Remylaan 13
B-3018 Leuven
016 23 26 49
info@dialoog.be
www.dialoog.be

Dialoog vzw geeft
- onafhankelijke informatie
- vooral aan particulieren en overheden
- over duurzaam (ver)bouwen en bewust wonen
Vorming

Advies

Publicaties

Onze deelauto

Huren kan via
https://www.dialoog.be/orphan
/hoe-huur-ik-de-wagen-vandialoog/
Gevelrenovatie

Provinciale Steunpunten Duurzaam Bouwen
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Structuur

• Voor korte technische vragen
• Individueel advies
Kijk op https://www.energiesparen.be/provinciale-steunpunten-duurzaam-wonen-en-bouwen

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

voor contactgegevens van uw steunpunt

Gevelrenovatie
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Waarom isoleren

1. Beter voor de portemonnee

2. Meer comfort

- jaarlijks energieverbruik voor verwarming : 30.000 kWh

• ‘GEMIDDELDE Vlaamse woning’

18 °C

- jaarlijks energieverbruik voor verwarming : 18.000 kWh

• ‘GOED geïsoleerde Vlaamse woning’
- jaarlijks energieverbruik voor verwarming : 9.000 kWh

Factor 10
minder
verbruik

11 °C

• ‘ZEER GOED geïsoleerde Vlaamse woning’
- jaarlijks energieverbruik voor verwarming : 3.000 kWh

• ‘ZEER GOED geïsoleerde Vlaamse woning’ met een warmtepomp
- jaarlijks energieverbruik voor verwarming : 750 à 1.000 kWh
(22 + 18) / 2 = 20°

(22 + 11) / 2 = 16,5°
Gevelrenovatie
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Waarom isoleren

Waarom isoleren

2. Meer comfort

3. Beter bij verkoop / verhuur van de woning

Beter isoleren = verhogen van de oppervlaktetemperaturen aan de binnenzijde van de buitenwanden

• Energieprestatiecertificaten (EPC) opgemaakt sinds 1 januari 2019:
label voor de woning. Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht)

Streefdoel: stralingstemperaturen van de verschillende wanddelen zo dicht mogelijk bij elkaar
Illustratie: Passiefhuisplatform

• Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio… al
voldoet aan de energiedoelstelling van 2050

Illustratie: Fonds voor Vakopleiding Ministerie Waals Gewest

• ‘SLECHT geïsoleerde Vlaamse woning’
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Waarom isoleren

9

Bron: energiesparen.be

• Verplichte vermelding van de energiescore bij verkoop of verhuur
• Vanaf 2022: bij verkoop enkel nog EPC’s geldig opgemaakt vanaf
1/1/2019

 Muurisolatie is prioritair bij niet-geïsoleerde buitenmuren van vrijstaande of 3-gevelwoningen
 Vervangen schrijnwerk en/of beglazing is prioritair bij enkel glas aangezien enkel glas (en vaak ook
dubbel glas) een veel lagere oppervlaktetemperatuur heeft dan de andere buitenwanden
Gevelrenovatie
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• Minder CO2 in de lucht

Illustratie:
www.maakzelfeuropa.be

Europese ambities: klimaatneutraal Europa 2050
KIimaatneutraal = dat er niet meer
broeikasgassen in de atmosfeer mogen komen
dan dat er door de natuur of met technologie
worden uitgehaald

Gevelrenovatie

VOOR VERBOUWING

Arch. D. Van Clé

Bron: www.klimaat.be (2017)

NA VERBOUWING

het gebouw

Illustratie: www.underecoconstruction.be

- België:
uitstoot broeikasgassen per sector
(2017)

VOOR VERBOUWING
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NA VERBOUWING

Gevelrenovatie

Arch. Peter Van Impe - Foto: © Steven Massart

• Minder verbruik van brandstoffen

5. Facelift van

Arch. De Jaegere JP

4. Beter voor het milieu
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Waarom isoleren
Illustratie: www.cmo.nl

Waarom isoleren
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Isoleren = warmteverliezen beperken

Structuur

3 vormen van warmteoverdracht
GELEIDING

• Geleidingsverliezen (conductie) beperken door
VOLDOENDE DIK en KOUDEBRUGVRIJ ISOLEREN

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

WARMTEREFLECTERENDE LAGEN
• Convectieverliezen (luchtstroming) beperken door

14

Illustratie: aljevragen.nl

CONVECTIE
wind

WIND- en LUCHTDICHT BOUWEN

Gevelrenovatie

STRALING

• Stralingsverliezen (elektromagnetische golven)
beperken door

Gevelrenovatie
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Isoleren = geleidingsverliezen beperken langs vloeren – muren – daken – schrijnwerk
= met isolatiematerialen
= met materialen die de warmte slecht geleiden

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

Hoe goed een materiaal isoleert:

Twee soorten glaswol: zelfde merk, andere λ -waarde

λ -waarde [W/mK]
= lambda-waarde = warmtegeleidingscoëfficient
 Hoe LAGER λ, hoe BETER
een materiaal isoleert
 We spreken van “isolatiematerialen” als λ < 0,065 W/mK

Gevelrenovatie
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Keuze isolatiemateriaal is afhankelijk van de toepassing

Thermische isolatiematerialen
Isolatiemateriaal
Vorm
λD (W/mK) *
glaswol
0,030-0,040
vlokken, matten, halfharde platen
λD-waarden volgens www.butgb.be, www.vibe.be en NAV-isolatiegids, m.u.v. de materialen aangeduid met * = λR-waarden
rotswol
0,034-0,045 vlokken, matten, (half)harde platen
cellenglas
0,038-0,050
harde platen
minerale isolatieblokken
0,045-0,065*
blokken
geëxpandeerd polystyreen (EPS)
0,031-0,040
granulaten, harde platen
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
0,029-0,040
harde platen
polyurethaan (PU(R))
0,019-0,029
harde platen, schuim
resolschuim (PF)
0,018-0,024
harde platen
papiervlokken (cellulose)
0,037-0,039
vlokken, halfharde platen
houtvezel
0,036-0,050 vlokken, matten, (half)harde platen
vlas
0,037-0,044
matten
hennep
0,040-0,041
matten
schapenwol
0,041 **
matten
stro
0,052-0,080*
balen
(geëxpandeerde) kurk
0,040-0,043
korrels, harde platen
textiel
0,039*
vlokken, matten, halfharde platen
kalkhennep
0,071-0,12*
blokken, ter plaatse gestort

nagroeibaar

synthetisch

mineraal

Soort grondstof

Toepassing
Na-isolatie
Spouwmuur

Vorm

Buitenisolatie

Geventileerde afwerking,
tussen nieuwe lichte structuur
Geventileerde afwerking,
zonder nieuwe structuur

Nieuwe
spouwmuur
Groene gevel

Binnenisolatie

Isolatiematerialen

bulk: vlokken, schuim of korrels
Afwerking steenstrips of
buitenpleister

Klassiek systeem,
dampdicht isolatiemateriaal
Klassiek systeem,
dampopen isolatie + extra
dampscherm
Capillair actieve systemen

glaswol, rotswol, EPS, PUR, geëxpandeerd glas, perliet

flexibele matten (dekens)
vlokken (bulk)
halfharde platen
harde platen
halfharde platen
harde platen
harde platen

EPS, rotswol, glaswol, PUR, resol (PF), XPS, houtvezel, minerale
isolatieblokken, cellenglas
glaswol, rotswol, houtvezel, hennep, vlas, papiervlokken, textiel
papiervlokken, glaswol, rotswol, houtvezel, textiel
glaswol, rotswol
PUR, resol (PF), EPS, XPS, cellenglas, kurk
glaswol, rotswol
PUR, resol (PF), EPS, XPS, cellenglas, kurk
cellenglas

harde platen

PUR, resol (PF), EPS, XPS, cellenglas

harde platen

flexibele matten (dekens)

glaswol, rotswol, houtvezel, hennep, vlas, papiervlokken, textiel

vlokken (bulk)

papiervlokken, glaswol, rotswol, houtvezel, textiel

harde platen

calcium-silicaat, minerale isolatieblokken, houtvezel, kalkhennep

Hou ook rekening met: brandgedrag, akoestiek, impact λ op isolatiedikte

λD-waarden volgens www.butgb.be, www.vibe.be en NAV-isolatiegids, muv. de materialen aangeduid met * = λR-waarden
Isoleren van hellende en platte daken
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Met welke materialen thermisch isoleren?

