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Samenvatting 
 
Dit rapport geeft achtergrondinformatie vanuit de bouwfysica over het warmte-  
en vochtgedrag van spouwmuren en in het bijzonder van achteraf geïsoleerde 
spouwmuren. Duidelijk wordt aangegeven dat afzonderlijke energiebesparende 
maatregelen niet los van de totale warmte- en vochthuishouding van een gebouw 
(een woning) mogen worden bekeken. 
 
Na het treffen van een maatregel zoals het isoleren van buitenmuur, dak of begane 
grondvloer of het plaatsen van HR++ glas, zal vaak niet alleen het warmteverlies 
door de betreffende constructie verminderd zijn (energiebesparing), maar zal ook 
vaak het binnenklimaat veranderen. Door de hogere oppervlaktetemperatuur aan de 
binnenzijde van de constructie (met name grote oppervlakken buitenmuur en grote 
glasvlakken) wordt de “stralingstemperatuur” in de ruimte hoger en zal vaak via de 
thermostaat een iets lagere luchttemperatuur worden ingesteld. Daardoor daalt ook 
de oppervlaktetemperatuur van koudebruggen, niet veel, maar toch… 
 
Ook zal doordat al dan niet bewust kieren en naden worden gedicht, minder 
ongewilde ventilatie, die vaak “infiltratie” genoemd wordt, optreden. Ook kan de 
ventilatie (bewust toevoeren van verse lucht) verminderen doordat de bewoners 
meer alert zijn op energiegebruik en daardoor spaarzamer gaan ventileren.  
Dit alles heeft een hogere luchtvochtigheid in de woning tot gevolg.  
Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor goede ventilatiemogelijkheden in  
de woning. Spaarzaam ventileren is prima, maar het moet wel voldoende zijn.  
Dan zal er ook op de koudebruggen, tenzij het heel ernstige zijn, geen condensatie 
of schimmelgroei optreden. 
 
Daarom begint dit rapport met hoofdstukken over “Bouwfysica en binnenklimaat”, 
“Ventilatie en energieverlies” en “Ventilatie en vochtigheid van de binnenlucht”. 
Pas daarna komen thermische isolatie en de te bereiken energiebesparing aan de 
orde in de hoofdstukken “Thermische isolatie van buitenwanden” en 
“Terugverdientijd en financiële haalbaarheid”. 
Tenslotte wordt uitgebreid aandacht besteed aan “Koudebruggen” en “Inwendige 
condensatie” en bij dat laatste ook “het dauwpunt”. 
 
Koudebruggen, thermische lekken in de constructie door doorlopende betonvloeren 
of wat dan ook, kunnen naast extra energieverlies ook lage temperaturen aan de 
binnenzijde veroorzaken. Dit laatste kan in sommige gevallen tot oppervlakte-
condensatie en schimmelvorming aanleiding geven.  
Inwendige condensatie kan optreden als de dampremmende werking van de 
constructie aan de (koude) buitenzijde van de isolatielaag groter is dan die aan de 
(warme) binnenzijde. Dampremmende lagen horen daarom ook aan de (warme) 
binnenzijde van de isolatielaag. Inwendige condensatie moet worden voorkomen of 
beperkt om te zorgen dat er geen inwendige beschadiging van de constructie 
(houtrot, schimmelvorming, kapotvriezen, enz.) optreedt. 
 
Het rapport besluit met een overzicht van de zaken waarnaar moet worden gekeken 
voordat overgegaan wordt tot het na-isoleren van een spouwmuur. 
Op dit laatste wordt mede in het kader van het bespreken van de “Kwaliteits-
bewaking” door IKOB-BKB (certificerende instelling) nader ingegaan in het rapport 
“Feiten en Fabels rond spouwmuur na-isolatie”. Het hier voorliggende rapport 
verschaft voor dat rapport de achterliggende kennis. 
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1. Inleiding 
 
In Nederland zijn de buitenwanden van de meeste woningen opgebouwd als 
“spouwmuur”. De spouwmuur ontstond al in de 17e eeuw1, maar wordt pas sinds de 
jaren ’20 van de vorige eeuw op grote schaal toegepast. 
Voor die tijd bestonden de gevels uit massief metselwerk. Bij woningen meestal één 
steen dik (ca. 20 cm). 
Een standaard spouwmuur bij een woning bestaat uit twee maal een halve steen 
(ca. 10,5 cm) met daartussen een luchtspouw met een breedte van 4 tot 6 cm. 
De belangrijkste functie van de spouw was “voorkomen van vochtdoorslag”. 
Immers de baksteen die voor de gevels gebruikt wordt is niet 100% waterdicht en 
hetzelfde geldt voor de voegen tussen de stenen. 
Bij een massieve muur kan het regenwater daarom soms doordringen tot aan de 
binnenoppervlakte van de muur en daar schimmelvorming enz. veroorzaken. 
Door de spouw komt het water niet meer verder naar binnen, maar loopt aan de 
binnenzijde van het buitenspouwblad naar beneden en wordt daar door “open 
stootvoegen” naar buiten afgevoerd. 
De spouw had nog een tweede voordeel: “thermische isolatie”. Voor hedendaagse 
begrippen maar een kleine verbetering, maar in de begintijd stelde het echt wel wat 
voor. 
In 1964 werden voor het eerst eisen voor thermische isolatie vastgelegd in de Model 
Bouwverordening. In eerste instantie ging het alleen om de warmteweerstand van 
daken. In 1975 werd deze eis verhoogd en aangevuld met een eis voor de 
warmteweerstand van de buitengevel. Pas sinds midden jaren ’70 worden 
spouwmuren van nieuwbouwwoningen dus geïsoleerd. De spouw wordt tijdens de 
bouw geheel of gedeeltelijk met isolatiemateriaal gevuld (platen mineraalwol, 
kunststofschuim, enz.). Het niveau van isolatie van nieuwbouwwoningen en 
gebouwen is daarna stelselmatig verhoogd; om op dit moment (2015) te voldoen 
aan de eisen zijn isolatiediktes van 10 cm of meer nodig. 
 
In Nederland zijn er nog ca. 500.000 woningen met naar schatting 20.000.000 m2 
ongeïsoleerde spouwmuur. Echte harde cijfers zijn moeilijk te achterhalen. 
Na de eerste oliecrisis (1973) is een begin gemaakt met het na-isoleren van 
spouwen. Via in het buitenspouwblad geboorde gaten wordt dan isolatiemateriaal in 
de spouw geblazen. 
In de eerste jaren is ca. 2 miljoen m2 bestaande spouwmuur per jaar geïsoleerd. 
Daarna zakte dit terug naar ca. 200.000 m2 per jaar. Inmiddels zitten we weer rond 
de 2 miljoen m2 per jaar. Objectief: dit tempo ligt echter nog laag in vergelijking 
met het aantal m2 ongeïsoleerde spouwmuren  en echt doorzetten doet het ook 
(nog) niet. Voor een deel komt dit doordat er over het na-isoleren van spouwmuren 
nogal wat indianenverhalen de ronde doen. Veel mensen en instellingen durven het 
niet aan vanwege mogelijke nadelen: vochtdoorslag, schimmels aan de binnenzijde, 
enz. 
 
In dit rapport wordt als achtergrondinformatie over na-isoleren van spouwmuren 
een aantal onderwerpen vanuit de Bouwfysica op een toegankelijke wijze toegelicht, 
zodat de lezer zelf een oordeel kan vormen. 
 
 
1 De oudste bekende spouwmuur in Nederland is aangetroffen in het Huis ten Bosch te Maarssen in de provincie 
Utrecht, 1627, zie ook voorbeelden in 
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/kooij_2013_gids_cultuurhistorie_27_historische_s
pouwmuren.pdf . 
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2. Bouwfysica en binnenklimaat; invloed isoleren 
 
Als in een gebouw/een woning een energiebesparende maatregel wordt genomen 
(plaatsen HR++ glas, spouwmuurisolatie, dak- of vloerisolatie, enz.) beïnvloedt dat 
logischerwijs ook de warmtehuishouding van het gebouw/de woning als geheel. 
Daardoor kunnen ook niet verwachte effecten optreden.  
 
Voor een goed begrip worden hieronder de fenomenen die in het binnenklimaat een 
rol spelen eerst in algemene zin kort besproken. Voor wie de materie nieuw is zal 
alles mogelijk niet op slag duidelijk zijn. In de paragrafen hierna wordt dieper op de 
verschillende zaken ingegaan in de context van na-isolatie. 
Dit eerste overzicht laat vooral de samenhang tussen de verschillende effecten zien. 
 
Wat voor klimaat er in een woning ontstaat en hoeveel energie er wordt gebruikt, 
hangt af van de isolatie van de schil (vloer, gevels, dak), de ventilatievoorzieningen, 
de verwarmingsinstallatie en vooral ook de wijze waarop de voorzieningen worden 
gebruikt. 
 
Of het binnenklimaat wat betreft warmtegevoel als behaaglijk wordt ervaren, wordt 
niet alleen bepaald door de temperatuur van de lucht in huis, maar ook door de 
temperatuur van de wanden van het vertrek. Onze lichaamsoppervlakte is normaal 
gesproken warmer dan de omgeving. Dat betekent dat we warmte afgeven aan de 
omgeving. De afgegeven hoeveelheid moet in evenwicht zijn met de in ons lichaam 
opgewekte warmte. Daarom moet het als je rustig in een stoel zit te lezen ook 
warmer zijn dan wanneer je aan het stofzuigen bent of anderszins inspanning 
verricht.  
 
