
Figuur: Guide Isolin: Isolation thermique par l’intérieur des murs existants en briques 
pleines
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Als we een buitenmuur willen isoleren, is het interessant om het type muur te kennen. 
De meest voorkomende types zijn een massieve volle muur en een spouwmuur uit 
baksteen. Als het om een spouwmuur gaat, kan de spouw nagevuld worden (zie module 
7a). De spouw heeft daarnaast ook een waterkerende functie, waardoor de kans op 
regendoorslag zeer klein wordt. In het geval van een massieve muur, is spouwisolatie 
uiteraard uitgesloten en moet eveneens het risico op regendoorslag (zeker bij 
binnenisolatie) geëvalueerd worden.

Het type muur kan vaak herkend worden op basis van het metselwerkverband.

Linkerfoto: kop en strek, typisch een massieve muur.

Rechterfoto: enkel strek, typisch een spouwmuur.
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Het metselwerkverband kan soms een foutieve indruk geven. De foto toont een kop-
strekverband, wat typisch is voor een massieve muur. Ook het muuranker doet dit 
bevestigen. Deze gevel is echter een spouwmuur, met een dragend 1-steens 
buitenspouwblad en een halfsteens niet-dragend binnenspouwblad (zie foto rechts).

Foto: WTCB
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Twee woningen uit dezelfde straat in Dublin, beiden gebouwd tussen 1936 en 1937, met
dezelfde materialen en in dezelfde stijl. Desondanks is de linke woning opgetrokken met 
een massieve volle muur terwijl de rechtse woning een spouwmuur heeft. De 
bouwperiode kan een indicatie geven over het muurtype, maar zegt zeker niet alles.

Bron: Historic Environment Scotland. Technical Paper 15: Assessing risks in insulation
retrofit using hygrothermal software tools. 2015.

16-11-18

5



De pastorijstijl is tegenwoordig heel populair. In dit voorbeeld van een nieuwbouw 
woning werd het buitenspouwblad voorzien van decoratieve spouwankers en zijn er 
regelmatig kleinere stukken gevelsteen gebruikt om een kopse kant na te bootsen. Het 
gaat uiteraard in dit geval om een spouwmuur.
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Een van de twee mogelijkheden om een massieve muur te isoleren, is het plaatsen van 
buitenisolatie.

Foto: WTCB
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Buitenisolatie heeft enkele belangrijke voordelen

Naar de bestaande wand toe:

- Bestaande muur is beschermd tegen buitenomstandigheden zoals regen en extreme 
temperaturen. Hierdoor worden onder andere vorstschade en regendoorslag 
uitgesloten.

- De thermische inertie van de bestaande wand blijft behouden, wat voordelig is naar 
thermisch comfort in de winter.

- De luchtdichtheid van de gevel wordt verbeterd.

Naar de binnenzijde toe:

- Geen interventie nodig aan de binnenzijde, wat interessant is indien de 
binnenafwerking beschermd is.

- Doordat de muur geïsoleerd is, staat deze in de winter warmer en zal er geen 
onaangename koudestraling zijn

Naar de isolatie toe:

- Grote isolatiediktes mogelijk (indien het systeem toegepast mag worden)

- Isolatie zal typisch zeer weinig onderbroken worden.
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Er zijn ook enkele nadelen aan buitenisolatie verbonden:

- Vaak zijn aanpassingen nodig aan andere elementen (bv. indien het dak onvoldoende 
overstek heeft).

- Door die aanpassingen, maar ook door onder andere het plaatsen van stellingen, is 
het typisch (vergeleken met de andere technieken voor gevelisolatie) een dure 
ingreep.

- Het uitzicht van de gevel wordt gewijzigd en er wordt naar buiten toe uitgebreid. In 
erfgoedcontext is dit vaak het belangrijkste bezwaar.
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Alvorens buitenisolatie te plaatsen, moet eerst een voorafgaande diagnose uitgevoerd 
worden (zie ook checklist WTCB Infofiche 47).

De foto’s tonen een duidelijk stabiliteits- of vochtprobleem. Deze moeten eerst worden 
opgelost en in geen geval worden verstopt achter de buitenisolatie.
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Meer informatie rond bepleisterde systemen: Technische voorlichting 257 van het 
WTCB.
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Figuren: www.leemenvakwerkvandeput.be
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Meer info: WTCB Contact 2011/4
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Woning met buitenisolatie. In dit voorbeeld heeft de stad gevraagd om het uitzicht van 
de woning te bewaren (coherent straatzicht).

Figuren: Proeftuin Mutatie+
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Elementen die in rekening werden gebracht: correct baksteenformaat, overeenkomst 
baksteenvoeg met buren, behoud oorspronkelijke dorpels.

Er is een goede overeenkomst met de situatie voor renovatie. De beperktere 
dakoverstek en de uitbreiding naar buiten toe verraden de interventie.

Figuren: Proeftuin Mutatie+
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Ingrijpende techniek, waarschijnlijk minder van toepassing in erfgoedcontext.
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Ingrijpende techniek, waarschijnlijk minder van toepassing in erfgoedcontext.

Bron: project AIM-ES
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Voorbeeld. Kritiek op buitenisolatie vanwege ingrijpende verandering op straatzicht.

Figuren: Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case studies of 
three large-scale projects in the North of England. 2014.

16-11-18

21



Figuren rechtboven en rechtsonder: Historic England. External wall insulation in 
traditional buildings: Case studies of three large-scale projects in the North of England. 
2014.

Figuur linksonder: Proeftuin Mutatie+
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Bron: Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case studies of 
three large-scale projects in the North of England. 2014.
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Figuur rechts: Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case 
studies of three large-scale projects in the North of England. 2014.

Figuur links: Technische Voorlichting 257 (WTCB)
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Figuren links: Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case 
studies of three large-scale projects in the North of England. 2014.

Figuur rechts: Technische Voorlichting 257 (WTCB)
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Figuur: Technische Voorlichting 257 (WTCB)
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Figuur: Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case studies of 
three large-scale projects in the North of England. 2014.
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Figuren: Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case studies of 
three large-scale projects in the North of England. 2014.
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Erfgoedinstanties zijn vaak terughoudend wat betreft buitenisolatie omwille van haar 
ingrijpende verandering op het uitzicht. Een goede en kritische houding naar de 
toepasbaarheid van buitenisolatie is daarom belangrijk. In sommige gevallen wordt er 
echter onterecht kritiek gegeven op buitenisolatie.

In dit citaat wordt beweerd dat veel traditionele woningen niet geschikt zijn voor 
buitenisolatie omwille van haar bijkomend gewicht. Echter, het gewicht van 
isolatiematerialen is typisch zeer klein t.o.v. het gewicht van de muur en de funderingen 
zijn typisch voldoende draagkrachtig om dit beperkte gewicht te kunnen dragen.

Bron: Solid Wall Insulation in Scotland. Exploring barriers, solutions and new 
approaches. 2012. Changeworks.

16-11-18

29



Een tweede citaat sluit het gebruik van dampdichte materialen uit, omdat deze 
materialen niet gebruikt mogen worden in combinatie met traditionele permeabele 
buitenwanden.

Dit advies is echter onterecht en vermoedelijk gebaseerd op een voorkeurshouding naar 
traditionele materialen. Op hygrothermisch vlak is er geen enkel probleem om 
dampdichte materialen te gebruiken als buitenisolatie.

Bron: Historic England. Energy Efficiency and Historic Buildings: Insulating Solid Walls. 
2016.
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De tweede mogelijkheid om een massieve muur te isoleren, is het plaatsen van 
binnenisolatie.

Foto: WTCB
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Het isoleren langs de binnenzijde heeft volgende voordelen:

- De luchtdichtheid van de gevel wordt verbeterd.

- Doordat de muur geïsoleerd is, stijgt het comfort door het wegvallen van de 
onaangename koudestraling in de winter

- In principe zijn er grote isolatiediktes mogelijk (in tegenstelling tot bv. spouwvulling)

- Het uitzicht van de gevel aan de buitenzijde wordt niet gewijzigd

Vooral dit laatste is voor erfgoedgebouwen zeer interessant, omdat in vele gevallen de 
buitengevel beschermd is. In dergelijke gevallen is binnenisolatie typisch de enige 
techniek om de gevel energetisch te renoveren en op die manier de energieverliezen te 
verlagen en het comfort te verhogen.
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Uiteraard zijn er in erfgoedcontext ook gebouwen waar de binnenafwerking beschermd 
is. In dit geval is het vaak onmogelijk om binnenisolatie aan te brengen. Deze gebouwen 
vallen dan ook buiten het toepassingsgebied van deze module.