Structuur

Gevelrenovatie

Keuze isolatiemethode en -materialen
i.f.v. toekomstgericht bouwen

Circulair bouwen

Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen

= materiaalkringlopen sluiten

= ontwerp- en bouwstrategie
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Keuze isolatiemethode en -materialen
i.f.v. toekomstgericht bouwen

- uitgangspunt: de noden en wensen van gebruikers en
van maatschappij zullen blijven veranderen
- doel: gebouwen creëren die die veranderingen
efficiënt ondersteunen
Bron: OVAM

= materialen
- zoveel mogelijk hergebruiken en
- recycleren met een zo hoog mogelijk waardebehoud
Bron: vlaanderen-circulair.be
Illustratie:
c-bouwers.be

Meer info:
-

infosessie ‘Circulair bouwen’: www.dialoog.be/agenda/
platform en databank circulaire producten en diensten:
www.c-bouwers.be/producten

Gevelrenovatie

Illustratie: aangepast diagram van
Brand (Mohammadi & Slob, 2014)
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Illustratie: OVAM

Gevelrenovatie
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Opbouw bouwelement

Structuur

Het ui-model – de meerlagige gebouwschil
Water:
vochtkerend,
waterkerend,
waterdicht

Lucht:
luchtdicht,
voldoende
dampremmend
/dampdicht

Wind:
winddicht

Gevelrenovatie
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Gevelrenovatie

Bron: Marcus Peeters - Odisee

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

Warmte:
isolerend

23

Wind- en regendichte buitenafwerking

Isolatie = laag droge en stilstaande lucht

2 . Voldoende dik isoleren
Basisprincipe:
stilstaande lucht = beste isolator

Opgelet! Er zijn meerdere premies. Hier worden
enkel de meest relevante premies vermeld.

Niet de dikte van de isolatie is belangrijk, noch de λ-waarde, wel de
warmteweerstand (R) van de isolatielaag
R-waarde [m²K/W] = dikte / λ

Probleem: invloed van REGEN en WIND

- geeft aan hoe goed de weerstand is tegen warmteverliezen van een materiaallaag met een bepaalde dikte
- hoe GROTER R hoe minder warmteverliezen

- isolatie waar lucht vrij rond kan circuleren isoleert minder goed
- vochtige isolatie isoleert minder goed

vb. glaswol met λ = 0,032 W/mK en isolatiedikte 16 cm : R = 0,16/0,032 = 5 m²K/W

 regen- en winddichte constructies realiseren

• Voor de energiepremie voor muurisolatie:
- buitenmuurisolatie:
R ≥ 3 m²K/W (= min. 10 cm isolatie met λ = 0,032 W/mK)
- binnenisolatie:
R ≥ 2 m²K/W (= min. 7 cm isolatie met λ = 0,032 W/mK)
- na-isoleren bestaande spouwmuren: λ ≤ 0,065 W/mK en spouwbreedte ≥ 5 cm

Windjak: zorgt ervoor
dat de warme lucht
niet wordt
weggeblazen

Dikke trui: een dikke
laag luchtbelletjes

• Ambitie Steunpunten DUBO:

R = 5 à 10 m²K/W

© Dialoog -Raam- en muurisolatie - 2021

1.

Isolatie = dikke laag van kleine pakketjes winddicht verpakte lucht
Gevelrenovatie
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Voldoende dik isoleren van buitenmuren

Voldoende isolerend buitenschrijnwerk en glas

Isolatiewaarde van een volledig constructiedeel:

• Sinds 2020: dubbelglasnorm verplicht in woonruimten en badkamers
www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/dubbelglasnorm
- Vanaf 2021: mogelijk om aan de dubbelglasnorm te voldoen als de EPC-score van de woning voldoende laag is

U-waarde [W/m²K] = 1/RT = warmtedoorgangscoëfficiënt
waarbij RT de som is van alle R-waardes van de verschillende lagen van een constructiedeel
- geeft aan hoeveel warmte er doorheen een volledige wand gaat
- hoe KLEINER U, hoe minder warmteverliezen

• Wettelijke energieprestatie-eisen bij vergunnings- of meldingsplichtige werken
- nieuwe ramen:

• Wettelijke energieprestatie-eisen bij vergunnings- of meldingsplichtige werken
- na-isolatie = aan een bestaande constructie een materiaallaag toevoegen met een λ–waarde ≤ 0,2 W/mK
- dus als isolatie wordt toegevoegd aan bestaande buitenmuren, moet de constructie

• Ambities duurzaam bouwen:

Umax = 0,24 W/m²K
Umax = 0,55 W/m²K

Umax = 1,5 W/m²K en
Ug,max = 1,0 W/m²K waarbij

 U = U-waarde van het raamgeheel (kader + glas + ondoorzichtige panelen + ventilatieroosters)
 Ug = U-waarde van de beglazing

bij na-isolatie van bestaande muren

 in geval van buitenisolatie voldoen aan
 in geval van navullen van de spouw voldoen aan
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- nieuwe deuren en poorten: Umax = 2,0 W/m²K

• Ambities duurzaam bouwen

 14 cm*

- nieuwe ramen:

Umax = 0,10 à 0,20 W/m²K  16 à 32 cm*

• Wetgeving ruimtelijke ordening: buitenisolatie = wijziging v/h fysiek bouwvolume dus vergunningsplichtig

Umax = 0,8 à 1,3 W/m²K
Ug,max = 0,5 à 0,8 W/m²K
- nieuwe deuren en poorten: Umax = 1,3 W/m²K

* richtinggevend bij gebruik van isolatiematerialen met een λ-waarde van 0,032 W/mK, houdt geen rekening met de isolerende
waarde van de rest van de constructie
Gevelrenovatie
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4. Luchtdichte binnenafwerking

Onderbreking in de isolatieschil = “koudebrug”

Isolatie = laag droge en stilstaande lucht

• Soorten onderbrekingen:

• Probleem: verplaatsing van vochtige LUCHT door de constructie

Illustratie: VEA

- Onderbrekingen in de isolatielaag zelf

- isolatie waar lucht vrij langs kan circuleren, isoleert minder goed
- vochtige isolatie isoleert minder goed

vb. houten structuur tussen de dak- of muurisolatie, spouwankers,…
Foto: Luchtwinkel

- “Bouwknopen”
vb. aansluiting muur/dak, aansluiting muur/schrijnwerk, funderingsaanzet,
stalen profiel of kolom door de isolatie,…

• Onderbrekingen in de isolatieschil
= MEER warmteverliezen
= MEER risico op condensatie- en schimmelproblemen

- worden niet ingerekend in de berekening van de R-waarde voor
premies
- worden wel ingerekend bij de berekening van de U-waarde bij
vergunnings- of meldingsplichtige werken

• Gevolgen:
-

extra warmteverliezen
inwendige condensatie
uitdroging (winter)
comfortproblemen (tocht)
akoestische problemen
verstoren gewenste ventilatie

Meestal
verplaatsing van
(vochtige) lucht
(damp) van binnen
naar buiten

• Aanpak: Isolatie afschermen
- met een luchtdichte laag aan de binnenzijde = LUCHTSCHERM
- met veel aandacht voor de aansluitingen

Vermijd onderbrekingen in de isolatie

© Dialoog -Raam- en muurisolatie - 2021

3. Isoleren zonder onderbrekingen

Foto’s: joostdevree.nl
Gevelrenovatie
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5. Binnenzijde dampdichter afwerken dan buitenzijde

Gevelrenovatie
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6. Isoleren + gecontroleerd ventileren
Buiten

• Verhinderen dat vocht zich in de constructie gaat opstapelen door
- binnenzijde luchtdicht te maken én
- dampdichter dan buitenzijde

Gezonde binnenlucht? Volwaardig ventilatiesysteem is noodzakelijk
- ook in een bestaande woning
- zeker als je de ramen gaat vervangen

Binnen

- buitenzijde voldoende dampopen: µd ≤ 0,5 m
- binnenzijde voldoende dampdicht: µd,RV = 60% ≥ 2 m
- buitenzijde meer dampopen maken dan binnenzijde:

Denk na op welke manier je de woning gaat ventileren:

 µd luchtscherm = min. 6 x dampdichter dan buitenzijde (idealiter zelfs 15 x dampdichter)

• Bij combineren van verschillende isolatiematerialen:
- meest dampdichte materiaal (grootste µ-waarde) aan de binnenzijde

Illustratie: Houten schrijnwer, erfgoed en comfort
verenigen – J. Bertrand, de Stadswinkel

• LUCHTSCHERM = DAMPSCHERM

1. enkele beglazing: bij een (te) hoge relatieve vochtigheid (RV) zal waterdamp condenseren
op het glas en zo de lucht uitdrogen
2. beter isolerend glas: wanneer glas niet langer het koudste oppervlak is, kan vocht
condenseren op andere plaatsen (vb. het pleisterwerk) en schimmelvorming veroorzaken
daarom: RV voldoende laag houden door correct te ventileren

het soort ventilatiesysteem heeft een impact op het schrijnwerk
- natuurlijke toevoer van verse lucht
- mechanische toevoer van verse lucht

glaswol: µ = 1

> wel ventilatieroosters in de ramen
> geen ventilatieroosters in de ramen

Ventileren ≠ verluchten (openen van ramen)
µd = µ x dikte [m]

= permanent en gecontroleerd toevoeren van verse lucht en afvoeren van vochtige
vervuilde lucht
Meer info: infosessie ‘Energiezuinig ventileren’: http://www.dialoog.be/agenda/

XPS: µ =150-300
Gevelrenovatie
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1.