Warmte afgeven aan de omgeving doen we op twee manieren. De langs ons lichaam 
stromende koelere lucht neemt warmte mee, maar we geven ook warmte af aan de 
ons omringende vlakken via warmtestraling (infra rood). Als in de wintersituatie de 
wanden (met name de gevels) erg koud zijn, compenseren we dit met een hogere 
luchttemperatuur. Als het verschil tussen lucht en “stralingstemperatuur” groter 
wordt, ervaren we dat als minder behaaglijk. 
Daarnaast leidt een hogere luchttemperatuur tot een lagere relatieve vochtigheid in 
huis met kans op uitdroging van slijmvliezen, maar ook tot meer stof in de lucht dat 
vaak leidt tot extra prikkeling van de slijmvliezen. 
 
In een goed geïsoleerd gebouw zijn de oppervlaktetemperaturen van de wanden 
hoger en kan de luchttemperatuur iets lager zijn. Dat geeft meer behaaglijkheid en 
minder energiegebruik, rechtstreeks doordat de buitenwanden beter geïsoleerd zijn, 
maar ook doordat de luchttemperatuur binnen lager kan zijn.  
Die lagere luchttemperatuur betekent namelijk dat de ventilatielucht minder behoeft 
te worden opgewarmd. 
 
Op koude oppervlakken, zoals bijvoorbeeld enkelglas, kan ook vocht uit de lucht 
condenseren. Op koude muren zal er, ook als er nog geen condensatie plaatsvindt, 
wel schimmelgroei kunnen optreden omdat de vochtigheid in de toplaag relatief 
hoog wordt door de lage temperatuur. 
Het zal duidelijk zijn dat het optreden van schimmelgroei niet alleen afhankelijk is 
van de oppervlaktetemperatuur van de muur, maar ook van de hoeveelheid vocht 
die in de lucht aanwezig is. 
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Bij het (na-)isoleren van buitenwanden wordt de temperatuur aan de binnenkant 
van de muur overigens altijd hoger. Soms maar weinig, maar nooit lager. Zelfs op 
plekken waar men met het aanbrengen van de isolatie niet echt kan komen.  
Doordat de omgeving warmer wordt, stroomt er ook meer warmte naar koude 
plekken (hoeken, koudebruggen, zie hoofdstuk 6). 
  
Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat voor het juist beoordelen van een 
situatie alle aspecten moeten worden bekeken, niet alleen de te isoleren muur.  
Niettemin komt het voor dat na het aanbrengen van spouwmuurisolatie er na 
verloop van tijd schimmelvorming optreedt (in hoeken van de kamer of keuken). 
Dit heeft nooit direct iets met het na-isoleren te maken zoals hiervoor beschreven, 
indirect misschien wel. 
 
Na isolatie kan de relatieve luchtvochtigheid toenemen. Ten eerste worden bij het 
isoleren vaak naden en kieren verder afgedicht, waardoor de infiltratie afneemt en 
relatieve vochtigheid toeneemt. Ten tweede kunnen bewoners spaarzamer gaan 
ventileren, als de thermische isolatie van een huis wordt verbeterd, doordat bij de 
bewoners meer bewustzijn voor energiegebruik ontstaat  Ten derde kunnen 
bewoners de lucht minder gaan verwarmen als de stralingstemperatuur door isolatie 
hoger wordt. Het omgekeerde komt echter ook voor: na isolatie zijn de stookkosten 
lager en gaan bewoners minder zuinig stoken (reboundeffect). 
Dat betekent dat bij een energierenovatie van een huis altijd aandacht moet worden 
besteed aan de ventilatievoorzieningen en het gebruik hiervan. Zie hoofdstuk 5 
“Ventilatie en vochtigheid van de binnenlucht. 
 
Soms zijn de koudebruggen (plaatsen waar geen of weinig thermische isolatie zit) zo 
ernstig dat er ook bij voldoende ventileren condensatie of schimmelgroei optreedt. 
In zo’n geval moeten ook de koudebruggen afzonderlijk worden geïsoleerd. 
Zie ook hoofdstuk 6 Koudebruggen. 
 
Het bovenstaande laat zien dat er vrijwel altijd samenhang is tussen de 
verschillende aspecten van bouwfysica en binnenklimaat en dat het niet goed is  
om één aspect te veranderen zonder aandacht aan deze samenhang te besteden. 
 
Het vakgebied dat zich daarmee bezig houdt is de bouwfysica. In meer complexe 
situaties is het dus verstandig als er vanuit dit specialisme wordt meegedacht. 
 
Veel van de bouwfysica die in dit rapport wordt toegepast is ook te vinden in het 
boek Bouwfysica (ISBN 978 90 06 95126 4), uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff. 
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3. Thermische isolatie van buitenwanden 
 
Warmtetransmissie en energiegebruik 
Een veel gebruikte grootheid voor de thermische kwaliteit van een bouwconstructie 
is de U-waarde. Deze waarde geeft aan hoe groot het warmteverlies is per m2 muur 
en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. De eenheid is W/m2.°C. 
Officieel moet er in plaats van “°C” eigenlijk de SI-eenheid “K” (kelvin) staan. Maar 
dat maakt hier niet uit. Niettemin hanteren we hierna de officiële grootheid W/m2.K.  
Het enige verschil tussen °C en K is dat het nulpunt van de schaal anders ligt.  
De stapjes op de schaal zijn even groot. Er geldt 0 °C = 273 K. Het nulpunt van de 
Kelvin schaal (0 K of -273 °C) noemt men ook wel het “absolute nulpunt”. 
 
Om een idee te krijgen, staan hieronder de U-waarden van enkele constructies. 
Daarachter staat ook hoeveel W/m2 er door de gevel aan warmte verloren gaat bij  
30 °C temperatuurverschil (binnen 20 °C en buiten -10 °C). Dit zijn de omstandig-
heden waarbij de benodigde maximale capaciteit van de verwarming wordt 
berekend. Ook is aangegeven hoeveel m3 aardgas er jaarlijks nodig is om het 
energieverlies te compenseren.  
 
 

 
 
 
Benodigde isolatiedikte 
Het bepalen van de isolatiewaarde van een constructie begint met het berekenen 
van de warmteweerstand van de afzonderlijke lagen van de constructie. Daarvoor 
zijn naast de dikte van de laag met name de eigenschappen van het materiaal van 
belang. Hoe goed een materiaal de warmte geleidt, wordt aangegeven met de 
“warmtegeleidingscoëfficiënt” (). Deze wordt uitgedrukt in W/m.K: hoeveel watt 
(joule per seconde) er door een laag materiaal van 1 meter dikte gaat bij 1 °C 
temperatuurverschil tussen beide oppervlakken. 
  

constructie Rc 
* U* bij T=30°C bij T=13°C**

m2.K/W W/m2.K W/m2 m3
aeq/m

2 per jaar

enkel glas 5,7 171 42,8

dubbel glas 3,0 90 22,5

HR++ glas (U = 1,0 ‐ 1,2) 1,1 33 8,3

Drievoudig HR++ glas (U = 0,5 ‐ 0,9) 0,7 21 5,3

ongeïsoleerde muur 50 mm spouw 0,39 1,78 53,5 13,4

na‐geisoleerde spouwmuur 1,50 0,60 17,9 4,5

geïsoleerde spouwmuur nwbouw 1,82 0,50 15,1 3,8

muur geïsoleerd huidige eisen 5,00 0,19 5,8 1,5

muur op "passief huis" niveau*** 8,00 0,12 3,7 0,9

*       Rc is de warmteweerstand van de constructie zelf

     Bij de U‐waarde worden ook de overgangsweerstanden betrokken: U = 1 / (Rc + 0,17)

**    Gemiddeld temperatuurverschil tussen binnen en buiten in het stookseizoen ca. 13°C

     Het jaarlijks energiegebruik (stookzseizoen 214 dagen van 24 uur en 3600 s) wordt gevonden uit:

       U x temperatuurverschil x tijd / warmteopbrengst gas per m3      [netto opbrengst gas ca. 31,7 MJ/m3]

       zodat G = 214.24.3600.13.U/31,7 = ca. 7,5.U  m3
aeq/m

2

*** waarden tot 10 m2.K/W en hoger komen voor
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De warmteweerstand van een laag geeft juist aan hoe veel weerstand het 
warmtetransport door die laag ondervindt: R = d/  [m2.K/W]. 
Hoe dikker de laag en hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal, 
hoe hoger de warmteweerstand. Zie de tabel hierna voor enkele voorbeelden.  
 
 
 

 
 
 
 
Uit deze tabel wordt duidelijk dat alleen echte isolatiematerialen een substantiële 
warmteweerstand leveren.  
In de huidige (2015) bouwregelgeving wordt voor nieuwbouw een warmteweerstand 
van buitengevels gevraagd van tenminste Rc = 4,5 m2.K/W.  
Voor een dak respectievelijk een vloer grenzend aan een kruipruimte of de grond 
zijn de waarden Rc = 6 m2.K/W respectievelijk Rc = 3,5 m2.K/W. 
Dat lukt dus nooit zonder een substantiële isolatielaag. 
 