Bron boven links & rechts: Energiezuinige maatregelen in monumenten met 
woonfunctie. Agentschap onroerend erfgoed. 2017. (foto’s: Erfgoed & Visie bvba)

Bron onder links: Herita vzw

Bron onder rechts: Beeldbank Onroerend Erfgoed
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Op hygrothermisch vlak heeft binnenisolatie een grote invloed op de wand, waarbij 
vooral volgende aspecten belangrijk zijn:

- De thermische inertie van de bestaande gevel is onbereikbaar, waarbij er mogelijks 
een groter risico is op oververhitting in de zomer

- Inwendige condensatie kan optreden tussen het bestaande metselwerk en de 
isolatie, via convectie of via diffusie

- Oppervlaktecondensatie of schimmelvorming aan het binnenoppervlak

- Lager drogingspotentieel van de muur, wat een impact heeft op bv. houten 
vloerbalken en risico op vorstschade

- Het risico op vorstschade

Daarnaast zijn er nog een praktisch aandachtspunten: 

- Binnenisolatie verkleind de ruimte

- De isolatielaag wordt vaak onderbroken, waardoor er typisch veel koudebruggen zijn 
(zie later)
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De invloed van de thermische massa op de verwarmingsbehoefte is beperkt.

- Slechts enkele procenten voordeel in jaarlijks energieverbruik voor massieve 
constructies indien constante verwarming (dus geen dag- of nachtverlaging)

- Zelfs enkele procenten voordeel voor lichte constructies indien intermitterende 
verwarming wordt toegepast.

Door binnenisolatie toe te passen, zal bovendien niet de volledige thermische inertie 
worden weggenomen, dus het verschil zal zeer klein zijn. Daarnaast heeft het toevoegen 
van isolatie weldegelijk een groot positief effect op de verwarmingsbehoefte.

Meer informatie: Verbeke, Stijn. Thermal inertia in dwellings. Quantifying the relative 
effects of building thermal mass on energy use and overheating risk in a temperate 
climate. PhD-thesis, Universiteit Antwerpen, 2017.
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Deze grafiek toont de jaarlijkse verwarmingsbehoefte weer. De balken geven de situatie 
weer voor gemiddelde hoeveelheid beglazing, het onderste en bovenste kruisje 
respectievelijk weinig en veel beglazing.

De impact van de thermische massa op de verwarmingsbehoefte is klein in vergelijking 
met de impact van de hoeveelheid beglazing, en zeker in vergelijking met de impact van 
beter isoleren.

Bron: Verbeke, Stijn. Thermal inertia in dwellings. Quantifying the relative effects of 
building thermal mass on energy use and overheating risk in a temperate climate. PhD-
thesis, Universiteit Antwerpen, 2017.
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Doordat de thermische inertie van de geïsoleerde gevels niet meer beschikbaar is, kan 
warmte in de zomer niet meer in deze muren worden opgeslagen waardoor het risico op 
oververhitting stijgt. Verschillend onderzoek heeft echter aangetoond dat andere 
parameters een grotere impact hebben op het oververhittingsrisico:

- Beglazing: oppervlakte, oriëntatie, g-waarde

- Aanwezigheid van zonwering (meer info over zonwering: zie module 8)

- Bewonersgedrag:

• Het gebruik van passieve nachtkoeling in de zomer blijkt een zeer grote 
invloed te hebben op het risico van oververhitting

• Bediening van manuele zonwering

- Enkel de buitenmuren worden geïsoleerd. De thermische massa van andere 
oppervlakken is dus ook nog bereikbaar (vloeren, binnenmuren, plafond, …)

Meer informatie:

- Verbeke, Stijn. Thermal inertia in dwellings. Quantifying the relative effects of 
building thermal mass on energy use and overheating risk in a temperate climate. 
PhD-thesis, Universiteit Antwerpen, 2017.

- Project MEASURE ('MEsures de performAnces réelles et de Satisfaction des 
occUpants dans les bâtiments Résidentiels à hautes performances Energétiques'), 
2017.

- Project Vochtproblemen in daken: Impact van de actuele randvoorwaarden en 
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bouwtechnieken in België.
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De volgende grafieken tonen de discomfortindicator weer: het jaarlijkse percentage 
waarbij categorie 1 van EN 15251 wordt overschreden (enkel rekening gehouden als er 
mensen aanwezig zijn in de woning). De balken geven de situatie weer voor gemiddelde 
hoeveelheid beglazing, het onderste en bovenste kruisje respectievelijk weinig en veel 
beglazing.

Voor een slecht isolerend gebouw (Rwand = 1 m²K/W) is de invloed van thermische inertie 
duidelijk: lichte constructies tonen een duidelijke oververhitting, terwijl die nagenoeg 
onbestaande is voor zware constructies. De impact van beglazing speelt voornamelijk 
een rol bij lichte constructies.

Bron: Verbeke, Stijn. Thermal inertia in dwellings. Quantifying the relative effects of 
building thermal mass on energy use and overheating risk in a temperate climate. PhD-
thesis, Universiteit Antwerpen, 2017.
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Indien de gebouwen beter geïsoleerd zijn (Rwand = 2 m²K/W, dit zijn dus geen zeer goed 
isolerende gebouwen), zien we dat het risico op oververhitting toeneemt, hoewel dit 
nog steeds duidelijk kleiner is voor massieve constructies.

Het valt op dat voor deze gebouwen de hoeveelheid beglazing een grotere rol speelt. 
Deze impact neemt alleen maar toe indien het gebouw beter en beter geïsoleerd wordt.

Bron: Verbeke, Stijn. Thermal inertia in dwellings. Quantifying the relative effects of 
building thermal mass on energy use and overheating risk in a temperate climate. PhD-
thesis, Universiteit Antwerpen, 2017.
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Dit betekent echter niet dat het toevoegen van binnenisolatie onvermijdelijk tot 
oververhitting leidt. De resultaten werden berekend voor een volledig zware of volledig 
lichte constructie. In het geval van renovatie is er vermoedelijk zelfs na de 
werkzaamheden nog een zekere hoeveelheid thermische massa bereikbaar (bv. 
binnenmuren en vloeren). Na renovatie zullen we dus eerder met “halfzware” 
constructies te maken hebben, die merkelijk gunstiger scoren naar oververhitting dan 
volledig lichte constructies.

Bron: Verbeke, Stijn. Thermal inertia in dwellings. Quantifying the relative effects of 
building thermal mass on energy use and overheating risk in a temperate climate. PhD-
thesis, Universiteit Antwerpen, 2017.
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Lucht kan slechts een bepaalde hoeveelheid vocht bevatten. Die hoeveelheid hangt sterk 
af van de temperatuur. Dit kan gevisualiseerd worden met een psychometrisch diagram:

- Lucht op 20°C  kan maximaal 14,7 g vocht per kg lucht bevatten (dit stemt dus 
overeen met 100% RV)

- Is de temperatuur 10°C, dan kan er nog maar maximaal 7,6 g/kg opgenomen worden.
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Voor eenzelfde vochtgehalte in de lucht, zal de relatieve vochtigheid dus wijzigen indien 
de temperatuur wijzigt. Een binnenruimte staat bijvoorbeeld op 20°C en 50% RV. Indien 
deze lucht wordt afgekoeld tot 10°C, dan stijgt de relatieve vochtigheid tot 95%.
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Deze lucht kan verder afgekoeld worden tot 100% RV. Bij verdere afkoeling zal er 
condensatie optreden. Dit kritisch punt noemen we het dauwpunt. In dit voorbeeld zal 
er dus condensatie optreden op oppervlakken van ongeveer 9°C. Een typisch voorbeeld 
is condensatie op (slecht isolerend) enkel glas als het buiten redelijk koud is.
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In het voorbeeld van het enkelglas, trad er dus oppervlaktecondensatie op. Deze vorm 
van condensatie treed dus op als de oppervlaktetemperatuur lager ligt dan de 
dauwpuntstemperatuur.

Dit is voornamelijk risicovol bij koudebruggen en enkelvoudige beglazing.

