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1. Inleiding 
 
De technische praktijkgids “laag energie renovatie” van woningen is bestemd voor 
ontwerpers en aannemers die de opdracht krijgen tot het renoveren van woningen 
naar zeer goede energetische prestaties. 
 
De gids bevat volgende modules: 

 Een inleidende module stappenplan, onderhavig document, die het plan van 
aanpak in zijn geheel toelicht: doelstellingen, analyse bestaande toestand, 
vastleggen van het globale concept en de verwijzing naar de volgende meer 
gedetailleerde modules.. 

 Een aantal modules met betrekking tot de gebouwschil: 
o Algemene toelichting isolatie en luchtdichtheid 
o Isolatie van vloeren 
o Isolatie van muren 
o Ramen en deuren 
o Isolatie van daken en zoldervloeren 

 Ventilatie van woningen 
 Verwarming 

Volgende modules zouden het geheel kunnen vervolledigen, maar maken geen deel 
uit van de huidige opdracht: 

 Warm water 
 Elektriciteitsopwekking (PV, wind,...) 

 
Voor een algemene inleiding op de problematiek energetische renovatie verwijzen we 
graag naar de algemene gids, opgesteld door UCL, eveneens in het kader van Lehr. 
Voor informatie betreffende Belgische en internationale voorbeeldprojecten kan worden 
verwezen naar de website www.lehr.be, opgesteld door PHP in het kader van Lehr, en de 
website van de IEA SHC Task 37 (http://www.iea-shc.org/task37/) 
 
 
Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet LEHR - Low Energy Housing 
Renovation, rassemblant trois équipes de recherches (PHP/ PMP, Architecture et 
Climat - UCL, CSTC) pour le compte de l’Etat belge - SPP Politique Scientifique, en 
exécution du «Programme de stimulation au transfert de connaissance dans des do-
maines d’importance stratégique». 
 
Main author: CSTC 

Lozenberg 7 
B-1932 St-Stevens-Woluwe (ZAVENTEM)  

 
Revisor names: PHP/PMP 

Gitschotellei 138 
B-2600 Berchem 
Architecture et climat 
Place du Levant 1, 
B-1348 Louvain-La-Neuve 
 

LEHR - Low Energy Housing Renovation 
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The project analyzed the building stock in order to identify building segments with the greatest multiplication and energy saving 
potential. In parallel, exemplary renovation projects achieving substantial primary energy savings while creating superior living 
quality were analyzed. Important aspects are both energy performance and the owner’s motivations behind the renovation. 

General guidelines mainly address an unaware public confronted with general •• questions about renovation and energy 
efficiency. 

This technical manual addresses the technical questions of the building professio••nals. 
The project information collects information about several demonstration projects.•• 

More information about the project and its deliverables can be found on http://www.lehr.be/ 
 
La Politique scientifique fédérale 

Ce département a un champ d’action très vaste. Cette administration fédérale a pour mission: la préparation, l’exécution et 
l’évaluation de la politique scientifique et de ses prolongements. Dans les programmes de recherche, sa mission est d’établir la 
mise en œuvre de programmes, actions et réseaux de recherche au niveau belge ou dans le cadre international. 
Politique scientifique fédérale 
Rue de la Science 8 
B-1000 Bruxelles 
http://www.belspo.be/ 

 
CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction  
WTCB - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 

This private research institute, founded in 1960, performs scientific and technical research for the benefit of and supplies technical 
information, assistance and consultancy to its members, and contributes in general to innovation and development in the 
construction sector. 
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm 
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm 

 
PHP - Passiefhuis Platform vzw  
PMP - Plate-forme Maison Passive 

These non-profit private organizations stimulate the Belgian passive house market, by playing an active role in developing and 
distributing information considering buildings with improved energy performance towards all parties involved in the building 
process.  
http://www.passiefhuisplatform.be/ 
http://www.maisonpassive.be/ 

  
UCL – Architecture et Climat 

This research cell of the UCL - Université catholique de Louvain aims since 1980 at the development of climatic and durable 
architecture, as well as energy efficiency. 
http://www-climat.arch.ucl.ac.be/ 
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2. Terminologie en afkortingen 
 
BV: Beschermd Volume 
EPB: Energieprestatie en Binnenklimaat 
Λ-waarde 
LE: Laag Energie 
PH: PassiefHuis  
U-waarde 
3. Plan van aanpak – stappenplan  
 
Het hier voorgestelde stappenplan licht toe hoe een renovatie van een woning 
gebaseerd moet zijn om een systematische aanpak, met een duidelijke visie en een 
integrale aanpak. De renovatie van een woning kan immers niet worden gereduceerd 
tot het los van elkaar uitvoeren van een aantal werken, maar veronderstelt het besef 
dat alle aspecten met elkaar verbonden zijn, en elkaar kunnen beïnvloeden. In wat 
volgt wordt de algemene aanpak beschreven, en wordt telkens verwezen naar meer 
detail in de specifieke hoofdstukken die in andere modules worden behandeld. 
 
Belangrijke opmerking 
De technische praktijkgids richt zich in hoofdzaak tot de energetische aspecten van 
renovaties. Vanzelfsprekend moet dit steeds passen in de globaliteit van de renovatie, 
waarbij nog andere belangrijke doelstellingen worden nagestreefd. Voor de meeste 
opdrachtgevers is het verbeteren van de leefbaarheid in de woning immers het 
startpunt. Deze leefbaarheid betreft een aantal functionele wensen zoals het creëren 
van de nodige ruimte en het saneren van technische problemen en betreft natuurlijk 
ook het comfort op vlak van warmte-koelte-lucht-licht-geluid. 
Deze meer algemene aspecten worden uitvoerig behandeld in de ‘handleiding voor 
lage-energierenovaties van woongebouwen’, opgesteld door UCL, eveneens in het 
kader van het Lehr project. De diverse aspecten die duurzame renovatie laten kaderen 
in de globaliteit van duurzame ontwikkeling worden daarin beschreven. 
 
Om het energetisch renovatieproject tot een goed einde te brengen, moeten volgende 
vragen een antwoord krijgen:  

• Wat wil men bereiken? 
Legt het einddoel van de globale energetische renovatie vast in een 
resultaatsverbintenis, bijvoorbeeld als het te bereiken E-peil of als een 
‘kwaliteitsverklaring PassiefHuis’.  
• Wat is de bestaande toestand? 
Het is belangrijk om de huidige situatie te bekijken om de juiste diagnose te stellen 
en op eventuele problemen te anticiperen (stabiliteit, vochtproblemen,…). Indien 
nodig kan best een expert ingeschakeld worden.  
• Hoe ziet globale concept eruit? 
Het globale concept moet uitgaan van een globale en evenwichtige benadering van 
alle deelaspecten, op vlak van energie, maar ook in relatie met alle andere niet-
energetische doelstellingen van het project. De financiële haalbaarheid maakt 
hiervan onlosmakelijk deel uit. 
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• Hoe ziet de tijdsplanning eruit? 
Het duidelijk vastleggen van een einddoel in een globale benadering neemt niet 
weg dat fasering van de werken mogelijk is. Hierin moet aandacht gaan naar een 
logische opvolging en de prioriteit van maatregelen. 
 

Bij de realisatie van het project zijn dan volgende elementen aan de orde: 
• Gedetailleerde uitwerking. 
Alle details moeten vooraf worden uitgewerkt en op een aangepaste manier 
worden gecommuniceerd met de uiteindelijke uitvoerders. 
• Uitvoering en controle. 
Tijdens de uitvoering moet een systematische begeleiding en controle worden 
doorgevoerd, met nadruk op kritische elementen die naderhand niet meer kunnen 
worden bijgestuurd. 
• Prestatie-evaluatie. 
Bij de oplevering worden de uiteindelijke prestaties geëvalueerd en teruggekoppeld 
aan het initiële doel dat vooraf werd vastgelegd.  

 

 

Doel vastleggen 

Analyse van de 
bestaande 
toestand 

Prestatie-
evaluatie 

Uitvoering en 
controle 

Uitwerken van de 
details 

Opstellen van de 
tijdsplanning 

Vastleggen van 
het globale 
concept 
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3.1 Bepaling van de doelstellingen  

 
Een laag energie renovatie start met een goede definitie van de opdracht. Zoals hoger 
al aangegeven is het verbeteren van de leefbaarheid in de woning het startpunt voor 
de meeste opdrachtgevers. Voor het creëren van een bepaald comfort is er meestal 
energie vereist. In die zin is energie besparen meestal niet de eerste drijfveer om tot 
een ‘laag energie’ renovatie over te gaan maar wel een belangrijke randconditie.  
 
Toch zal het energieaspect een belangrijke rol spelen, met volgende 
nevendoelstellingen: 

o Energie besparen (voor eigen budget, voor het milieu of uit sociale of 
politieke overwegingen) 

o Comfort verhogen zonder het energieverbruik te doen stijgen 
o De verkoop- of verhuurwaarde van het gebouw verhogen (eventueel via 

een energieprestatie-certificaat voor bestaande gebouwen of een PH 
kwaliteitsverklaring) 

 
Het realiseren van deze energetische verbouwing zal natuurlijk gebonden zijn aan een 
aantal randvoorwaarden die vooraf zeer helder moeten zijn: 

o Architecturale beleving van gebouw (intern – extern) en/of omgeving 
o Investeringskost, met inbegrip van technische consequenties (bv het 

aanbrengen van een isolatiepakket met bijhorende bekleding vereist soms 
een versterking van de dakstructuur) 

o Tijdsplanning 
o Prestatie- en kostengarantie 
 

Het is duidelijk dat een aantal van deze randvoorwaarden beperkingen of vrijheden 
kunnen leggen op de gekozen oplossingen en het niveau van ‘laag energie’. 
 
Het is hier niet het opzet om het begrip ‘laag energie’ strikt te omschrijven omdat er 
vele definities mogelijk zijn. In nieuwbouw worden woningen met een E-peil van E50-
E60 als ‘laag energie’ omschreven, terwijl de definitie ‘passiefhuis’ op een andere leest 
is geschoeid, maar meestal resulteert in waarden kleiner dan E30-E40. 
 
Het project richt zich naar laag-energie en zeer-laag-energie (of PH) renovaties, terwijl 
het natuurlijk mogelijk is om nog verder te gaan (0-energie, positief energie of actieve 
gebouwen) 
 
Binnen het kader van dit project gebruiken we 3 niveaus van renovatie in de 
verschillende modules. Om aan te duiden wat de impact is van de gekozen 
maatregelen bij het renoveren hanteren we de begrippen grenswaarde, richtwaarde & 
streefwaarde gedefinieerd. Deze zijn gekoppeld aan de mate waarin men meer 
energiezuinig renoveert: 
 

o Grenswaarde (wettelijk minimum) 
o Richtwaarde (nu praktisch haalbaar niveau) 
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o Streefwaarde (dit is een nu technisch haalbaar niveau, maar voor renovaties 
momenteel niet steeds een economisch haalbare optie) 

 
Het is duidelijk dat deze opdeling tijdgebonden is: nieuwe technische ontwikkelingen 
en gewijzigde economische parameters kunnen tot verschuivingen leiden in deze 
renovatieniveaus. Dit kan dus in geen geval een statische opdeling zijn, het is een 
evolutief gegeven. Daarnaast kunnen deze niveaus ook verschillen van project tot 
project; wat in één project onhaalbaar is kan voor een ander project een interessante 
optie zijn, dit geldt hier voor renovaties nog sterker dan voor nieuwbouw. 
 
We verwijzen hiervoor ook naar andere onderzoekstaken binnen het Lehr project, 
zoals bijvoorbeeld de economische analyse van een case. 
 
Voorbeeld 
 
Ug-waarde van beglazing 
 

o Grenswaarde1: 1,6 W/m²K 
o Richtwaarde: 1,1 W/m²K 
o Streefwaarde: 0,6 W/m²K 

 
Bij het vastleggen van het globale concept (zie 3.3) zal er een keuze moeten worden 
gemaakt uit de verschillende niveaus. Om een laag energie renovatie te realiseren 
kiest men voornamelijk voor richtwaarden. Is de richtwaarde niet haalbaar, dat moet 
toch minimaal de grenswaarde als een wettelijk minimum worden gerealiseerd. Als op 
een aantal vlakken de richtwaarde niet kan worden gerealiseerd, dan moet dit op 
andere punten gecompenseerd worden door daar beter te doen dan de richtwaarde en 
eerder richting streefwaarde te gaan. Hou er rekening mee dat het economisch 
zinvoller is om een zo evenwichtig mogelijk concept uit te werken; voor hetzelfde 
eindresultaat is een mix van grenswaarden en streefwaarden minder interessant dan 
steeds voor de richtwaarde te kiezen. 
Voor een passief huis renovatie (zeer laag energie) moet men zich vooral richten op 
de streefwaarden, en kunnen een aantal richtwaardeniveaus nog worden getolereerd. 
Grenswaarden zijn hier echter uit den boze. 
 