 
Koudebruggen 
In het Duits heten koudebruggen “Wärme brücken”. Dat woord geeft in feite iets 
beter aan wat er aan de hand is. Het is een plaats in de constructie waar een groot 
warmteverlies optreedt. Bijvoorbeeld door een uitkragende betonvloer bij een verder 
goed geïsoleerde spouwmuur. Ook de afstandhouders bij dubbelglas (randoplossing) 
vormen een koudebrug die, met name bij ruiten met kleine afmetingen, behoorlijke 
invloed kan hebben. Bij de eerste dubbelglasruiten waren deze afstandhouders van 
metaal. Nu wordt steeds meer kunststof met een betere warmte-isolatie gebruikt. 
Op het fenomeen koudebruggen wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan. 

materiaal  dikte (d) R

W/m.K m m2/K.W

aluminium 200 0,002 0,00001

staal 50 0,001 0,00002

beton 2 0,20 0,100

kalkzandsteen (buiten) 1,5 0,105 0,070

Kalkzandsteen (binnen) 1 0,105 0,105

baksteen (buiten) 1 0,105 0,105

baksteen (binnen) 0,6 0,105 0,175

gipsblokken 0,4 0,07 0,175

gipskartonplaat 0,25 0,012 0,048

triplex 0,17 0,018 0,106

Spaanplaat  0,15 0,018 0,120

vurenhout 0,14 0,022 0,157

na‐isolatiematerialen (alle typen) 0,045 0,05 1,11

geexpandeerd polystyreenschuim 0,035 0,05 1,43

geextrudeerd polystyreenschuim 0,027 0,05 1,85

polyurethaanschuim 0,023 0,05 2,17

geexpandeerd polystyreenschuim 0,035 0,12 3,43

geextrudeerd polystyreenschuim 0,027 0,12 4,44

polyurethaanschuim 0,023 0,12 5,22
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4. Ventilatie en energieverlies 
 
Ventilatie is een belangrijke post in het warmteverlies van een gebouw of woning.  
Bij een goed geïsoleerd huis vormt de ventilatie zelfs de grootste verliespost. 
Ventilatie is echter noodzakelijk uit oogpunt van gezondheid. Het energiegebruik 
voor opwarming van de ventilatielucht voor lief nemen is echter ook niet alles.  
In moderne woningen wordt daarom vaak mechanisch geventileerd, waarbij 
warmteterugwinning uit de ventilatielucht kan plaatsvinden. Daarnaast is niet meer 
ventileren dan nodig is of “naar behoefte ventileren” uiteraard heel belangrijk. 
Ventilatie is “bewust tot stand gebrachte toevoer van verse lucht”; bij oudere 
woningen is ook vaak sprake van infiltratie. Onbedoelde luchtuitwisseling door 
naden en kieren. Denk daarbij aan de aansluitingen tussen kozijn en metselwerk, 
kieren bij draairamen. Teveel luchtuitwisseling leidt uiteraard tot onnodig 
energieverlies. 
Het is uiterst zinnig om de naden te dichten (kitvoegen aan de binnenzijde) en in de 
draairamen en buitendeurkozijnen tochtstrips aan te brengen. Maar niet voordat 
gecontroleerd is of er adequate ventilatievoorzieningen aanwezig zijn.  
Goede ventilatievoorzieningen zijn bijvoorbeeld klepraampjes, ventilatieroosters, 
enz. Deze moeten wel op een zodanige plaats zitten dat ze (‘s winters) geen koude 
luchtstroming (tocht) veroorzaken. Bijvoorbeeld minstens 1,80 m boven het 
vloeroppervlak, maar liever nog hoger (vlak onder het plafond) en niet direct in de 
zithoek.  
Ook moeten deze openingen goed regelbaar zijn en intuïtief op een juiste manier 
bedienbaar. Klepraampjes werken bijvoorbeeld alleen goed als ze op iedere 
willekeurige (kier)stand kunnen worden ingesteld. Anders gaan ze dicht als er wat 
meer wind is, omdat de bewoners van het huis tocht ervaren. Daarna gaan ze vaak 
niet opnieuw open, zodat er een tijdlang weer veel te weinig wordt geventileerd. 
Roosters zijn ook verkrijgbaar in een “zelfregelende” uitvoering. Een klepje regelt 
dan de luchtdoorlaat op basis van het aanwezige drukverschil (wind, thermische 
trek). Bij meer wind gaat het klepje vanzelf meer dicht. Zo’n rooster levert altijd de 
juiste hoeveelheid ventilatie. Zeker als door combinatie met mechanische afzuiging 
van douche, toilet, keuken er in de woning een extra onderduk wordt gecreëerd. 
Grote (draai)ramen zijn niet geschikt als ventilatievoorziening. Doordat de opening 
erg groot is (ook op kierstand) en laag tot in de leefzone doorloopt, veroorzaakt dit 
tocht. Dus wordt zo’n raam niet gebruikt als het buiten koud is. Zulke ramen zijn 
natuurlijk wel gewenst voor “luchten” en voor meer afvoer van warmte en meer 
luchtbeweging in de ruimte in de zomer. 
 
Uit oogpunt van energiegebruik is het verstandig niet meer te ventileren dan nodig 
is uit oogpunt van verse lucht behoefte en afvoer van afvalstoffen. Er moet 
uiteraard voor worden gezorgd dat de benodigde hoeveelheid ventilatie op een 
goede manier kan worden verkregen.  
Per persoon is 25-30 m3/h verse lucht een redelijke waarde. Voor een woning als 
geheel is een ventilatievoud van n = 0,5 per uur een goed gemiddelde.  
Het ventilatievoud is het aantal keren per uur dat de inhoud van een ruimte (hier de 
woning als geheel) wordt ververst met buitenlucht. Voor een woning van 300 m3 
betekent dit dus 150 m3 verse lucht per uur. 
Op momenten dat er geen mensen thuis zijn, of maar één of twee, mag de ventilatie 
dus best iets worden teruggebracht door zelf een paar roosters dicht te doen (later 
wel weer openen natuurlijk) of de afzuiging op een lagere stand te zetten. 
Dit geeft ook al aan dat het dus nuttig is als er met name in de woonkamer, meer 
dan één rooster aanwezig is. Liever dus twee wat kleinere in plaats van één grote. 
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Andersom is het natuurlijk zaak dat als er extra afvoer van lucht nodig is, zoals bij 
koken, er meer geventileerd kan worden. 
 
Bij natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie met natuurlijke toevoer gaat  
de warmte die nodig was om de buitenlucht op te warmen geheel verloren.  
Bij  mechanische balansventilatie met warmteterugwinning (mechanische toe- en 
afvoer van lucht en een warmtewisselaar om warmte terug te winnen uit de 
afgevoerde lucht, waarmee de toegevoerde lucht wordt voorverwarmd) is het 
mogelijk om warmte uit de afvoerlucht terug te winnen.  
Ook is bij mechanische ventilatie vraagsturing mogelijk. Hierbij wordt de ventilatie-
hoeveelheid automatisch afgestemd op het gebruik (aantal aanwezige personen). 
Daarvoor wordt het CO2- gehalte in de binnenlucht gemeten. CO2 op zich is niet 
schadelijk, maar het vormt een indicator voor het gebruik van de ruimte.  
Met onze ademhaling geven wij immers CO2 af en ook bij koken (verbranden van 
gas) komt CO2 vrij. 
In de badkamer is een mechanische ventilatie met vochtsensor het meest geschikt 
omdat daar veel vocht ontstaat dat zo snel mogelijk moet worden afgevoerd door 
extra te ventileren. 
 
Energieverlies door ventilatie 
Het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnen en buiten in het stookseizoen 
(oktober - april) is ca. T = 13 °C. 
Bij de eerder genoemde woonhuisventilatie van n = 0,5 1/h (150 m3/h) betekent dit 
een energieverlies dat overeenkomt met een gebruik van ca. 380 m3 aardgas per 
jaar bij een goede hoogrendementsketel. Dit geldt voor de situatie dat deze 
ventilatie permanent aanwezig is. Als de ventilatie tijdens afwezigheid wordt 
teruggebracht en er verder naar behoefte wordt geventileerd, kan het warmteverlies 
wel tot de helft of verder worden teruggebracht. Daarnaast is warmteterugwinning 
(bij mechanische ventilatie) uiteraard erg zinvol. 
Afdichting van naden en kieren levert volgens ISSO 82.3 in een gemiddelde een-
gezinswoning met hellend dak circa 90 m3 gasbesparing per jaar op. Die 90 m3 is  
te zien als wat je anders verliest aan energie door onbedoelde ventilatie. 
 
[Warmteverlies door ventilatie ontstaat doordat er warmte nodig is om de van buiten toegevoerde lucht op  
te warmen. Om 1 kg lucht 1 °C op te warmen is 1000 J (joule) nodig. De joule is de eenheid waarin we een 
hoeveelheid energie uitdrukken. Als je kijkt hoeveel energie er gedurende een bepaalde hoeveelheid tijd  
wordt gebruikt heet dat het “vermogen”. Dit wordt uitgedrukt in W (watt). 
Eén watt betekent een energiegebruik van 1 joule per seconde (J/s). 
Het 13 °C opwarmen van 150 m3/h aan lucht heeft dus een vermogen aan warmtetoevoer nodig van  
P = 150/3600 . 1,2 . 1000 . 13 = 650 W. 
De 150 m3/h wordt gedeeld door 3600 s (60 minuten van 60 seconden in een uur). De 1,2 is het soortelijk 
gewicht van lucht 1,2 kg/m3. De 1000 is de soortelijke warmte van lucht, zie hiervoor, en de 13 is het 
temperatuurverschil). 
Het stookseizoen telt 3 maanden van 30 dagen en 4 van 31 dagen, in totaal dus 214 dagen van 24 uur.  
De totale hoeveelheid benodigde energie wordt daarmee dus 
Q = 650 . 214 . 24 . 3600 = 12.018.250.000 Joule (12.018 MJ). 
Bij een netto warmteopbrengst van aardgas (rendement ketel, verlies in leidingen, enz.) van 31,7 MJ/m3 
Betekent dit warmteverlies door ventilatie dus een gasgebruik van 12018 / 31,7 = 380 m3aeq/jaar. 
Als je extra zuinig bent, c.q. echt naar behoefte ventileert, kan hierop nog zeker zo’n 150 m3 gas per jaar 
worden bespaard. Warmteterugwinning bij mechanische ventilatie verminderd het gebruik nog verder.] 
 