Samenvatting : principes isoleren

Foto: bouwinfo.be

Voorafgaandelijk
vocht- en
stabiliteitsproblemen
oplossen !

- wind- en regendicht
- zo dampopen mogelijk

• Voldoende thermische isolatie
- R-waarde premies = minimum
- hogere R-waarde = ambitieus en toekomstgericht

• Geen of zo weinig mogelijk onderbrekingen in de isolatie, correct geplaatst
- onderling goed aansluitend en aansluiten op de isolatie van andere bouwdelen (vb. dak-gevel)
- geen luchtlagen tussen windscherm, isolatie, structuur en luchtscherm
Foto: Stefan Van Loon

• Binnenzijde:
- luchtdicht
 naden/overlappingen afkleven (geschikte tape!)
 aansluitingen met andere bouwdelen en doorboringen luchtdicht afwerken

- dampdicht(er)e dan de buitenkant (min. 6x, ideaal 15x)

© Dialoog -Raam- en muurisolatie - 2021

• Buitenzijde

Structuur

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

• Gecontroleerd ventileren
Gevelrenovatie
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Voorafgaandelijke inspectie glas en schrijnwerk

Denk na over de gevelopeningen

• Type beglazing en U-waarde

Vooraleer schrijnwerk te vervangen en bij elke (gevel)renovatie:

- ‘aanstekertest’: nagaan of er een thermische coating aanwezig is op het glas (aan de spouwzijde).

• Denk na over plaats, vorm en afmetingen van raam- en deuropeningen

- U-waarde, lichttoetreding en zontoetreding opzoeken: https://www.vgi-fiv.be/wpcontent/uploads/2019/08/Een-glasheldere-kijk-op-de-Belgische-beglazingen-Juli-2019.pdf

• Optimaliseer daglichttoetreding
- met voldoende beglaasde oppervlakte
- met vorm en plaats: kies horizontale, hoog geplaatste ramen

• Barsten in het glas (geven mogelijk condens tussen de glasruiten)

 smal en laag: veel licht tegen raam, bijna niets in de diepte
 breed en hoog: het licht dringt tot diep in de woning

• Staat van het schrijnwerk

- met ramen in verschillende wanden v/d kamer
- met transparantie naar andere ruimtes

- test hout op houtrot met scherp voorwerp
De coating
bevindt zich op
positie 2 en/of 3.

- U-waarde kader (hout, aluminium, PVC)

• Geluids- en inbraakwerendheid

 beglaasde tussendeuren, binnenramen, glazen vloeren, open trappen, vides

- met lichte kleuren voor wanden en plafonds
- met glaskeuze
Lokalen
Verticale glasoppervlakte*/vloeroppervlakte

• Luchtdichtheid, weerstand tegen winddruk,
water- en slagregendichtheid
• Veiligheid voor personen (glasnorm), bedieningskracht en mechanische belasting
Gevelrenovatie

Illustratie: St. Gobain
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Leefruimten

minimaal 1/6

Keuken

minimaal 1/8

Slaapruimten

minimaal 1/8- dakvlakramen minimaal 1/12

*horizontale of schuine
beglazing laat meer daglicht binnen:
Gevelrenovatie
glasoppervlakte mag 1/3e kleiner zijn dan bij verticale beglazing

Foto: arch. E. Willaert
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Meer daglicht gewenst?
▲ Verhoog bovenkant ramen
▼Beter brede, hoog geplaatste
ramen, dan smalle verticale ramen

Foto: arch. M. Gabriëls Foto: www.onsgeluk.be

Gevelrenovatie
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Maar overdrijf niet met buitenschrijnwerk en -beglazing

Zuidramen: vaste of beweegbare horizontale
buitenzonwering (dakoversteek, luifel, afzonderlijke
constructie)

Zelfs 3-voudig glas isoleert nog steeds veel minder goed dan de andere
bouwdelen
vb. goed geïsoleerde muur
niet geïsoleerde muur
3-voudig glas

U = 0,2 à 0,3 W/m²K
U = 1,1 à 2,2 W/m²K
Ug = 0,4 à 0,9 W/m²K

• Ook opengaand schrijnwerk isoleert slechter en is minder goed luchtdicht
dan vast schrijnwerk

Oost-, west-, zuidramen: beweegbare verticale
afscherming (rolluik , zonnescherm, lamellen,
schuifluiken of -panelen, draailuiken)

Lamellen achter extra
glasplaat: enkel toepasbaar
bij opendraaiende ramen
↓↘

- voorzie niet meer opengaande ramen dan nodig
- maar voorzie wel in elke ruimte minstens één opengaand raam voor intensieve
ventilatie

Bron: Verozo

- behalve bij zuidramen met 3-voudig glas
- aan de noordzijde zijn er enkel warmteverliezen
Plaats dus zo weinig mogelijk glas aan de noordkant en overal 3-voudig glas

• Hoe meer glas, hoe groter het risico op oververhitting. Beglazing beperken
aan west- en oostzijde en koepels en dakvlakramen met zuidoriëntatie.
Gevelrenovatie

Keuze glas
- DUBO-ambities: Ug ≤ 0,5 à 0,8 W/m²K
 dubbel glas: tot 0,8 W/m²K (kryptonvulling)
 nog betere isolatiewaardes: driedubbele beglazing

Gevelrenovatie

36

Type beglazing

Ug (W/m²K)

LTA-waarde

g-waarde

blank enkel glas

5,8

0,90

0,80

blank dubbel glas

• Goed isolerend:

- Dubbel hoogrendementsglas + buitenzonwering
houdt +/- 85 à 90% zonnewarmte tegen
- Dubbel hoogrendementsglas + binnenzonwering
houdt +/- 35 à 65% zonnewarmte tegen

2,8

0,80

0,70

HR-glas (niet zonwerend)

1,7 - 2

0,70 - 0,80

0,60 -0,70

HR+-glas (niet zonwerend)

1,3 - 1,6

0,70 -0,80

0,60 -0,70

HR++-glas (niet zonwerend)

0,8 - 1,2

0,70 -0,80

0,60 -0,70

HR+++-glas (driedubbel glas)

0,4 -0,9

0,60 -0,70

0,50 -0,70

- en met thermisch onderbroken afstandshouders

• Zoveel mogelijk licht doorlatend:
- LT-waarde (lichttoetredingsfactor) ≥ 65%

Illustratie: Internorm

• De warmteverliezen via glas zijn groter dan de passieve zonnewinsten
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Vermijd oververhitting: voorzie buitenzonwering

37

Keuze glas
• Veiligheidsglas waar het glas lager komt dan 90 cm boven de vloer
- glasnorm NBN S 23-002: een norm is niet wettelijk afdwingbaar MAAR als er een ongeluk
gebeurt, en er is geen veiligheidsglas voorzien, dan is de voorschrijver (plaatser of
opdrachtgever), aansprakelijk voor de gevolgschade
- gehard of gelaagd glas
- gelaagd glas wordt meest gebruikt = twee of meer luchtdicht op elkaar verlijmde glasplaten
met daartussen één of meerdere transparante PVB-folies.