Bij de bepaling van de doelstellingen moet natuurlijk rekening worden gehouden met 
de diverse wettelijke verplichtingen op vlak van renovatie en hun verwachte evolutie in 
de toekomst. Deze bepalingen kunnen verschillen naargelang de aard van het werk, 
naargelang het gewest van het gebouw en is ook sterk onderhevig aan wijzigingen. 
Daarom wordt een gedetailleerde toelichting niet opgenomen in dit document en moet 
worden verwezen naar de respectievelijke bevoegde instanties: gemeentebesturen of: 

o Voor het Vlaams gewest: http://www.energiesparen.be/ 
o Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest: http://www.igbebim.be 
o Voor het Waals gewest: http://energie.wallonie.be/ 

 
Een belangrijk aandachtspunt is daarbij de aard van de bouwvergunning: 

                                                 
1 Voor beglazing is de maximale U-waarde hetzelfde in het Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijke en Waalse Gewest 
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o Voor sommige werken is geen bouwvergunning vereist 
o Voor sommige werken volstaat een bouwvergunning met beperkt dossier 

(zonder architect) ook hier zijn meestal weinig technische eisen 
o Voor andere werken moeten volledige bouwvergunningen worden 

aangevraagd, waarbij moet worden verwezen naar de EPB eisen (volgens het 
betreffende gewest). Afhankelijk van de aard van het werk zijn er slechts 
beperkte eisen op vlak van U-waarden of ventilatievoorzieningen, voor andere 
werken kan het volledige pakket van EPB-eisen integraal van toepassing zijn. 

Het is best mogelijk dat er in de toekomst ook meer verplichte criteria worden 
ingevoerd voor verbouwingen en bestaande gebouwen. Zo werd er een stappenplan 
uitgewerkt voor omkaderende acties voor een succesvolle implementatie van het 
Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse Overheid. Centraal hierbij is de 
verplichting dat in 2020 elke Vlaamse woning moet beschikken over een degelijke 
dakisolatie, minstens dubbele beglazing en een efficiënte verwarmingsinstallatie. De 
aanbevelingen richten zich naar technische procedures, naar een verbreding van het 
draagvlak en naar maatregelen ter verhoging van de kwaliteit. 

3.2 Analyse van de bestaande toestand 
 
3.2.1 Belang van een goede analyse 
 
Vooraleer het globale concept van de laag energie renovatie vast te leggen moet de 
huidige toestand van de woning worden geanalyseerd. De energetische prestaties 
zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Dit zal toelaten de knelpunten te kennen, de 
prioriteiten te bepalen alsook de mogelijkheden om de diverse mogelijke oplossingen 
toe te passen in het betrokken gebouw. Sommige oplossingen kunnen daarbij juist 
worden uitgesloten. Het is een hulpmiddel bij het vastleggen van de te behouden of te 
behandelen constructie-elementen, dan wel of deze die volledig moeten worden 
vervangen. Hoewel de navolgende tekst zich in hoofdzaak beperkt tot de energetische 
aspecten van de renovatie, kunnen niet energetische aspecten een belangrijke invloed 
hebben en worden waar nodig vermeld.  
Enkele voorbeelden: 

o Een muur die constructief fundamenteel onstabiel is, zal moeten worden 
vervangen, isolatie heeft daarom geen zin. 

o Een volledig nieuwe ruimte-indeling kan zich opdringen, of er kunnen eisen 
worden gesteld met betrekking tot lichtinval. 

o Sommige elementen zullen om esthetische redenen vervangen worden, of 
juist behouden. Het moet duidelijk zijn dat buitenisolatie met een andere dan 
oorspronkelijke bekleding de uitstraling van de woning volledig kan veranderen, 
in goede of in slechte zin. Hetzelfde kan bijvoorbeeld gezegd worden van het 
aanbrengen van een (bak-)goot als er oorspronkelijk helemaal geen goot 
aanwezig was. 

o Bepaalde vochtproblemen kunnen worden opgelost door de gepaste 
maatregelen bij de energetische renovatie, andere staan daar volledig los van 
(opstijgend vocht, waterinsijpeling in de kelder) maar moeten natuurlijk ook 
opgelost worden. 

o Hellende daken zonder onderdak 
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o Problemen met brandveiligheid. 
o Akoestische problemen. 

 
De analyse van verschillende elementen wordt verder in detail besproken, nadat een 
globale analyse is toegelicht. Sommige onderzoeken zijn omslachtig, maar zijn enkel 
vereist indien het bouwdeel eventueel zal behouden blijven. Indien bijvoorbeeld vooral 
al vaststaat dat de volledige verwarmingsinstallatie in zijn globaliteit zal worden 
vervangen, dan heeft het ook geen zin om deze in detail te analyseren. (In feite zal 
een beslissing over een vervanging of het behouden maar kunnen worden genomen 
na een (eventueel beperkte) analyse.) 
 
Voorafgaande opmerking: 
Een belangrijk basisgegeven is het bepalen van het beschermd en verwarmd volume, 
waarbij duidelijk wordt welke wanden als scheiding tussen binnenomgeving 
(beschermd volume) en buitenomgeving zullen optreden. In de veronderstelling dat de 
kelder zich buiten het beschermd volume bevindt, zal de vloer tussen gelijkvloers en 
de kelder de uiteindelijke gebouwschil vormen en moeten de mogelijkheden om deze 
vloer te isoleren worden onderzocht tijdens de analysefase. Tijdens deze analyse is 
nog niet steeds duidelijk welke ruimten binnen, dan wel buiten, het beschermd volume 
zullen zijn gelegen. Daarom worden eventueel meerdere wanden meegenomen in de 
evaluatie. Zo kan het gemak van het isoleren van het dakschild of van de zoldervloer 
mee de uiteindelijke keuze van het beschermd volume bepalen. Bij de bepaling van 
het globale concept zal de keuze voor het beschermd volume definitief worden 
gemaakt. 
 
3.2.2 Hulpmiddelen 
Een analyse van de bestaande toestand vereist een uitgebreid plaatsbezoek, 
eventueel bij verschillende weersomstandigheden. Naast de loutere bevindingen bij de 
rondgang, zoals verder meer in detail toegelicht, zijn er diverse andere bronnen die 
kunnen worden aangesproken voor het vervolledigen van het totale beeld: 

o Algemene vaststellingen – gesprekken 
o Een bevraging van de laatste bewoners naar ervaringen in de woning: 

comfortaanvoelen, geluiden, geurtjes,… 
o Documenten 

o Het oude dossier van de woning: plannen, bestekken, bestellingen, 
facturen, oude foto’s van de bouwwerken  

o Een analyse van de energie- en waterfacturen van de laatste jaren 
o Het nazicht van eventuele onderhoudsfiches – branderafstellingen,… 
o Voor de prestaties van installatiecomponenten: raadplegen van 

materiaalcatalogen, internet,… 
o Studies of berekeningen 

o Een recent energiecertificaat of energieaudit opgesteld van de woning 
o Metingen 

o Het meten van de U-waarde van bestaande wanden. Hiervoor worden 
toestellen aangeboden, waarvan de betrouwbaarheid echter onbekend is. 
Daarom wordt getracht de U-waarde in te schatten op basis van een aantal 
kenmerken. 
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o Het (laten) doorvoeren van een luchtdichtheidsmeting op het gebouw, 
waarbij een kwantitatief resultaat (V50,v50,n50) wordt bekomen of waarbij de 
grootste lekken worden opgespoord. Voor meer detail over de beoordeling 
van de luchtdichtheid wordt verwezen naar bijlage 5.1 

o Het (laten) doorvoeren van een IR meting van de gebouwschil kan 
aanwijzingen geven over de aanwezigheid en kwaliteit van isolatie en 
afdoende luchtscherm. 

o Gebruik maken van luchtvochtigheidsmeettoestellen of toestellen voor het 
meten van het vochtgehalte van oppervlakken. Dergelijke metingen hebben 
niet veel zin als de woning niet meer systematisch bewoond en verwarmd 
werd. 

o Hulpmiddelen voor de analyse van glastype (glas- en spouwdiktemeter, 
aansteker) 

o Andere specifieke apparaten, zoals bijvoorbeeld een endoscoop voor het 
inspecteren van spouwmuren of kanalen of geluidsgevoelige apparatuur 
voor het opsporen van lekken. 

o Voor de controle van de werking van installaties kan gebruik worden 
gemaakt van: 

 IR visualisatie van de doorstroming van verwarmingselementen 
 Luchtdebietsmeettoestellen voor ventilatie 
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Figuur 1: IR inspectie van muurverwarming 

 

 
Figuur 2: IR inspectie van vloerverwarming: minder evident wegens grotere dikte 

 
 
3.2.3 Globale analyse 
 

3.2.3.1 Onderzoek van cultuurhistorische of architecturale waarde 
 
Indien het gebouw een cultuurhistorische of architecturale waarde heeft (of zelfs 
beschermd is) is het duidelijk dat er zeer voorzichtig moet worden omgegaan met 
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wijzigingen, vooral aan de buitenzijde. Vele, soms zelfs kleine wijzigingen kunnen een 
belangrijke invloed hebben op de uitstraling of ‘cachet’ van het gebouw: 

o Helling van het dak, aard van de dakbedekking 
o Type dakgoten 
o Buitengevelafwerking 
o Binnenafwerking: vloeren, schouwen, lambriseringen, moulures,…) 
o Vorm en materiaal van het schrijnwerk, glas in lood 
o Gebruik van onvervangbare materialen zoals oude eik, geblazen glas, 

gegoten glas, loden afvoergoten…? 
 

3.2.3.2 Globale staat van het gebouw (afbraak of renovatie) 
 
Vooraleer over te gaan op een detailanalyse van de verschillende bouwdelen, moet er 
een globale analyse worden uitgevoerd op het geheel van het gebouw om vast te 
leggen of het renoveerbaar is. Inderdaad, als het gebouw een aantal van de hierna 
opgesomde fundamentele gebreken vertoont, dringt zich wellicht een afbraak en 
vernieuwbouw op, tenzij de cultuurhistorische of architecturale waarde voldoende 
hoog wordt geschat. We sommen hierna een aantal fundamentele problemen op, 
waarvan sommige mogelijk wel oplosbaar zijn, maar waarbij een combinatie van 
meerdere problemen eerder tot afbraak zal nopen: 

o Er is een constructief-structureel probleem met de hoofdconstructie van het 
gebouw. Daarbij zal men de fundering van het gebouw, de afwezigheid van 
grote verzakkingen en de structuur (scheuren, vervormingen) van de gevels 
en/of dragende binnenwanden evalueren. Beoordeel hierbij ook de 
aanwezigheid van corrosieproblemen van dragende structuren of 
betonwapening. 

o De vloer in de woning is op sommige plaatsen sterk verzakt 
o Er zijn ernstige problemen met houtworm, houtmemel, houtrot of huiszwam 
o De draagbalken van het dak buigen sterk door 
o Er is een belangrijk vochtprobleem in de draagmuren, ten gevolge van 

opstijgend grondvocht, dat niet eenvoudig kan worden opgelost  
o Er is schimmelvorming op verschillende plaatsen 
o Er zijn duidelijke vochtplekken op de binnenmuren 

 
Deze evaluatie kan zich richten op het geheel of een deel van het gebouw. Problemen 
met nevenconstructies en latere aanbouwen zijn hierbij van minder belang omdat die 
relatief gemakkelijk te verwijderen zijn, zonder de hoofdstructuur aan te tasten (soms 
integendeel, ze kunnen er voor zorgen dat de kernstructuur beter tot zijn recht komt) 
 
Voor de vochtproblemen verwijzen we naar de volgende paragraaf. 
 