 
Vochtigheid van de binnenlucht 
Met de ventilatie worden afvalstoffen uit het binnenmilieu afgevoerd,  
waaronder waterdamp. Dat betekent dat ventilatie ook heel belangrijk is voor  
de vochthuishouding in de woning. Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 
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5. Ventilatie en vochtigheid van de binnenlucht 1) 
 
Met de ventilatielucht worden afvalproducten uit de woning afgevoerd: CO2 van 
onze eigen ademhaling en van open kooktoestellen op gas, geurstoffen, schadelijke 
gassen zoals radon uit de bodem en formaldehyde uit sommige bouwmaterialen en 
huisinrichtingsproducten ... én ... waterdamp. 
 
Om de vochthuishouding van een woning duidelijk te kunnen maken, moeten we 
even een uitstapje maken naar wat het verschil is tussen het “vochtgehalte van de 
lucht” en de “relatieve vochtigheid” die we op een metertje in huis aflezen. 
 
De binnenlucht in een woning bestaat voor het grootste deel uit stikstof (ca. 77%) 
en zuurstof (ca. 21 %), Argon (1%) en waterdamp (ca. 1%). Er zitten meer stoffen 
in waaronder CO2, maar het percentage daarvan valt bij de procentuele verdeling 
hierboven weg achter de komma. Het percentage waterdamp varieert sterk. Van 
0,2% ’s winters buiten tot 1,2% binnen in een heel vochtige woning. 
 
De relatieve vochtigheid van de lucht geeft aan hoeveel waterdamp er in zit ten 
opzichte van de hoeveelheid die er maximaal in kan zitten. Deze hoeveelheid is 
afhankelijk van de temperatuur. Zie verderop.  
Als buiten de temperatuur opeens sterk daalt, komt de hoeveelheid waterdamp die 
in de lucht zit soms boven de hoeveelheid die er maximaal in kan zitten. Gevolg … 
mist.  
De temperatuur waarbij dit condenseren van waterdamp tot vloeibaar water (want 
mist is fijn verdeelde druppeltjes water) gebeurt, noemt men de dauwpunts-
temperatuur. 
Evenzo, als bijvoorbeeld op enkelglas, de temperatuur aan het binnenoppervlak 
daalt onder de dauwpuntstemperatuur van de binnenlucht, ontstaat er condens op 
de ruit. En zo gaat dat uiteraard ook op andere oppervlakken, zoals slecht 
geïsoleerde muren. 
 
De hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten is dus afhankelijk van de 
temperatuur. Er is sprake van een soort evenwicht tussen een wateroppervlak en de 
hoeveelheid damp erboven. Als je in een kamer een bak met water neerzet, zal dat 
water gaan verdampen. Maar als het in die kamer 20 °C is zal dat verdampen 
stoppen als de waterdampconcentratie 17,28 g/m3 is geworden. De relatieve 
vochtigheid is dan 100%. Als de relatieve vochtigheid in huis 50% is, is de 
waterdampconcentratie de helft van de hierboven genoemde waarde 8,64 g/m3. 
Als het buiten bijvoorbeeld 3 °C is, is daar de maximale waterdampconcentratie 
maar 6 g/m3. Als de binnenlucht, waar dus meer vocht in zit, uit een afvoerkanaal 
naar buiten wordt geblazen, zal het teveel aan waterdamp condenseren en zal zich 
een condenspluim vormen. 
 
 
 
 
1) Voor het maken van berekeningen aan luchtvochtigheid mag men in feite alleen maar met waterdamp-

concentraties werken als de temperatuur van de lucht gelijk blijft. Als de lucht warmer wordt, zet ze uit, 
zoals alle stoffen. De hoeveelheid waterdamp die eerst in één m3 lucht zat, zit dan in iets meer dan een m3 
lucht, ofwel ... de concentratie daalt. Bij temperatuurdaling stijgt de concentratie. De fout die men maakt 
bij het rekenen met concentraties is bij het relatief beperkte temperatuurtraject waar het hier om gaat (-10 
tot 20 °C) ook relatief gering. Correcte berekeningen krijgt men als er met de waterdampspanning wordt 
gerekend. In dit rapport gaat het vooral om het aanreiken van een begrijpelijk verhaal en niet om de 
laatste puntjes op de i, dus is gekozen voor het werken met waterdampconcentratie. 
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Een ander begrip is de hiervoor al even genoemde “dauwpuntstemperatuur”  
van de lucht. Als we dezelfde situatie in het woonhuis van hierboven nemen, dan 
kunnen we eens kijken bij welke temperatuur de aanwezige waterdampconcentratie 
8,64 g/m3 gelijk is aan de maximale waterdampconcentratie. Dat blijkt bij ca. 9 °C 
het geval te zijn. 
Dat betekent dus ook dat de waterdamp zal gaan condenseren op alle vlakken die 
een lagere oppervlaktetemperatuur hebben dan die 9 °C. 
 
Ter informatie hieronder een lijstje met de maximale waterdampconcentratie bij 
verschillende temperaturen. 
 

 
 
 
Op basis van het bovenstaande is duidelijk dat het vochtgehalte van de lucht iets 
heel anders is dan de relatieve vochtigheid. Zo kunnen nu schijnbaar tegenstrijdige 
zaken worden verklaard. ’s Winters is de relatieve vochtigheid buiten altijd heel 
hoog, 80% of meer. Maar bij 0 °C is de waterdampconcentratie buiten daarbij maar  
0,8 . 4,84 = 3,87 g/m3. Eenzelfde waterdampconcentratie bij 20 °C levert binnen 
daarentegen maar een relatieve vochtigheid op van (3,87/17,28).100% = 22%. 
 
Doordat in huis ook vocht wordt geproduceerd, wordt de relatieve vochtigheid in 
huis in werkelijkheid echter nooit zo laag. Een mens produceert bij rustige arbeid, 
dus ook bij gevarieerde activiteiten in huis, ca. 70 g waterdamp per uur.  
Als je per mens 25-30 m3/h ventilatie voorziet, stijgt het vochtgehalte van de 
binnenlucht daardoor met ca. 2,5 g/m3.  
Stel dat daar door planten en andere activiteiten in huis nog eens 1-2 g/m3 bij komt, 
dan resulteert dat in het voorbeeld van hierboven in een waterdampconcentratie in 
de binnenlucht van in totaal ca. 8 g/m3 ofwel een relatieve vochtigheid bij 20 °C  
van (8/17,28).100% = ca. 45 %. 
 
En bij 45% relatieve vochtigheid en een binnentemperatuur van 20 °C 
(dauwpuntstemperatuur lager dan 8 °C) moet de constructie wel heel erg slecht 
geïsoleerd zijn om oppervlaktecondensatie te krijgen. Wordt er echter te weinig 
geventileerd, dan wordt de waterdampconcentratie binnen al gauw ca. 12 g/m3 en 
daarbij is de dauwpuntstemperatuur 14 °C.  
Bij ongeïsoleerde constructies kunnen binnenoppervlaktemperaturen voorkomen 
tussen 10 en 12 °C. Dan is er dus duidelijk wel kans op condensatie. 
 
  

Maximale waterdampconcentratie (g/m3) in lucht

temp. °C cmax in g/m
3 temp. °C cmax in g/m

3 temp. °C cmax in g/m
3

30 30,34 20 17,28 10 8,82

29 28,73 19 16,30 8 8,27

28 27,21 18 15,37 6 7,28

27 25,75 17 14,47 4 6,40

26 24,36 16 13,65 2 5,59

25 23,05 15 12,85 0 4,84

24 21,78 14 12,07 ‐2 4,14

23 20,55 13 10,65 ‐4 3,53

22 19,43 12 10,01 ‐7 3,01

21 18,35 11 9,40 ‐10 2,15
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In onderstaande figuur is aangegeven hoe de ventilatiehoeveelheid uitwerkt op de 
relatieve vochtigheid binnen. Deze figuur is gemaakt voor een gemiddelde 
etmaalwaarde van de temperatuur in de koudere maanden van 2-3 °C. Het blijkt dat 
voor een woning als geheel een ventilatievoud in de orde van n = 0,5 1/h voldoende 
is om de relatieve vochtigheid binnen voldoende laag te houden. Dit ventilatievoud 
komt overigens ook overeen met de hoeveelheid die nodig is om voldoende verse 
lucht voor de bewoners toe te voeren. Als de ventilatie minder wordt stijgt de 
relatieve vochtigheid binnen al snel tot ontoelaatbaar hoge waarden.  
In de figuur staat ook een lijn voor een schoollokaal. Omdat daar veel meer mensen 
aanwezig zijn en er dus een veel grotere vochtproductie is dan in de woning, is ook 
een hoger ventilatievoud nodig, en wel n = 4 1/h. 
 