• Inbraakwerend glas

• Zoveel mogelijk gratis zonnewarmte benuttend
(zuidramen):

- vb. gelaagd glas met 4 PVB-folies (vb. 4/15/44.4) is ook inbraakwerend

• Akoestisch isolerend glas: thermische isolatie ≠ akoestische isolatie

- g-waarde (zontoetredingsfactor) ≥ 50%
zonnetoetredingsfactor
= totale zonne-energietransmissie doorheen een
transparant materiaal (hoe kleiner de g-waarde, hoe
minder de ruimte erachter zal opwarmen)

• Kostprijs is afhankelijk van de verschillende
eigenschappen

op akoestisch vlak isoleert dubbel glas niet beter dan enkel, 3-voudig glas niet beter dan dubbel glas,
integendeel… (negatief effect middelste glasblad)

- dikker glas = beperkte akoestische verbetering
- asymmetrisch glas of beglazing met glasplaten met verschillende diktes = beter resultaat
- één glasblad vervangen door gelaagd glas met geluidswerende PVB-folie = nog beter
Grafiek: Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake
energieprestaties van gerenoveerde bestaande residentiële gebouwen,
Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen/KU Leuven, juni 2015

Gevelrenovatie

Illustratie: Budgetglas

vb. beglazing 6/15/44.2A (= buitenglas 6 mm/spouw 15 mm/2 x 4 mm glas + 2 akoestische veiligheidsfolies)
38
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Houten
frame
Volledig
Uf = 1,8
raam
+ enkel
glas
Uw = 4,7
Ug = 5,7

1

- U of Uw voor ramen / UD voor deuren
 kies schrijnwerk met Uw / UD = 0,8 à 1,3 W/m²K

- wordt bepaald door






2

3

Houten
frame
Volledig
Uf = 1,8
raam
+ dubbel
glas
Uw = 2,7
Ug = 2,8

Houten
frame
Volledig
Uf = 1,8
+ superraam
isolerend
Uw = 1,5
glas
Ug = 1,1

het type glas (Ug)
STANDAARD SCHRIJNWERK: GLAS ISOLEERT BETER DAN HET KADER
het kader (Uf): kies Uf = 0,8 à 1,8 W/m²K
evt. ondoorzichtige panelen (Up): kies geïsoleerde panelen met Up = 0,5 à 0,8 W/m²K
evt. ventilatieroosters (Ur): kies thermisch onderbroken ventilatieroosters
afstandshouders : kies thermisch geïsoleerde kunststof i.p.v. aluminium afstandshouders
o Ψ-waarde: polycarbonaat 0,028 W/mK - aluminium 0,050 W/mk

• Hout is nagroeibaar, vergt weinig energie, creëert geen afvalberg
- enkel bij gebruik van hout
 uit goed beheerde bossen (FSC- of PEFC-label)
 met beperkt transport (voorkeur Europees hout: robinia, kastanje, eik)
 zonder schadelijke behandeling (duurzaamheidsklasse I of II)

- Uf-waarde:
 profiel 80 mm loofhout (λ= 0,18 W/mK):
 profiel 80 mm naaldhout (λ= 0,13 W/mK):

Uf =2,25 W/m²K
Uf =1,63 W/m²K

• Kunststof vraagt veel energie, niet-hernieuwbare grondstoffen
 kies je voor PVC, kies dan voor profielen met een kern van gerecycleerd PVC

 onderbrekingen in het glas

Illustratie: Deceuninck

• Isolatiewaarde van schrijnwerk

Materiaalkeuze schrijnwerk
© Dialoog -Raam- en muurisolatie - 2021

Keuze schrijnwerk

- Uf-waarde:

• Luchtdichtheid: 4 klassen: 1 (slechtst) tot 4 (best)

 enkelvoudige kaders voldoen niet aan de wettelijke eisen
 meervoudige profielen (3-5 kamers): Uf = 1,2 - 2 W/m²K

 kies schrijnwerk met luchtdichtheidsklasse 4

• Akoestiek
OK

 evt. akoestisch dempende ventilatieroosters
 of ventilatiesysteem D
Gevelrenovatie

Illustrate: Renson

Illustratie: Ewitherm

geen invloed
op U-waarde
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- Uf-waarde:
 niet-thermisch onderbroken profielen
isoleren even slecht als enkel glas
 standaard profielen Uf ≈ 2,8 W/m²K
 beter isolerende aluminium profielen
beschikbaar met Uf ≈ 1,9 W/m²K

- slagregendicht - weersbestendig - geschikt voor de ondergrond

- hout-aluminium
- kunststof-aluminium
- maar omwille van recyclage:
vermijd profielen met composietmaterialen

• Regen- en winddichte afwerking afhankelijk van
Illustratie: Internorm

• Of thermisch onderbroken schrijnwerk: Uf tot 0,63 W/m²K
- zowel voor hout, PVC als aluminium
- met kern in kurk, polyurethaan…

Uf = 0,63
W/m²K

Gevelrenovatie

Uf = 0,88 –
1,06 W/m²K

- plaats van het schrijnwerk
- fasering van de werken: weersbestendigheid van de (tijdelijke) afdichting

Foto: Illbruck

Foto: www.swerk.be

• Ramen ‘klassiek’ geplaatst (achter aanslag):
- buitenafdichting met blijvend elastische compressieband (zwelband, compriband) + evt.
voegkit

Uf = 0,77
W/m²K

• Ramen tussen gevelsteen of buiten de muur geplaatst:

Illustratie: Reynaers aluminium

 vermijd toplagen die recyclage hinderen (vb.
thermisch verlakken), verkies anodisering
(vb. aluminiumoxide)
 kies ramen met > 90% gerecycleerde
aluminium
 maar: de vraag naar aluminium is groter dan
het aanbod…

• Eisen:

• Of combinaties:

Illustratie:
Van Hiertem

- hoog energieverbruik
- bijna eindeloos recycleerbaar zonder aan
kwaliteit in te boeten
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Aansluiting aan buitenzijde: regen- en winddicht

Materiaalkeuze schrijnwerk
• Aluminium

Gevelrenovatie

- weersbestendige tape (max. 6 maanden zonder afwerking)
- (zelfklevende) EPDM (onbeperkt)
 aandachtspunt bij gefaseerde verbouwingen: rekening houden met de tijd tussen de
opeenvolgende fases
 goede luchtdichtheid aan de binnenzijde heeft een positief effect op de waterdichtheid.

42
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Illustratie: PHI

Aansluiting aan binnenzijde: luchtdicht – raam-/deurdorpel

• met stopprofiel en voegbodem + acrylaatkit

• Deurdorpel

• met zelfklevende folie tegen zijkant raam

Foto: Pro Clima

zelfklevende folie
aan zijkant raam

Binnenpleister =
luchtdichtheid muren

Foto: massiefpassief.be

*

met deklijst **

ingepleisterd *

Foto: arch. D. Van Clé

voegbodem +
acrylaatkit

• Raamdorpel
Illustraties: WTCB

Illustratie: Deceuninck

stopprofiel

Illustraties: Interproject

• prekader uit multiplex of kunststof

Bron: artikel Buitenschrijnwerk cruciaal voor
luchtdichtheid, ir. Nathan Van Den Bossche & Bart
Desanghere, Architect nr. 143, nov. 2013

• op voorhand aangebracht opzetstuk (met vouwfolie)
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Aansluiting aan binnenzijde: luchtdicht

* raamopeningen rondom inpleisteren, ook onder venstertabletten
Gevelrenovatie

** elastisch PU-schuim dat vervormingen kan opnemen
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• Beter maar niet noodzakelijk om meteen alle buitenmuren te isoleren
• Bij gefaseerde werken, isoleer prioritair
- de koudste gevels (noord en oost)
- de gevels van de meest verwarmde ruimtes

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

Gevelrenovatie

Foto: WTCB

Welke muren isoleren?

Structuur

Koudebruggen wegwerken bij
rijwoning en halfopen bebouwing:

• Vergeet de binnenmuren niet tussen het beschermd volume en
aangrenzende onverwarmde ruimtes (vb. garage)
• Combineer isolatieoplossingen om koudebruggen weg te werken
(vb. t.h.v. gemene muur)
Foto: arch. D. Van Clé
Foto: arch. E. Willaert
• Buitenisolatie: bij deels isoleren
van muur: niet-geïsoleerde
bovenliggende muur moet
regendicht zijn of voldoende
afgeschermd
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> niet mogelijk bij buitenisolatie

> wel bij binnenisolatie

Gevelrenovatie

> of bij een combinatie
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Isolatiemogelijkheden: beperkingen

Volle muren:

Isolatiemogelijkheden bij bestaande buitenmuren zijn afh. van

Spouwmuren:

Foto: arch. E. Willaert

• bouwfysische beperkingen vb. aanwezigheid vocht
• constructieve beperkingen vb. aanwezigheid dakoversteek
• bij buitenisolatie: stedenbouwkundige beperkingen

?

