◘ Ter hoogte van de koudebrug blijven er wel verhoogde
warmteverliezen bestaan.

Energetisch renoveren van gevels
Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen
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Energetisch renoveren van gevels
Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Aangestorte betonbalk ter hoogte van het linteel:

Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen

Ψe = 0.4 W/mK Ψe = 0.61 W/mK

 door het toevoegen van spouwisolatie gaan de koudebruggen een 
groter aandeel vormen bij de totale warmteverliezen van het gebouw!
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Continuïteit van de thermische isolatie

Bouwkundige aandachtspunten: koudebruggen

Ψe = 0.28 W/mK Ψe = 0.04 W/mK
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◘ Inleiding

◘ Bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten

◘ Isolatieproducten

◘ Uitvoeringsrichtlijnen

◘ Opvolging

◘ Besluit

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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◘ Kunststofschuim
 Polyurethaan

 Ureumformaldehyde

◘ Granulaten
 EPS

 Perliet

 Silicaatschuimkorrels

 Vermiculiet

◘ Vezels
 Rotswol

 Glaswol

Energetisch renoveren van gevels
Isolatieproducten

Hierna worden de producten opgesomd die in aanmerking kunnen komen voor 
gebruik bij na-isolatie, met een overzicht van hun voornaamste kenmerken. Ook 
andere materialen zijn mogelijk, voor zover ze beantwoorden aan de voorschriften uit 
de voornoemde STS. 

Er kunnen twee types kunststofschuim onderscheiden worden: polyurethaanschuim 
(PUR) en ureumformaldehydeschuim (UF). 

Hoewel er doorgaans een onderscheid gemaakt wordt tussen rotswolvezels en 
glaswolvezels, gaat het in beide gevallen om waterafstotend gemaakte silicatische
vezels. 

Deze worden ingeblazen in de spouw, alwaar ze een dicht pakket vormen dat de lucht 
vasthoudt. Om zetting en convectie te vermijden, is het belangrijk dat het 
isolatiepakket over een toereikende volumieke massa beschikt. 
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◘ Polyurethaanschuim
 Vermenging van polyol en isocyanaat

 Bepaalde mengsels hebben een verouderingseffect door 
diffusie van drijfgas (dit effect wordt in rekening gebracht bij
de bepaling van de gedeclareerde lambdawaarde)

 Voldoende vulopeningen nodig omwille van de snelle
verharding van het schuimstof

Energetisch renoveren van gevels
Isolatieproducten
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◘ Ureumformaldehydeschuim
 Vermenging van ureumformaldehydehars en water

 Droging gaat gepaard met krimpwerking

 Isolatie kan loskomen van binnen- of buitenspouwblad

 Risico op convectiestromingen wordt in rekening gebracht bij
bepaling gedeclareerde lambda-waarde

◘ Vezels
 Rotswol of glaswol die waterafstotend gemaakt werd

 Isolatiepakket moet over voldoende volumieke massa
beschikken

Energetisch renoveren van gevels
Isolatieproducten
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◘ Inleiding

◘ Bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten

◘ Isolatieproducten

◘ Uitvoeringsrichtlijnen

◘ Opvolging

◘ Besluit

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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Energetisch renoveren van gevels
Voorbereidende werken

◘ Doorboringen van de spouw
(vb. ventilatie- en afvoerkanalen) 
afdichten aan de omtrek
 Vermijden dat isolatiemateriaal via de 

doorvoeren kan ontsnappen

 Voorkomen dat de doorvoeropening 
door het isolatiemateriaal verstopt 
raakt

De voorbereidende werken omvatten in hoofdzaak het afsluiten van de 
spouwopeningen en het aanbrengen van de begrenzingen van de te isoleren 
oppervlakte. 

De eventuele doorboringen van de spouw door de ventilatie- en afvoerkanalen 
moeten aan hun omtrek afgedicht worden. Dit heeft enerzijds tot doel te voorkomen 
dat de doorvoeropeningen door het isolatiemateriaal verstopt zouden raken en 
anderzijds dat er isolatiemateriaal via de geveldoorvoeren zou kunnen ontsnappen. 

Afhankelijk van het toegepaste isolatieproduct kan het soms ook nodig zijn om de 
eventuele openingen in het buitenspouwblad dicht te kitten. Het kan hier 
bijvoorbeeld gaan om de doorvoeropeningen voor elektrische leidingen of om de 
aansluitingsvoegen tussen de ramen en het gevelmetselwerk. 