 
 
 
Aan het slot van hoofdstuk 6 (Koudebruggen) wordt een voorbeeld van de invloed 
van ventilatie op de mogelijkheid van condensatie en/of schimmelvorming op een 
koudebrug gegeven. 
 
Op eenzelfde manier als hiervoor aangegeven voor de waterdamp kan ook de relatie 
worden weergegeven tussen de CO2-concentratie in de lucht en het benodigde 
ventilatievoud van de ruimte bij een gegeven productie van CO2 (afgegeven door de 
aanwezige mensen). Dat verband wordt gebruikt bij het regelen van de ventilatie 
naar behoefte via CO2-meting.  
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6. Koudebruggen 
 
Een koudebrug is een plaats in een constructie waar de isolatiewaarde erg laag is 
vergeleken met de rest van de constructie. 

                   
 

De muur, een spouwmuur bijvoorbeeld is onderbroken door een betonkolom. 
Daardoor is in de hier getekende wintersituatie, de warmtestroom naar buiten op 
die plaats groter dan in de ongestoorde muur. Door de geringe isolatie ter plaatse 
van de betonkolom wordt ook de temperatuur aan het binnenoppervlak erg laag. 
Daardoor ontstaat er ook toestroom van warmte vanuit het binnenspouwblad van de 
muur naar de betonkolom toe. De koudebrug heeft als het ware een aanzuigende 
werking voor warmte. Hoe het precies uitpakt wat betreft isolatiewaarde en 
oppervlaktetemperaturen kan worden berekend met een computermodel. 
De extra warmtedoorgang door de muur ter plaatse van de (hier lijnvormige) 
koudebrug wordt uitgedrukt met de -waarde. Deze geeft aan hoeveel warmte er 
extra verdwijnt per m1 koudebrug ten opzichte van de situatie bij de ongestoorde 
muur. De eenheid van  is W/m.K. 
De invloed op de oppervlaktetemperatuur wordt gegeven met de f-factor. 
f = (Tio - Te) / (Ti - Te) ofwel de verhouding tussen het temperatuurverschil tussen 
het binnenoppervlak van de muur Tio, de buitentemperatuur Te en het verschil 
tussen binnentemperatuur Ti en buitentemperatuur Te. Voor een woning moet de  
f-factor minimaal 0,6 zijn om ervoor te zorgen dat de binnenoppervlaktetemperatuur 
van de muur voldoende hoog blijft om geen condensatie te krijgen. 
Dat betekent bij Ti = 18 °C en Te = 0 °C dat voor de temperatuur aan het binnen-
oppervlak geldt: Tio >= 10,8 C. Bij Ti = 20 °C en Te = 0 °C geldt: Tio >= 12,0 °C. 
Bij deze temperaturen zal bij een normale relatieve vochtigheid binnen geen 
condensatie op de muur/koudebrug plaatsvinden. 
 
Hierna wordt het voorbeeld gegeven van een spouwmuur waar een verdiepingvloer 
doorloopt tot aan de buitenzijde. 
Er worden drie situaties berekend: 

- Ongeisoleerde spouwmuur 
- Muur met na-isolatie 
- Muur met extra isolatie ter plaatse van de vloer 

 
Zo’n berekening wordt altijd twee keer gemaakt. Eénmaal voor een situatie waarin 
de warmteoverdracht aan de binnenoppervlakte ongestoord is en één maal voor een 
situatie waarin er rekening mee wordt gehouden dat er een kast voor de muur 
staat, waardoor er minder warmtetoevoer naar het binnenoppervlak is. Dit doet  
men door in plaats van met de standaardovergangsweerstand Ri = 0,13 m2.K/W  
te rekenen met Ri = 0,25 m2.K/W of Ri = 0,50 m2.K/W. 
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De eerste berekening dient voor het bepalen van de U- en-waarden, de tweede 
voor het bepalen van de laagst optredende temperaturen aan het oppervlak, om 
daarmee de kans op condensatie en eventuele schimmelvorming te kunnen 
beoordelen. 
 
 
Ongeïsoleerde spouwmuur met isothermen (Te = 0 °C; Ti = 18 °C) 
 

 
 
 
Ongeïsoleerde spouwmuur met betonnen vloerrand (Te = 0 °C; Ti = 18 °C) 
 

 
 
       
Het is heel interessant te zien dat in deze situatie door de koudebrugwerking 
(Wärmebrücke in het Duits) de temperatuur in het hoekpunt op de vloer hoger is 
dan op de wand hogerop (achter een kast: Ri = 0,50 m2.K/W). 
  

De temperatuur aan het binnenoppervlak van de 
muur is in deze situatie Tio = 13,75 °C. 
Bij een overgangsweerstand Ri = 0,13 m2.K/W. 
 
Voor de warmteweerstand en warmtedoorgangs- 
coëfficiënt worden gevonden: 
 
Rc = 0,39 m2.K/W   en  U = 1,78 W/m2.K 

Tio = ca.   8,75 °C (wand) 
Tio = ca. 10,25 °C (koudebrug) 
 
f    = 0,49 respectievelijk 0,57 

Ri = 0,50 m2.K/W 

Ri = 0,25  m2.K/W 
U = 1,78 W/m2.K
  = 0,12 W/m.K 
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Na-geïsoleerde spouwmuur met betonnen vloerrand (Te = 0 °C; Ti = 18 °C)     
  
 

 
 
 
 
 
Na-geïsoleerde muur/vloerrand met extra isolatie (Te = 0 °C; Ti = 18 °C) 
  

 

Tio = ca. 13,15 °C (wand) 
Tio = ca. 12,00 °C (koudebrug) 
 
f    = 0,73 respectievelijk 0,67 

U  = 0,67 W/m2.K
  = 0,46 W/m.K 

Tio = ca. 13,15 °C (wand) 
Tio = ca. 13,50 °C (koudebrug) 
 
f    = 0,73 respectievelijk 0,75 

U  = 0,67 W/m2.K
  = 0,18 W/m.K 
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Uit deze figuren kunnen een aantal conclusies worden getrokken. 
Zie de tabel hieronder met de verschillende uitkomsten van de berekeningen. 
 
 

 
 
 
Opvallend is dat de temperatuur ter plaatse van de koudebrug in de ongeïsoleerde 
situatie hoger is dan die van het muuroppervlak daarboven; althans, bij de in deze 
berekening gehanteerde overgangscoëfficiënt Ri = 0,50 m2.K/W. 
Duidelijk is ook dat de oppervlaktetemperatuur op de plaats van de koudebrug stijgt 
bij het isoleren van de spouwmuur. 
In alle gevallen (bij deze koudebrug) ligt de f-factor in de ongeïsoleerde situatie 
maar net onder, en bij toepassing van isolatie ruim boven de grenswaarde van 0,6. 
 
In dit rapport wordt met deze berekeningsvoorbeelden volstaan. Voor alle denkbare 
gevallen, ook die van een spouw met veel valspecie onderin, geldt echter dat de 
temperatuur op de koudste plek (de f-factor) nooit lager zal worden, maar in het 
algemeen juist hoger. Koudebruggen verergeren niet door isoleren van de spouw. 
Dat soms toch na aanbrengen van spouwmuurisolatie condensatie optreedt op 
koudebruggen of andere plaatsen met een lage temperatuur aan het 
binnenoppervlak komt dus niet door het na-isoleren op zich. 
Soms worden tegelijkertijd ook naden en kieren gedicht of gaan bewoners veel 
minder (te weinig) ventileren (zie ook hoofdstuk 4 en 5) waardoor de relatieve 
vochtigheid in huis stijgt. In het hierna te geven “voorbeeld invloed ventilatie op 
condensatie op koudebrug” wordt dit nader uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
  

Constructie      Warmteverlies  Temperatuur muur   Temp. Koudebrug

U   T f T f

W/m
2
.K W/m

1
.K °C ‐ °C ‐

ongeisoleerde muur 1,78 ‐
1

13,75 0,76

na‐geisoleerde muur 0,67 ‐
1

16,75 0,93

ongeisoleerde muur met vloerrand 1,78 0,12
2

8,75 0,49
2

10,25 0,57

na‐geisoleerde muur met vloerrand 0,67 0,46
2

13,15 0,73
2

12,00 0,67

muur met vloerrand en extra isolatie 0,67 0,18
2

13,15 0,73
2

13,50 0,75

1
 Ri = 0,13 m

2
.K/W

2
 Ri = 0,25 resp. 0,50 m

2
.K/W
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Voorbeeld invloed ventilatie op condensatie op een koudebrug  
 
Zie hieronder een tekening van een koudebrug in de situatie zonder isolatie in de 
spouw en met isolatie. Hiervoor is aan de hand van berekeningen toegelicht dat de 
oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de koudebrug na isoleren van een 
muur altijd hoger wordt, misschien weinig, maar nooit lager.  
Door andere oorzaken kan er echter soms toch condensatie of schimmelgroei op een 
koudebrug plaatsvinden. 
Dit voorbeeld grijpt ook terug op de in hoofdstuk 5 behandelde zaken over ventilatie 
en vochtigheid.

 

 

 

Wat er gebeurt als de spouw wordt geïsoleerd is dat met name het binnenspouw-
blad warmer wordt. Daardoor ontstaat er ook meer warmtetransport vanuit het 
binnenspouwblad naar koudebrug toe. De temperatuur aan het binnenoppervlak  
van de koudebrug zal daardoor stijgen. Ook zal daardoor meer warmte door de 
koudebrug naar buiten gaan. Maar de kans op condensatie op de koudebrug neemt 
dus af. Ervan uitgaande dat de relatieve vochtigheid binnen gelijk blijft. 
De f-factor waaraan in het Bouwbesluit eisen worden gesteld om de kans op 
condensatie te berekenen, neemt toe. 
 