- vb. voorschriften ivm gevelafwerking
- vb. gevels op de rooilijn of bouwlijn: rekening houden
met rooilijndecreet en gemeentelijke voorschriften

In geval van stedenbouwkundige beperkingen én EPB-eisen
(vergunnings- of meldingsplichtige werken):

Soms beter
eerst
spouw naisoleren

• aangepaste materiaalkeuze noodzakelijk om aan de EPB-eisen
te voldoen
Gevelsteen afkappen +
nieuwe buitenafwerking

• dit kan ook via combinaties (buiten-/binnen-/spouwisolatie)

Combinatie (vb.
spouwvulling +
buitenisolatie)

- strengste Umax-eis is dan van toepassing

Keuze wordt bepaald door of zal een invloed hebben op isolatiewaarde, mogelijkheden om koudebruggen op te lossen,
kostprijs, uitzicht…
Gevelrenovatie

Meer info:
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binnen BV

• Volle muren of spouwmuren
herkennen?

buiten BV

- bouwjaar van de woning?
 spouwmuren (en waterkerende lagen)
werden pas toegepast vanaf +/- 1950
 spouwisolatie toegepast vanaf jaren 90

1

• Inspectie stabiliteit

Foto: Rodinia

1. muren niet in contact
met de grond
2. muren in contact
met de grond
3. muren in contact
met een (kruip)kelder
buiten het BV

- stabiliteitsproblemen, verzakkingen?
 barsten of scheuren (laag in de muren, boven ramen en
deuren)?

niet-geïsoleerde
spouwmuur

• Inspectie vocht
- waterkerende lagen aanwezig?
- regenbelasting van de muur?

- metselverband?

1
3

 spouwmuren: meestal
halfsteensverband
 volle muren: vaak
‘staand verband’,
maar andere verbanden
ook mogelijk

2

• Type muur
- massieve muren

 oriëntatie, afscherming (dakrand, oversteek)

• Inspectie buitenafwerking
- (asbesthoudende) materialen aanwezig?
- staat van het voegwerk? barstjes in het gevelmetselwerk?
- detaillering?

volle steense muur
staand verband
Illustraties:
Wikipedia

 volle muren: dikte muur?
o steense muur (+/- 18 cm dik)
o anderhalve steense muur (+/- 28 cm dik)
 spouwmuren: spouwbreedte? al isolatie aanwezig?

- lichte muren : hout? metaal?

 complexiteit: balkons, erkers, buitentrappen tegen de gevel,…

• Inspectie binnenafwerking
- binnenbepleistering (kalk, gips, leem) aanwezig ?

Gevelrenovatie

Foto: www.vocht-tips.be

Massieve muren: inspectie algemeen

Voorafgaandelijke inspectie
• Soort muur?

49

Foto: Bouwinfo

Binnenisolatie

> 2009 Rooilijndecreet:
“De rooilijn of bouwlijn mag met max. 14 cm
overschreden worden voor het aanbrengen van
gevelisolatie”
> 2019 Verzameldecreet
Tot een dikte van 26 cm wordt gevelisolatie en
het isoleren van daken via de buitenzijde
(sarkingdak bij hellende daken, warm plat dak
bij platte daken) echter niet beschouwd als een
uitbreiding maar als een verbouwing.
> informeer bij de gemeente wat toegelaten
> rooilijndecreet heeft voorrang

halfsteensverband

50
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Foto’s:Joost Beke

Buitenisolatie + nieuwe Navullen van
buitenafwerking
de spouw

Binnenisolatie

Foto: OVAM

Buitenisolatie + nieuwe
buitenafwerking
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Hoe de muren isoleren?
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Massieve muren: inspectie vocht

• BESTAANDE vochtproblemen: oorzaak vaststellen en ALTIJD aanpakken VOOR het isoleren van de muren
- natte isolatie isoleert minder goed!

• NIEUWE vochtproblemen vermijden:

- isolatiemateriaal blijft thermisch goed isoleren
- isolatiemateriaal geeft geen vocht door naar binnenmuur
- koudebruggen onvermijdelijk, maar isolatie heeft kleine
positieve invloed: de temperatuur thv de koudebruggen is
iets hoger dan voorheen
- condensatieproblemen worden niet veroorzaakt door de
isolatie (maar wel door gebrek aan ventilatie)

Navullen van de spouw is een isolatie-oplossing
met meer risico’s en niet geschikt voor muren
die al schade vertonen
extreem blootgesteld aan regen

 voldoende, permanente en bij voorkeur mechanische ventilatie is
noodzakelijk

- hoeveelheid bouwvocht beperken:
 muren afdekken tijdens de bouwwerken en materialen droog opslaan
 1e jaar geen dampremmende afwerking en goed ventileren en verwarmen

- geen risico op vorstschade aan de gevel bij bakstenen van
goede kwaliteit
> Isoleren van spouwmuren door navulling kan, maar muur
moet aan bepaalde eisen voldoen.

- correcte uitvoering
Foto: energiekeurplus.nl
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Koudebruggen vermijden bij navulling spouw

kunnen worden bij spouwvulling:

vervanging ramen + spouwvulling:

- Stap 1: controle geschiktheid van de spouw voor
na-isolatie door de opdrachtgever
 spouw minstens 5 cm breed zonder isolatie
 gevelmetselwerk (of pleisterwerk bij bepleisterde
gevels) in goede staat: goede staat voegwerk, geen
tekenen van degradatie (scheuren, regendoorslag),
niet dampdicht afgewerkt
 gevel wordt niet sterk belast (wind, slagregen)
 gebouw zonder extreem vochtig binnenklimaat (vb.
geen binnenzwembad)

Illustraties: Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Koudebrug die wel opgelost kan worden bij

Gevelrenovatie

met een spouwbreedte < 5 cm
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Spouwvulling: stappenplan (uitvoering met premieaanvraag)

Bj navullen van de spouw: meestal niet mogelijk om alle koudebruggen weg te werken
Koudebruggen die niet opgelost

met heel dampdichte buitenafwerking
(geglazuurde steen, tegels): geventileerde
spouw blijft noodzakelijk
zonder binnenbepleistering

- voorafgaandelijke analyse door specialist (vochtmeting, endoscopisch onderzoek spouw, thermografie…)
Gevelrenovatie

met vorstgevoelige stenen
Spouwvulling is niet geschikt voor spouwmuren

Illustraties: WTCB

 de aannemer meldt de werf bij het BCCA en bezorgt het
voorafgaandelijk verslag aan het BCCA
 geeft de planning door (controle mogelijk maken)

- Stap 4: uitvoering van de werken
- Stap 5: na de werken:
 de aannemer bezorgt het BCCA een verslag waaruit de
conformiteit met de STS 71-1 blijkt.
 verklaring van overeenkomstigheid
o door het BCCA aan de aannemer bezorgd (mits voldaan aan
de gestelde eisen)
o door de aannemer aan de klant bezorgd (premieaanvraag)

- Stap 2: contacteer één of meerdere aannemers

54

- Stap 3: (na ondertekening overeenkomst)

 vraag eerst of de aannemer een verklaring van
overeenkomstigheid met STS 71-1 kan afleveren
 de aannemer maakt een offerte op

Eventuele klachten: melden bij het BCCA via info@bcca.be

o na een voorafgaande inspectie uit, waarvan hij een verslag
maakt
o vraag dit verslag op en lees na (eventuele voorwaarden)

Gevelrenovatie

Om een premie te kunnen aanvragen: werk enkel met erkende
installateurs én erkende materialen
(lijst op http://www.energiesparen.be/spouwmuur)
Erkende materialen zijn materialen met een λ-waarde ≤ 0,065
W/mK en die geschikt zijn bevonden voor het na-isoleren van
spouwen: minerale wol (glaswol, rotswol), korrels (EPS-parels).
55

Bron : BUtgb en BCCA

• AAN TE RADEN:

Illustraties: documentatie Nationaal Isolatie Programma (1987)

Foto: Rockwool

• Conclusies:

Illustratie: VENIN

- onderzoek naar navulling van bestaande spouwmuren.
Foto: www.noaqua.be

regendoorslag (muren) of insijpeling (lek dak of goten)
opstijgend grondvocht
lek in waterleiding, - afvoer, CV
bouwvocht
vochtproductie in de woning

Foto: www.vocht-tips.be

-

Bron: Tetra-project 2007-2009 Na-isolatie van
spouwmuren (UGent, CIR, WTCB, Sint-Lucas)

• 2007-2009 Universiteit Gent:

• Mogelijke oorzaken van vocht in de woning:
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SPOUWISOLATIE bestaande spouwmuren

- meest gebruikt: EPS en
rotswol (harde platen)
- houtvezelplaten, minerale
isolatieblokken, XPS, PUR,
resolschuim, cellenglas
- uitvlakking gevel nooit
met crepi, altijd met
isolatie

= rechtstreeks op harde isolatieplaten

= geventileerde gevelafwerking
= harde isolatieplaten met plantengeleidingssysteem
of plantenbaken

