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DOELSTELLING(EN) VAN DE 

PRESENTATIE

• Het belang van een hygrothermische analyse bij het 

ontwerp van een wand verduidelijken

• De aandacht vestigen op de criteria die bij de 

materiaalkeuze moeten worden gehanteerd

• De aandacht vestigen op de bijzonderheden van 

duurzame geprefabriceerde constructies t.o.v. 

traditionele constructies 
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PLAN VAN DE UITEENZETTING

I. (R)evolutie?

II. Hygrothermisch gedrag

III. Materialen

IV. Ontwerpkeuzen

V. Bouwplaats
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I. (R)EVOLUTIE

Traditionele visie van prefabricatie
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www.ergon.be
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I. (R)EVOLUTIE

Verschijning van nieuwe concepten
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I. (R)EVOLUTIE

Verruiming van het denkkader en de competenties 

van de controleur
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Nieuwe technische ontwerpeisen: hygrothermisch 

gedrag van de wanden 

Nieuwe materialen of nieuw gebruik van gekende 

materialen 

 Integratie van deze nieuwe concepten in de 

bouwgewoonten

Wijzigingen in de aanpak van de werken



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Scheidingswand ‘binnen/buiten’ 

7

BinnenBuiten

Temp.: - 8 °C

RV: 90 %

Absolute vochtigheid: 1,7 g/kg

Pvap: 0,2790 kPa

Psat: 0,31 kPa

Temp.: 20 °C

RV: 50 %

Absolute vochtigheid: < 7,26 g/kg

Pvap: 1,1694 kPa

Psat: 2,338 kPa

Waterdampdiffusie door 

dampdrukverschil

Warmte

Een goed ontwerp is onontbeerlijk voor de uiteindelijke

wand om schade door de aanwezigheid van inwendig vocht 

te voorkomen



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen 
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Statische benadering – methode van GLASER

Statische modelvorming van de waterdampdiffusie in de wand



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Statische benadering – methode van GLASER
Het Pvap-profiel intercepteert het 

Psat-profiel 

Condensatievlak

Identificatie van een condensatierisico in statische omstandigheden



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Statische benadering – methode van GLASER

 Als de methode van Glaser de afwezigheid van condensatie aantoont -> wand 

gevalideerd 

 Deze methode lijkt echter te voorzichtig voor een hele reeks 

wandsamenstellingen,... Met name diegene die in duurzame geprefabriceerde 

constructies te vinden zijn 

Vereenvoudigde benaderingen - DIN 4108-3:2001(D) – BS 

5250:2002 (UK)

Dynamische benadering waarbij warmte en vochtigheid worden 

gekoppeld - EN 15026 – toepassing bijv. via WUFI-software 



II. HYGROTHERMISCH GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Voorbeeld van een vereenvoudigde benadering: de zogenaamde 

‘2/3e – 1/3e’-regel

Uittreksel uit: “Règles de l’art – Grenelle Environnement 2012 – façades ossature bois non porteuse”



II. HYGROTHERMISCH GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Dynamische benadering - Aanbevelingen

BinnenBuiten

Waterdampdiffusie

©GOUBIE

123

Er wordt in elk geval 

aangeraden een simulatie van 

de wand uit te voeren met 

behulp van een dynamische 

tool

md 1 > md 2 md> 3



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Dynamische benadering - Aandachtspunten m.b.t. de werkelijke 3D-geometrie

Uittreksels uit: “Règles de l’art – Grenelle Environnement 2012 – façades ossature bois non porteuse”

Specifiek element dat een 

condensatiepunt/-vlak kan vormen 



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Dynamische benadering - Aandachtspunten m.b.t. de hypotheses

BinnenBuiten

Temp.: 20 °C
RV: 50 %
Absolute vochtigheid: 7,26 g/kg
Pvap: 1,1694 kPa
Psat: 2,338 kPa

?
Temp.: 24 °C
RV: 60 %
Absolute vochtigheid: 11,2 g/kg
Pvap: 1,7911 kPa
Psat: 2,98 kPA

?



