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Toelichten dat een oud raam in zijn tijdsgeest vervaardigd werd en dus enige 
eigenschappen maar ook beperkingen met zich meebrengt die niet altijd het comfort 
dat we hedendaags gewend zijn kan tegemoetkomen.
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Als we kijken welke evolutie het schrijnwerkprofiel de laatste jaren maakt naar een 
hoogperformant raam spreekt het voor zich dat we dit niet bekomen met een oud 
raam aan te passen.

Aanpassingen brengen verbetering maar kunnen niet alle prestaties van een modern 
raam beantwoorden.
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Het is erg moeilijk om dat/die éne type raam/situatie te belichten. Bij oude ramen is 
de verscheidenheid aan verschillen waarmee men kan geconfronteerd worden erg 
groot. 
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Samenvatting van de noodzakelijke prestaties -> zie ook NBN B 25-002-1 voor
buitenschrijnwerk. 

In het achterhoofd -> raam = gevelelement dus focus op waterdichtheid en
luchtdichtheid in eerste instantie -> deze verbetering heeft implicaties op andere
prestaties -> luchtdichtheid beter = energiebesparing en therm comfort.

Deze prestaties bij het beschouwen van een situatie die wordt voorgelegd steeds als
leidraad en te toetsen met eisen voor het project in kwestie
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Waterdichtheid niet los te zien van luchtdichtheid -> zie volgende slide

Invloeden die spelen op de waterdichtheid zijn erg veel.

Schema toont de gemiddelde jaarregenintensiteit vermenigvuldigd met de 
gemiddelde duur in functie van de oriëntatie -> slagregen België ZW

16-11-18

9



Tweetrapsdichting is een scheiding van de waterdichtheid aan de buitenste slag en de 
luchtdichtheid aan de binnenslag (bij een modern raam een luchtdichtheidsrubber)

Tussen beiden wordt een ontspanningskamer voorzien. Ook de glassponning van een 
dubbele beglazing is een ontspanningskamer vandaar de onderlinge verbinding naar 
de decompressiekamer van het raamkader.

Slechts decompressie in de ontspanningskamer door verbinding met de 
buitenomgeving -> drukvereffening door afvoeropeningen. In het gedrang indien veel 
water door waterdichtheid en gaten gevuld -> grotere afvoeropeningen of openingen 
tevens elders voorzien.

Druiplijst zorgt ervoor dat de waterdruppels in de decompressiekamer waar het 
water wordt afgevoerd naar beneden valt -> de positie ervan is dus cruciaal. 
Veelvuldig problemen mee bij moderne ramen!
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Voorbeeld van een raam vervaardigd naar vroeger model met het overnemen van 
een vroegere condensatiegeul die in verbinding werd gebracht met de 
buitenomgeving. Deze bevindt zich achter de luchtdichtheid en brengt hierdoor meer 
water binnen. Ook de afwatering van de glassponning wordt hiernaartoe voorzien ipv
naar de decompressiekamer in het profiel of rechtstreeks naar buiten
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Beperkt beglazingsoppervlak 2 m²

Beperkte glasdikte -> 4 mm volgens TV 221

Stopverf -> Droging door opname van zuurstof -> oxidatie -> wachten met het 
overschilderen (Krijtpoeder, lijnolie of sojaolie) -> lijnolie tast de coating aan van 
gecoat enkel glas

Vervangers -> Zwaluw Silstop (Silicone) van den Braven, Monustop (hybridepolymeer) 
van den Braven, Silirub tradition (polysiloxaan) van Soudal, Soudaseal tradition
(hybride polymeer) van Soudal, …
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Geklasseerde hoeve in Duffel -> probleem vogels en lijnoliestopverf

14



Indien een dubbele beglazing wordt geplaatst is het noodzakelijk dat wordt gestreefd 
naar een gedraineerde en geventileerde glassponning. 

De fabrikanten verbinden traditioneel hun garantie (veelal 10j) aan deze vereiste. 
Men dient zich bewust te zijn dat het niet naleven van deze vereiste implicaties kan 
hebben naar verantwoordelijkheid toe.

Het voorzien van een kit(bad) kan deze drainage/ventilatie die rondom rond dient 
voorzien te worden verhinderen.
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Bij buitenschrijnwerk met een historische reconstructie kan de beglazing worden 
voorzien achter een schuine raamprofilering die het uitzicht benadert van een 
plaatsing in open sponning met mastiek. 
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Geklasseerde 18 de eeuwse hoeve te Mol-Wezel -> plaatsing van dubbele beglazing in 
nieuw buitenschrijnwerk met uitzicht bestaand -> Getrokken glas 4.5/12/4
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In de late Middeleeuwen (11de eeuw) werd dit systeem geperfectioneerd. Het glas 
werd cilindervormig geblazen, van die cilinder sneed men de twee uiteinden af, 
waarna hij in warme toestand in de

lengte werd doorgesneden en in een oven gekoeld tot vlakglas. Dit procédé had het 
nadeel weinig productief te zijn en glasplaten van hoogstens 1 meter op te leveren.
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Kan gehard worden!

Uitgloeien kan zowel verticaal of horizontaal
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Floatglas = huidige beglazingstype.