 

3.2.3.3  Specifieke problemen die niet gericht zijn op één van de verder 
behandelde bouwdelen. 

 

3.2.3.3.1 Vochtproblemen 
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Een belangrijk aspect is de inventarisatie van de aanwezige vochtproblemen. We sommen aan aantal 
belangrijke vochtproblemen op: 

o Opstijgend grondvocht (zie TV 210, ref ..) 
o Regeninfiltratie via dak, gevel of goten 
o Lekken in nutsvoorzieningen: wateraanvoer, waterafvoer, verwarmingscircuits, wasmachine,… 
o Condensatie op of in constructiedelen 
o Overmatige vochtproductie en/of onvoldoende afvoer 
o … 

 
Bij de analyse van de vochtproblemen moet worden nagegaan wat de relatie is met de geplande renovatie-
ingrepen en zeker stellen dat fundamentele vochtproblemen in het geheel van de renovatie een oplossing 
krijgen. 
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3.2.3.3.2 Daglichttoetreding en visueel comfort 
 
Daglichttoetreding kan een belangrijke invloed hebben op het visueel comfort en de 
beleving in de woning. Het gebruik van natuurlijk licht zal ook de behoefte aan 
kunstlicht en het ermee gepaard gaande energieverbruik reduceren en behelst dus 
ook een energiebesparing, hoewel dit voor woningen relatief beperkt is. Dit onderwerp 
wordt in deze documenten niet verder specifiek behandeld. 

3.2.3.3.3 Analyse van het risico op CO vergiftiging 
 
Het risico op CO vergiftiging heeft betrekking op: 

o Aanwezigheid van verbrandingstoestellen met open verbrandingskamer en de 
onderhoudstoestand ervan 

o Gegarandeerde toevoer van verbrandingslucht 
o Aard en staat van rookgasafvoervoorzieingen 
o … 

 
Dit aspect wordt hier verder niet specifiek behandeld, zie voor meer info bijvoorbeeld 
de technische richtlijnen voor woningkwaliteitonderzoek 2007 (ref …). 
 

3.2.3.3.4 Luchtdichtheid 
 
Voor een gebouw in afgewerkte staat is het zinvol om een zicht te krijgen op de 
aanwezigheid van luchtlekken. 
 
Op opsporen van luchtlekken kan in 2 blokken worden opgedeeld:  

o Kwantitatief: waarbij een cijfermatig resultaat wordt bekomen; 
o Kwalitatief: waarbij men een idee bekomt over de plaats en de aard van 

de luchtlekken. 
 
Het is duidelijk dat een meting van de luchtdichtheid niet zinvol is als er tijdens de 
rondgang direct al zeer grote luchtlekken kunnen worden aangewezen: zolder zonder 
luchtscherm, slecht schrijnwerk of luchtlekken in de rolluikkasten,…. Eventuele kleine 



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET VOOR VERSPREIDING 
7/01/2010 

LEHR_T_praktijkgids_inleiding_20100107 17

lekken kunnen dan immers niet worden opgespoord. Een rondgang door het gebouw 
en manuele identificatie volstaat dan. 
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlage 5.1. 
 
3.2.4 Vloeren 
 
Voornaamste doelstelling voor de energie-inspectie van vloeren die de scheiding 
uitmaken tussen het beschermd volume en de buitenomgeving is: 

o Het schatten van de globale U-waarde van de bestaande vloer 
o Mogelijkheden tot het verbeteren van de isolatiegraad: 

o Via de bovenzijde 
o In de vloeropbouw zelf 
o Via de onderzijde 

Volgende niet energetische aspecten kunnen de keuze voor bepaalde oplossingen 
mee beïnvloeden: 

o Esthetische overwegingen, wens voor een nieuwe vloerbedekking 
o Onderhoudsaspecten, wens om een houten vloer te vervangen door een 

stenen vloer 
o Aanwezige niveauverschillen en het verbeteren van de toegankelijkheid van 

de woning. 
 

3.2.4.1 Bestaande isolatie en luchtdichtheid 
o Zijn er indicaties over de isolatie van de vloer: 

o Tussen de houten roostering 
o Gebruik van isolerende chapes 

Inspectie kan bijvoorbeeld gebeuren ter hoogte van doorboringen. 
 

3.2.4.2 Mogelijkheden tot isoleren via de bovenzijde 
Aandachtspunten bij de inspectie: 

o Wat is de staat van de bestaande vloerbedekking, kan deze uitgebroken 
worden voor het toevoegen van isolatie: 

o Voor houten vloeren: is er mogelijkheid tot isolatie tussen de 
roosteringsbalken? 

o voor vloeren op volle grond: zou deze dieper kunnen worden 
uitgegraven? 

o voor vloeren op een steenachtige ondergrond (bv welfsels boven een 
kelder of een kruipruimte: hoeveel bedraagt de dikte van het totale 
vloerpakket (in oude woningen is dit dikwijls erg beperkt, een nieuw 
vloerpakket is meestal veel dikker: leidingen met uitvullaag, isolatie, 
chape (eventueel met vloerverwarming), vloerbedekking. (eventueel kan 
het gebruik van zeer dunne vacuümisolatie worden overwogen.) 

o Kan de vloer eventueel worden opgehoogd en wat zijn de gevolgen. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat dit erg ingrijpend kan zijn: 

o Inkorten van binnen en buitendeuren 
o Niveauverschillen met ruimten die niet worden aangepakt (denk aan 

toegankelijkheid) 
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o Vereiste om trappen te vervangen, zowel naar de kelder als naar de 
eerste verdieping 

o Verlaging van de zoldering 
 
Ajouter ici l’isolation sur planchers des combles (plus logique) ? 
 
Séparer avec § isolation ‘in de vloer opbouw’ comme mentionné dans intro 
 
 
 

3.2.4.3 Mogelijkheden tot isoleren via de onderzijde 
 
Vloeren die aan de onderzijde bereikbaar zijn via een kelder, een kruipruimte of een 
ruimte boven de buitenomgeving kunnen eventueel langs onder worden geïsoleerd. 
Aandachtspunten bij de inspectie: 

o Voor houten vloeren: is er mogelijkheid tot isolatie tussen de 
roosteringsbalken? 

o Realistische bereikbaarheid van de kruipruimte (is het werkbaar, voldoende 
vrije hoogte, droog, toegangsopening,…) 

o Is de zoldering voldoende vrij, zijn er veel leidingen (water aan- en afvoer, 
gas, elektriciteit, verwarming,…) die deze ruimte innemen, moet de verlichting 
verplaatst worden. 

o Is de bodem vrij voor het plaatsen van een isolatielaag op de bodem 
o Hoeveel bedraagt de absoluut minimale resthoogte van een kelder 

(aanbevolen: minimaal 1.80 tot 2.00 m?) 
 
Voor meer informatie, zie module vloerisolatie 
 
3.2.5 Wanden 
 
Voornaamste doelstelling voor de energie-inspectie van wanden die de scheiding 
uitmaken tussen het beschermd volume en de buitenomgeving is: 

o Het schatten van de globale U-waarde van de bestaande wanden 
o Het nagaan van de mogelijkheden tot het verbeteren van de isolatiegraad: 

o Via buitenisolatie 
o In de spouw: door navulling of door vervanging van het 

buitenspouwblad 
o Via binnenisolatie 

 
Een eerste stap hierbij is het bepalen van het type wand: 

o Betreft het een volle muur of een spouwmuur? Dit kan worden afgeleid uit: 
o De leeftijd van het gebouw, spouwmuren kwamen pas in voege vanaf 

1950-1960 
o De dikte van de muur en de afmetingen van de gebruikte stenen 
o Het verband, zijn in het parament enkel lange zijden van bakstenen 

zichtbaar (halfsteens verband, spouw mogelijk) of ook kopse zijden 
(andere metselverbanden, spouw minder waarschijnlijk) 

o Is er gebruik gemaakt van isolerende steen: type, vermoedelijke λ-waarde 
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o Indien het een spouwmuur betreft: 
o Is deze geïsoleerd, hoe dik, type isolatie, toestand van de isolatie 
o Is er gebruik gemaakt van isolerende steen: type, vermoedelijke λ-

waarde 
o Zijn er ernstige koudebruggen: 

o Mortelbruggen 
o Ter hoogte van de raam- en deurdorpels 
o Ter hoogte van de dagkanten, is de spouw gesloten met metselwerk 
o Ter hoogte van de raamlateien: type, ter plekke gegoten beton,.. 
o Ter hoogte van de verdiepingen: loopt de betonnen vloerplaat door tot 

tegen het buitenspouwblad? 
o Ter hoogte van balkons en uitkragingen 
o Ter hoogte van een lager gelegen deel van het gebouw, waarbij het 

buitenspouwblad meestal zonder onderbreking doorloopt tot op een 
binnenmuur. 

Zie ook inspectiemogelijkheden - thermografie 
Volgende niet energetische aspecten kunnen de keuze voor bepaalde oplossingen 
mee beïnvloeden: 

o Esthetische overwegingen, wens voor behoud of vervanging gevelafdekking 
 
 
 

3.2.5.1 Onderzoek mogelijkheden buitenisolatie 
 
Indien overwogen wordt tot het isoleren van wanden aan de buitenzijde, moet aan een 
aantal voorwaarden zijn voldaan. 

o Zijn de wanden bereikbaar langs buiten, let hierbij vooral op de gemene 
muren die bijvoorbeeld boven het dak van de buren uitsteken 

o Zijn er belemmeringen om een isolatielaag aan de buitenzijde aan te brengen: 
o Breedte van de raamdorpels, beschikbare profielbreedte tussen glas en 

muur . 
o Is er een minimale dakoversteek voorzien, liggen de huidige goten 

voldoende naar buiten, kunnen de afvoerpijpen naar buiten worden 
verplaatst 

o Zijn er andere belemmeringen zoals: aangebouwde koepels of 
veranda’s, rolluikkasten, balkonaansluitingen, veranderingen van 
buitenconstructies, niet verlengbare aansluitingen voor rookgasafvoer, 
ventilatie,… 

o Zijn er wanden die onderhevig zijn aan schaderisico doordat ze aan de 
straatzijde zijn gelegen? 

o Is de ondergrond voldoende stabiel – zijn er actieve scheuren? 
 

Voor meer informatie, zie module muurisolatie. 
 

3.2.5.2 Onderzoek mogelijkheden spouwvulling 
 

Indien overwogen wordt tot het navullen van de spouw moet deze aan een 
nauwkeurige inspectie worden onderworpen: 
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o Is de spouw al voorzien van isolatie? 
o Bedraagt de beschikbare breedte minimaal 4 cm? 

 Zijn er koudebruggen (zie hoger)  
o Is de spouw voldoende luchtdicht? 

 Ter hoogte van rolluikkasten 
 Ter hoogte van het dak 

o Wat is de aard en de staat van het gevelmetselwerk: 
 Geglazuurd of geschilderd metselwerk. 
 Vorst- of vochtschade aan het gevelmetselwerk 

 
Voor meer informatie, zie module muurisolatie. 
 

3.2.5.3 Onderzoek mogelijkheden vervanging buitenspouwblad 
 

Indien overwogen wordt tot het vervangen van het buitenspouwblad moeten volgende 
elementen worden nagezien: 

 Kan het buitenspouwblad in zijn geheel worden verwijderd? 
 Indien verbreding van de muuropbouw gewenst is, kan de 

fundering worden aangepast of kan de nieuwe gevelbekleding 
worden opgehangen aan de draagmuur? 

 
Voor meer informatie, zie module muurisolatie. 
 

3.2.5.4 Onderzoek mogelijkheden binnenisolatie 
 

Indien overwogen wordt tot het plaatsen van binnenisolatie moeten volgende 
elementen worden nagezien: 

o Zijn er vorstkritische leidingen in de buitenmuren ingewerkt 
o Kunnen uitrustingen zoals verwarmingslichamen of 

elektriciteitsvoorzieningen gemakkelijk worden verplaatst?  
o Is er een eenvoudige oplossing voor venstertabletten, gordijnplanken of 

rolluiken 
o Kunnen koudebruggen worden weggewerkt; 

 Ter hoogte van de ramen – aansluitingen tot tegen schrijnwerk 
 Ter hoogte van de binnenmuren 
 Te hoogte van de vloeren 

 
Voor meer informatie, zie module muurisolatie. 
 