Er is één effect waardoor onbedoeld de relatieve vochtigheid in huis bij overige 
gelijk blijvende gebruiksomstandigheden, wel iets kan stijgen. Met name is dit aan 
de orde als er grote vlakken worden geïsoleerd. Als een grote oppervlakte aan 
buitenmuur (kopgevel bij een rij woningen) die grenst aan de woonkamer wordt 
geïsoleerd of als een groot enkelglasvlak (of ouder dubbelglas) wordt vervangen 
door HR++-glas, stijgt de stralingstemperatuur in de woonkamer zoveel dat de 
luchttemperatuur minder hoog hoeft te zijn voor hetzelfde behaaglijkheidsgevoel. 
Dit leidt ertoe dat de gebruikers de thermostaat vanzelf wat lager gaan instellen. 
Bij verlagen van de luchttemperatuur stijgt bij overig gelijk blijvende omstandig-
heden vanzelf de relatieve vochtigheid. 
Voorbeeld: oude situatie Ti = 22 °C en  = 40%.  
De maximale waterdampconcentratie bij 22 °C is cmax = 19,43 g/m3.  
Voor de absolute vochtigheid van de lucht uitgedrukt in de concentratie wordt dan 
gevonden cw = 0,40.13,49 = 7,8 g/m3. 
Het absoluut vochtgehalte kan ook worden uitgedrukt in de waterdampspanning. 
Bij 22 °C is de maximale waterdampspanning in de lucht pmax = 2645 Pa. 
Voor de werkelijke dampspanning wordt dan gevonden pw = 0,4.2645 =1058 Pa. 
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Stel dat na het treffen van de isolatiemaatregelen de kamerthermostaat de 
luchttemperatuur op 20 °C wordt ingesteld. Dan daalt ook de maximaal mogelijke 
dampspanning in de lucht (verzadigde dampspanning) naar pmax = 2340 Pa. 
De werkelijke dampspanning blijft gelijk, want uitgangspunt is dat de gebruiker niet 
meer vocht gaat produceren of anders ventileren. Dus blijft pw = 1058 Pa. 
Maar de relatieve vochtigheid neemt nu toe: 
 
 = (pw/pmax).100% = (1058/2340).100% = 45,2 %. 
 
De “dauwpuntstemperatuur” van de lucht (de temperatuur waarbij de in de lucht 
aanwezige waterdamp gaat condenseren, bijvoorbeeld op een koud glasvlak of 
koude muur) blijft Td = 7,8 °C. 
Dat betekent dat er (bij Te = 0 °C en Ti = 20 °C) pas kans op condensatie is bij 
constructies met een f-factor lager dan f = (7,8-0)/20-0) = 0,39. 
Bij de voorbeelden van koudebruggen zoals die zijn gegeven in hoofdstuk 6, zit de  
f-factor voor de oppervlakte van de koudebruggen na isoleren steeds ruim boven de 
door het Bouwbesluit gevraagde waarde van f = 0,6. 
 
Bij voldoende ventileren, zie hiervoor zal de relatieve vochtigheid in woningen bij 
buitentemperaturen onder 0 °C in beginsel nooit boven  = 45% komen.  
Als er na het treffen van de isolatiemaatregelen toch condensatie of schimmelgroei 
optreedt heeft dit niets met de isolatiemaatregelen op zich te maken. Er zijn dan 
andere zaken aan de hand. Door de grotere energiebewustheid of dergelijke wordt 
er te weinig geventileerd. Een andere mogelijkheid is dat bij de isolatiemaatregelen 
ook het dichten van naden en kieren is meegenomen, zonder dat er gelet is of er 
wel adequate ventilatievoorzieningen aanwezig zijn.  
Soms ook worden ventilatievoorzieningen “per ongeluk” verwijderd. Een 
klepraampje of rooster boven een groot raam wordt weggehaald omdat één grote 
ruit “mooier is”. 
Ook zijn ventilatievoorzieningen niet altijd goed bruikbaar. Een klepraampje dat 
alleen in de standen ”open” of “dicht” geplaats kan worden is geen 
ventilatievoorziening. Iedere ventilatievoorziening moet met meerdere standen of 
“traploos regelbaar” zijn. Anders wordt het dicht gezet zodra het harder gaat waaien 
en er tocht ontstaat. Daarna blijft het dicht en gaat het (misschien) weer open als 
het binnen al te vochtig begint te worden.  
Vaak blijven dit soort ventilatievoorzieningen dan gewoon (te) lange tijd gewoon 
gesloten. Daarom worden steeds meer vraaggestuurde mechanische ventilatie-
systemen toegepast, waarbij de bewoner minder zelf hoeft te regelen en een goede 
luchtkwaliteit en laag energiegebruik worden gerealiseerd. 
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7. Terugverdientijd en financiële haalbaarheid. 
 
Bij isoleren geldt in zeer sterke mate “de eerste klap is een daalder waard”. 
Zie daarvoor onderstaande figuur. Hierin zijn de energiekosten over de te 
beschouwen periode contant gemaakt op het jaar waarin de investering is gedaan. 
 
 

 
 
Als men een constructie gaat isoleren zullen de kosten daarvan in het algemeen 
lineair oplopen met de isolatiedikte. Tot aan het moment dat er ook aanpassingen 
aan de constructie nodig zijn c.q. een andere constructie moet worden gekozen om 
nog dikker te kunnen isoleren; dan ontstaat een discontinuïteit. 
Op een gegeven moment kan het ook zijn dat de totale kosten hoger worden dan de 
te bereiken besparing. Er is een optimum in de isolatiedikte. 
 
Als een constructie tot aan dit punt geïsoleerd wordt, wordt niettemin in feite geld 
(of energie) weg gegooid. De eerste centimeters isolatie leveren namelijk veel meer 
op dan de laatste. Bij isoleren tot aan de optimale dikte (voor de voorziening als 
geheel) geldt dat de laatste centimeters meer kosten dan ze opleveren. 
De onderstaande tabel illustreert dit. 
 
Overigens geldt eenzelfde verhaal niet alleen voor de kosten in euro’s, maar het 
geldt ook in veel gevallen voor de “embodied energy” (de energie c.q. grondstof, 
nodig om het product te maken).  
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Voor een project moet men een dergelijke berekening natuurlijk maken met de 
juiste cijfers (hoeveelheden, materiaalconstanten, enz.) die gelden voor dat 
betreffende project. Niettemin laat de tabel heel duidelijk zien dat de laatste cm  
van de eerste 5 cm isolatie ca. 24 m3/m2 besparing op aardgas oplevert en de 
laatste cm die de 30 cm vol maakt nog net geen 1 m3/m2. 
 
Wat redelijk is aan isolatiedikte hangt dus af van de prijs van de isolatie en de 
maatregelen die verder aan de constructie moeten worden getroffen én van de 
beschouwingsperiode. Als men de maatregel als een bedrijfsmatige investering ziet 
is een beschouwingsperiode van 7 jaar al erg lang. Als men uit is op zorgvuldig 
omgaan met de eindige voorraad brandstoffen en verontreiniging van het milieu is 
40 jaar (of meer) alleszins verdedigbaar, hoewel er, economisch gezien, dan wel 
geld bij moet. 
  

Extra Rc* U       Gasbesp. in 40 jaar** 

isolatiedikte per stap totaal

[mm] [m2.K/W] [W/m2.K] [m3/m2] [m3/m2]

0 0,39 1,78 ‐ ‐

10 0,72 1,12 199 199

20 1,06 0,81 91 290

30 1,39 0,64 52 343

40 1,72 0,53 34 376

50 2,06 0,45 24 400

60 2,39 0,39 18 418

70 2,72 0,35 13 431

80 3,06 0,31 11 442

90 3,39 0,28 9 451

100 3,72 0,26 7 458

110 4,06 0,24 6 464

120 4,39 0,22 5 469

130 4,72 0,20 4 474

140 5,06 0,19 4 477

150 5,39 0,18 3 481

160 5,72 0,17 3 484

180 6,39 0,15 5 489

200 7,06 0,14 4 493

225 7,89 0,12 4 498

250 8,72 0,11 3 501

275 9,56 0,10 3 504

300 10,39 0,09 2 506

*    Uitgangspunten: Rc = 0,39 m
2.K/W

      (gelijk aan de waarde van een ongeïsoleerde spouwmuur)

      Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie  = 0,03 W/m.K

** Gasbesparing globaal bepaald op 7,5.U per m2, per jaar
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Spouwmuur na-isolatie als eerste stap 
Voortbordurend op het voorgaande is het de moeite waard te kijken hoe een en 
ander uitpakt wat betreft energiebesparing en economische haalbaarheid als een 
bestaande spouwmuur wordt gevuld én tegelijkertijd, of later, verder wordt 
geïsoleerd (buitenisolatie of dergelijke). 
 

 
 
 
Omdat het hier om een globale vergelijking gaat wordt er voor het gemak van 
uitgegaan dat de rente op het geïnvesteerde kapitaal en de stijging van de energie-
prijzen, de geldontwaarding en andere factoren zodanig zijn dat toekomstige 
besparingen op gas mogen worden berekend met de prijs van het startjaar en direct 
kunnen worden afgezet tegen de investering in het startjaar. Voor de huidige prijs 
wordt € 0,65 incl. BTW en belastingen aangehouden. 
 