* Bij alle systemen: binnenbepleistering = luchtscherm

sierpleister
voorstrijklaag

Foto: arch. D. Van Clé

Illustratie: Knauf

wapening +/- 3 mm
isolatieplaat 20-240 mm

Meer info: de Koevoet thematische reeks ‘Gevelbekleding’

hechtlaag +/- 4 mm

zie http://www.dialoog.be/dekoevoet/thematische-reeksen.php

Foto: Knauf

vlakke ondergrond
Illustraties: WTCB 2011/2.10 ETICS De isolatie en haar plaatsing

Gevelrenovatie

Gevelrenovatie
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Foto: Sto

bepleistering
steenstrips
hout
gevelbeplating
gevelpannen
leien
groene gevel

Foto: Knauf

Geschikte materialen:
harde isolatieplaten

-
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• Verschillende systemen mogelijk i.f.v. buitenafwerking en isolatie

Foto’s: Steunp DuBO VlBrabant Lander Loeckx

Buitenisolatie met pleister (“crepi”)

Foto’s: arch. D. Van Clé

BUITENISOLATIE + nieuwe gevelafwerking
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Foto: Bremen Bouwadviseurs

Buitenisolatie met steenstrips

Buitenisolatie met geventileerde gevelafwerking

• 2 systemen:

Harde isolatieplaten + winddicht afkleven + latwerk

- steenstrips ter plaatse op de isolatie te
bevestigen

- isolatie in één of twee lagen
- naden en hoeken van buitenste laag afkleven

 isolatieplaten met een geleidende verdikking ter
ondersteuning van de baksteenstrips

Foto: Bremen Bouwadviseurs

- steenstrips al op voorhand op de isolatieplaten
bevestigd
Foto’s en illustraties : www.recticelinsulation.be

• Isolatiematerialen:

> Kies een systeem met
een technische goedkeuring
(ATG) zie www.butgb.be
Illustraties: E-board (Vandersanden)
Gevelrenovatie
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Foto: www.enertherm.eu

- EPS – XPS – PUR – rotswol
- uitvlakking gevel nooit met strips, altijd met
isolatie

Gevelrenovatie
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isolatie

Afwerking met
platen of -planken

windscherm: afkleven
Gevelrenovatie

Foto: arch. E. Willaert

Illustratie: Koramic
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Foto: www.passiefhuislokeren.worldpress.com

afwerking

VOOR VERBOUWING

Gevelrenovatie

Buitenisolatie met geventileerde gevelafwerking

Groene gevel

Afwerking met gevelpannen of leien

• Opbouw grondgebonden systeem:

Vlakke pan

Beverstaartpan

Leien > halfsteens verband
Gevelrenovatie

1.onderconstructie (beton, metselwerk,...)
2. isolatie (cellenglas) volvlaks verkleefd
4. UV- en worteldoorgroeibestendige (dak)afdichting
5. bevestiging met afdichting
6. flexibele verticaal gekweekte groenpanelen

Foto: Eternit

Foto: arch. R. Mols

Foto: SVK Ardonit en Habitos.be

> open voeg

ruitdekking
> ruitdekking
62

Bron: Foamglas
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• Opbouw niet-grondgebonden systeem:

1. onderconstructie (beton, metselwerk,...)
2. isolatie (cellenglas) volvlaks verkleefd
3. en 4. muuranker
5. afstandhouder
6. UV-bestendige worteldoorgroei-bestendige
dakbedekking
7. klimhulp: spankabels, roosters of netten
8. begroeiing

Foto: Koramic

Foto: MVC architecten
Foto: MVC architecten

NA VERBOUWING

Arch. D. Van Clé D

 kies windscherm uit isolerende houtvezelplaat
 en/of aangepaste hulpstructuur
o ontdubbelde houten draagstructuur
o keperwerk met afstandshouders
o houten I-liggers

Arch. B. Cobbaert

regenscherm

Foto: Plant Design, arch. Matz-Haucotte

- windscherm: winddichte plaat of folie + verticaal latwerk – winddicht afgekleefd
- hout onderbreekt de isolatie: negatieve invloed op U-waarde

Foto: SD Schrijnwerkerij & Interieurbouw

Soepele isolatie tussen hulpstructuur + windscherm + latwerk

© Dialoog -Raam-Foto:
enarch.
muurisolatie
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D. Van Clé

Buitenisolatie met geventileerde gevelafwerking

binnenmuur

Gevelrenovatie

63

Foto: arch. E. Willaert

binnenpleister

Illustraties: WTCB

Buitenisolatie met geventileerde gevelafwerking

Koudebruggen wegwerken ter hoogte van
• onderbrekingen in de isolatielaag

- als de nieuwe gevelsteen verder komt dan de oorspronkelijke
gevelsteen: bredere fundering nodig

• met buitenisolatie > zie volle muren

- vb. bij isolatie tussen houten draagstructuur: isoleren in 2 lagen

• de aansluiting van twee geïsoleerde bouwdelen
1. ISOLATIE
NAADLOOS
TEGEN DRAGEND
METSELWERK
BEVESTIGEN

- muur – dak: muurisolatie laten aansluiten op dak- of
zoldervloerisolatie
- muur – vloer: weg van de minste weerstand voldoende lang maken
(‘koudebrug inpakken’)
 weglengte ≥ 1 meter

vb. funderingsaanzet

Gevelrenovatie

Illustraties: VEA

2.NIEUWE
GEVELSTEEN
OPMETSEN

Gevelrenovatie
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Koudebruggen vermijden bij buitenisolatie

Foto: Steunp DuBO Vl-Brabant Lander Loeckx

• met spouwisolatie en nieuwe gevelsteen = ‘nieuwe spouwmuur’
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Is BINNENISOLATIE een optie?

standaard plaatsing
achter de dagkant

Koudebruggen wegwerken ter hoogte van

(Volle) muur met binnenisolatie

- muur – schrijnwerk: plaats het schrijnwerk zo ver mogelijk naar buiten

- na regen langer vochtig
- hoger risico op scheurvorming in combinatie met vorst (grotere thermische spanningen doordat de muur van
binnenuit niet meer verwarmd wordt): grotere thermische spanningen langs de buitenzijde

 bij vervangen schrijnwerk: bij voorkeur in verlengde van de muurisolatie plaatsen
 vooral aandacht voor koudebruggen t.h.v. dorpels

optie 4: raamkader buiten de
muur plaatsen

Gevelrenovatie

Volle baksteenmuur
zonder isolatie
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Met binnenisolatie

Volle baksteenmuur
binnenisolatie

Volle baksteenmuur
buitenisolatie

Temperatuur [°C]

optie 2: standaard plaatsing
behouden, dagkanten
wegslijpen en L-profiel plaatsen

Zonder binnenisolatie

Foto’s: Lander Loeckx

optie 3: raamkader gelijk plaatsen
met gevelsteen (tussen de dagkanten)

Foto: arch. D. Van Clé

optie 1: standaard plaatsing
behouden, met breder kader

Gevelrenovatie
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Foto: arch. E. Willaert

Gevelsteen afkappen en isolatie + nieuwe buitenafwerking plaatsen

Koudebruggen vermijden bij buitenisolatie

Bij volledige
spouwvulling: in werkelijkheid blijft er
een ‘vingervoeg’ tussen buitenspouwblad
en isolatie, waardoor regenwater
ongehinderd afgevoerd wordt

© Dialoog -Raam- en muurisolatie - 2021

Buitenisolatie + nieuwe gevelsteen

- de gevel al schade vertoont
- de gevel uit niet-vorstbestendige materialen bestaat
- de gevelafwerking dampdicht is, of uit dampdichte
gevelstenen bestaat
- de gevel aan een hoge vochtbelasting onderhevig is
- bij een zeer vochtig binnenklimaat

• Met binnenisolatie kan je gerust muren tot
passiefstandaard isoleren
MAAR het blijft een oplossing die RISICO’S inhoudt
en dus enkel toegepast kan worden:
- onder strikte VOORWAARDEN

• Een massieve muur is in principe geschikt indien
-

 koudebruggen zoveel mogelijk wegwerken
o Ook al is het met maar een paar centimeter isolatie

 luchtdichtheid verzekeren
 relatieve vochtigheid voldoende laag
o volwaardig ventilatiesysteem)

Binnenisolatie ≠ de meest ideale manier van isoleren

• Binnenisolatie is NIET geschikt wanneer:

- wanneer buitenisolatie en/of spouwvulling geen
optie is
- op voorwaarde dat de gevel hiervoor geschikt is

geen vochtproblemen of schade (vorstbestendig)
spouwmuur of volle muur van minstens 1½ steen dik
zonder buitenafwerking
bij binnenklimaatklasse 3 of lager