Wordt vervaardigd op een tin bad wat er voor zorgt dat deze beglazing erg vlak en 
glas wordt zonder textuur die we wel bij voorgaande beglazingen zagen -> textuur kan 
wel tijdens het proces toegevoegd worden zodat het uitzicht van oudere beglazingen 
wordt nagestreefd.
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Geen mogelijkheid om aan te brengen op geblazen glas? -> wordt wel aangeboden of 
is dit floatglas met uitzicht van geblazen glas -> niet duidelijk in technisch 
documentatie fabrikanten -> navragen kan interessant zijn
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Specifieke beglazing voor erfgoed die dun is en dubbel en waarin edelgasvulling 
wordt voorzien om erg goede prestaties te bekomen

Kan samengesteld worden naar keuze zodat er toch textuur zichtbaar wordt
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Hier worden een aantal frequente raamtypes besproken. Zoals reeds gemeld kunnen 
zeker niet alle types aan bod komen.
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Gewalste profielen begin 20ste eeuw -> stalen ramen

Gietijzer reeds vanaf de zestiende eeuw

Critall warm gewalste raamprofielen die ook bij ons verschenen via de firma Braat
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We bspreken hier kort de aanwezigheid van kleinhouten en een mogelijke oplossing. 
Later komt een begroting van de impact van de kleinhouten aan bod.
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Hout heeft een lagere lambda waarde dan metaal en alsdusdanig zal de impact op de 
thermische isolatie bij houten kleinhouten minder spelen
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Houten kleinhouten opgekleefd en naar uitzicht stopverf 
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Foto: grote historische waarde gelet op criterium zeldzaamheid: Tienen, Hennemarkt 
gebouw van 1764
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Foto: storende vervanging van schrijnwerk doet afbreuk aan de erfgoedwaarde
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Foto: 
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Kan uitgebreid worden indien wenselijk met eisen en normen?
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Synthetische harsen voor kleine herstellingen of van elementen die moeilijk 
demonteerbaar zijn idealiter mits inbreng van een nieuw deel hout

Grotere aantasting -> delen vervangen door houten elementen -> toogverbinding 
overwegen demonteerbaar te houden? -> niet altijd vanzelfsprekend delen die 
vroeger uit één element bestonden mogen wel verlijmd worden

Scooperen is een procedé waarbij een metaal (in dit geval zink 85 % en 15 % 
aluminium) in draad wordt verhit en aangebracht op basis zonder dit significant op te 
warmen.  Warm verzinken heeft als nadeel dat belangrijke spanningen aanleiding 
kunnen vormen tot het vervormen van de ramen
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Zorgvuldig uit te voeren (hier niet zo geslaagd) -> oppassen voor barrière voor 
damptransport bij grote oppervlakte -> voorkeursplaatsen voor nieuwe 
houtaantasting
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Liplas voor vervanging van delen of zwaluwstaartvormige delen ter hoogte van 
scharnieren

Rekening houden met draadverloop!
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Om voor een gewenste levensduur te zorgen is het in eerste instantie na te gaan of 
het hout afdoende duurzaam is voor de toepassing.

De natuurlijke weerstand tegen aantasting van insecten en schimmels wordt
onderverdeeld in vijf klassen. Hierbij wordt enkel het kernhout beschouwd. Spinthout
heeft steeds een duurzaamheidsklasse V.

Classificatie met behulp basidiomycete fungi (steeltjeszwammen) en soft rot

In het vet houtsoorten die vaak werden gebruikt in erfgoed!
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Net zoals de weerstand tegen aantasting bestaan er ook 5 klassen die de kans op 
aantasting in een situatie aangeven -> vroeger risicoklasse nu gebruiksklasse.

Opgelet-> gebruiksklasse 5 is strengste klasse, gebruiksklasse 1 minst strenge! -> 
Correlatie volgt maar al duidelijk dat in klasse 5 net geen DC 5 kan gebruikt worden!!
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Klasse 1: hout in binnentoepassingen in een permanente droge omgeving (RV < 70 %) 
-> insectenaantasting door kevers

Klasse 2: hout niet in contact met de grond, niet blootgesteld aan weersinvloeden, 
maar kan wel tijdelijk bevochtigd worden -> schimmels met verkleuring

Klasse 3: hout blootgesteld aan weersinvloeden maar geen contact met de grond -> 
schimmels met verkleuring en mogelijkheid tot houtrot

Klasse 4: hout voordurend in grondcontact of (zoet) water -> zelfde en tevens kans op 
bruinrot

Klasse 5: hout in zout water -> voorgaande en kans op maritieme boorders
(paalworm en gribbels)
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Matrix die aangeeft welke DC klasse in een gebruiksklasse kan aangewend worden 
waarbij het noodzakelijk kan zijn een verduurzaming te voorzien
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Schade aan afwerking en oppervlakteverwering niet verwarren met een biologische 
aantasting van het hout.

Onderscheid maken tussen afwerking en verduurzaming. Afwerking kan belasting 
verminderen maar kan niet aanzien worden als een verduurzaming.