3.2.6 Ramen en deuren 
 
Bij ramen en deuren moeten volgende elementen worden onderzocht: 
 

3.2.6.1 Staat van het schrijnwerk 
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 Ramen met historische 
erfgoedwaarde  

Beschadiging van het raamprofiel Veroudering van de 
raamkaders 

 
Onderzoek van de aard en de staat van de profielen: 

o Hout: aanwezigheid van houtrot, staat van het schilderwerk, vervormingen 
o Metalen ramen (staal of aluminium): aanwezigheid van thermische 

onderbrekingen, staat van het lakwerk 
o Kunststof ramen: vervormingen? 
o Hang en sluitwerk: is dit in goede staat en nog functioneel, zijn de kaders 

voldoende stabiel en niet vervormd om een goede sluiting mogelijk te 
maken? 

o Luchtdichting: zijn de profielen voorzien van luchtdichtingsstrips? 

o  
 Met behulp van IR thermografie kunnen naast koudebruggen 

ook luchtlekken worden opgespoord. Op de foto is duidelijk te 
zien dat het rechtse kader veel meer luchtlekken vertoont 
(donkere vlekken) dan het linkse. 

o Deuren: dorpelsluiting 
o Geen dorpelsluiting? Groot luchtlek? 
o Met borstel 
o Met guillotineplint 
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o Waterdichting: zijn de ramen voldoende waterdicht, zijn er sporen van 

vochtschade (andere dan condensatie) 
o Glaszetting: laten de profielen toe dikker en zwaarder glas te plaatsen: 

o Voldoende zware profielen, stabiliteit van de kaders, diepte van de 
sponning, verluchting en ontwatering van glasrabatten? 

o Beschikbare resterende profielbreedte aan de buitenzijde tussen glas en 
metselwerk (nodig voor eventuele buitenisolatie van de gevel) 

 
3.2.6.2 Beglazing 

 
Onderzoek van de aard en staat van de beglazing: 

o Afwezigheid van barsten 
o Voor dubbele beglazing:  

o Afwezigheid inwendige condensatie 
o type (gewoon, verbeterd, hoogrendements) op basis van  

 Fabricatiedatum  
 Reflectorhulpmiddel 

 
3.2.6.3 Rolluiken 

 
Onderzoek van de aard en staat van de rolluiken: 

o Aanwezigheid 
o Staat en werking 
o Isolatie en luchtdichtheid van de rolluikkast en het bedieningskoord 



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET VOOR VERSPREIDING 
7/01/2010 

LEHR_T_praktijkgids_inleiding_20100107 23

o  
 

3.2.6.4 Ventilatievoorzieningen 
 
Onderzoek van de aard en staat van de ventilatievoorzieningen: 

o Kunnen de ramen worden geopend voor intensieve ventilatie? 
o Zijn er voorziening voor kierstandventilatie? 
o Zijn er regelbare toevoeropeningen aanwezig? 

o Zijn deze conform de actueel geldende eisen (regelbaar en 
afsluitbaar, waterdicht, insectenwerend) 

o Is de capaciteit bekend, is deze voldoende? 
 

3.2.6.5 Inbouw van het schrijnwerk 
 
Onderzoek van de wijze van inbouw van het schrijnwerk: 

o Voldoet de aanwezige dorpel voor waterafvoer, is deze in goede staat, is 
er risico op waterinfiltratie naar binnen (bv gebarsten dorpel, foutieve 
helling, afwezigheid opkant,…) 

o Luchtdichte afwerking van het schrijnwerk: 
o Ter hoogte van de venstertablet 
o Aan de zijkanten 
o Ter hoogte van de gordijnplank – rolluikkast 

Merk hierbij op dat een afwerking met houten afkasting zelden luchtdicht is. 
 
Volgende niet energetische aspecten kunnen de keuze voor bepaalde oplossingen 
mee beïnvloeden: 

o Esthetische overwegingen 
o Toegankelijkheid via deuren 

 
Voor meer informatie, zie module schrijnwerk. 
 
3.2.7 Daken en zoldervloer 
 
Bij de energieanalyse van daken maken we een onderscheid tussen platte daken en 
hellende daken, we bekijken ook de zoldervloeren. 
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3.2.7.1 Algemeen onderzoek 
 
Alvorens na te gaan welke isolatiemogelijkheden zich aandienen voor het isoleren 
van platte of hellende daken, dienen diverse andere (niet energetische) dakfuncties 
te worden nagegaan. Het zou ons te ver leiden de volledige analyse daartoe hier op 
te sommen, maar beperken ons tot de vermelding van de belangrijkste: 

3.2.7.1.1 Constructief 
Onderzoek of de basisconstructie van het dak in goede staat is: 

o Platte daken 
o Houten liggers: sectie, doorbuiging, aantasting? 
o Bebording: type, staat, vochtschade? 
o Betonnen vloerplaat: doorbuiging, vochtschade 
o Hart op hart afstand van de verschillende elementen (bv balkafstand) 

 
o Hellende daken: 

o Gordingen, nokbalk en muurplaat: sectie, doorbuiging, aantasting? 
o Kepers of spanten: sectie, doorbuiging, aantasting? 
o Hart op hart afstand van de verschillende elementen (bv keperafstand) 
o Staat van panlatten en stoflatten (tengellatten): 

 Aangepaste sectie 
 Algemene staat: aantasting, verrotting, barsten, onbrekende delen 
 Bevestiging: staat van de vernageling 

o Zijn deze elementen correct gedimensioneerd en verbonden voor opname 
toekomstige belastingen? 

o Brandveiligheid (afstand t.o.v. schoorsteen) 
o  

3.2.7.1.2 Waterdichting en waterafvoer 
Vochtproblemen? Onderzijde dak droog? Toestand goten? Sporen van oude 
vochtproblemen? 
 

3.2.7.1.2.1 Dakbedekking 
Onderzoek van de dakbedekking: 

o Type 
o Zink 
o Bitumineus 
o PVC 
o EPDM 

o Klei- of betonnen dakpannen 
o Natuurleien 
o Kunstleien 
o Zink 
o Roofing 
o Golfplaten 
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Is dit type dakafdekking nog courant in de handel verkrijgbaar voor de 
eventuele herstelling van beperkte schade? 
Opgelet: indien de dakbedekking bestaat uit oude kunstleien is er kans dat deze 
asbestvezels bevatten2. In dat geval moeten bij de ontmanteling van deze leien de wettelijk 
vereiste voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden (zie ref. 10). Leien uit 
asbestcement mogen bovendien niet herplaatst worden. Het Koninklijk Besluit van 23 
oktober 2001 bepaalt immers een totaal verbod op het gebruik van asbest. Hierin is ook het 
herbruik van oude AT-producten vervat. U kunt dus opteren om asbestleien ter plaatse te 
laten of ze af te nemen en ze na de isolatiewerkzaamheden te vervangen door nieuwe, 
asbestvrije leien (voor zover er nieuwe leien gevonden kunnen worden van hetzelfde 
formaat als de oude 

 
o Staat 

o Effectieve lekken, gescheurde, gebroken, gebarsten, afgeschilferde of 
afwezige afdekkingmaterialen  

o Staat van bevestiging (neuzen van pannen, nagels,…) 
o Afwatering, aanwezigheid van verzakkingen of plaatsen met 

waterstagnatie 
o Schade aan de dakbedekking door betreding, ladders of meubilair 

(dakterrassen) zonnepanelen,… 
o Blazen, beschadiging van de UV remmende afwerking, aanwezigheid 

van rolgrind 
o Corrosie van metalen bekledingen 

o Bemossing, vervuiling, plantengroei  
 
Hierbij moet er ook aandacht gaan naar de eventuele aanwezigheid van combinatie 
van dampdichte en dampopen dakbedekkingen: zie ook onderdak en hellende 
daken. 

o Zinken kielgoten 
o Dakkapellen met metalen of bitumeuse zijkantbekledingen 
o Dak met een zeer lichte helling 
o Zonnecollectoren 

 

3.2.7.1.2.2 Dakkoepels, doorvoeren en dakranden 
Aanwezigheid van: 

o Dakkoepels, dakvensters 
o Dakkapellen 
o Zonnepanelen op de dakbedekking geplaatst 
o Zijn deze nog in gebruik? 
 

Staat van koepels: waterdichting, isolatie, winddichtheid 
 
Algemene staat van aanwerking: 

o Waterdichting (van randen) 
                                                 
2 Asbesthoudende leien werden in België toegepast tot 1998. Om te bepalen of leien al dan niet asbest bevatten 
hoeft u dit niet noodzakelijk in het labo laten onderzoeken. Aan de hand van een beslissingsboom zoals 
opgenomen in de brochure “Asbest in en om het huis”  uitgegeven door de Vlaamse overheid (ref. 11) kunt u 
reeds een vrij betrouwbare indicatie krijgen, die vaak volstaat om uw aanpak van de renovatie te bepalen.  
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o Onderdak 
o Isolatie 
o luchtscherm 

 

3.2.7.1.2.3 Schouw- of ventilatiedoorvoeren 
Aanwezigheid van dakdoorvoeren voor schouwen of ventilatie: 

o Zijn deze nog in gebruik, zijn ze nog vereist in het toekomstige concept 
(verwarming, ventilatie)? 

 
Staat van deze schouwen: 

o Metselwerk, schouwmateriaal 
o Regenkap 
o Roetsporen, vochtsporen 

 
Algemene staat van aanwerking: 

o Waterdichting (van randen of dakhaken) 
o Onderdak 
o Isolatie 
o luchtscherm 

o  
Aanwezigheid van dakdoorvoeren voor schouwen of ventilatie: 

o Zijn deze nog in gebruik? 

3.2.7.1.2.4 Goten 

Staat van de goten: 
o Lekdichtheid 
o Afwatering, afwezigheid van grote vervuiling, doorhang 

 
Staat van de afvoerpijpen 

o Algemene staat 
o Bevestiging 
o Afwatering naar riool 
o Aanwezigheid van een binnengoot (doorheen het gebouw zelf) 

3.2.7.1.3 Binnenafwerking 
Is er al een binnenafwerking aanwezig:  

o Type?  
o Dikte? 
o Staat? 
o Sporen van vocht?  
o Wens om deze te behouden? 

3.2.7.1.4 Thermische dakopbouw: onderdak, isolatie en luchtdichtheid 
Is er al een onderdak aanwezig (hellende daken):  

o Type?  
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o Microgeperforeerde folie  vermoedelijk relatief dampdicht 
o Vezelcementplaten 
o Gebitumeerde houtvezelplaten 
o Ongeschikte onderdaken: 

 Dampdichte folies, roofing,… 
o Dikte? 
o Sporen van vocht? 
o Continuïteit? Is dit correct aangewerkt? 

o Bevestiging, doorhang? 
o Scheuren, verpulvering door onvoldoende UV-weerstand? 
o Onderlinge aansluitingen – winddichtheid 
o Afwatering buiten gebouw, in de goot 

o Zijn er plaatselijk delen voorzien van een dampdichte afwerking, bv: 
o Zinken kielgoten 
o Dakkapellen met metalen of bitumeuse zijkantbekledingen 
o Dak met een flauwe helling 

 
 

 

Indien het een dak betreft dat al voorzien is van isolatie, welk type betreft de 
dakopbouw? 

Platte daken 
o Koud plat dak 
o Warm dak 
o Omgekeerd dak 

Hellende daken 
o  
o Bovenop de draagstructuur: sarking dak 
o Tussen de draagstructuur 
o Onder de draagstructuur 

 
Is er al isolatie aanwezig:  

o Type?  
o Dikte? 
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o Sporen van vocht? 
o Continuïteit? Is deze correct aangewerkt? 

o Bevestiging, doorhang, afzakken? 
o Onderlinge aansluitingen 
o Aansluitingen op kepers, spanten, muren, vloeren,… 
o Aanwezigheid van koudebruggen? 

o Is ze nog bruikbaar of moet ze vervangen worden? 
 
Is er al een lucht- en dampremmende laag aanwezig:  

o Type?  
o Dikte? 
o Sporen van vocht? 
o Continuïteit? Is deze correct aangewerkt en effectief luchtdicht? 

o Bevestiging, doorhang, doorscheuren van nieten? 
o Onderlinge aansluitingen 
o Aansluitingen op muren, vloeren,… 
o Doorboringen 

 
Potentiële koudebruggen (bv. houten balken, muurvoet, schoorsteen, muurankers, 
muren in zolderruimte of kopse gevel of …), inschatting risico’s bij dakisolatie 
 

3.2.7.1.5 Divers 
o Huidige en toekomstige functie van de ruimte onder het dak 
o Bereikbaarheid van het dak: 

o Van binnenuit 
o Van buiten 

 
3.2.7.2 Platte daken 
 
Hierbij wordt het onderzoek toegespitst op de mogelijkheden om de energetische 
prestatie van de dakopbouw te verbeteren, indien ervoor wordt gekozen om een 
deel of het geheel van de dakconstructie te behouden. Daken waar al isolatie 
aanwezig is vereisen bijzondere aandacht, zie hiervoor module isolatie van daken. 