Voor de plaatsing van binnenisolatie, moeten

- en met de juiste SYSTEMEN en MATERIALEN

- in de winter: risico op inwendige condensatie tussen de bestaande muur en de isolatie
 Ideale opbouw = meest dampopen en best isolerende lagen aan de buitenzijde, de meest dampremmende en minst
isolerende lagen aan de binnenzijde. Dit is niet het geval bij binnenisolatie van muren

- verlies thermische inertie: groter risico op oververhitting
- slechtere akoestiek bij stijve isolatieplaten
- Het komt er op neer om een binnenisolatiesysteem te kiezen met zo weinig mogelijk risico
- Indien de buitenmuur geschikt voor binnenisolatie:
geen beperking
op de
isolatiedikte
Illustratie: Bouwen besparen?
Colette Demil en Staf Bellens

• Binnenisolatie = noodoplossing

- de muren geanalyseerd worden (schade, regenbelasting, opbouw, binnenklimaat)
- bestaande vochtproblemen opgelost worden
Gevelrenovatie
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“Dampdichte” isolatie
- (Relatief) dampdichte kunststof isolatieplaten (cellenglas, XPS, PUR, EPS):

Dampopen isolatie + dampscherm
- Dampopen isolatiematerialen (minerale wol, cellulose, vlas,…) tussen houten of metalen
stijl- en regelwerk

 isolatieplaten + evt. bijkomend dampscherm + luchtdicht afgewerkt (vb. met gipspleister)
 isolatieplaten met geïntegreerde afwerking in gipskarton of gipsvezel
(al dan niet inclusief een extra dampscherm) + luchtdicht afwerken van voegen en aansluitingen

 risico op houtrot bij houten stijl- en regelwerk: gebruik enkel behandeld hout
 stijl- en regelwerk op enkele cm van de muur mbv. afstandshouders of door bevestiging aan
vloeren, plafonds en/of dwarse muren
 ruimte achter en tussen het stijl- en regelwerk volledig opvullen met isolatie (geen luchtlagen)

- Luchtcirculatie achter de isolatie vermijden (risico op inwendige condensatie) door
 verdiepingshoge platen (minder kans op luchtlekken)
 volledig verkleefd tegen de muur of randverkleving + noppen

 aansluitend tegen het stijl- en regelwerk (geen luchtlagen)
 luchtdicht afwerken
 bijkomend met latten vastzetten in het stijl- en regelwerk (leidingspouw + kleiner risico op
luchtlekken bij het maken van gaten in de binnenafwerking maken
 risico op zomercondensatie na periode van hevige regenval (vochtgestuurde damprem heeft geen
meerwaarde)

 kleefgips rondom de plaat of voegen opspuiten (tussen de platen onderling en t.h.v. aansluitingen
met ruwbouw)

Illustratie: Recticel

- Platen rondom afkitten om luchtdichtheid thv. aansluitingen met ruwbouw te verzekeren
- Binnenafwerking (gipskarton, gipsvezel, gipspleister…)

Gevelrenovatie

Illustratie: WTCB

- Dampscherm noodzakelijk

o voorafgaandelijk: bestaande binnenpleister verwijderen

 zorgt voor de brandweerstand
 de keuze van de dampdichtheid van de eindafwerking (verf…) speelt geen rol
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Klassieke dampremmende binnenisolatiesystemen
Illustratie: WTCB

Klassieke dampremmende binnenisolatiesystemen

Gevelrenovatie
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Binnenisolatie

Is binnenisolatie een optie?

- Binnenafwerking (gipskarton-, gipsvezelplaten…) op latten bevestigen.
 keuze van de dampdichtheid van de eindafwerking speelt geen rol behalve igv. vochtgestuurde
dampremmen: binnenzijde zo dampopen mogelijk (beperking keuze verf!)
70

Gevelrenovatie

Illustratie: Isolation thermique par l’interieur
des murs existans en briques pleines (UCL)
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Capillair actieve binnen-isolatiesystemen (CAS)
- Capillair actieve isolatiematerialen (calcium-silicaat, houtvezel, minerale isolatieblokken,
kalk-hennep) worden met kleefmortel tegen de bestaande muur geplaatst

• Meest schadegevoelige details:

o bestaande verf- en pleisterlagen verwijderden
o verkleving volvlakkig of met noppen + randverkleving

 kleefmortel: groter bufferend vermogen dan de isolatie, dus absorbeert het vocht dat condenseert
tussen de kleefmortel en de isolatie: keuze kleefmortel is dus belangrijk en moet afgestemd zijn op
zowel de gekozen isolatie als de ondergrond

Illustratie: brochure
Binnenisolatie van buitenmuren
(VEA, KUL, WTCB), 2012

Foto: Xella

- Luchtdichte afwerking met dampopen binnenpleister (gips, leem, kalk)
- Vocht dat door dampdiffusie in de constructie migreert, wordt gebufferd in de isolatie en de
kleefmortel

- Via verdamping wordt het vocht terug afgegeven naar binnen
 eindafwerking (verf) moet dampopen zijn
▲Isolatie dagkanten niet
vergeten

 houtvezelisolatie met een inwendige vochtgestuurde damprem die moet vermijden dat inwendige
condensatie ontstaat in het metselwerk. In praktijk blijkt dit niet te werken.
 isolatie waar een capillair actief materiaal aan toegevoegd is (vb. PUR met calcium-silicaat): betere λwaarde maar beperkte drogingscapaciteit, dus eigenlijk geen echte CAS
Gevelrenovatie

Illustratie: Pavatex

- CAS hebben een hogere λ-waarde dan klassieke isolatiematerialen
- Er bestaat ook

• Keuze binnenisolatiesysteem ifv.
- de details (vooral balkkoppen zijn
bepalend)
- de vochtbelasting op de gevel
- het binnenklimaat in de
betreffende ruimte
- keuze isolatiematerialen?
 Afh. van binnenklimaat,
vochtbelasting van buitenaf
(regendoorslag), andere eisen (vb.
akoestiek)…

Problematiek houten balkkoppen:
Illustraties: Isolation thermique par l’interieur des
murs existans en briques pleines (UCL)

- houten balkkoppen
- zijkanten van vensteropeningen

- T.h.v. vloerbalken opgelegd in het metselwerk:
onderbreking van binnenisolatie en luchtscherm.
 gevolg: koudebruggen + mogelijke luchtlekken.
 risico: inwendige condensatie (vooral bij te vochtige
binnenlucht)
 Langdurige blootstelling aan vocht: houtrot, schimmel of
corrosie met risico op stabiliteitsproblemen en/of
gezondheidsklachten.

- Plaats nooit binnenisolatie op of onder een houten vloer
zonder voorafgaande analyse van de toestand van de
balkkoppen!
- Isoleren tussen de balkkoppen? Per project afweging te
maken (energiebesparing vs. risico op schade)
 de muur zal met voldoende zekerheid droog blijven: perfect
mogelijk om te isoleren tussen de balken
 kans op bevochtiging relatief groot en niet te vermijden: het
kan aangewezen zijn om minder of geen isolatie te plaatsen

Bij binnenisolatie kan je geen
typedetails ontwerpen
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Binnenisolatie: stappenplan (uitvoering met premieaanvraag)
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Complexiteit binnenisolatie

Gevelrenovatie

Bron: Detaillering van binnenisolatie – Praktijkgids, WTCB, 2017
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Structuur

• Stap 3: opmaak offerte

• Stap 1: contacteer een expert (architect of
een (aspirant) aannemer die beschikt over
certificaat van bekwaamheid)

• Stap 4: ondertekening van de offerte

- Om in aanmerking te komen voor de premie voor
binnenisolatie van de netbeheerder moeten de
werken
 begeleid worden door een architect die controle
uitvoert op de werken en uitgevoerd door een
aannemer (overeenkomst waarin dit vermeld wordt
is vereist)
 OF uitgevoerd worden door een (aspirant)aannemer
die beschikt over een certificaat van bekwaamheid
(lijst met aannemers beschikbaar op
www.energiesparen.be/binnenisolatie)

• Stap 5: uitvoering van de werken
door een aannemer met controle van de architect
op de uitvoering OF door een gecertificeerd
aannemer

Inleiding: waarom uw gevel renoveren?
Wat is isoleren
Welke isolatiematerialen zijn er?
Principes van isoleren
Nieuw schrijnwerk
Muurisolatie: mogelijkheden
Meer informatie?