16-11-18

48



16-11-18

49



Oppervlaktecondensatie treedt op bij RV = 100%

Schimmelvorming kan echter al sneller optreden, nl. vanaf 80% RV (als er een geschikte 
voedingsbodem is, bv. hout of pleister)
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Condensatie treedt pas op indien de lucht verzadigd is (100% RV). Schimmelvorming kan 
daarentegen al geïnitieerd worden bij een relatieve vochtigheid van 80%. In het 
voorbeeld van een binnenruimte op 20°C en 50% RV betekent dit dat er 
schimmelvorming kan ontstaan op oppervlakken op ongeveer 13°C. Dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn op bouwknopen zoals buitenhoeken en dagkanten in niet-geïsoleerde 
gebouwen, waar het typisch kouder is dan op het lopend muurgedeelte.
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Om oppervlaktecondensatie en schimmelvorming te vermijden, kan men enerzijds 
trachten om het binnenklimaat voldoende droog te houden.
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Als het in een ruimte 20°C en 50% RV is, dan wordt het dauwpunt bereikt bij 9°C. Een 
oppervlak warmer dan 9°C zal dus geen oppervlaktecondensatie ervaren.

Is de RV echter 70% i.p.v. 50%, dan stijgt het dauwpunt naar 14°C. Om 
oppervlaktecondensatie te vermijden, zal het oppervlak dus veel warmer moeten zijn 
indien het binnen vochtiger is.

Daarom is het nuttig om de vochtigheid in een ruimte te beperken, bv. door een goede 
ventilatie.
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In dit voorbeeld is er duidelijke schimmelvorming te zien op de badkamerwand. Door de 
gebrekkige ventilatie is het vochtgehalte in de ruimte hoog, waardoor het risico op 
schimmelvorming ook hoger is.

Foto: WTCB
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Een tweede manier om oppervlaktecondensatie en schimmelvorming te vermijden, is 
een goede detaillering van koudebruggen, zodat de oppervlaktetemperatuur er 
voldoende hoog is.

16-11-18

55



Voorbeeld.

- Een niet-geïsoleerde binnenhoek geeft een temperatuur in de hoek van 7,9°C. Er is 
dus een risico op schimmelvorming, wat ook de schimmelgroei op de foto verklaart.

- Wordt diezelfde binnenhoek geïsoleerd, dan zien we dat de oppervlaktetemperatuur 
in de hoek stijgt tot 16,7°C.
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Naast condensatie op een oppervlak, kan er ook binnenin de constructie condensatie 
optreden.

Een eerste aanleiding tot inwendige condensatie is de aanwezigheid van luchtconvectie.
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Luchtconvectie of luchttransport kan optreden via luchtinfiltratie en –exfiltratie door de 
wandconstructie en luchtcirculatie tussen de isolatie en bestaande muur.

- In- en exfiltratie via luchtlekkages in de buitenwand. Als de oorspronkelijke gevel 
niet luchtdicht is uitgevoerd (bv. door het ontbreken van een binnen- of 
buitenpleister) en het binnenisolatiesysteem onvoldoende luchtdicht is 
afgewerkt, is er een verhoogd risico op dergelijke convectieve stromingen. 
Door het luchtdrukverschil tussen binnen- en buitenomgeving stroomt warme 
lucht in de constructie en koelt die af. Het is dan mogelijk dat er door het 
temperatuur- en dampdrukverschil tussen binnen en buiten inwendige 
condensatie optreedt tussen isolatie en bestaande gevel. Doorstroming van de 
gevel wordt dikwijls ook waargenomen als er een aansluiting met een houten 
constructiedeel is.

- Luchtcirculatie. Zelfs als de oorspronkelijke gevel volledig luchtdicht is 
afgewerkt, kan er luchttransport ontstaan achter de isolatie. Warme lucht 
komt door openingen boven aan de wand vanuit de binnenruimte achter de 
isolatie, koelt af, en stroomt langs de openingen aan de onderkant weer naar 
buiten. Eventueel vindt, door het contact met het koele oppervlak van de 
oorspronkelijke gevel, inwendige condensatie plaats.
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Als lucht wordt getransporteerd, wordt de warmte en de vocht die deze lucht bevat 
eveneens getransporteerd.

Achter de isolatieplaten is de temperatuur gedurende het stookseizoen heel wat lager 
dan binnen. De binnenlucht zal dus condenseren op deze zone.

Afhankelijk van het luchtdebiet, kunnen er aanzienlijke warmteverliezen en 
vochtproblemen ontstaan.
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Voorbeeld schimmelvorming achter isolatieplaat. Warme vochtige lucht kon door 
convectie via spleten achter de isolatie geraken: condensatie + schimmel.
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Een tweede aanleiding tot inwendige condensatie is de vochttransport door 
dampdiffusie.
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Dampdiffusie is het massatransport van dampmoleculen, met de dampdruk als 
drijvende kracht, nl. van hoge dampdruk naar lage dampdruk (we kunnen ook stellen: 
van hoge dampconcentratie naar lage concentratie),

Tussen deze twee zones kan er een weerstand zijn die het damptransport zal 
bemoeilijken. De mate van weerstand is afhankelijk van de dampdiffusieweerstand µ 
(materiaaleigenschap) en de dikte van de laag.

16-11-18

65



Voorbeeld: Glaserdiagram

- Temperatuur berekend op basis van warmteweerstand van elke laag

- Verzadigingsdampdruk (gerelateerd aan maximale vochtopname) is enkel afhankelijk 
van de temperatuur (cfr. 100% RV curve: meer opname bij hogere temperatuur)

- Dampdrukverloop afhankelijk van de dampdiffusieweerstand van elke laag

Aangezien de verzadigingsdampdruk overeenstemt met de maximale vochtopname, kan 
het dampdrukverloop niet hoger liggen dan deze curve. 

In dit voorbeeld, waarbij we een dampopen materiaal hebben gekozen (minerale wol), is 
het dampdrukverloop op bepaalde plaatsen hoger dan de verzadiging. Dat betekent dat 
er condensatie zal optreden, in dit geval tussen de muur en de isolatie.
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Een mogelijke oplossing is het toevoegen van dampdiffusieweerstand aan de isolatie. 
Het verloop van temperatuur en verzadigingsdampdruk zijn identiek. Het 
dampdrukverloop is verschillend. Doordat de isolatie in dit geval een hogere 
dampdiffusieweerstand heeft dan het metselwerk, zal de dampdruk een steiler verloop 
vertonen in de isolatie. Indien de dampdiffusieweerstand voldoende hoog is, wordt 
inwendige condensatie vermeden.
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Inwendige condensatie kan ook in de zomer optreden, dan spreken we van 
zomercondensatie of omgekeerde condensatie.
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Dit probleem zal zich voornamelijk afspelen bij dampopen isolatiematerialen met een 
zeer dampdichte laag aan de binnenzijde (bv. dampscherm).

Doordat de dampdiffusieweerstand voornamelijk door het dampscherm wordt voorzien, 
kan de situatie ontstaan dat het dampdrukverloop hoger ligt dan de 
verzadigingsdampdruk.
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Omgekeerde condensatie kan versterkt worden als er zon op een muur staat na een 
regenbui. Hierdoor ontstaat er een vochtstroom van buiten naar binnen, wat het risico 
op condensatie verhoogt (in het geval van bv. dampopen isolatie met een dampscherm).
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Foto’s: Eddy Storme
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Het vochtgehalte van de niet-geïsoleerde muur (blauw) is lager dan wanneer de muur 
geïsoleerd wordt (groen).
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Het plaatsen van binnenisolatie zal het vochtgehalte in de muur dus verhogen. Dit is 
voornamelijk een aandachtspunt bij:

- Houten vloerbalken. Hout is een vochtgevoelig materiaal. Indien houten balken in de 
muur zijn gemetst en deze muur wordt vochtiger, kunnen ook deze balken vochtiger 
worden.

- Vorstschade. De muur wordt kouder en vochtiger. Indien het metselwerk 
vorstgevoelig is, is er dus een hoger risico op vorstschade na binnenisolatie.

Dit vergt pas bijkomende aandacht indien de muur onderworpen wordt aan matige tot 
hoge regenbelasting. Bij beperkte regenbelasting (bv. omwille van de oriëntatie) vormt 
er zich typisch geen probleem.
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Rekenvoorbeeld:

- Baksteen: dikte = 30 cm, λ = 1 W/mK

- Isolatie: dikte = 10 cm, λ = 0,035 W/mK

- Pleister: dikte = 1 cm, λ = 0,2 W/mK
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Meetresultaten in testhuisjes tussen 18/01/2016 en 22/01/2016.

De buitentemperatuur (zwarte lijn) was gedurende quasi de hele periode negatief. 

Desalniettemin, is de temperatuur aan het buitenoppervlak van de niet-geïsoleerde 
wand (oranje) bijna continu boven het vriespunt. Dit terwijl deze temperatuur voor de 
geïsoleerde wanden (grijs) duidelijk onder het vriespunt liggen.

