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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• U door middel van concrete voorbeelden helpen technische en

organisatorische fouten te vermijden bij uw duurzame bouwprojecten

• De nadruk leggen op de gevolgen die tijdens de studiefase

gemaakte bouwkeuzes in de uitvoeringsfase kunnen hebben

• Begrijpen dat er voor alle betrokken partijen kansen zijn om de

kwaliteit van een duurzaam bouwproject te verhogen en de

bouwkosten ervan te verlagen
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Isolatiedikte 

II. Isolatie van een uitbreiding in 

houtskeletbouw op het dak 

III. Muurvoeten / koudebruggen 

IV. Bevestigingsklangen voor 

gevelbekleding / koudebruggen
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I. ISOLATIEDIKTE



 Niet alle architectuurtypes laten toe een hoog energieprestatieniveau te 

halen

 Een gevel met te veel glas laat niet toe hetzelfde isolatieniveau te halen als 

een klassieke gevel 

Voorbeeld:vliesgevel met drievoudige beglazing

In dit geval moet een aanzienlijke isolatie worden voorzien:

– Voorbeeld: 40 cm isolatie voor de opake delen

– Drievoudige beglazing

– De bevestigingen van de profielen aan de ruwbouw en die van de zonneweringen 

moeten worden gecompenseerd

 Dit geveltype brengt beperkingen met zich mee:

– Vanaf een bepaalde dikte leidt het toevoegen van extra isolatie niet tot verdere 

verbeteringen 

– Is niet geschikt voor passiefgebouwen 
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I. ISOLATIEDIKTE



•Lijst uit natuursteen met 

isolatiecomplex

6

I. ISOLATIEDIKTE



Veiligheid 

Koudebruggen
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+++

= 40 cm

I. ISOLATIEDIKTE



 Te onthouden: des te ingewikkelder de oplossing, des te groter het risico 

van fouten
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I. ISOLATIEDIKTE



II. ISOLATIE VAN EEN UITBREIDING 

IN HOUTSKELETBOUW OP HET 

DAK
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Toevoeging van verdiepingen aan bestaande gebouwen

Streven naar lichte bouwwijze  –> houtskeletbouw

Prijsdruk -> gevel met pleisterwerk op isolatie
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II. ISOLATIE VAN EEN UITBREIDING 

IN HOUTSKELETBOUW OP HET 

DAK
 Oplossing verworpen wegens het risico 

van interne condensatie op de wand

 WTCB: 

Ten opzichte van dragers uit metselwerk of beton 

houdt het gebruik van ETICS op houtconstructies 

grotere risico’s in 

 Waterdampdichte isolatie laat geen afvoer 

van vocht toe

 Risico van vochtaccumulatie in de isolatie 

en caisson

Bron: Schema WTCB / CSTC 
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 Geselecteerde oplossing: 

–Gevels uit cellenbeton + pleisterwerk 

op isolatie

–Dak: (lege) houten caisson + op 

caissons geplaatste isolatie. 

II. ISOLATIE VAN EEN UITBREIDING 

IN HOUTSKELETBOUW OP HET 

DAK



III. MUURVOETEN / KOUDEBRUGGEN
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 Het is niet altijd mogelijk isolatie aan de voet

van de muur aan te brengen:

– Structureel

– Bij een ter plaatse gestorte betonwand

 Het is niet altijd mogelijk alle koudebruggen

te behandelen

 Dit moet correct worden onderzocht bij het

ontwerp

 Vaak laten de berekeningen (EPB en passief)

niet veel ruimte voor koudebruggen

 Voorbeeld: de PHPP-berekening werd

uitgevoerd zonder invoer van enige

koudebrug!

 In de praktijk zijn er koudebruggen; zelfs als

deze geen condensatierisico inhouden, wordt

er rekening gehouden met hun invloed bij de

berekeningen
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 Des te ingewikkelder de oplossing, des te groter het risico van fouten

 Voorbeeld: ter plaatse gestorte betonwand op thermische onderbreking

 Zit slechts vast dankzij de wapeningen 

III. MUURVOETEN / KOUDEBRUGGEN
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 U-waarde zonder rekening te houden met de bevestigingsklangen 

– U = 0,19 W/m²K

 Gecorrigeerde U-waarde:

– U = 0,28 W/m²

– 2 lagen steenwol van 90 mm (usatec 32), bevestigd aan de gevel,

– voor de gevelplaten worden bevestigingsklangen gebruikt. 

Deze klangen gaan door de isolatie...

... maar zijn voorzien van een thermische onderbreking dankzij onderplaatjes uit PVC.

IV. BEVESTIGINGSKLANGEN VOOR 

GEVELBEKLEDING / 

KOUDEBRUGGEN
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IV. BEVESTIGINGSKLANGEN VOOR 

GEVELBEKLEDING / KOUDEBRUGGEN



IV. BEVESTIGINGSKLANGEN VOOR 

GEVELBEKLEDING / KOUDEBRUGGEN



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

De gebouwschillen moeten doordacht worden

ontworpen en uitgevoerd; ze vormen immers het

belangrijkste element voor energiebesparingen

voor de eindgebruiker van het duurzame

gebouw.
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