• Stap 6: vraag een ingevuld attest aan de
aannemer en/of architect
• Stap 7: vraag de premie aan bij de
netbeheerder

• Stap 2: de expert gaat na
- of de muur geschikt is voor binnenisolatie
- wat de meeste geschikte werkwijze is
- welke isolatiematerialen gebruikt kunnen worden
Gevelrenovatie
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Premies 2021 bestaande woningen

Correcte aanpak:

Energiezuinig en duurzaam bouwen = correct isoleren én ventileren

• Vochtproblemen aanpakken

Doel:

• Nieuw schrijnwerk



laag energieverbruik



gezond binnenklimaat



geen gebouwschade

- performant op vlak van isolatie, luchtdichtheid
- geplaatst in functie van muurisolatie

• Muur isoleren

• Energiepremies via de netbeheerder

• Sommige werken komen in aanmerking voor
de renovatiepremie (inkomensgebonden,
woning minstens 30 jaar oud)
 na-isoleren bestaande spouwmuren: 5 €/m² als λ ≤ 0,065
www.wonenvlaanderen.be/premies/deW/mK en spouwbreedte ≥ 5 cm en uitvoering cf. STS 71-1
vlaamse-renovatiepremie

- isoleren van buitenmuren

 buitenmuurisolatie: 30 €/m² als R ≥ 3 m²K/W (= min. 10
cm isolatie met λ = 0,032 W/mK)

- vervanging glas: 16 €/m² als Ug ≤ 1,0 W/m²K
- totaalrenovatiebonus en burenpremie
- bij eigendomsoverdracht en energierenovatie:

- wind- en regendicht afwerken aan de buitenzijde
- luchtdicht afwerken aan de binnenzijde
- opbouw van dampdicht (binnenzijde) naar dampopen (buitenzijde)

 EPC-labelpremie
 Rentesubsidie
 Renteloze Energielening+

• Gecontroleerd ventileren
> Door een juiste aanpak vermijd je nieuwe vochtproblemen: correct isoleren én gecontroleerd ventileren

> Ook voor gevelisolatie maar enkel in combinatie
met structurele gevelwerkzaamheden

Meer info over premies en voorwaarden op
www.energiesparen.be, www.premiezoeker.be of
contacteer je Energiehuis: mijnenergiehuis.be 77
Gevelrenovatie

Overzicht: zie nieuwe energiepremiebrochure 2021
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Premies bij eigendomsoverdracht en energierenovatie

Totaalrenovatiebonus
www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus

Totaalrenovatiebonussen aanvragen

Voor wie in 2021 een huis of appartement koopt of erft

BENO-pass (voucher) bij minstens 3 nieuwe
investeringen binnen een periode van 5 jaar

met de BENO-pass:

• met een slechte energieprestatie (EPC-label D, E of F)

- dak- of zoldervloerisolatie ≥ 30 m²
- spouwisolatie, buitenisolatie of binnenisolatie
≥ 30 m²
- vloerisolatie ≥ 30 m²
- nieuwe beglazing ≥ 5 m²
- zonneboiler
- warmtepomp
- ventilatiesysteem

- na 3 investeringen: 1250 euro
- na 4 investeringen: 1750 euro
- na 5 investeringen en opmaak EPC: 2750 euro
- na 6 investeringen: 3750 euro
- na 7 investeringen: 4750 euro
(in appartementen: 50% van deze bonussen)

• en die woning binnen de 5 jaar grondig renoveert
- woning: van EPC-label E of F minstens naar label C
- appartement: van EPC-label D, E of F minstens naar label B

> EPC-labelpremie bij energierenovatie
- premiebedrag afhankelijk van het behaalde EPC na renovatie
- niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus
www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-voor-nieuwe-eigenaars-in-2021-bij-energierenovatie

Om voor de betreffende isolatiemaatregel mee te tellen moet de
volledige woning geïsoleerd zijn conform de minimale isolatie-eisen
voor het krijgen van een premie voor dak, vloer, muur, beglazing
(vb. alle daken moeten minstens R-waarde van 4,5 m²K/W hebben
opdat dakisolatie zou meetellen)
UITZONDERING: Bij spouwmuren dienen alle spouwmuren geïsoleerd
maar daarom niet noodzakelijk alle buitenmuren.
Gevelrenovatie

Bron: www.energiesparen.be

> Renteloos renovatiekrediet (= rentesubsidie)
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Bron: www.energiesparen.be

• Voor 7 energiebesparende investeringen

 aanbrengen gevelsteen, bepleistering of
gevelbekleding
 behandeling van muren tegen optrekkend vocht en
tegen huiszwam en van ondergrondse muren tegen
insijpelend vocht
 nieuw schrijnwerk als Uglas ≤ 1,0 W/m²K + voldaan aan
de eisen op vlak van ventilatie

 binnenisolatie: 15 €/m² als R ≥ 2 m²K/W (= min. 7 cm
isolatie met λ = 0,032 W/mK) en werken begeleid door
een architect met controle op de uitvoering, of
uitgevoerd door een gecertificeerd (aspirant-)aannemer

• Constructie

Gevelrenovatie

o.a. voor

o 38 €/m² bij gelijktijdige asbestverwijdering

Meer info over gecontroleerd ventileren: infosessie ‘Ventilatie’ >
http://www.dialoog.be/agenda/

- voldoende dik isolatiepakket
- koudebruggen wegwerken thv aansluitingen met ander bouwdelen

• Met eindfactuur vanaf 1/1/2017 en
uitgevoerd door aannemer (m.u.v.
dakisolatie: ook bij DHZ)

Opgelet! Er zijn meerdere premies. Hier worden
enkel de meest relevante premies vermeld.

© Dialoog -Raam- en muurisolatie - 2021

Gevelrenovatie: samenvatting

Renteloze Energielening+ (enkel bij schenking of erfenis)
www.vlaanderen.be/renteloze-lening-voor-nieuwe-eigenaars-in-2021-bij-energierenovatie

Isoleren van hellende en platte daken
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Premie voor de begeleiding van collectieve
renovatieprojecten (“Burenpremie”)
= premie voor projectbegeleiders die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om
deze energiezuinig te maken

Win voorafgaandelijk advies in bij de provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen

• Een collectief project = minstens 10 woningen uit dezelfde straat of gemeente die minstens willen
investeren in één van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus

en werk samen met bouwprofessionelen die hetzelfde doel voor ogen hebben als jij

• Concreet: particulieren kunnen via de netbeheerder een BENOvatiecoach inschakelen om een
renovatieproject in goede banen te leiden. De coach krijgt hiervoor een premie.

• Erkende verslaggevers

• De BENOvatiecoach zal:

• Architecten

-

• Gecertificeerde aannemers en installateurs (verplicht voor energiepremies)

je inzicht verschaffen in je energieverbruik en alle mogelijke energiebesparingen
jouw offerte-aanvragen voorbereiden
je begeleiden bij de definitieve bestellingen voor de renovatiewerken
een oogje in het zeil houden bij de uitvoering van de werken
je premies aanvragen
heel wat administratieve taken van je overnemen.

• Bouwprofessionelen duurzaam bouwen algemeen
> Zie doorverwijspagina en infofiche ‘Hoe zoek ik een aannemer’ op www.dialoog.be

https://www.vlaanderen.be/burenpremie-voor-collectieve-renovatieprojecten
Isoleren van hellende en platte daken
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Meer info: vormingen en infosessies 2021

Isoleren van hellende en platte daken
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Bouwprofessionelen op dezelfde golflengte
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De Koevoet
• De Koevoet

-

- Abonnement: 4 nummers/jaar (20 € of 16 €)

• Tweedaagse cursussen (vanaf 2021)

• Avondsessies
Isoleren van hellende en platte daken
Raam- en muurisolatie
Aandacht voor oververhitting
Energiezuinige ventilatie
Wat doe ik als mijn oude verwarming aan
vervanging toe is?
Warmtepompen voor woningverwarming
PV: zin en onzin
Sanitair warm water
Wat met regenwater: een waterput of een
groendak?
Hoe circulair wordt jouw (ver)bouwproject?

• Koevoetpakket

- Bouwfit Renovatie
- Bouwfit Nieuwbouw

- 9 nummers één pakket

• Blijf op de hoogte van nieuwe data:

• Digitale reeksen
- Een aantal artikels gegroepeerd per onderwerp

www.dialoog.be/ezine

 Luchtdicht bouwen, Ventilatie, Gevelbekleding, Passiefbouw, Bioklimatische architectuur, Regenwater,
Warm water, Economie, Klimaat, De tuin, Voeding, Duurzaam bouwen in de praktijk

• Meer info, data en inschrijvingen:
- www.dialoog.be >> cursusagenda
- info@dialoog.be
- tel 016 23 26 49

Vervanging oude verwarmingsketel

Bestellen via
- www.dialoog.be/dekoevoet
- via mail koevoet@dialoog.be
- telefonisch 016 23 26 49
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Opmaak cursus: Evelien Willaert – Bert Vanderwegen
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Nog vragen?