Ondanks een hele koude periode (-7 à -8°C), kan het water in de poriën van de niet-
geïsoleerde wand dus niet bevriezen, in tegenstelling tot de geïsoleerde wanden.
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Nu de aandachtspunten rond binnenisolatie zijn besproken, kunnen we bekijken hoe een 
binnenisolatiesysteem te ontwerpen. Er zijn drie stappen: analyse van bestaande 
toestand, ontwerp van het systeem en de detaillering.
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Drie WTCB-publicaties die deze stappen beschrijven:

- Diagnose: WTCB-Contact 2012/4 en WTCB-Dossier 2012/4.16

- Systemen en dimensionering: WTCB-Contact 2013/2 en WTCB-Dossier 2013/2.4

- Detaillering: WTCB-Contact 2017/3

Ook meer info terug te vinden in de VEA-publicatie: binnenisolatie van buitenmuren.
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Referentiedocumenten en meer informatie:

- Diagnose: WTCB-Contact 2012/4 en WTCB-Dossier 2012/4.16

- Rapport: Analyse van de bestaande toestand (resultaat van een onderzoeksproject 
RenoFase: “stappenplan voor een kwaliteitsvolle, efficiënte renovatie”, gratis te 
downloaden op www.renofase.be) 

- Module 5 van deze opleiding: Vocht in gebouwen: diagnose en remedies
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Indien er scheuren aanwezig zijn: oorzaak bekijken en nagaan of de scheur zich heeft 
gestabiliseerd. De scheur moet hoe dan ook worden hersteld (risico op vochtinfiltratie)
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Er kunnen verschillende types vochtproblemen aanwezig zijn:

- opstijgend vocht: belangrijk om muur te injecteren (zie ook Technische Voorlichting 
252)

- opspattend water: indien nodig bescherming voorzien

- waterinfiltratie: via slagregen, scheuren, lekkende dakgoot, …

16-11-18

87



De hoeveelheid regen op de muur is typisch een belangrijke parameter in de 
toepasbaarheid en het ontwerp van binnenisolatie. De vochtbelasting op de gevel door 
regen is afhankelijk van:

- Muuropbouw, zoals: 

• Massieve muur of spouwmuur: bij de spouwmuur vormt het 
buitenspouwblad een regenscherm; bij massieve muren is de dikte van de 
muur belangrijk.

• Gebruikte materialen (type en kwaliteit): bv. muren uit stortbeton hebben 
een hoge waterdichtheid.

• Buitenafwerking; een buitenbepleistering, bebording of 
oppervlaktebehandeling zal de hoeveelheid geabsorbeerd water drastisch 
doen dalen.

- Afscherming gevel, bv. balkon, dakoversteek en omliggende gebouwen (zie 
terreinruwheid, deel spouwvulling)

- Oriëntatie: WNW tot ZZO: weinig slagregenbelasting

- Hoogte (voor eenzelfde terreinruwheid geeft een grotere hoogte een grotere 
windbelasting en dus een grotere impact van de regendruppels)
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Oriëntatie: wanden met een oriëntatie van WNW tot ZZO hebben typisch een lage 
slagregenbelasting
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Om de slagregenbelasting op een gebouw te beschouwen, moet er dus met 
verschillende elementen rekeninge worden gehouden.

Voorbeeld:

- Westgevel heeft hogere regenbelasting dan zuidgevel (zie figuur vorige slide)

- De onderzijde van de muur kan sterker zijn belast omwille van opspattend water

- Onder de sierlijst op zuidgevel en onder de dakgoot kan plaatselijk minder regen 
vallen. Indien er daar houten vloerbalken zouden zitten, kan dit dus een gunstig 
element zijn.

- Net boven de sierlijst kan regenwater mogelijks opspatten en een iets grotere 
regenbelasting veroorzaken

Figuur: F. Dobbels, RenoFase Praktijkgids, 2017.
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Indien opstijgend vocht plaatsvindt in een muur, zal dat vocht een grotere stijghoogte 
kennen na binnenisolatie door de tragere droging van de wand. Het is daarom ook 
mogelijk dat opstijgend vocht pas zichtbaar wordt na binnenisolatie, als de stijghoogte 
bijvoorbeeld niet zo hoog was of als de onderkant van de muur afgeschermd is door een 
plint.

Het volstaat dus niet altijd om een puur visuele inspectie uit te voeren naar opstijgend 
vocht.

16-11-18

92



16-11-18

93



16-11-18

94



Intense bevochtiging door spatwater aan straatkanten, harde bestrating, … Hierdoor zou 
ook belasting kunnen ontstaan door dooizouten.
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De temperatuur van de buitenmuur daalt in de winter (zie deel “vorstschade” bij 
aandachtspunten). Dit is echter niet per se nadelig. Of er een reëel risico is op 
vorstschade, is afhankelijk van:

- Vochtbelasting op de gevel. Vorstschade treedt namelijk op door het herhaaldelijk 
bevriezen (en dus uitzetten) en ontdooien van water in de poriën van het 
metselwerk. Indien het materiaal dus continu droog staat, is er geen risico op 
vorstschade.

- Isolatieniveau. Hoe dikker het isolatiepakket, hoe groter het risico

- Vorstbestendigheid materialen. Indien een materiaal zeer vorstbestendig is, zal zelfs 
het toevoegen van zeer veel isolatie in combinatie met een zeer vochtig materiaal 
geen aanleiding geven tot vorstschade. Er zijn nog maar zeer weinig schadegevallen 
bekend over vorstschade, wat doet vermoeden dat veel materialen een redelijk hoge 
vorstbestendigheid hebben.
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Het risico op vorstschade is afhankelijk van het isolatieniveau. Hoe meer isolatie er 
geplaatst wordt, hoe groter dus het risico wordt op vorstschade. Dit is echter geen 
lineair verloop. De figuur volgt uit numerieke simulaties van een wand die aan de 
binnenzijde werd geïsoleerd met XPS, waarbij het aantal natte vorst-dooicycli wordt 
uitgezet tegenover het isolatieniveau (warmteweerstand en isolatiedikte). Een hoger 
aantal natte vorst-dooicycli betekent een hoger risico op vorstschade. Er werden zeer 
veel verschillende types metselwerk getest, waarbij de groene zone de spreiding 
weergeeft en de donkergroene lijn de mediaan.

De figuur toont aan dat het aantal natte vorst-dooicycli stijgt na het toepassen van 
binnenisolatie. Rond 2 m²K/W lijkt er evenwel een kantelpunt te liggen: voor een hoger 
isolatieniveau is er nog maar een beperkte toename van het aantal natte vorst-dooicycli. 
De grootste toename vindt dus plaats in de eerste centimeters.

Bemerking: een vorstdooicyclus werd op 0,5 cm van de buitenzijde bekeken, waarbij 
0,25 wsat als kritisch vochtgehalte werd genomen. In de praktijk zal er voor een dergelijk 
laag vochtgehalte typisch geen vorstproblemen optreden, waardoor de realiteit 
vermoedelijk gunstiger is dan op de figuur wordt getoond.

(Bron: Presentatie Astrid Thijskens, Binnenisolatie bij een passiefrenovatie: meer risico’s 
op vorstschade bij grotere isolatiediktes?, NZEB Symposium 2016)
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Het risico op vorstschade is afhankelijk van de vorstbestendigheid van de materialen.

- Om absoluut zeker te zijn, moet een directe vorstproef uitgevoerd worden (zie NBN B 
23-002). Dit is een strenge proef: bakstenen die volgens deze proef vorstbestendig 
zijn, zullen in de praktijk absoluut geen schade ondervinden van vorst; bezwijkt de 
steen gedurende de test, dan wil dat niet noodzakelijk zeggen dat er in de praktijk 
effectief vorstschade te verwachten is. Bovendien is het niet evident om deze test 
naar de praktijk om te zetten (stenen moeten uitgekapt worden, zeker bij oude 
gebouwen is er een zekere variatie in eigenschappen te verwachten voor eenzelfde 
gebouw, kostprijs, …)

- Een meer praktijkgerichte manier is om een grondige diagnose uit te voeren van het 
gebouw en vooral de sterk (naar vocht en vorst) belaste plaatsen te controleren op 
vorstschade, bijvoorbeeld op plaatsen waar de temperatuur lager ligt, zoals ter 
plaatse van een schoorsteen of hoeken.
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In dit voorbeeld is er een te beperkte dakoversteek. Regenwater dat op deze afdeksteen 
valt, kan onvoldoende afgewaterd worden en zal voornamelijk in de muur stromen. 
Hierdoor is er een hogere vochtbelasting. Omdat deze muur aan beide zijden aan de 
buitenomgeving is onderworpen, zal hij ook extra koud staan.