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Dynamische benadering - Aandachtspunten m.b.t. de kenmerken van de materialen

©SECO – uittreksel WUFI-software ©SECO – uittreksel WUFI-software



II. HYGROTHERMISCH 

GEDRAG

Wand bestaande uit verscheidene lagen
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Dynamische benadering - Aandachtspunten m.b.t. de kenmerken van de materialen

Al deze kenmerken moeten voor 

elke component van de wand 

gekend zijn om een geldige 

berekening te kunnen uitvoeren

©SECO – uittreksel WUFI-software



III. MATERIALEN
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Welke benadering?

www.participaillons.fr http://www.habitat-ecologique.be http://www.poitou-chanvre.com

Alle materialen kunnen worden overwogen voor de samenstelling 

van de wanden van geprefabriceerde 

elementen…………….MAAR……

http://www.participaillons.fr/
http://www.habitat-ecologique.be/
http://www.poitou-chanvre.com/


III. MATERIALEN
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Gebruiksvoorwaarden

STABILITEIT

DUURZAAMHEID

HYGROTHERMISCHE 

KENMERKEN

BRANDGEDRAG 

FYSISCHE KENMERKEN 
Akoestiek, water-/luchtdichtheid, ….

Deze kenmerken moeten gekend zijn voor een 

wandsamenstelling die aan de verwachtingen voldoet



IV. ONTWERPKEUZEN
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De muurvoeten

WTCB – “Détails constructifs - l’importance de la mise en œuvre” - Studiedag houtconstructies



IV. ONTWERPKEUZEN
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De muurvoeten

Önorm B 2320:2010 – “Wooden residential houses; technical requirements”

Mogelijke problemen bij een verkeerde 

keuze voor de muurvoeting van het 

gebouw 

©Manfred Augustin – HOLZ.BAU



IV. ONTWERPKEUZEN
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Integratie van de technieken

De impact op de structuur (stabiliteit) kan aanzienlijk zijn

©G. Schickhofer – Institute of Timber Engineering and Wood Technology – TU Graz

Gevolgen van een lek in een gebouw uit CLT



IV. ONTWERPKEUZEN
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Integratie van de technieken

©G. Schickhofer – Institute of Timber Engineering and Wood Technology – TU Graz

Bij het maken van keuzen in de 

ontwerpfase moet rekening worden 

gehouden met het feit dat het 

progressief en onopgemerkt vochtig 

worden van de structuur deze volledig 

kan vernielen



V. BOUWPLAATS
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Toezien op de 

bescherming van de 

reeds geplaatste 

elementen

©SECO

©SECO

©SECO
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V. BOUWPLAATS
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Alle isolatiewerken moeten worden herbegonnen 



V. BOUWPLAATS
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Als er bij prefabbouwwerken vochtgevoelige elementen worden 

gebruikt, dienen er extra voorzorgsmaatregelen genomen te 

worden t.o.v. traditionele bouwwerken uit beton, metselwerk of 

staal.

Behoorlijke bescherming van de opgeslagen of 

reeds geplaatste elementen 

Strikt regenwaterbeheer (afvoer)

Doordachte planning van de activiteiten (bijv. 

inblazen van isolatie na de dichtingswerken)

Goede kennis van het gedrag van de op de 

bouwplaats geïnstalleerde elementen 



TE ONTHOUDEN VAN DEZE 

UITEENZETTING

• Het hygrothermische gedrag van elke wandcomponent 

moet worden gevalideerd

• Materialen met gekende en gevalideerde kenmerken 

verdienen de voorkeur 

• De details moeten specifiek worden bestudeerd

• De werken op de bouwplaats vereisen specifieke 

voorzorgsmaatregelen en competenties 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

• Thermische isolatie aan de binnenzijde van bestaande muren uit volle 

baksteen

https://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-existants-en-briques-

pleines.html?IDD=41922&IDC=8605

• Vochtbeheersing 

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact37&art=571

• Technische voorlichtingen

WTCB - TV 251, Thermische isolatie van hellende daken

WTCB – TV 215, Het platte dak: opbouw – materialen – uitvoering – onderhoud

• Professionele aanbevelingen voor niet-dragende houten gevels

https://www.irabois.fr/Regles-de-l-Art-Grenelle-Environnement-Recommandations-professionnelles-

facades

«
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