3.2.7.2.1 Mogelijkheden isolatie langs boven 
Voorwaarden om het warmdak principe te kunnen toepassen: 

o Dak en bebording constructief in orde 
o De bestaande dakhuid kan vervangen worden door een dampschermlaag, of 

eventueel worden herbruikt voor die functie 
o De verhoging van randen, doorvoeren, koepels is haalbaar, er is voldoende 

afwateringshelling aanwezig of deze kan worden aangebracht (bv met behulp 
van de isolatie) 

 
Het toepassen van het kouddakprincipe zal vooral afhankelijk zijn van: 

o De dakhuid is nog in zeer goede staat 
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o De verhoging van randen, doorvoeren, koepels, vereist bij een warm dak 
opbouw, levert onoverkomelijke problemen op 

 

3.2.7.2.2 Mogelijkheden isolatie langs onder 
 
Dit aspect moet met zeer grote voorzichtigheid worden behandeld. 
 
Voor meer informatie, zie module isolatie van daken. 
 

3.2.7.3 Hellende daken 
 
Hierbij wordt het onderzoek toegespitst op de mogelijkheden om de energetische 
prestatie van de dakopbouw te verbeteren, indien ervoor wordt gekozen om een 
deel of het geheel van de dakconstructie te behouden. Daken waar al isolatie 
aanwezig is vereisen bijzondere aandacht, zie hiervoor module isolatie van daken. 
We gaan hier uit van een dampopen dakbedekking, voor dampdichte afdekkingen 
op hellende daken verwijzen we eveneens naar module isolatie van daken. 

3.2.7.3.1 Mogelijkheden isolatie bovenop de draagstructuur (Sarking-dak) 
Voorwaarden om het warmdak principe te kunnen toepassen: 

o Het dak is constructief in orde, deze oplossing veronderstelt wel dat de 
dakbedekking verwijderd wordt (en al dan niet vervangen wordt) 

o De verhoging van het dak als geheel stelt geen onoverkomelijke problemen: 
o Stedenbouwkundig, esthetisch 
o Aansluitingen met naastliggende daken 
o Aansluitingen op eigen goten 

3.2.7.3.2 Mogelijkheden isolatie tussen de draagstructuur 
 

o Het dak en dakbedekking zijn in orde (zie hoger) 
o Er is een onderdak in goede staat aanwezig 
o De ruimte tussen kepers of spanten is overal goed bereikbaar 
o De hoogte van kepers of spanten volstaat voor het beoogde isolatieniveau 

(eventueel wordt deze methode aangevuld met isolatie onder de 
draagstructuur) 

3.2.7.3.3 Mogelijkheden isolatie onder de draagstructuur 
 

o Het dak en dakbedekking zijn in orde (zie hoger) 
o Er is een onderdak in goede staat aanwezig 
o De ruimte onder de draagstructuur is overal goed bereikbaar 
o Deze methode kan toegepast worden als aanvulling op isolatie tussen de 

draagstructuur. Indien de ruimte tussen kepers of spanten vrij blijft moet deze 
gescheiden worden van de onderliggende laag isolatie zodat windspoeling 
beperkt wordt. 
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3.2.7.4 Zoldervloeren 

 
Indien de ruimte onder het dak niet gebruikt zal worden als vorstvrij te houden ruimte, 
kan ervoor geopteerd worden om de zoldervloer te isoleren. 
 
Voor meer informatie, zie module isolatie van daken. 
 
3.2.8 Ventilatie 
 

3.2.8.1 Globaal 
 
De globale analyse kan ook een aantal problemen aan het licht brengen die 
gerelateerd zijn aan het gebrek of het teveel aan ventilatie.  
Voorbeelden: 

o Bevraging van de vorige bewoners betreffende vochtproblemen, 
problemen met werking van verbrandingstoestellen (bijvoorbeeld in 
combinatie met bepaalde weertypes of bij gebruik van de dampkap), 
meldingen van hoofdpijn, allergieën, slaapstoornissen die verbonden 
kunnen zijn aan slechte luchtkwaliteit. 

o Inspectie van het gebouw op mogelijke vochtproblemen of sporen: 
o In wasplaatsen of badkamers 
o In slaapkamers, vooral in hoeken, achter kasten,… 

Het kan daarbij gaan om aantasting van verf, behang, bezetting, om 
verkleuringen of schimmelsporen, om houtrot, afdruipend vocht… 
 

Voorbeelden: 
Merk op dat de geobserveerde problemen niet noodzakelijk allemaal of volledig door 
een correct werkend ventilatiesysteem zullen worden opgelost. Sommige oplossingen 
voor vochtproblemen worden beheerst door een combinatie van goede isolatie en 
luchtdichtheid, het beheersen van de vochtproductie en een aangepaste basis- of 
intensieve ventilatie. Soms gaat het natuurlijk ook eenvoudig om lekken in dakdichting, 
schrijnwerk of technische installaties. 
 

3.2.8.2 Aanwezige ventilatievoorzieningen 
 
Hierbij wordt nagegaan of het gebouw al voorzien is van een aantal 
ventilatievoorzieningen die mogelijk gerecupereerd en geïntegreerd kunnen worden in 
het nieuwe concept. Omdat het voorzien van ventilatiesystemen in woningen van 
relatief recente datum dateert, is het weinig waarschijnlijk om in een bestaand gebouw 
een volledig ventilatiesysteem aan te treffen. 

 
Voorbeelden van aan te treffen ventilatievoorzieningen: 

o Regelbare toevoeropeningen (RTO) in of bovenop schrijnwerk (zie ook 
bij ‘Ramen en deuren’) 

o Doorvoeropeningen (DO): spleten onder deuren, roosters in deuren of 
muren 

o Ventilatoren in natte ruimten: 
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o Afvoerventilator in een toilet, douchecel 
Let op met toevoerroosters in vochtige ruimten zoals een badkamer, een wasplaats. 
Deze passen in geen enkel ventilatieconcept en kunnen niet als afvoer voor deze 
ruimten worden gebruikt. 

 
Probeer in te schatten in welke mate deze voorzieningen zouden kunnen voldoen aan 
de gestelde eisen: 

Inschatting debieten: 
o Passieve componenten (RTO, DO,…):  

o Karakteristieken opzoeken op basis van type en merk 
o Vergelijken met gelijkaardige producten 
o Gebruik maken van een vuistregel (zie TV 203, referentie …)die 

stelt: het debiet bij 2 Pa drukverschil (ontwerpdrukverschil) is 
ongeveer gelijk aan 0.36 m³/h per cm². Voorbeeld: 

 Een rooster met een vrije doorsnede van 3 x 20 cm 
 Een oppervlakte van 60 cm² 
 Een benaderend debiet van 60 x 0.36 = 21.6 m³/h bij 2 Pa 

o Ventilatoren 
o Meten van de luchtsnelheid met een anemometer 
o Karakteristieken opzoeken op basis van type en merk 
o Vergelijken met gelijkaardige producten 

 
Volgende voorzieningen kunnen niet (of slechts zeer uitzonderlijk) tot de 
basisventilatie worden gerekend, maar kunnen hun functie (als luchtaanvoer voor 
verbrandingstoestellen of als intensieve ventilatie) eventueel behouden in de nieuwe 
situatie: 

o Een dampkap of raamventilator in de keuken 
o Plafondventilatoren (als ruimtekoeling) 
o Onderdelen airconditioning 
o Roosters voor luchttoevoer voor een verbrandingstoestel (kachel, ketel, 

geiser,…) Die mogen in geen geval afsluitbaar zijn! 
 
Voor meer informatie, zie module ventilatie. 
 
3.2.9 Verwarming 

 
Voor de beoordeling van de staat van de verwarmingsinstallatie maken we een 
onderscheid tussen centrale verwarming enerzijds, met het centraal opwarmen van 
een warmtetransportmedium (water of lucht), een distributienet en lokale warmteafgifte 
systemen; en decentrale verwarming anderzijds. Vooraf behandelen we een aantal 
aandachtspunten die voor beide systemen geldig zijn. 
 

3.2.9.1 Gemeenschappelijke elementen 
 

3.2.9.1.1 Opslag en transport van de energiedrager 
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Naargelang het type energiedrager dat gebruikt wordt moet aandacht besteed worden 
aan de eventuele vereiste opslag en de distributie van de gebruikte energiedrager. 
Aan steenkool wordt geen aandacht gegeven omdat verondersteld wordt dat deze 
toestellen niet behouden blijven. 

o Aardgas 
 Staat en plaats van de meter 
 Staat van de gasleidingen 

• Wettelijke vereisten 
• Beschadigingen, corrosie, bescherming bij muurdoorvoeren 

en op plaatsen met beschadigingrisico 
• Diameter aangepast aan de capaciteit van de aangesloten 

toestellen. 
o Propaan- of butaangas 

 Staat en plaats van de opslagvoorziening 
• Wettelijke vereisten 

 Staat van de gasleidingen 
• Wettelijke vereisten 
• Beschadigingen, corrosie, bescherming bij muurdoorvoeren 

en op plaatsen met beschadigingrisico 
• Diameter aangepast aan de capaciteit van de aangesloten 

toestellen. 
o Stookolie 

 Staat en plaats van de opslagvoorziening 
• Ondergrond, bovengrond, kelder 
• Conforme recente keuring – groene dop 
• http://www.informazout.be/home/1-pageform/p/508/ 

 Staat van de leidingen 
• Wettelijke vereisten 
• Beschadigingen, corrosie, bescherming bij muurdoorvoeren 

en op plaatsen met beschadigingrisico 
• Diameter aangepast aan de capaciteit van de aangesloten 

toestellen. 

3.2.9.1.2 Toevoer van verbrandingslucht 
 
De opstellingsruimten van open verbrandingstoestellen moeten uitgerust zijn met 
luchttoevoeropeningen. Voor decentrale verwarming gaat het daarbij over alle ruimten 
waar decentrale open verbrandingstoestellen staan. Deze luchttoevoeropeningen 
mogen in geen geval afsluitbaar zijn en moeten een voldoende capaciteit hebben. 
Belangrijk daarbij is te vermelden dat regelbare toevoeropeningen voor ventilatie 
(RTO’s) en allerhande kieren en spleten hiervoor ongeschikt zijn. 
 
Voor meer detail verwijzen we naar de module verwarming.  

3.2.9.1.3 Onderdruktoestand van de opstellingsruimten 
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De werking van open verbrandingstoestellen kan negatief worden beïnvloed indien de 
ruimte in onderdruk wordt gebracht door andere voorzieningen in het gebouw. Dit kan 
bijvoorbeeld door: 

o Een mechanisch extractiesysteem (C of D) 
o Een dampkap of een raamventilator 

In dergelijke gevallen wordt het behoud van de open verbrandingstoestellen sterk 
afgeraden. 
 

3.2.9.1.4 Rookgasafvoer 
Beoordeel de staat van de rookgasafvoer van de verschillende verwarmingstoestellen. 
Bekijk daarbij telkens: 

o De staat van de rookgasafvoer aan binnen- en buitenzijde 
o Aanwezigheid van roetdoorslag of vochtindicaties 
o Staat van zuiverheid 

o De uitmonding buiten: 
o Op een correcte plaats 
o De staat van de schouw 

 Staat van het metselwerk (barsten, verschoven bakstenen,…) 
 Aanwezigheid van een schouwkap – trekregelaar 

o Heeft de schouw een aangepaste sectie 
o Referentie? 

o Mogelijkheid tot het inbrengen van een nieuwe schouwvoering (via onder- of 
bovenzijde) 

 
 

3.2.9.2 Decentrale verwarming 
 

3.2.9.2.1 Toestellen 
 
Maak een inventaris van de aanwezige toestellen 
naar aard en staat: 

o Enkele mogelijke aan te treffen types en 
brandstof: 

o Gasconvectoren 
o Steenkoolkachels 
o Houtkachels (open haard, metaal, 

steen, houtpellet,…) 
o Gasoliekachels 
o Elektrische convectoren, stralings- 

of accumulatietoestellen 
o Decentrale airco-toestellen met 

omkeerfunctie 
o Staat en karakteristieken 

o Algehele staat van het toestel - 
veiligheid 
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o Open of gesloten verbrandingskamer (eventueel verbrandingstoestellen 
zonder rechtstreekse rookgasafvoer (stralers, ‘Zibro Kamin’,…)) 

 
 
 
 
 

o  
o Vermogensindicatie 

 

3.2.9.2.2 Regeling 
 
Ga na hoe de warmteproductie geregeld kan 
worden. 

o Enkel manueel, met luchttoevoer of 
schouwklep 

o Met een toestelthermostaat 
o Met een kamerthermostaat 
o Met een centrale regeling, eventueel 

voorzien van een klokthermostaat. 
 