Als een besparingsperiode van 40 jaar wordt bekeken, mag het na-isoleren van een 
spouwmuur dus ca. 335.0,65 = € 218 per m2 kosten. De kosten zijn natuurlijk veel 
minder. Spouwmuur na-isolatie is “terug verdiend” in ca. 4 jaar. 
  

Extra Rc* U         Gasbesp. in 40 jaar##

isolatiedikte per stap totaal

[mm] [m2.K/W] [W/m2.K] [m3/m2] [m3/m2]

0 0,39 1,78 ‐ ‐

50** 1,33 0,67 335 335

Verder met buitenisolatie#

50 3,20 0,30 111 446

60 3,57 0,27 9 455

70 3,94 0,24 7 462

80 4,31 0,22 6 468

90 4,68 0,21 5 473

100 5,05 0,19 4 477

110 5,42 0,18 4 481

120 5,79 0,17 3 485

140 6,53 0,15 6 490

160 7,27 0,13 4 495

180 8,01 0,12 4 498

200 8,75 0,11 3 501

225 9,68 0,10 3 504

250 10,61 0,09 3 507

*    Uitgangspunten: Rc = 0,39 m
2.K/W

      (gelijk aan de waarde van een ongeïsoleerde spouwmuur)

** Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie  = 0,045 W/m.K

     De berekende isolatiewaarde vervangt die van de luchtspouw

     N.B. een  = 0,045 W/m.K is aan de hoge/veilige kant
#    Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie  = 0,027 W/m.K
##  Gasbesparing globaal bepaald op 7,5.U per m2, per jaar
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Verder valt te zien dat de combinatie spouwmuur na-isolatie én buitengevel-isolatie 
van bijvoorbeeld 120 mm dikte, in totaal ca. 485.0,65 = € 315 per m2 mag kosten. 
Als ... er een besparingsperiode van 40 jaar wordt gehanteerd.  
Bij een besparingsperiode van 7 jaar wordt het ca. € 55. De kosten zijn echter 
duidelijk hoger. 
 
Dit soort berekeningen moeten per project uiteraard met de daarvoor geldende 
gegevens worden uitgevoerd. 
 
 
Buitenspouwblad verwijderen en buitengevelisolatie aanbrengen 
Een heel goede mogelijkheid is ook om in één keer buitengevelisolatie aan te 
brengen op het binnenspouwblad, als het buitenspouwblad geen dragende functie 
heeft en het verantwoord is om dit te verwijderen. Dit scheelt bij dezelfde totale 
isolatiewaarde ca. 125 mm in de uiteindelijke muurbreedte (de dikte van het 
buitenspouwblad én het verschil in isolatiewaarde tussen na-isolatie en 
buitengevelisolatie. Een gevulde spouw van 50 mm staat ongeveer gelijk aan 30 mm 
dikte bij buitengevelisolatie. Voor de te bereiken energiebesparing, zie onderstaande 
tabel. 
 
 

 
  

Extra Rc* U         Gasbesp. in 40 jaar##

isolatiedikte per stap totaal

[mm] [m2.K/W] [W/m2.K] [m3/m2] [m3/m2]

0 0,39 1,78 ‐ ‐

Buitenspouwblad verwijderen en buitenisolatie aanbrengen

50# 1,98 0,46 395 395

60 2,35 0,40 20 416

70 2,72 0,35 15 431

80 3,09 0,31 12 443

90 3,46 0,28 9 452

100 3,83 0,25 8 460

110 4,20 0,23 6 466

120 4,57 0,21 5 472

140 5,32 0,18 9 480

160 6,06 0,16 7 487

180 6,80 0,14 5 492

200 7,54 0,13 4 496

225 8,46 0,12 4 500

250 9,39 0,10 3 503

275 10,32 0,10 3 506

300 11,24 0,09 2 509

*    Uitgangspunt: Rc = 0,39 m
2.K/W

      (gelijk aan de waarde van een ongeïsoleerde spouwmuur)
#    Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatie  = 0,027 W/m.K
##  Gasbesparing globaal bepaald op 7,5.U per m2, per jaar
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Dilemma spouwmuur na-isolatie in afwachting van buitengevelisolatie 
Uit het voorgaande wordt al duidelijk dat als het nog minimaal 4 jaar duurt voordat 
tot buitengevelisolatie of grootscheepse energierenovatie wordt overgegaan het (uit 
milieu optiek) de moeite loont om de spouwmuur al te isoleren, ook al wordt later 
het buitenspouwblad én de isolatie verwijderd. Er is dan 4 jaar lang energie 
bespaard in een wat geld betreft budget neutrale situatie. Duurt het langer dan 4 
jaar voordat de verdergaande maatregelen getroffen worden, dan levert de eerdere 
spouwmuur na-isolatie naast energiebesparing sowieso geld op. 
 
In geval de bestaande spouwmuur, inclusief inmiddels na-geïsoleerde spouw  
wordt gehandhaafd, is het economisch rendement van de later aan te brengen 
buitengevelisolatie, beschouwd als een aparte stap, uiteraard lager. 
Als het buitenspouwblad niet wordt verwijderd voor het aanbrengen van 
buitenisolatie en de oorspronkelijke spouw dus wordt gehandhaafd blijft het sowieso 
zinnig de spouw ook te isoleren. Nodig wat betreft het voorkomen c.q. voldoende 
beperken van inwendige condensatie is dit overigens niet; wel is het nodig, of op 
zijn minst nuttig, om ongewenste luchtstromingen door de spouw te voorkomen. 
Als bijvoorbeeld de aansluitingen bij het dak niet echt goed zijn uitgevoerd, kan er 
vochtige lucht uit de spouw in het dak komen en daar tot vochtproblemen leiden. 
Erger nog is het als er koude lucht van buiten in de spouw kan komen, want die 
komt dan terecht aan de warme kant van de buitengevelisolatie en doet daarmee 
het effect van de isolatie op zijn minst voor een deel te niet. 
Tenslotte levert de spouwisolatie ook extra warmteweerstand en daarmee meer 
energiebesparing op. Dit is sowieso mooi meegenomen, maar zeker interessant  
in gevallen waarbij om technische redenen (detaillering) de dikte van de 
buitenisolatielaag beperkt moet blijven. 
 
In alle gevallen is het wat betreft energiebesparing zinvol de spouw te isoleren. 
Behalve als zeker is dat binnen 4 jaar het buitenspouwblad verwijderd wordt om 
buitengevelisolatie aan te brengen. 
Om economische bezwaren te ondervangen zouden bij de financiering beide stappen 
(spouwisolatie en eventueel later aan te brengen buitengevelisolatie) tezamen 
moeten worden beoordeeld. 
 
 



Bouwfysische aspecten rond het na-isoleren van spouwmuren – 150925 
 26/35

 

8. Inwendige condensatie in buitenwanden  
 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de angst van veel mensen voor  
“het dauwpunt”. De dauwpuntstemperatuur is de temperatuur waarbij de in de lucht 
aanwezige waterdamp gaat condenseren, zie ook hoofdstuk 5. Dat kan gebeuren op 
oppervlakken (zoals enkelglas, een koudebrug, enz.) als de oppervlaktetemperatuur 
daar lager is dan de dauwpuntstemperatuur. Maar dit kan ook gebeuren binnen in 
een constructie, dan spreekt men van inwendige condensatie. 
 
In een gewone, nog niet geïsoleerde spouwmuur ontstaat geen inwendige 
condensatie. Als er al condensatie ontstaat is dat op de binnenzijde van de muur. 
Maar dat gebeurt alleen in zeer extreme gevallen bij een niet geïsoleerde muur en 
bij een veel te hoge relatieve vochtigheid binnen.  
Wel kan er inwendige condensatie ontstaan als de gevel aan de buitenzijde 
dampremmend is afgewerkt (geglazuurde steen, dampdichte verf, enz.). 
 
Of er in een constructie inwendige condensatie plaats vindt hangt af van waar de 
isolatielaag in de constructie zit en wat voor de verschillende lagen de weerstand 
tegen waterdamptransport is. 
In huis is de waterdampconcentratie (en daarmee de waterdampspanning1)) in het 
algemeen hoger dan buiten. Dat komt door het verblijf van mensen die waterdamp 
afgeven en doordat er allerlei activiteiten plaatsvinden waarbij waterdamp wordt 
geproduceerd. 
Door het verschil in waterdampconcentratie tussen binnen en buiten vindt er 
waterdampdiffusie, stroming door de poriën van de materialen in de constructie 
plaats, door de gebouwschil (gevels, dak, vloer) van binnen naar buiten. Afhankelijk 
van de waterdampdiffusieweerstand van de verschillende lagen in de constructie 
ontstaat er een bepaald verloop van de waterdampspanning over de verschillende 
lagen van de constructie. 
Door het verschil in warmteweerstand van de verschillende lagen van de constructie 
ontstaat er ook een bepaald temperatuurverloop over de verschillende lagen.  
Bij de temperatuur op de verschillende plaatsen in de constructie hoort ook een bij 
die temperatuur behorende maximaal mogelijke waterdampspanning (zie ook 
hoofdstuk 5). 
Als op een bepaalde plaats in de constructie de uit het verloop van de dampdiffusie-
weerstanden berekende waterdampspanning hoger is dan de op basis van het 
temperatuurverloop bepaalde maximale waterdampspanning ontstaat op die plaats 
in de constructie “inwendige condensatie”. 
Het is ook goed mogelijk om constructies te maken waarin geen inwendige 
condensatie plaatsvindt. Dat vereist een juiste plaats van de isolatielaag en een 
eventuele “dampremmende laag”. 
Op de bladzijden hierna wordt dit voor een aantal specifiek verschillende situaties 
verder besproken. 
 