Bij rookgasafvoerkanalen bestaat enerzijds het risico dat het isolatiemateriaal in het 
kanaal zou terechtkomen (bv. wanneer het gaat om schouwen die niet voorzien zijn 
van een voering en die ofwel opgebouwd zijn uit gemetselde kanalen die openingen 
vertonen dan wel uit slecht aaneensluitende schouwpotten) en anderzijds dat de 
brandbare isolatiematerialen ten gevolge van de hoge temperaturen vuur zouden 
vatten. 
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◘ Rookgasafvoerkanalen
 Vermijden dat isolatiemateriaal in het kanaal terechtkomt

 Voorkomen dat brandbare isolatie vuur kan vatten ten 
gevolge van de hoge temperaturen van het afvoerkanaal

Energetisch renoveren van gevels
Voorbereidende werken
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Energetisch renoveren van gevels
Voorbereidende werken

◘ Spouwafsluitingen
 Niet de bedoeling om 

aangrenzende spouwen mee te 
isoleren

 Gebruik maken van:
▪ spouwafdichting

(vb. kettingborstels)

▪ verticaal boven elkaar geplaatst 
vulopeningen injecteren
(bij gebruik van isolatieschuim)

Bij de na-isolatie van een gebouw is het niet de bedoeling dat ook de spouwen van de 
aangrenzende niet te isoleren gevels met isolatiemateriaal gevuld raken. Voorafgaand 
aan de na-isolatiewerken moet er daarom een verticale spouwafsluiting aangebracht 
worden ter hoogte van de scheiding tussen de te isoleren en de niet te isoleren 
geveldelen (bv. aan de grens tussen de woning en de garage). 

Indien de na-isolatie gebeurt met vezels of granulaten, kan men hiertoe een beroep 
doen op een speciaal met dit oogmerk ontwikkelde spouwafdichting (bv. 
kettingborstels, zie afbeelding 19). Bij gebruik van isolatieschuim kan de 
spouwafdichting verwezenlijkt worden door het schuim te injecteren in een reeks 
verticaal boven elkaar geplaatste vulopeningen. 

Het aanbrengen van horizontale spouwafsluitingen is in het algemeen niet 
toegestaan. Indien er desondanks toch een dergelijke begrenzing voorzien wordt, 
mag er hierdoor geen ongevulde open spouw ontstaan boven het isolatiemateriaal, 
tenzij er op deze plaats een bijkomende regenwerende gevelbekleding aangebracht 
wordt. 
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◘ Openingen in het binnenspouwblad

Energetisch renoveren van gevels
Voorbereidende werken

In het binnenspouwblad mogen er geen openingen aanwezig zijn waarlangs het 
isolatiemateriaal zou kunnen naar binnen geblazen of geïnjecteerd worden. Deze 
openingen moeten vóór de eigenlijke na-isolatiewerken opgevuld of afgedicht 
worden (bv. met samendrukbare stroken uit minerale wol). Het kan hier bijvoorbeeld 
gaan om: 

openingen rondom elektriciteitsleidingen, stopcontacten en schakelaars 

• openingen rondom ingebouwde waterleidingen en rioleringen 

• openingen rondom ingebouwde kasten, brievenbussen … 

• openingen rondom dakgordingen en kepers, die ter hoogte van de zolderruimte 
ingebouwd worden in het metselwerk 

• spouwen die ter plaatse van de dakrand rechtstreeks in verbinding staan met de 
zolderruimte 

• openingen rondom rolluik- of zonneweringskasten (zie afbeelding 20). Deze kasten 
dienen gedemonteerd te worden om de afdichting van de openingen toe te laten. Na 
het beëindigen van deze afdichtingswerken, kunnen de kasten opnieuw gemonteerd 
worden. 
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◘ Juiste wijze en positie volgens technische 
goedkeuring ATG

◘ Enkele algemene aandachtspunten
 Meestal van buitenaf geboord

 Met behulp van een steenboor

 Kruising van de lint- en stootvoegen

 Diameter zodanig kiezen dat de aangrenzende stenen zo 
min mogelijk beschadigd raken

Energetisch renoveren van gevels
Vulopeningen
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Energetisch renoveren van gevels
Vulopeningen
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 Geen pneumatische boor aanwenden omwille van risico op 
brokstukken in de spouw

Energetisch renoveren van gevels
Vulopeningen
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 Voorzichtigheid geboden bij het boren in de nabijheid van 
waterkerende membranen

Energetisch renoveren van gevels
Vulopeningen
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 Voorzichtigheid geboden in de nabijheid van waterkerende
membranen

Energetisch renoveren van gevels
Vulopeningen

1

2

2

1
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◘ Afdichten van openingen
 Dichten van vul-, controle- en

ontluchtingsopeningen
▪ Gepaste kleur

▪ Over volle diepte

 Afwateringsfunctie niet afdichten!