 

3.2.9.3 Centrale verwarming 
 
Algemene opmerking over corrosie – geldig zowel voor ketels, leidingsystemen en 
warmteafgiftesystemen: 

Het staal dat voor deze toestellen werd gebruikt is in open omgeving, 
blootgesteld aan vocht en lucht, niet corrosievast. In een gesloten circuit met 
water is er na verloop van tijd geen zuurstof meer aanwezig omdat deze is 
weggereageerd, waarna de corrosie stopt en de keuze voor dit materiaal ook 
geen risico meer inhoudt. Indien echter wordt toegestaan dan zuurstof blijvend 
binnentreedt in het gesloten circuit door: 

o Gebruik van materialen die niet zuurstofdiffusiedicht zijn (niet 
diffusiedichte kunststof vloerverwarmingsbuizen.) 

o Het steeds bijvullen van het systeem met vers, zuurstofrijk, water omdat 
het circuit lekt 

o Delen van de installatie buiten gebruik te nemen, ze af te koppelen en ze 
gedurende lange tijd open te laten aan de lucht.  

dan bestaat er een ernstig risico op blijvende corrosie, met perforaties tot 
gevolg.  
 

Wordt er een installatie aangetroffen waarvan het circulatiewater zeer vuil en roestig is 
en waar op lage punten veel vuil en roest is neergeslagen, dan kan dit wijzen op een 
installatie met fundamentele problemen, en dan is recuperatie van bepaalde delen niet 
evident zonder bijkomend risico. Zo zal men ook bedacht zijn op het hergebruik van 
radiatoren die zijn afgekoppeld maar onvoldoende zijn afgelaten en zijn opgeslagen in 
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een erg vochtige omgeving. Wil men radiatoren hergebruiken, laat ze dan leeg en 
spoel ze goed door zodat er geen natte bezinklaag achter blijft, laat ze uitlekken en 
uitdrogen (bv in de zon) en voorzie ze van een stop alvorens ze ergens droog op te 
slaan voor later hergebruik. 
 

3.2.9.3.1 Warmteproductie 
 
Bepaal de aard van het warmteproductietoestel en evalueer de toestand ervan:  

o Ketel 
 Brandstof: aardgas – propaangas – stookolie - andere 
 Type: atmosferisch – gesloten 
 Brandertype 
 Normaal – laag temperatuur - condenserend 
 Bouwjaar  
 Globale staat – lekken – corrosie - onderhoudsfiche 
 Vermogen (zie ook TV 235) 

 

3.2.9.3.2 Warmtedistributiesysteem 
 

3.2.9.3.2.1 Met water als distributiemedium 
 
Principeschema: 

o Stel een principeschema op van het distributiesysteem met 
 Aantal kringen 
 Eventuele voorziening van warm water uit dezelfde warmteproductie-

unit – volgens welk principe: 
• Doorstroom (en moet de ketel hiervoor permanent op 

temperatuur blijven?) 
• Voorraad 

 Plaats en type van de pompen. Wordt er nog gebruik gemaakt van 
niet regelbare pompen? 

 Éénpijps- of tweepijpssysteem 
 Plaats en status van het expansievat 
 Plaats en sturing van de menggroepen. Indien een condenserende 

ketel wordt geplaatst moet zeker gesteld worden dat de bestaande 
installatie lage retourtemperaturen niet verhinderd. Voor de 
beveiliging van oude ketels werd er in het verleden immers gebruik 
gemaakt van een verdeelkraan (zie tekening) die steeds een 
minimaal debiet en een minimale retourtemperatuur moest 
garanderen. Dit is echter niet meer vereist voor condensatieketels 
zonder minimum debietvereiste.  

 Aanwezigheid van een evenwichtsfles of een warmtewisselaar om 
kringen te scheiden. 
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Staat van het distributiecircuit 
 Goede inregeling en warmteverdeling: zijn er aanwijzingen van 

problemen via navraag huidige bewoners? 
 Actuele druk in circuit 
 Diameter aangepast aan de capaciteit van de aangesloten 

warmteafgiftetoestellen. Daarbij kan ook worden nagegaan of deze 
diameters toelaten de ketel te verplaatsen van bijvoorbeeld de kelder 
naar de zolder. 

 Aanwezigheid en staat van de leidingisolatie, waarbij een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen leidingen buiten het 
beschermd volume, leidingen in occasioneel verwarmde ruimten en 
leidingen in continu verwarmde ruimten. 

 Merk op dat vele bestaande leidingisolatie asbest kan bevatten. Voor 
het behandelen of verwijderen van deze isolatie moet er beroep 
worden gedaan op een gespecialiseerde firma. 

 
 
 
 

3.2.9.3.3 Warmteafgiftesysteem 
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Maak een inventaris van de aanwezige toestellen naar aard en staat: 

o Types: 
o Gietijzeren, plaatstalen, sierradiatoren 
o Convectoren 
o Ventilo convectoren 
o Vloerverwarming 
o Wandverwarming 
o Andere? 
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o Staat en karakteristieken 
o Radiatoren - convectoren: 

 Algehele staat van het toestel 
 Lekken – schade 
 Type en staat van de radiatorkraan – ontluchter 
 Plaats van opstelling, is voldoende luchtcirculatie mogelijk? 
 Ingeschat vermogen (catalogus van zelfde of gelijkaardig type) bij 

regimetemperatuur 
o Vloer- en wandverwarming: 

 Algehele staat van de zichtbare delen (collector) 
 Lekken – schade 
 Het is mogelijk dat het bestaande 

oppervlakteverwarmingssysteem is uitgerust met niet 
zuurstofdichte buizen. Zoals hoger aangegeven kan dit een risico 
inhouden voor corrosie van de gehele installatie. Om in te 
schatten of er zich een probleem stelt kan men: 

• De karakteristieken van de gebruikte buis opzoeken 
• De vervuiling van de installatie nagaan 
• De aanwezigheid van een warmtewisselaar nagaan. Voor 

niet zuurstofdichte systemen werd dit deelcircuit in het 
verleden wel eens gescheiden van de rest van de installatie 
door gebruik van een warmtewisselaar. Bij hergebruik van 
het oppervlakteverwarmingssysteem zal men dan blijvend 
gebruik maken van een warmtewisselaar 

 Ingeschat vermogen, op basis van de vloeropbouw en de 
pasafstand van de leidingen (zie ook TV 181, referentie …) 

 

3.2.9.3.4 Regeling 
 
De regeling vormt het sluitstuk van de centrale verwarming. Omdat hier erg veel 
verschillende systemen bestaan, is het niet zo eenvoudig om zicht te krijgen op de 
gebruikte regeling. Volgende elementen kunnen worden nagezien: 

o Aansturing van de ketel: 
o Blijft de ketel permanent op temperatuur op basis van een 

ketelaquastaat? 
o Blijft de pomp permanent in werking? 
o Sturing vanuit een kamerthermostaat? 

 Alleen de ketel 
 Alleen de circulatiepomp 
 Combinatie van beiden 

o Weersafhankelijke keteltemperatuursturing 
o Aansturing van diverse circuits (indien aanwezig, bijvoorbeeld een radiator- en 

vloerverwarmingcircuit) 
o Blijft de pomp permanent in werking? 
o Sturing van de pomp vanuit een kamerthermostaat? 
o Weersafhankelijke distributietemperatuursturing? 
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o Is er gebruik gemaakt van zoneventielen, hoe worden die aangestuurd? 
o Kamertemperatuurregeling 

o Met manuele kranen 
o Met thermostatische kranen 
o Met een kamerthermostaat 
o Met een klokthermostaat 

 

3.2.9.3.5 Warmwatervoorziening 
 
Momenteel is er geen module die de warmwatervoorziening behandelt. Toch is het 
van belang deze mee te nemen in de analyse, vooral indien deze gekoppeld is aan de 
centrale verwarmingsinstallatie. 
 
Ga na hoe het warme water wordt aangemaakt: 

o Los van de centrale verwarming 
o Afzonderlijk doorstroomtoestel op gas 
o Boiler op gas 
o Boiler op elektriciteit 
o Warmtepompboiler 
o Andere 

o Gekoppeld van de centrale verwarming 
o In een CV ketel met doorstroomfunctie 
o In een boiler die gevoed wordt door de CV ketel 

3.3 Vastleggen van het globale concept 
 
3.3.1 Belang van een integrale benadering 
 
Het succesvol doorvoeren van een renovatie vereist een integrale benadering die 
verder gaat dan het energetische aspect. De voorgestelde oplossingen moeten 
immers niet enkel voldoen aan de eisen gesteld aan de verwachte energetische 
prestatie van het gebouw, maar ook aan het geheel van eisen, gevormd door het 
verwachtingspatroon van de opdrachtgever. De aspecten stabiliteit, temperatuur, 
vocht, luchtcirculatie, akoestiek, duurzaamheid van materialen, … zijn namelijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vereisen bijgevolg een integrale benadering. 
Vanzelfsprekend speelt ook het financiële aspect een rol. Daarbij is de investering 
natuurlijk een startpunt, maar andere aspecten zoals subsidies en steunmaatregelen 
en de verwachte energiebesparingen bepalen mee de economische relevantie van de 
renovatie. 
 
Het doorvoeren van renovaties veronderstelt het maken van keuzen en het stellen van 
prioriteiten; volgende punten verdienen daarbij aandacht: 

o Soms laat een renovatie te wensen over doordat niet de juiste prioriteiten 
worden gesteld. Zo geeft men niet zelden de voorkeur aan een esthetische 
ingreep, terwijl de nood aan beschermende of versterkende maatregelen aan 
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de componenten van een gebouw of aan toekomstgerichte en duurzame 
oplossingen veel groter is. 

o De eerste aandacht van een energetische renovatie zal gaan naar 
ontwerpmatige aspecten (oriëntatie, buffering, nuttig gebruik van zonlicht) en 
naar de gebouwschil (isolatie en luchtdichtheid). Dit heeft niet enkel te maken 
met het grootste energiebesparende en comfortverhogende effect dat daarmee 
kan bereikt worden, maar soms ook met de verwachte levensduur en de 
(on)mogelijkheid om maatregelen te faseren. Het na-isoleren is altijd erg 
ingrijpend en moet dus voor zeer lange tijd worden doorgevoerd, een 
verwarmingsketel wordt voor kortere tijd vastgelegd omdat deze na de 
verwachte levensduur van 15 tot 25 jaar kan worden vervangen door een 
betere oplossing. 

o Een integrale benadering van een renovatie betekent echter niet dat de 
uitvoering ervan in één keer dient te gebeuren. De renovatiewerken kunnen in 
verschillende fasen verlopen, rekening houdend met de goede volgorde van de 
werken, om te vermijden dat eerder gedane werken teniet worden gedaan en 
opnieuw moeten gebeuren. (zie hoofdstuk tijdsplanning) 

o Bij een renovatie moet rekening worden gehouden met de mogelijke interactie 
tussen verschillende ingrepen. Vele ingrepen beïnvloeden elkaar immers, 
verbeteringen aan de gebouwschil zullen ook een andere aanpak van de 
installaties vereisen (zie hoofdstuk …) 

o Tijdens een renovatie kunnen soms onverwachte problemen opduiken, omdat 
deze tijdens de analyse van het bestaande gebouw verborgen bleven. Naast 
het effect op het financiële plaatje (waarbij het risico kleiner wordt naarmate de 
renovatie ingrijpender wordt, hoe meer de werken aansluiten bij de aanpak 
‘nieuwbouw’ hoe beter de kosten budgetteerbaar zijn, maar hoe hoger ze zullen 
liggen) stelt dit ook eisen op planmatig vlak; bij het onderkennen van een 
probleem moet er zeer snel een adequate oplossing worden geboden die past 
in het integrale beeld. Daarbij moet worden vermeden dat de verkeerde keuzes 
ad hoc worden gemaakt door uitvoerders die een visie op het geheel missen. 

o Het vastleggen van het globale concept en de ermee verbonden prestatie-eisen 
vereist het voortdurende toetsen van de gewenste situatie en het beschikbare 
budget. Dit vereist een iteratief proces waarbij ramingen op basis van 
voorstellen worden teruggekoppeld om het voorstel zo nodig bij te sturen. 

 
 

 
3.3.2 Fundamentele keuzen 
 
Bij de bepaling van het globale concept moeten, op basis van de analyse van het 
bestaande gebouw, een aantal fundamentele keuzen worden gemaakt. 
 