Deze positie is dus een interessante plaats om na te gaan of er vorstschade ontstaat 
(hogere vochtbelasting –op voorwaarde dat het een ongunstige oriëntatie is– en lagere 
temperaturen). Er blijkt effectief vorstschade aanwezig te zijn.

De stenen zijn dus vorstgevoelig. Binnenisolatie wordt aldus afgeraden, tenzij de 
slagregenbelasting laag is (bv. omwille van oriëntatie) of wordt verlaagd 
(slagregenbescherming)
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Een vorstgevoelige (bv. water-) leiding in een niet-geïsoleerde wand vormt geen 
probleem: de temperatuur zal dichtbij de binnentemperatuur liggen. Als we echter 
binnenisolatie toevoegen, is het mogelijk dat de temperatuur aan de koude zijde van de 
isolatie onder het vriespunt komt te liggen. Vorstgevoelige leidingen moeten dus 
verplaatst worden naar binnen.
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Dampremmende lagen hoeven in theorie niet altijd een probleem te vormen. In dit 
voorbeeld is er een dampremmende cementering aanwezig op een 1-steense (dus zeer 
dunne) muur die NW-geöriënteerd is (weinig slagregen). De muur werd voorzien van een 
binnenisolatie op basis van isolerend cellenbeton. Er werden metingen uitgevoerd op de 
zolder (dus moesten er problemen zijn met opstijgend vocht, zou dit niet opgemerkt 
worden)
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De relatieve vochtigheid tussen muur en isolatie is, ondanks de dampremmende laag, 
redelijk laag, met duidelijke uitdroging tijdens de zomermaanden.

Dampremmende buitenafwerkingen vereisen echter bijzondere aandacht. Als er toch 
vocht in de muur terecht komt (bv. door een scheur of opstijgend vocht) kan de muur 
door deze dampremmende laag moeilijk uitdrogen. Als binnenisolatie toegevoegd 
wordt, is de drogingscapaciteit bijkomend beperkt, waardoor er vochtaccumulatie en 
schade zou kunnen ontstaan.

16-11-18

106



16-11-18

107



16-11-18

108



Door de functie van het gebouw te wijzigen, kan er mogelijks meer vochtproductie 
ontstaan in het gebouw. Bv. van kerk naar theater, volgens tabel van klimaatklasse 1 naar 
3. Het zou dus mogelijk zijn dat men, zonder enige wijziging aan de gevel, 
vochtproblemen (bv. ter plaatse van dagkanten) veroorzaakt.
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Referentiedocumenten en meer informatie:

- Systemen en dimensionering: WTCB-Contact 2013/2 en WTCB-Dossier 2013/2.4

- VEA-brochure: Binnenisolatie van buitenmuren

- Rapport: Innovatie voor gevelrenovatie (resultaat van een onderzoeksproject 
RenoFase: “stappenplan voor een kwaliteitsvolle, efficiënte renovatie”, gratis te 
downloaden op www.renofase.be) 
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Twee basisprincipes:

- isolatie zo continu mogelijk plaatsen

- luchtdichtheid zo continu mogelijk plaatsen (zie module 3 van deze opleiding)

16-11-18

112



Zoals we bij de aandachtspunten al hebben gezien, moeten we bij binnenisolatie 
aandacht schenken bij het vermijden van inwendige condensatie (risico bv. wanneer we 
een dampopen isolatiemateriaal plaatsen)
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Om inwendige condensatie te vermijden, moeten we een voldoende dampdicht systeem 
plaatsen. De dampdichtheid (µd-waarde) die toegevoegd moet worden, is afhankelijk 
van de wandopbouw
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Deze tabel geeft, afhankelijk van de wandopbouw en de verhoging van de 
warmteweerstand, de minimale µd-waarde van het isolatiesysteem om inwendige 
condensatie te vermijden.

Voorbeeld. Warmteweerstand wordt verhoogt met 2 m²K/W. Indien er geen 
binnenafwerking aanwezig is, moet het binnenisolatiesysteem een µd-waarde bezitten 
van 2m. Indien er wel een vochtgevoelige binnenafwerking (zonder buitenafwerking) 
aanwezig was, verhoogt de vereiste µd-waarde naar meer dan 7m.
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Aangezien deze systemen gelijmd worden, moet de ondergrond voldoende vlak zijn en 
voldoende sterk zijn om de isolatie te kunnen dragen.

16-11-18

120



16-11-18

121



Doordat volvlakkige verlijming de volledige achterzijde bestrijkt, zijn er geen luchtholtes 
achter de isolatieplaat en is er dus een klein risico op luchtrotatie.

Om het volledige vlak tegen de muur te krijgen, moet de muur wel vlak zijn (max. 
vlakheidsafwijking onder lat van 2m: 8 mm / 2 m (zie TV 257) )
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Een alternatief is om gedeeltelijke verlijming toe te passen. In dit geval zijn de eisen rond 
de vlakheid van de muur iets minder streng (max. vlakheidsafwijking onder lat van 2m: 
15 mm / 2 m (zie TV 257) ). Omdat er nu luchtholtes achter de isolatieplaat ontstaan, 
moet er voldoende aandacht worden geschonken aan het vermijden van luchtstroming. 
Hiertoe is een continue strook aan de randen van de isolatie vereist.
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Figuur links: Presentatie 3enCult: Ayman Bishara, Jens Engel, Dagmar Exner. Internal
Insulation
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Het systeem met voorzetwand is interessant indien de ondergrond niet vlak is. Om 
luchtstroming te vermijden, moet de isolatie goed aansluiten tegen de muur.

16-11-18

127



Bron: isoproc
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Met deze uitvoering is het eenvoudig om alle kieren af te dichten, waardoor het risico op 
luchtcirculatie lager is.

Bron: 

- Historic Scotland Refurbishment Case Study 4. 2012.
- Historic Environment Scotland. Technical Paper 15: Assessing risks in insulation

retrofit using hygrothermal software tools. 2015.
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Kalkhennepisolatie, gespoten tussen houten kepers. Dikte 20 cm (U = 0,23 W/m²K)
groot plaatsverlies (ter vergelijking, MW met lambda 0,032 heeft al genoeg aan +/- 13 
cm).

Bron: Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie. Agentschap 
onroerend erfgoed. 2017. (Hoeve de Hertogh – Boutersem, foto 1: Erfgoed & Visie bvba, 
foto 2: Laurenz Kuijpers).
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Voorbeeld: renovatie van een zoldermuur met harde PUR-platen op een houten 
regelwerk.

Er ontstaat een luchtspouw tussen de isolatie en de muur. Bij het kleinste gebrek aan 
luchtdichtheid (bv. door gebrekkige uitvoering) zal er luchtcirculatie ontstaan, met 
bijhorende 

Bron: Dobbit TV. Zolderisolatie. 
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Voorbeeld. Woning in Glasglow.

Aerogelplaten (4 cm) op metalen structuur. Er ontstaat een dunne luchtspouw achter de 
isolatieplaten, dit wordt in principe afgeraden omdat elk gebrek in luchtdichtheid 
aanleiding kan geven tot luchtcirculatie en bijhorende belangrijke energieverliezen en 
vochtproblemen.

Bron: Presentatie: Roger Curtis, Internal Wall Insulation Trials in Traditional Buildings. 
Historic Scotland
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Een tweede manier om inwendige condensatie te vermijden, is het plaatsen van capillair 
actieve materialen.

In de winter is de dampstroom naar buiten gericht. Doordat de isolatie dampopen is, 
wordt deze dampstroom niet verhinderd. Het vocht van deze dampstroom wordt in dit 
geval geabsorbeerd in de poriën van het isolatiemateriaal en terug naar de binnenruimte 
geabsorbeerd. Op deze manier wordt inwendige condensatie vermeden.
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We kunnen voornamelijk twee capillair actieve systemen onderscheiden:

1. systeem waar zowel isolatiemateriaal als kleefmortel capillair actief zijn en dus vocht 
kunnen bufferen

2. systeem waar enkel kleefmortel capillair actief is, en dus enkel deze vocht zal 
kunnen bufferen

Voordeel van systeem 2 is dat het isolatiemateriaal (idealiter) geen vocht opneemt en 
dus niet vochtig kan worden (λ-waarde stijgt niet). 