Energetisch renoveren van gevels
Vulopeningen
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◘ Inleiding

◘ Bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten

◘ Isolatieproducten

◘ Uitvoeringsrichtlijnen

◘ Opvolging

◘ Besluit

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Zelfs indien er een grondige inspectie 
plaatsvond, is het risico op het ontstaan van 
schade naderhand – gelet op het aantal 
onzekerheden bij bestaande gebouwen – nooit 
volledig uit te sluiten.

◘ Ondanks het feit dat men tijdens de uitvoering 
van de werken steeds een zo volledig mogelijke 
opvulling van de spouwmuur nastreeft, is het 
nooit uitgesloten dat een deel van de spouw 
niet geïsoleerd raakt ten gevolge van: de 
aanwezigheid van spouwafsluitingen (bv. 
aangestorte lateien), spouwafval en/of 
spouwmembranen.

◘ Het plaatselijk binnendringen van een zekere 
hoeveelheid isolatiemateriaal kan niet steeds 
uitgesloten worden.

◘ De raming van de spouwbreedte betreft slechts 
een raming; de definitieve spouwbreedte wordt 
pas bij het boren van de vulgaten vastgesteld. 

Mogelijke opmerkingen na de uitvoering
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Tragere droging van het gevelmetselwerk

◘ Geringe kleur- en aspectverschillen in de voegmortel. Ook 
ten gevolge van een verschillende veroudering kunnen de 
opgevulde boorgaten soms meer zichtbaar zijn.

◘ Elke latere afwerking rechtstreeks op het gevelmetselwerk 
(bepleistering, verf,…) moet voldoende dampopen zijn.

Mogelijke opmerkingen na de uitvoering

Door het na-isoleren zal het gevelmetselwerk in het koude seizoen minder van 
binnenuit opgewarmd worden dan in de vroegere ongeïsoleerde toestand. Hierdoor 
stelt men na de werken soms vast dat het buitenspouwblad langzamer opdroogt dan 
voorheen. Dit kan zich bijvoorbeeld aftekenen aan de muurvoet (opspattend water) 
of op plaatsen waar het metselwerk sterker blootgesteld is aan regen of vocht. Dit 
fenomeen is een normaal gevolg van het na-isolatieproces en duidt erop dat het 
isolatiemateriaal zijn functie naar behoren vervult.
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◘ Inleiding

◘ Bouwkundige voorwaarden en aandachtspunten

◘ Isolatieproducten

◘ Uitvoeringsrichtlijnen

◘ Opvolging

◘ Besluit

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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Energetisch renoveren van gevels

◘De premie van de netbeheerder 
bedraagt 5 euro per m² 
geïsoleerde oppervlakte. 

◘De spouw moet minstens 5 cm
bedragen en de -waarde van het 
isolatiemateriaal mag maximaal 
0,065 W/mK bedragen.

◘Uitvoering volgens STS 71-1 en 
verklaring van 
overeenkomstigheid

◘Alleen geldig voor woningen, 
wooneenheden of woongebouwen 

Premies voor energiebesparing in Vlaanderen
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◘ Referentiedocumenten

Energetisch renoveren van gevels
Na-isolatie van spouwmuren
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Energetisch renoveren van gevels

◘ Vrij eenvoudige techniek om bestaande gevels te
isoleren, zonder het uitzicht van het gebouw te
wijzigen.

◘ Impact op isolatiewaarde van het gebouw is functie
van de spouwbreedte.

◘ Hoewel gebruiksgeschiktheidsverklaringen en 
certificatie op zich geen garantie bieden, vergroot wel 
de betrouwbaarheid.

Besluit
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Bedankt voor uw aandacht!

www.erfgoedenergieloket.be

Project gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse Overheid in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.
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