Renovatie of nieuwbouw (eventueel uitbreiding – partiële renovatie) 
Een renovatie is pas zinvol indien een gebouw constructief gezond en renoveerbaar is. 
Hoewel strikte criteria niet steeds kunnen worden opgegeven, zijn er toch een aantal 
die een zeer grote stem hebben in het beslissingsmodel – zie hiervoor 3.2.3.2 
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Ook al is de basisstructuur van het gebouw in orde, toch kan het zijn dat de renovatie 
op elk vlak erg ingrijpend zal moeten zijn, als zowel de ruimte indeling, de wanden en 
daken, alle technieken, enz een zeer vergaande aanpak vereisen.  
Bovengenoemde analyse kan leiden tot de conclusie dat het gebouw niet economisch 
haalbaar renoveerbaar is en dat moet worden overgegaan tot afbraak en volledige 
herbouw. 
 
Niveau van renovatie: standaard, laag energie, zeer laag energie 
Zoals bij de bepaling van de doelstellingen moet er vastgelegd worden welk 
energieprestatieniveau er wordt nagestreefd. Deze keuze leidt tot de keuze voor 
richtwaarden, met de aanvaarding van enkele grenswaarden, dan wel de keuze voor 
streefwaarden, met de aanvaarding van enkele richtwaarden. Merk hierbij op dat deze 
waarden zelf in tijd evolueren naar strengere vereisten, en dat er al van bij aanvang 
kan worden geopteerd voor nul-energie, positief energie,…  
 
Van groot belang is het nastreven van een zeker evenwicht tussen de niveaus van de 
maatregelen. Tot op bepaald niveau is een zekere compensatie tussen maatregelen 
mogelijk, waarbij eenvoudig uit te voeren en goedkopere maatregelen wat verder 
worden doorgevoerd dan moeilijke en dure maatregelen. Sterke compensatie heeft 
geen zin omdat effecten niet steeds lineair verlopen. De eerste 5 cm isolatie in een 
verder ongeïsoleerde muur zal een veel groter besparend effect hebben dan 5 cm 
isolatie als aanvulling op een isolatielaag van al 20 cm dik. Economisch gesproken 
heeft dit weinig zin. 
 
De keuze van het niveau kan ook gekoppeld zijn aan de verwachte levensduur van de 
voorzieningen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor streefwaarden voor 
elementen met lange levensduur en voor richtwaarden voor deze met een korte 
levensduur. Het geheel bereikt dan slechts het niveau richtwaarden, maar kan het 
niveau streefwaarden bereiken indien de elementen met korte levensduur binnen een 
aantal jaren worden vervangen door ‘streefwaarde’ - oplossingen. 
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Bepaling van het beschermd volume (BV) 
In het gekozen concept moet het beschermde volume duidelijk worden geïdentificeerd 
om te komen tot een voldoende compact beschermd volume, niet groter dan nodig, en 
waarvan de wanden haalbaar kunnen worden geïsoleerd en luchtdicht worden 
gemaakt. 
Van volgende ruimten moet worden aangegeven of ze binnen of buiten het BV vallen: 

o Kelder 
o Zolder 
o Garage 
o (Koele) berging 
o Veranda - wintertuin 

Houdt er rekening mee dat ruimten buiten het BV vorstgevaar kunnen lopen, tenzij ze 
voldoende ingesloten blijven. 
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De isolatie kan ook ter hoogte van de zoldervloer geplaatst worden, maar gelet op het 
mogelijk toekomstig gebruik van de zolderruimte wordt tegenwoordig meestal gekozen 
voor het incorporeren van de ruimte onder het dak bij het beschermd volume. Bij lage-
energiewoningen en passiefhuizen is dit ook aangewezen om technische installaties 
zoals ventilatie-units of (zonne-)boilers in het beschermd volume onder te brengen. 
Zoldervloerisolatie is meestal een tijdelijke maatregel (bv. vlak na aankoop van een 
woning), in afwachting van grondigere renovatie- of isolatiewerken in de toekomst. Bij 
ontoegankelijke of moeilijk nuttig bruikbare dakruimtes (bv. onvoldoende hoogte) kan 
het wel een permanente maatregel zijn, die interessanter is dan het isoleren van de 
dakschilden (makkelijker aan te brengen, goedkoper).  
 
Figuur 
 
Voorbeeld: zie fiche Ferme de  la Baillerie 

 
 
Behouden - vervangen  
Naast de fundamentele vraag of het gebouw als geheel behouden zal blijven of moet 
worden afgebroken, moet deze vraag ook voor een aantal deelelementen worden 
beantwoord.  
Recuperatie van bestaande bouwkundige of installatietechnische elementen laat 
normaal toe om materialen (en ingebouwde energie) uit te sparen. Volgende 
overwegingen spelen hierbij een rol: 

o Zijn de elementen nog in goede staat, wat is de verwachte levensduur? 
o Zal het herbruikte deel een negatieve invloed hebben op de prestatie van het 

nieuwe geheel (bv recuperatie van convectoren met een nieuwe ketel) 
o Zijn de aangesproken vaklui bereid om deze elementen mee te nemen in de 

nieuwe installatie en hoever reikt de garantie dan? 
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In sommige gevallen kunnen bestaande elementen worden herbruikt via een 
bestemmingswijziging, waarbij bijvoorbeeld schouwkanalen kunnen worden 
hergebruikt als schacht voor diverse technieken. Het renoveren en aanwerken van 
schouwen doorheen het dak kan behoorlijk kostelijk zijn, maar het verwijderen van 
schouwen en schouwmantels in de onderliggende leefruimten heeft ook zijn 
consequenties (afvoer van afval, oplossen van roetaanslag die door bezetting dreigt te 
migreren, het afwerken van de zoldering (bestaande moulures?) en van de vloer. 
Soms is het een interessante oplossing de schouwen in de leefruimten en 
slaapkamers te behouden (en te benutten als technische schacht) en ze te 
verwijderen op de zolderverdieping, die als technisch lokaal dient (start van technische 
schacht, geen dakdoorvoer meer)) 
 

 
3.3.3 Onderlinge afhankelijkheid  
 
Bij het bepalen van het globale concept moet men zich realiseren dat een aantal 
deelaspecten sterk met elkaar verbonden zijn. Een keuze voor één welbepaalde 
oplossing voor één aspect heeft soms een belangrijke weerslag op de keuzevrijheid 
voor een ander aspect. Dit moet kloppen in het globale concept. 
 
Relatie Isolatie - Luchtdichtheid - Ventilatie 
  
Er bestaat een sterke binding tussen de 3 elementen: isolatie, luchtdichtheid en 
gecontroleerd ventileren. 

Schouw 
wijzigt 
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Een goede luchtkwaliteit vereist naast het beperken van vervuiling en het vermijden 
van een te veel aan luchtwisseling (te realiseren door kierdicht bouwen) ook 
gecontroleerde ventilatie om op elk moment te kunnen zorgen voor de nodige 
luchttoe- of afvoer (vraaggestuurde-gecontroleerde ventilatie). Een luchtdicht gebouw 
(maar ook een niet luchtdicht gebouw) vereist dan ook steeds een gecontroleerde 
ventilatie. Uit energieoverwegingen wenst men nutteloze luchtwisseling te vermijden 
(kierdicht bouwen) en warmteverliezen door transmissie te beperken door het 
aanbrengen van isolatie. Goed isoleren vereist naast een winddichtheid aan de 
buitenzijde ook een luchtdichte laag aan de binnenzijde, om luchtstromingen doorheen 
de isolatie uit te sluiten. Isolatie vereist dan ook een goede luchtdichtheid. 
Het moet hierbij duidelijk zijn dat deze 3 elementen niet los van elkaar kunnen worden 
gezien een steeds in evenwicht met elkaar moeten worden uitgevoerd. Men kan niet ‘à 
la carte’ kiezen voor een sterk doorgedreven isolatie, zonder aandacht te besteden 
aan luchtdichtheid en zonder te zorgen voor een gecontroleerde basisventilatie. 
 
Zo is het niet mogelijk om een woning te veel te isoleren (het zogenaamde 
“overisoleren” bestaat niet) maar wel om foutief te isoleren en geen aandacht te 
besteden aan de andere elementen luchtdichtheid en ventilatie.  
 
Voorbeelden: 

o Een badkamer is uitgerust met een oud raam, slecht sluitend en met enkel glas. 
Vocht condenseert regelmatig op de koude ruit. Indien enkel wordt overgegaan 
tot het vervangen van het raam (goede luchtdichting, 
hoogrendementsbeglazing) bestaat er een ernstig risico op vochtproblemen. 
Het oude raam zorgde door zijn luchtlekken voor veel comfortproblemen, maar 
ook voor een soort ventilatie, die met het nieuwe raam afwezig is. Bovendien 
zal de nieuwe dubbele beglazing niet meer de koudste wand in de ruimte zijn, 
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waardoor vocht op andere koude oppervlakken zoals schrijnwerkkader, muren 
en zoldering kan condenseren, met alle risico op schade en schimmel tot 
gevolg. Er is nood aan een evenwichtige isolatie en aan gecontroleerde 
ventilatie. 

 
o In een wasplaats staat een oude CV ketel met afvoer naar buiten. Indien enkel 

wordt overgegaan tot het vervangen van de ketel door een gesloten toestel, 
bestaat er een risico op vochtproblemen. De oude ketel maakte gebruik van de 
lucht uit de wasplaats voor de verbranding, lucht die werd gecompenseerd door 
aanvoer van verse lucht van buiten. Die oude opstelling was verre van ideaal, 
gaf een slecht rendement en veel verliezen, maar zorgde wel voor een soort 
ventilatie van de wasplaats en het vervangen van vochtige lucht door drogere 
koude buitenlucht. In de nieuwe configuratie is er geen lucht toe- en -afvoer 
meer en blijft de warme vochtige lucht hangen: er is nood aan gecontroleerde 
ventilatie. 
 

Isolatie + luchtdichtheid + ventilatie  CV ontwerp (vermogen) 
 

Het vermogen van de verwarmingsinstallatie (zowel voor afgifte als voor productie) 
wordt sterk bepaald door de isolatie van het gebouw, door de luchtdichtheid en door 
de ventilatievoorzieningen. Bij het aanpassen van de verwarmingsinstallatie moet dus 
zeker rekening worden gehouden met de nieuwe toestand op bovengenoemd vlak. De 
berekende vermogens zullen veel lager uitvallen dan voor een klassieke woning, 
waarbij wel rekening moet worden gehouden met het opwarmen na een periode van 
verlaagde temperatuur (zie module verwarming) 
 
Verwarmen via de ventilatie-installatie 
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Bij een doorgedreven renovatie kan het vereiste vermogen zo sterk dalen dat er kan 
worden overwogen om de ventilatie-installatie als distributiesysteem voor warmte te 
gebruiken. Dit wordt verder besproken in de module verwarming. 
 
Constructieve afhankelijkheid 
 
Bij de renovatie van het dak, kan ook rekening worden gehouden met volgende 
aspecten: 

o Wordt er gebruik gemaakt van een dakoversteek? 
o Om de gootconstructie buiten de constructie te brengen om 

infiltratieproblemen door lekkende goten uit te sluiten. 
o Om rekening te houden met (eventueel later aan te brengen) 

buitenisolatie 
o Grote oversteken kunnen de functie van vaste zonwering opnemen. 

o Is de helling en oriëntatie van belang voor de plaatsing van zonlichtsystemen? 
 

 
o Dakoversteek, raamdorpels, profielbreedte voor latere buitenisolatie 
o Dakhelling en –oriëntatie in functie van passief of actief gebruik van zonne-

energie bv.) 
 