Nadeel is dat de vochtbuffering typisch lager is (wat vaak deels gecompenseerd wordt 
met een dikkere lijmmortel) en er een groter risico is dat een deel van dit vocht 
overgedragen wordt naar het metselwerk

16-11-18

139



De vochtopname door het capillair actief isolatiemateriaal is weldegelijk nuttig.

In dit voorbeeld werden twee dampopen isolatiematerialen met elkaar vergeleken: een 
minerale wol (dampopen, niet capillair-actief) een isolerende cellenbeton (dampopen en 
capillair-actief).

Zowel het vochtgehalte in het metselwerk als het vochtgehalte in het isolatiemateriaal 
zijn hoger in het geval van de minerale wol. Dit materiaal zal namelijk geen vocht 
opnemen, waardoor er inwendige condensatie zal ontstaan tussen muur en isolatie. Dit 
zal het vochtgehalte in het metselwerk doen verhogen, maar dit zal eveneens de isolatie 
bevochtigen.
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De λ-waarden van de meeste capillair actieve materialen zijn duidelijk hoger dan de 
traditionele isolatiematerialen.

Er zijn daarom producten op de markt gekomen die beide materialen willen 
combineren, om op die manier te trachten het isolatievoordeel van de traditionele 
materialen te combineren met het capillair actieve karakter. We moeten wel nagaan wat 
de invloed van deze dampdichte materialen is.
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De combisystemen blijken eerder dampremmend te zijn. Aangezien capillair actieve 
materialen dampopen moeten zijn, kunnen we deze materialen dus beter niet capillair 
actief noemen.

Bron materiaaleigenschappen:

- isolerend cellenbeton, calciumsilicaat en geëxpandeerd perliet. µ en λ: J. Zhao, J. 
Grunewald, U. Ruisinger, and S. Feng, ‘Evaluation of capillary-active mineral insulation 
systems for interior retrofit solution’, Building and Environment, vol. 115, pp. 215–227, 2017.

- calciumsilicaat met PUR-kern. λ: technische fiche; µ: Vereecken, E.,S. Roels, Capillary 
active interior insulation systems for wall retrofitting: a more nuanced story. International 
Journal of Architectural Heritage, 2015. 9.

- PUR-plaat met calciumsilicaat kanaaltjes. λ: technische fiche; µ: T. De Mets, ‘Thesis: Kan 
binnenisolatie veilig worden toegepast indien houten vloerbalken zijn opgelegd in de wand?’, 
KU Leuven, Leuven, Belgium, 2015.
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De meeste capillair actieve materialen vereisen een kleefmortel. Moest er toch 
(beperkte) inwendige condensatie ontstaan, dan wordt ontstaat die tussen muur 
kleefmortel en isolatie, en zal deze door de isolatie worden opgenomen en naar binnen 
toe worden getransporteerd. Deze kleefmortel vereist een grote vlakheid van de muur 
(cfr. dampdichte gelijmde systemen).

Er bestaan echter systemen waar een kleefmortel niet nodig is, zoals dit voorbeeld. Dit 
materiaal is meerlagig en bezit een functionele laag. De eigenschappen van deze laag 
zijn zo bepaald dat condensatie tegen deze laag zal plaatsvinden. Op die manier zal er 
geen condensatie ontstaan tussen muur en isolatie en zal er dus ook geen 
vochtaccumulatie in het metselwerk kunnen ontstaan.

Onderzoek heeft echter wel aangetoond dat deze materialen in de werkelijkheid niet 
altijd even goed werken.
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We hebben de twee verschillende systemen besproken om inwendige condensatie te 
vermijden, maar waarin verschillen deze systemen?
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Simulatieresultaten tonen aan dat het gebruik van capillair actieve materialen er voor 
zorgen dat het vochtgehalte in de muur lager is in vergelijking met dampremmende / 
dampdichte materialen. Dit is te verwachten, aangezien deze materialen dampopen zijn 
waardoor droging naar binnen deels mogelijk is.

Het vochtgehalte is –zelfs bij capillair actieve materialen– wel nog steeds merkelijk hoger 
dan de niet-geïsoleerde toestand.
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in het WTCB werden (in het kader van het RenoFase-project) metingen uitgevoerd op 
metselwerkwanden. We vergelijken drie wanden: MW + vochtvariabel dampscherm 
(niet-capillair actief, maar droging in principe mogelijk in de zomer), isolerend 
cellenbeton (capillair actief) en EPS (dampremmend)
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Relatieve vochtigheid tussen muur en isolatie, voor een periode van oktober 2015 tot 
oktober 2017. De rode zones toont de warmere periode van het jaar weer. Als het 
systeem zou uitdrogen, zou het logischerwijs in deze periode zijn.

- EPS (dampremmend). Zeer weinig droging.

- MW + vochtvariabel dampscherm. Droging in de warme periodes doordat het 
dampscherm in deze periodes eerder dampopen is. In de winterperiode is het 
dampscherm eerder dampdicht om inwendige condensatie te vermijden. De sterke 
variatie in RV tijdens de warme periodes zijn te wijten aan de hoge RV in het 
testhuisje.

- Isolerend cellenbeton (capillair actief). Duidelijke droging tijdens de warme periodes 
door dampopen karakter.
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Capillair actieve materialen laten dus meer droging toe, maar hoe verhoudt dit effect 
zich ten opzichte van andere fenomenen, zoals regenbelasting?

De figuur geeft simulatieresultaten weer: gemiddeld vochtgehalte in het buitenste deel 
van het metselwerk voor verschillende isolatiesystemen. De simulaties werden 
uitgevoerd gedurende een hele periode. Voor deze periode werd telkens de 25-, 50- en 
75-percentielwaarde bepaald, die weergegeven worden in de balkjes. 

- W-oriëntatie – veel regen (grijs): zoals eerder al aangetoond, is het vochtgehalte van 
dampremmende systemen hoger dan capillair actieve systemen. Het vochtgehalte 
van de niet-geïsoleerde wand is nog een stuk lager.

- NO-oriëntatie – weinig regen (oranje): de vochtgehaltes zijn veel lager dan de situatie 
met veel regen.

Capillair actieve systemen laten dus meer droging toe, maar de impact van de 
hoeveelheid regen op de wand blijkt een grotere invloed te hebben.
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Sommige fabrikanten of groepen proberen dampremmende materialen te weren 
omwille van hun incompatibiliteit met het “ademende” karakter van een constructies,
een trend die meer en meer lijkt op te komen.

De term “adem” volgens Van Dale: “de lucht die levende wezens in zich opnemen en 
weer uitdrijven”. De naam is dus wat verwarrend gekozen, want het gaat in geen geval 
om constructies waar lucht doorheen kan passeren (luchtopen). Als de literatuur er op 
wordt nagelezen, gaat het over “dampopen” constructies. Er kan dus beter voor deze 
benaming gekozen worden.
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In de literatuur wordt het “ademende” karakter van de muur vaak als iets zeer belangrijk 
aanzien, en als gunstig voor de vochtregulatie in het gebouw. Dit wordt ook als reden 
ingeroepen om dampdichte materialen te weren. We zullen nagaan of dit klopt door te 
berekenen hoe groot de hoeveelheid vocht is die via dampdiffusie doorheen een 
dampopen muur.

Bron:

- Historic England. External wall insulation in traditional buildings: Case studies of three
large-scale projects in the North of England. 2014.

- Bron stelling 3: Historic Scotland Refurbishment Case Study 8: Garden Bothy, 
Cumnock. 2012.
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Berekening van vochtstromen van een gebouw naar buiten, waarvan de wand is 
opgebouwd uit 40 cm baksteen en 1 cm pleister, (wat dus door sommigen als een 
“ademende” niet-geïsoleerde constructie wordt beschouwd).

Eerste berekening gaat uit van een relatief goede luchtdichtheid (v50 = 3 m³/h.m²). (ter 
illustratie, dit is ongeveer de gemiddelde v50-waarde van nieuwbouw).

De belangrijkste vochtstroom is de ventilatie naar buiten (81%), via luchtlekken is het 
merkelijk kleiner (17%), gedeelte diffusie is verwaarloosbaar (2%). De diffusiestroom is 
14% van de vochtstroom via luchtlekken, dus een redelijk klein gedeelte. Die 14% is nog 
relatief hoog omdat vooral de luchtdichtheid van het gebouw redelijk goed is. Voor oude 
gebouwen (bv. erfgoed) is 3 m³/h.m² zeer onwaarschijnlijk.
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De tweede berekening gaat uit van een slechte luchtdichtheid (v50 = 10 m³/h.m²), wat 
realistischer is in het geval van oude gebouwen.