Hier Eiken raam met verflaag -> Eiken raam is voldoende duurzaam zonder afwerking, 
afwezigheid noodzaakt niet noodzakelijk een vervanging 
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Foto: het infrezen van een luchtdichtheidstrip kan naderhand gebeuren in situ met 
specifieke bovenfrezen of in het atelier voor de raamvleugels op de tafelfrees
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Achterzetraam waarbij niet erg veel respect voor de vormgeving van de bestaande 
stalen ramen. Verlies van uitzicht aan de binnenzijde.
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Vormgeving kan best behouden worden door oordeelkundig te werken.
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Achterzetraam -> opvatting tweetrapdichting nastreven. Ruimte tussen de ramen 
wordt een decompressiekamer!
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Weinig toegepaste voorzetraam omwille  van implicatie architectuur gebouw
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Foto = in situ infrezen van een glassponning met een bovenfrees. Idealiter toch met 
een werkstukplaat -> veiligheid op foto??? (Tijd van de dove schrijnwerker met acht 
vingers graag achterwege laten)
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Antwerpen Mercatorstraat – Renovatie van enkel naar dubbel glas in bestaande 
ramen -> hier plaatsing van AGC Thermobel Top N 1.1 (4/15/4) in voorgemonteerde
houten renovatieprofielen -> gebruik in erfgoed toch grote weerslag op 
uitzichtswijziging

Illustreert de noodzaak om eerder in de richting van dunne dubbele beglazing te 
denken voor erfgoed
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Directeurswoning in neoclassicistische stijl met second empire-inslag, vermoedelijk 
uit het derde kwart van de 19de eeuw
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Voormalig hotel van rond de eeuwwisseling
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U = warmtestroom die doorheen 1 m² component gaat bij een verschil in 
temperatuur van 1 °C langs weerszijden van de component
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Impact edelgas groot op de thermische prestatie
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Energietransmissie is belangrijk bij de keuze van een beglazing naar thermische 
comfort maar comfort houdt ook afdoende licht in -> bij glaskeuze niet blind staren 
op enkel de thermische prestatie
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In tegenstelling tot principe van lichttransmissie ook indirecte transmissie bij energie 
door absorptie van warmte
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het lichte middelste gebied van de grafiek stemt

overeen met karakteristieken die theoretisch

kunnen worden bereikt; bepaalde delen van dat

gebied zijn interessanter dan andere voor de

zonnebeheersing en de lichtinval :

– ’s zomers is een lage zonnefactor “g” gecombineerd

met een hoge lichttransmissie τv wenselijk

– ’s winters is een hoge zonnefactor “g” gecombineerd

met een hoge lichttransmissie τv wenselijk.
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In realiteit aanvaarden dat de theoretische optima niet verwezenlijkbaar zijn in de 
praktijk -> hier een aantal frequente beglazing uitgezet.

Stores! Om in te spelen in zomer en dus een beter optimum te krijgen zowel in zomer 
als winter
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Uw1 en Uw2 : respectievelijke U-waarden van het venster aan de binnen en 
buitenzijde

Rsi: warmteovergangsweerstand aan het binnenoppervlak van het venster aan de 
buitenzijde

Rse:warmteovergangsweerstand aan het buitenoppervlak van het venster aan de 
binnenzijde

Rs: warmteweerstand van de luchtlaag tussen beide vensters
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1,7 voor dubbele beglazing Ug 1,1 met aanpassingsprofiel

2,1 voor dunnen dubbele beglazing in glassponning (16 mm) Ug 1,7
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Normaalgezien louter gebruik tijdens nacht doch op dat ogenblik heeft men veelal de 
laagste buitentemperaturen zodat ze toch enigszins een verbetering betekenen
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Klasse 1 is een luik met openingen waarbij alle openingen (spleetopeningen en 
interne openingen) kleiner blijven dan 25 % van het totale luikoppervlak

De spleetopening aan de zijkant wordt slechts 1 maal meegeteld omdat deze een 
minder grote impact kennen dan de spleetopeningen aan boven- en onderzijde

Kan toch een 38 % verbetering inhouden bij het sluiten van het luik van een klasse 1 
ten opzichte van voornoemde initiële situatie!
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Invloed van raamverdeling op de U-waarde toegelicht ifv beglazingstypes
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30% verbetering door toevoeging van dunne dubbele beglazing en toch nog 10 % 
bijkomend door het voorzien van opgelkleefde kleinhouten
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De maximale hoeveelheid waterdamp die lucht kan bevatten is 
afhankelijk van de temperatuur

Relatieve luchtvochtigheid (RV) = verband tussen de hoeveelheid
waterdamp in lucht en de maximale hoeveelheid die lucht bij die 
temperatuur kan bevatten
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Binnenklimaat 20°C en RV van 50%

Hieruit -> luchtdichtheid primordiaal om condensatie te voorkomen bij 
oplegbeglazing en achter- of voorzetraam
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Geklasseerd gebouw “Het gebaar” te Antwerpen -> plaatsing van een oplegbeglazing 
(Float Extra Klaar gehard glas 6 mm dikte) met scharnieren en sluitpennen -> 
luchtdichtheidsrubber tussen beglazing en raamkader
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