3.3.4 Financiële aspecten 
 
Hiervoor wordt verwezen naar het document Economical and Environmental Impact of  
Low Energy Housing Renovation ref … 
 
 

3.4 Globale tijdsplanning 
 
Op basis van het totaalconcept moet er een goede tijdsplanning worden opgesteld. 
Voor een totaalrenovatie die in één maal wordt uitgevoerd, en waarbij de woning niet 
in gebruik is, vormt dit geen bijzonder probleem. In praktijk worden renovaties echter 
in verschillende opeenvolgende fasen doorgevoerd, om diverse redenen: 

o Budgettaire spreiding 
o Delen van de werken worden door de opdrachtgever zelf uitgevoerd 
o Het gebouw is in gebruik, er moeten steeds een aantal leefruimten bewoonbaar 

blijven. Een interessante oplossing wordt hiervoor soms geboden door het 
werken met een prefab-systeem dat een zeer snelle omwisseling mogelijk 
maakt. In dat verband is het gebruik van prefabwanden interessant. Deze 
wanden kunnen worden aangebracht via de buitenzijde van de woning zodat de 
bewoning niet verstoord wordt, eventueel bevatten deze wanden niet enkel 
isolatie en afwerking, maar ook diverse nutsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld 
ventilatiekanalen. 
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Dergelijke faseringen kunnen het bouwproces bijzonder moeilijk maken. We 
vermelden hier een aantal belangrijke principes die kunnen helpen bij het opstellen 
van een gefaseerde tijdsplanning: 

o Laat de werken het gebouw doorlopen van boven naar onder, van dak naar 
kelder, � zodat afgewerkte gebouwdelen niet meer beschadigd worden door 
latere werken. Voorbeelden: 

o Indien een dak pas in latere fase wordt vernieuwd is er een belangrijk 
risico dat slechte weersomstandigheden ernstige schade veroorzaken in 
de lager liggende ruimten. 

o Nutsvoorzieningen voor hoger gelegen ruimten zullen lager gelegen 
ruimten moeten dwarsen (maar voor schouwen is dit net andersom: 
inplannen is de boodschap) 

o Geef voorkeur aan werken met de grootste impact op comfort en 
energieverbruik en met de grootste financiële rentabiliteit. Voorbeelden: 

o Isoleren voorafgaand aan technieken 
o Voor isolatie is een normale volgorde, omdat het ook de 

moeilijkheidsgraad volgt: dak – schrijnwerk – vloeren – muren. Deze 
volgorde kan toch nog verschillen naargelang project, vooral met 
betrekking tot de gekozen oplossing voor vloeren 

o Sommige groepen van werken kunnen niet worden opgesplitst en moeten 
steeds aaneengesloten worden uitgevoerd. Voorbeelden: 

o De isolatie van een zolder moet luchtdicht worden afgewerkt. 
o Geen isolatie en luchtdichtheid zonder ventilatie 

o Houdt rekening met onderlinge afhankelijkheid of wederzijdse eisen en tref de 
nodige voorzieningen om latere werken niet onnodig duur en omslachtig te 
maken (waardoor ze misschien helemaal niet meer worden doorgevoerd). 
Voorbeelden: 

o In een woning wenst men eerst de ramen te vervangen. In een tweede 
fase wil men ook de buitenmuur beter isoleren. 
Bij de plaatsing van de ramen moet er rekening worden gehouden met 
de dikte van de isolatie die nadien langs buiten of binnen van de 
buitenmuur wordt geplaatst. De isolatie sluit best aan op de kaders om 
koudebruggen te vermijden. Dit kan betekenen dat de dorpel moet 
verplaatst worden of mogelijks nieuw moet worden aangekocht, indien 
de breedte van de muur met de toekomstig te plaatsen isolatie buiten de 
dorpel zal uitsteken. Ook aan de andere dagkanten moet er voldoende 
breed profiel overschieten, omdat dit 
later gedeeltelijk zal worden bedekt 
door de buitenisolatie (die misschien 
wel wat dunner is dan deze tegen de 
buitenmuur zelf). Dit kan betekenen 
dat de glasoppervlakte zal verkleint. Is 
dit niet gewenst dan kan men een 
deel van het metselwerk verwijderen. 

o Men wil nieuwe ramen plaatsen om 
het daglicht en de zonnewinsten in de 
woonkamer te doen toenemen. Om te 
zorgen dat de zonnewinsten niet te 
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hoog zullen zijn in het zomerseizoen, zal een zonwering geplaatst 
worden. De zonwering zal een buitenzonwering zijn, omdat deze het 
meest effectief is. Om het vlak van de zonwering gelijk te laten lopen met 
de achtergevel, dient er dus plaats vrijgelaten te worden voor de 
plaatsing van de zonwering in een 2de fase van de werken. 

 
Figuur 3 Bij de plaatsing van het raam wordt rekening gehouden met de plaatsing van een 
zonwering. 
 

o Sommige werken moeten in de juiste volgorde worden uitgevoerd en kunnen 
niet worden omgekeerd. Voorbeelden: 

o De verwarmingsinstallatie en het vermogen zijn afhankelijk van de 
isolatiegraad, luchtdichtheid, eventuele warmterecuperatie op ventilatie. 
Als de ketel en het afgiftesysteem eerst worden vervangen moeten ze 
worden aangepast aan de oorspronkelijke situatie, zodat in latere fase 
zal blijken dat de installatie sterk werd overgedimensioneerd. 

o Bepaalde werken kunnen zeer goed worden gefaseerd en uitgesteld, onder 
voorwaarde dat sommige basisvoorzieningen vooraf werden ingepland die een 
latere inbouw sterk vergemakkelijken. Voorbeelden: 

o Toestellen voor decentrale verwarming (gasconvectoren) kunnen voor 
een bovenverdieping, met nog niet gebruikte 
slaapkamers/studeerkamers, worden uitgesteld op voorwaarde dat de 
gastoevoerleidingen geplaatst werden. 

o Een zonneboiler kan gemakkelijk later worden toegevoegd op 
voorwaarde dat er een geschikt naverwarmingstoestel wordt geplaatst 
en dat de nodige buizen, met speciale hoge temperatuur isolatie werden 
voorzien, aangepast aan het gekozen systeem (fabrikant raadplegen). 
Eventueel wordt een combinatieboiler geplaatst, waarvan voorlopig 
alleen de bovenste naverwarmingsspiraal in gebruik wordt genomen. 

o PV panelen kunnen worden uitgesteld, op voorwaarde dat er al een 
doorvoer voor de bedrading doorheen het dakschild wordt voorzien 
tijdens de dakwerken. Het is immers moeilijk om later een correcte 
perforatie te maken van de gehele dakopbouw, inclusief onderdak, 
isolatiepakket, luchtscherm, onder andere omdat er daarvoor diverse 
specialisten moeten worden aangesproken. 

3.5 Detailleren van het ontwerp 
 
Een belangrijke stap is het detailleren van het ontwerp en het beschikbaar maken van 
voorschriften en tekeningen in een voor de uitvoerder begrijpbare taal. De detaillering 
wordt verder besproken in de verschillende volgende modules. 
 
Bij de uitwerking van elk deelaspect (muren, daken, …) wordt de aanpak 
geconcretiseerd a.d.h.v. flowcharts / beslissingsbomen. 
 
Het lastenboek moet gebaseerd zijn op duidelijke afspraken en onder andere melding 
maken van de wijze van evaluatie bij de oplevering. Dit handelt bijvoorbeeld over een 
luchtdichtheidsmeting, de hydraulische inregeling van het verwarmingssysteem of het 
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meten van ventilatiedebieten. Het lastenboek moet ook vermelden hoe vastgestelde 
niet-conformiteiten worden behandeld. Voor een aantal prestatie-eisen is correctie 
naderhand nog mogelijk, voor sommige is dat erg moeilijk en kan er worden 
overgegaan, tot bijvoorbeeld compensatiemaatregelen op andere vlakken die de 
globale streefwaarde voor het volledige gebouw behouden. 

3.6 Uitvoering en controle 
 
Het is van groot belang om er voor een goede uitvoering op toe te zien dat de door de 
ontwerper opgestelde eisen en detailleringen niet enkel worden doorgegeven aan de 
projectverantwoordelijke van de aannemer, maar dat deze eisen ook door de 
uiteindelijke uitvoerder worden begrepen. 
 
Tijdens de uitvoering moet er een regelmatige controle van de werkzaamheden 
worden doorgevoerd, om tijdig problemen op te sporen en te remediëren, of omdat 
sommige gebreken achteraf niet meer kunnen worden opgespoord. Enkele 
voorbeelden: 

o Muurisolatie: inspectie voor het aanbrengen van een gevelbekleding 
o Dakisolatie: visuele controle van het luchtscherm of luchtdichtheidsmeting voor 

het aanbrengen van de afwerking 
 
De diverse aandachtspunten voor elk mogelijk scenario (technieken, producten, 
materialen) worden hernomen in de verschillende modules. 
 
 

3.7 Prestatie-evaluatie, oplevering 
 
De wijze van oplevering moet in het lastenboek zijn opgenomen en beschrijft aan 
welke criteria het geleverde werk moet voldoen, en hoe dit wordt geverifieerd. Enkele 
voorbeelden: 

o Luchtdichtheid: afspraken met betrekking tot meting (wie, wanneer, toegestane 
correcties,…) 

o Ventilatiedebieten: wijze van meten 
o IR metingen 
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5. Bijlagen 
5.1 LUCHTDICHTHEID 
 
Voor een gebouw in afgewerkte staat is het zinvol om een zicht te krijgen op de 
aanwezigheid van luchtlekken. 
 
Op opsporen van luchtlekken kan in 2 blokken worden opgedeeld:  

o Kwantitatief: waarbij een cijfermatig resultaat wordt bekomen; 
o Kwalitatief: waarbij men een idee bekomt over de plaats en de aard van 

de luchtlekken. 
 
Kwantitatief – waarbij de luchtdichtheid van het gebouw met een cijfer wordt 
uitgedrukt 
 
De luchtdichtheid van een gebouw, kan bepaald worden door middel van een 
pressurisatietest. (ook wel blower door test of opblaasproef genoemd) Hiervoor wordt 
het gebouw in over- of onderdruk gebracht met behulp van een ventilator die meestal 
in een deur of een venster wordt geplaatst. Vervolgens wordt het ventilatordebiet 
gemeten voor verschillende drukverschillen tussen binnen en buiten. 
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Omdat alle bewust aangebrachte 
openingen in de gebouwschil werden 
afgesloten (ramen, ventilatieopeningen, 
e.d.) stemt dit ventilatordebiet ook overeen 
met het totale lekdebiet doorheen alle 
kieren en spleten in het gebouw. Op deze 
wijze wordt de luchtdichtheid van het 
gebouw gekwantificeerd, het totale 
lekdebiet wordt opgegeven voor een 
drukverschil van 50 Pa en wordt genoteerd 
als  
V50 (hoofdletter V!). 
Uitdrukking van de luchtdichtheid 
Delen wij het totale gemeten lekdebiet door 
het interne volume van het gebouw dan 
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bekomen we het zogenaamde infiltratievoud n50. 
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Het infiltratievoud 
n50 is een goede maat om de globale prestatie van het gebouw op vlak van 
luchtdichtheid te beoordelen en wordt soms als eis door een opdrachtgever gesteld, 
bijvoorbeeld in het kader van een passiefhuiserkenning. (n50 < 0,6 /h). Het 
infiltratievoud is, naast een goede uitvoering van de schil zelf, echter ook afhankelijk 
van de compactheid van een gebouw. Immers, als een gebouw met eenzelfde 
binnenvolume een kleinere warmte- (en lucht-)verliesoppervlakte heeft, en dus 
compacter is, zal de n50-waarde behoorlijk lager uitvallen, ook al is de kwaliteit van 
uitvoering van de luchtdichtheid van de schildelen gelijk. Voor een individuele 
aannemer, die geen zicht heeft op de globaliteit van het gebouw, is deze n50-waarde 
moeilijk hanteerbaar bij de selectie van materialen en uitvoeringsdetails van 
individuele schildelen. 
 
 
 
Kwalitatief 
 
Een meting (kwantitatief) geeft een resultaat voor het geheel van het gemeten gebouw 
(V50, n50 of v50), maar niet over de verdeling, de plaats en het relatieve belang van de 
lekken. Er bestaan ook kwalitatieve methoden om een idee over de aard en de plaats 
van de luchtlekken te bekomen: 

o Door het voelen van tocht met de hand (eventueel een beetje vochtig). De 
aanwezigheid van lekken is duidelijker naarmate de buitentemperatuur lager is 
(bij verwarmd gebouw) en de wind krachtiger. 

V50 bij 50 Pa 

Vint

.
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o Op basis van schade: vocht- of 

stofsporen  
o Met behulp van een rookbron zoals rookstaafjes. 

Tijdens een meting, op het moment dat het gebouw in over- of onderdruk 
staat, kunnen bepaalde lekken gelokaliseerd worden door de luchtstromen 
eenvoudig met de hand te voelen of door gebruik te maken van rook(staafjes). 

 
o Een infrarood (IR) camera kan naast koudebruggen ook luchtlekken zichtbaar 

maken maar vereist een zekere ervaring bij de interpretatie van de resultaten 
en een voldoende groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Deze 
methode is pas zinvol voor het opsporen van relatief kleine defecten.  
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