Door de slechtere luchtdichtheid verandert (enkel) de vochtstroom via luchtlekken, 
waardoor zijn relatief belang toeneemt. Het gedeelte diffusie blijft verwaarloosbaar 
(2%), en is zelfs ten opzichte van de vochtstroom via luchtlekken zeer klein (4%).
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De hoeveelheid vocht via diffusie is dus zeer klein, de vochtstroom is veel groter via 
luchtlekken en al zeker via ventilatie. Dampdiffusie houdt trouwens enkel de stroom van 
waterdamp in, maar voor een gezond binnenklimaat is het belangrijker om de aanwezige 
polluenten af te voeren. Een “ademende” constructie zal hier niet voor kunnen zorgen. 
Hiervoor hebben we een ventilatiesysteem nodig (we kunnen niet rekenen op 
luchtlekken als ventilatiesysteem, gezien hun willekeurige ligging en karakter).

Het “ademend” of dus relatief dampopen zijn van een metselwerkmuur heeft dus een 
verwaarloosbare invloed op de vochtregulatie in een gebouw. Het kan dus ook niet als 
reden worden ingeroepen om dampremmende systemen te weren.
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Bron: Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie. Agentschap 
onroerend erfgoed. 2017.
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Voorbeeld. Calciumsilicaatplaten (15 mm)

Bron: Historic Scotland Refurbishment Case Study 3, Wee Causeway, Culross. 
2012
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Voorbeeld: renovatie van een rijwoning in Schaarbeek. Er is gekozen om slechts te 
isoleren tot de onderkant van de ramen om op die manier de symmetrie van de (te 
bewaren) moulures te behouden.

Foto’s: Aline Branders
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Voorbeeld: restauratie “New Court”, een gebouw van de Trinity College in Cambridge dat 
gebruikt wordt als studentenhuisvesting. De binnenisolatie werd niet volledig tot tegen 
het plafond en de zijmuren geplaatst om de aansluiting van de isolatie op de sierlijst van 
de zijgevels op een architecturaal verantwoorde manier uit te voeren.

Foto’s: 5th Studio. (New Court, Trinity College, Cambridge. Presentatie door Iona Foster)
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Er zijn drie manieren om de λ-waarde van een materiaal te verlagen.

Figuur links: Jones S. (2006). Aerogel: space exploration applications, Journal of 
SoleGel Science and Technology, 40: 351-357. 

Figuur rechts: Kingspan
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Figuren: VacuPad - Isover
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Voorbeeld. Aerogeldekens (10 mm). Prijs +/- € 55/m² (in 2012)

Bron: Historic Scotland Refurbishment Case Study 3, Wee Causeway, Culross. 
2012

16-11-18

165



16-11-18

166



16-11-18

167



Bron: Guizzardi M. Derome D. Vonbank R. and Carmeliet J. (2015). Hygrothermal 
behaviour of a massive wall with interior insulation during wetting. Building and 
Environment, 89: 59-71.
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Bron: Bianco L. Serra V. Fantucci S. Dutto M. and Massolino M. (2015). Thermal 
insulating plaster as a solution for refurbishing historic building envelopes: First 
experimental results. Energy and Buildings, 95: 86–91 
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Oorspronkelijk pleisterwerk (35 mm) in slechte staat. Afgekapt en nieuwe isolerende 
leempleister aangebracht. Nieuwe dikte 60 mm, dus meerdikte beperkt. Opmerking: 
vloertegels uitgebroken en genummerd, vloerisolatie gelegd, en tegels opnieuw op 
oorspronkelijke positie gezet.

Bron: Historic Scotland Refurbishment Case Study 22: Downie’s Cottage. 2016.
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Een andere manier om de thermische weerstand en comfort te verhogen bij een 
beperkte dikte, is het plaatsen van lage emissiviteitsverven, soms ook reflecterende 
verven genoemd. Om dit werkingsprincipe en dus het potentieel van deze systemen te 
kunnen bespreken, moet er eerst wat theorie worden aangehaald.
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Invallende straling met een bepaalde energie zal deels gereflecteerd, geabsorbeerd en 
doorgelaten worden, gekarakteriseerd door respectievelijk de reflectiecoëfficiënt ρ, 
absorptiecoëfficiënt α en transmissiecoëfficiënt τ. Aangezien geen energie verloren kan 
gaan, is de som van deze coëfficiënten gelijk aan 1.

Figuur: Y.A. Çengel, J.M. Cimbala, R.H. Turner. Fundamentals of Thermal-Fluid Science. 
2017
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Naast het ontvangen van straling, zenden objecten (met een temperatuur > 0 Kelvin) ook 
elektromagnetische straling uit. Deze straling is hoger bij:

- hogere temperatuur: dit is de reden waarom we met een IR-camera warmere 
objecten van koudere objecten kunnen onderscheiden.

- hogere emissiviteit (zie volgende slide)
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Kirchoff heeft aangetoond dat voor eenzelfde golflengte, de absorptiecoëfficiënt gelijk is 
aan de emissiviteit. 

We kunnen een onderscheid maken dus kortgolvige en langgolvige straling.

- Kortgolvig, bijvoorbeeld zonnestraling. De zon staat op 5500°C en straalt dus 
elektromagnetische golven uit met een korte golflengte en dus met een hoge 
energieinhoud. Bij zonnestraling kunnen we ons bij reflectie en absorptie iets 
voorstellen: er is een aanzienlijke hoeveelheid energie die wordt geabsorbeerd of 
gereflecteerd. In het geval van kortgolvige straling spreken we dus typisch over 
absorptie en reflectie en minder over emissie. Een voorbeeld is reflecterende verven 
op daken, om de zonnestraling te weerkaatsen en op die manier de opwarming van 
het gebouw te beperken.

- Langgolvig. Bouwmaterialen staan typisch op een veel lagere temperatuur (binnen 
een ruimte typisch rond de 20°C). Deze materialen zenden ook straling uit, maar door 
de lagere temperatuur zijn dit langgolvige straling met een veel lagere energie-
inhoud. Als we voor langgolvige straling zouden spreken over absorptie en reflectie, 
zouden we ten onrechte kunnen nadenken dat er net zoals bij de zon hoeveelheden 
warmte worden gereflecteerd en er op die manier wordt verhinderd dat warmte naar 
buiten zou kunnen gaan. In dit geval spreken we daarom beter over emissiviteit. Voor 
binnenverven is de term lage emissiviteitsverven daarom een betere naam dan 
reflecterende verven.
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Lage emissiviteitsverven danken hun isolerende eigenschap aan een hogere 
overgangsweerstand Rsi
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Case study om de invloed van lage emissiviteitsverven te onderzoeken. 

- Isolatie: Buitenmuur en dak zijn al dan niet geïsoleerd, tussenvloer en binnenmuur 
niet-geïsoleerd

- Verf: Muren (binnen en buiten) en dak zijn al dan niet voorzien van een lage 
emissiviteitsverf, de vloer niet.

Meer info: WTCB-Dossier 2015/4.11
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Bij een niet-geïsoleerde muur, verlaagt een lage emissiviteitsverf (met emissiviteit ε = 
0,2) het warmteverlies met 11%. Zodra de muur geïsoleerd wordt, is de winst van 
de verf veel kleiner.

Het valt ook op dat het toevoegen van isolatie (voor 6 cm isolatie: winst van 79%, 
wat dus veel groter is dan de winst van 11% door de verf)
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De comforttemperatuur (berekend als het gemiddelde van de lucht- en 
stralingstemperatuur) stijgt met van 16,5 naar 17,7°C (+1,2°C) als er een lage 
emissiviteitsverf wordt geplaatst. Indien er geïsoleerd wordt, is het voordeel van deze 
verf veel kleiner.

Opnieuw heeft het toevoegen van isolatie een grotere impact dan het plaatsen van verf 
(+2,5°C ten opzichte van +1,2°C)
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Lage emissiviteitsverven verhogen de overgangsweerstand aan de binnenzijde. Dit heeft 
echter het nadelig effect dat de oppervlaktetemperatuur zal dalen, waardoor er een 
hoger risico is op oppervlaktecondensatie en schimmelvorming. De daling is echter 
redelijk beperkt. Het toevoegen van isolatie blijkt een zeer gunstig effect te hebben op 
de temperatuurfactor.
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Metingen in testhuis van het WTCB. Warmtestroommeter op niet-geïsoleerde wand 
toont een stijging van de warmteweerstand van 7% als de periode januari – juni in 2016 
vergeleken wordt met dezelfde periode in 2017. Dat voorjaar in 2016 was opvallend nat 
-650 mm-, dat in 2017 opvallend droog -265 mm- (normale klimatologische waarden 
voor die periode: 400 mm). Regen, en dus het vochtgehalte van de baksteen, heeft dus 
een belangrijke invloed op de warmteweerstand.

Opmerking: warmteweerstand bepaald op basis van dynamische analysemethode 
(Anderlind), wat zeker voor zware elementen nauwkeurigere resultaten geeft. Meer info:
- G. Anderlind. Dynamic thermal models. Two dynamic models for estimating thermal 

resistance and heat capacity from in situ measurements. Technical report, The Swedish 
Council for Building Research, Stockholm, 1996.

- A.-H. Deconinck. Reliable thermal resistance estimation of building components from on-site 
measurements. PhD-thesis. 2017.
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Indien een waterwerende behandeling zou worden voorzien, zou de hoeveelheid 
geabsorbeerd vocht nog lager liggen dan deze in het voorjaar van 2017 (idealiter gelijk 
aan 0). Hierdoor zou de warmteweerstand dus nog verder moeten stijgen. (er werden 
geen metingen uitgevoerd op een waterwerende behandeling in de testhuisjes)
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Waterwerende behandelingen kunnen de situatie echter ook verslechten en aanleiding 
geven tot aanzienlijke schade

Meer info over het vooronderzoek en aandachtspunten: zie module 5 van deze 
opleiding.

Bron: Historic England. Practical building conservation: Building Environment. 2014.
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Referentiedocumenten en meer informatie:

- Detaillering: WTCB-Contact 2017/3

- VEA-brochure: Binnenisolatie van buitenmuren

- Praktijkgids (resultaat van een onderzoeksproject RenoFase: “stappenplan voor een 
kwaliteitsvolle, efficiënte renovatie”, gratis te downloaden op www.renofase.be) 
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Detaillering belangrijk. Via IR-beeld duidelijk waar de gebreken liggen (energieverliezen, 
maar ook risico op vochtproblemen):

- Aansluiting muur-vloer

- Aansluiting buitenmuur-binnenmuur

- Aansluiting ramen

- Stopcontacten

Bron: Historic Environment Scotland. Technical Paper 15: Assessing risks in insulation
retrofit using hygrothermal software tools. 2015.
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Wordt koudebrug versterkt? Afhankelijk van hoe het bekeken wordt

- Het temperatuurverschil tussen 1D en koudebrug stijgt na binnenisolatie. Dit is te 
verwachten, omdat zeker de 1D-situatie sterk verbetert. Maar dit hoger 
temperatuurverschil vormt geen probleem (in theorie hogere thermische spanningen, 
maar die vormen geen probleem)

- Een hogere Ψ-waarde (of lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt) zal ook stijgen. Deze 
waarde geeft de relatieve verhoging (of verlaging) t.o.v. 1D-situatie weer, veroorzaakt 
door de bouwknoop. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de sterke verbetering 
van de 1D situatie: in absolute waarde zal er wel degelijk minder warmte verloren 
worden. Ook deze stijging is dus geen probleem.

- De absolute tetemperatuur aan het oppervlak stijgt bijna voor elke koudebrug 
(belangrijke uitzondering: schrijnwerk). Dit betekent dat het risico op 
oppervlaktecondensatie en schimmelvorming zal dalen na binnenisolatie (voor 
eenzelfde binnenklimaat).

Als we dus naar het effect kijken van de koudebrug, zien we dus dat er energetisch enkel 
een verbetering wordt waargenomen.
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Aangezien de oppervlaktetemperatuur stijgt na binnenisolatie, daalt het risico op 
oppervlaktecondensatie en schimmelvorming. Dit geldt voor eenzelfde binnenklimaat.

Het is echter mogelijk dat het binnenklimaat wijzigt na het toevoegen van 
binnenisolatie, typisch doordat de luchtdichtheid stijgt. Bij een hogere luchtdichtheid en 
constante vochtproductie, zal er namelijk meer vocht in de ruimte zitten. Deze hogere 
RV zal aanleiding kunnen geven tot vochtproblemen.

Dit aandachtspunt heeft niets te maken met het plaatsen van binnenisolatie, wel met 
het ontbreken van ventilatie. Het is dan ook belangrijk om niet enkel te isoleren, maar 
zeker ook ventilatie te voorzien.
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Koudebruggen kunnen beoordeeld worden naar:

- energetische waarde (Ψ-waarde): voor een bepaalde type detail, zal een lagere Ψ-
waarde betekenen dat er minder energie verloren wordt

- vochtproblemen. Dit kan onderzocht worden op verschillende manieren:

- Controle of RV < 80% (vereist geavanceerde hygrothermische simulaties)

- Geavanceerd schimmelmodel gebruiken, afhankelijk van blootstellingsduur, 
vochtgehalte, temperatuur en ondergrond (vereist geavanceerde 
hygrothermische simulaties)

- Controle op basis van temperatuurfactor (oppervlaktetemperatuur 
vergelijken met binnentemperatuur: eenvoudiger, maar minder betrouwbaar)
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Bron figuur: Guide Isolin: Isolation thermique par l’intérieur des murs existants en 
briques pleines
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Door isolatie toe te voegen, stijgt de oppervlaktetemperatuur ter plaatse van de 
aansluiting van een massieve wand.

Het plaatsen van retourisolatie blijkt een zeer gunstig effect te hebben.
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Foto: Remmers
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Retourisolatie: deel van de muur uitkappen zodat het afwerkingsniveau gelijk blijft.

Bron: IsoproC – werf Schlachthof Eupen (2002)
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Voorbeeld: Oude Houtlei, Gent (bron: Peter Garré, bopro). Retourisolatie tot schouw: 
esthetisch aanvaardbaar.
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Bron: isoproc
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Vloer plaatselijk opengebroken om binnenisolatie te laten doorlopen.

Links: foto WTCB, rechts: foto Stefan Van Loon (via: Guide Isolin: Isolation thermique par 
l’intérieur des murs existants en briques pleines)
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Figuur links: F. Dobbels, RenoFase Praktijkgids (www.renofase.be)

Figuur midden: http://discoveringdecor.eu

Figuur rechts: Calsitherm Klimaplatte (www.calsitherm.nl )
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Schrijnwerk zit typisch redelijk ver naar de buitenzijde van de muur. Door het toevoegen 
van binnenisolatie, staat de muur veel kouder en zal dus ook de dagkant van het raam 
kouder staan. Ter plaatse van dagkanten zal het risico op oppervlaktecondensatie en 
schimmelvorming daarom stijgen na het plaatsen van binnenisolatie. Dagkanten moeten 
daarom altijd mee geïsoleerd worden.
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Figuur links: F. Dobbels

Figuur rechts: Multipor
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Figuur rechts: www.vcde.be

Figuur links: Isover Vacupad
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Figuur: Gyproc Plâtinum dagkant
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In het kader van RenoFase: metingen bij WTCB onder werkelijke omstandigheden
(invloed regen), metingen bij KU Leuven onder gecontroleerde labo-omstandigheden
(invloed luchtcirculatie).
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Meer info: Rapport ‘Na-isolatie en houten elementen (resultaat van een 
onderzoeksproject RenoFase: “stappenplan voor een kwaliteitsvolle, efficiënte 
renovatie”, gratis te downloaden op www.renofase.be) 
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Metingen (WTCB): figuur toont het houtvochtgehalte aan de balkuiteindes

De houten vloerbalken van de geïsoleerde wanden (grijs) zijn duidelijk vochtiger dan 
deze van de niet-geïsoleerde wand (oranje).
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Bron: Energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie. Agentschap 
onroerend erfgoed. 2017.
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Belangrijk om luchtdicht af te werken.
Bij capillair actieve materialen kan kleefmortel en isolatie vocht bevatten, waarbij vocht 
naar het metselwerk wordt getransporteerd door rotatiestromen. In dit geval moeten 
rotatiestromen uitgesloten worden, bv. door een tweede laag tape of flexibele PUR te 
voorzien.
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Balk afgesneden (links op foto: tijdelijke steun)

Foto: Stefan Van Loon (via: Guide Isolin: Isolation thermique par l’intérieur des murs 
existants en briques pleines)
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Bron: Els Verstrynge. Cursus Vernieuwbouw: Les 3: Historische constructies. KU Leuven.
2015.
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Bron: Scheffler, G.A., Moisture problems at wooden beam ends after building 
renovation, in LavEByg konference om strategi for lavenergirenovering, 2009: 
Hørsholm, Denmark.
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Bron figuur boven: Greenspec.co.uk
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