 
1) De totale luchtdruk (barometerdruk) wordt veroorzaakt door de deeldrukken van de verschillende gassen  
    in de lucht: Stikstof (N2), Zuurstof (O2), Kooldioxide (CO2) en ... waterdamp (H2O). Er zitten nog wat    
    andere gassen in, maar in zeer kleine concentraties, dus die verwaarlozen we hier. De totale luchtdruk   
    (barometerdruk) is ca. 100.000 Pa (pascal), of zoals gebruikt bij het weerbericht 1000 hPa (hectopascal). 
    Een klein deel van deze druk 750-1500 Pa komt voor rekening van de waterdamp. Hoe groter de   
    waterdampconcentratie in de lucht, hoe hoger uiteraard ook de waterdampspanning. Zoals in hoofdstuk 5 al  
    werd aangegeven kan het beste met de waterdampspanning worden gerekend. In dit rapport gebruikten we  
    voor berekeningen de waterdampconcentratie omdat dit een wat meer aansprekende eenheid is en omdat de  
    fout die dan wordt gemaakt gering is. In de tekst hierboven wordt nu wel de waterdampspanning gebruikt. 
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In de onderstaande figuur zijn zes verschillende situaties getekend.  
In de tekst na de figuur worden deze achtereenvolgens besproken. 
 
 

 
 
 
1. Een homogene constructie met een redelijke warmteweerstand, bijvoorbeeld 

cellenbeton. De lijn van de maximale waterdampspanning (pmax) volgt die van 
het temperatuurverloop. Dat is hier eenvoudig omdat er maar één laag materiaal 
is. Wel zie je de invloed van de overgangsweerstanden. 
Zowel binnen als buiten ligt de werkelijke waarde van de waterdampspanning 
onder de maximale dampspanning (rvbuiten is bijvoorbeeld 80% en binnen 40%). 
De werkelijke dampspanning ligt overal onder de maximale. Er vindt geen 
inwendige condensatie plaats. 
 

2. Als de constructie aan de buitenzijde sterk dampremmend wordt afgewerkt,  
een vele malen grotere dampweerstand dan die van de constructie (cellenbeton) 
zelf, wordt voor het waterdampspanningsverloop die laag bepalend.  
De waterdampspanning van de binnenlucht loopt in feite vrijwel rechtdoor tot 
aan die laag. Omdat de dampremmende laag vrijwel geen warmteweerstand 
heeft is de temperatuur op het scheidingsvlak van de muur en die laag vrijwel 
gelijk aan die bij situatie 1. Erg laag dus. Daardoor vindt er tegen de binnenzijde 
van die dampremmende laag condensatie plaats.  
 

3. Bij de constructie van situatie 3 is de situatie andersom. De dampremmende laag 
zit aan de binnenzijde. Nu wordt de waterdamp uit de constructie weg gehouden 
en vindt er daardoor géén inwendige condensatie plaats. De juiste plaats van 
een dampremmende laag is aan de warme (vochtige) kant van de constructie  
c.q. de isolatielaag. 
 

4. Nu is er t.o.v. de situatie van variant 1 een extra isolatielaag aangebracht en  
wel aan de binnenkant. Hierbij kun je denken aan een laag mineraalwol die wel 
warmteweerstand toevoegt, maar geen of nauwelijks weerstand tegen water-
dampdiffusie heeft. 
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Vervolg 4 

Het verloop van de theoretisch te berekenen waterdampspanning blijft  
globaal gelijk aan die bij variant 1. Er is geen significante verandering in de 
dampdiffusieweerstand aangebracht. Het temperatuurverloop, en daarmee het 
verloop van de maximale waterdampspanning is echter wel veranderd.  
Aan de binnenzijde van de oorspronkelijk muur is de temperatuur nu veel lager 
en ontstaat daar condensatie omdat de maximale dampspanning daar nu  
erg laag is geworden. 

 
5. Aanbrengen van een dampremmende laag aan de binnenzijde zorgt ervoor dat  

er geen inwendige condensatie meer kan optreden. Maar dat geldt alleen bij 
ongestoorde constructies. Bij de aansluiting van binnenmuren of als er 
bijvoorbeeld houten vloerbalken doorlopen tot in de muur, is er grote kans op 
onderbreking van de dampremmende laag; dit vergt dus extra zorg.  
Erger nog is echter het feit dat de balkkoppen na aanbrengen van de isolatie in 
de nu bij lage buitentemperaturen ook veel koudere muur in een extra vochtig 
milieu terecht komen. Bij binnenisolatie is het daarom in veel gevallen nodig om 
een deskundige te raadplegen.  
Bij isolatie aan de buitenzijde spelen dit soort problemen niet.  
 

6. Variant 6 laat zien dat de beste plaats voor een dampopen isolatielaag aan de 
buitenzijde van de constructie is, mits ... deze niet aan de buitenzijde 
dampremmend wordt afgewerkt1). Er moet daar natuurlijk wel iets gebeuren.  
Je kunt een laag mineraalwol of dergelijk niet zomaar aan het buitenklimaat  
blootstellen. Een regenscherm hiervoor plaatsen, houten delen, vezel-
cementplaten, aluminium platen, natuursteen platen, het kan allemaal, zolang  
er maar een spouw tussen die plaat en de isolatielaag blijft, die in directe 
verbinding staat met de buitenlucht, zodat daar dezelfde condities blijven 
heersen als in de buitenlucht. Dan verandert het vochtgedrag niet wezenlijk  
van het in variant 6 getekende plaatje en is er een ideale constructie verkregen. 
 

De spouwmuur 
En hoe zit het nu bij de spouwmuur. In wezen is de werking daarvan gelijk aan die 
van variant 6. Als regenscherm zit daar nu alleen een buitenspouwblad van 
metselwerk voor. Dat mag ook nog met een luchtspouw tussen isolatie en 
buitenblad, maar dat hoeft niet. Het baksteen buitenspouwblad is namelijk niet erg 
dampremmend en daardoor gaat de waterdamp (voor een deel) gewoon verder naar 
buiten.  
 
 
1) Helaas zijn er constructies die niet zonder zo’n dampremmende laag kunnen. Kantel de constructie een 

kwart slag rechtsom en denk dan aan een plat dak. Daarop liggen één of meer zeer sterk dampremmende 
lagen dakbedekking. Dan is het dus nodig om onder de isolatielaag (aan de warmte zijde) ook een 
dampremmende laag aan te brengen. Die zal misschien niet alle inwendige condensatie voorkomen, maar 
wel voldoende beperken. In de winter zal er wat vocht condenseren, maar ’s zomers verdwijnt dat weer.



Bouwfysische aspecten rond het na-isoleren van spouwmuren – 150925 
 29/35

 

In tijden dat het buitenspouwblad relatief koud is (herfst/winter/vroege voorjaar) 
kan er ook waterdamp tegen de binnenkant van het buitenspouwblad condenseren. 
In de eerste plaats is dat niet veel, zeker niet meer dan er bij regen in het 
buitenspouwblad wordt opgenomen. Condensvocht en regenwater worden als het 
weer droog is aan de buitenzijde afgevoerd door verdamping. 
Vaak wordt gezegd dat de spouw nodig is om het buitenspouwblad droog te 
ventileren. Bij een normale spouwmuurconstructie wordt echter ca. 95% van het 
vocht uit het buitenspouwblad aan de buitenzijde afgevoerd en maar 5% via de 
spouw. Om die reden is dus zeker geen luchtspouw nodig. 
Wel moeten onderaan altijd open stootvoegen aanwezig zijn om eventueel aan de 
binnenzijde van het buitenspouwblad aflopend water af te voeren. Bij normale 
baksteen en goed voegwerk is dat echt weinig of niets. 
 
Bij een metselwerk spouwmuur is een luchtspouw alleen nodig als het buiten-
spouwblad erg waterdoorlatend is: heel poreuze steen, slecht voegwerk, enz. 
Deze spouw hoeft niet eens ventilerend te zijn. Alleen onderaan open stootvoegen, 
maar wel wat meer dan normaal is genoeg. 
Ook bij een dampremmend afgewerkt buitenspouwblad, bijvoorbeeld zoals bij 
geglazuurde steen blijft een luchtspouw nodig. In dit geval moet die wel echt 
geventileerd zijn. Dus zowel boven- als onderaan open stootvoegen bijvoorbeeld. 
 
Dit geeft meteen een paar punten aan waar bij het na-isoleren van spouwen goed 
op moet worden gelet! 
 
Spouwmuur met na-geïsoleerde spouw én buitengevelisolatie; “het dauwpunt” 
Een bijzondere situatie ontstaat als een spouwmuur, al dan niet met 
isolatiemateriaal in de spouw, aan de buitenzijde verder wordt geïsoleerd. 
Als dan een dampspanningsverloop wordt getekend blijkt “het dauwpunt” soms nog 
ergens midden in de constructie te liggen, maar ... is dat erg ... 
 
Daarom hier nog even wat over dat “dauwpunt”. Wat wordt daar nu precies mee 
bedoeld. Het gaat dan over de “dauwpuntstemperatuur van de binnenlucht”. 
Als het binnen bijvoorbeeld 20 °C (cmax = 17,28 g/m3; zie hoofstuk 5) is en 50% 
relatieve vochtigheid dan is de waterdampconcentratie in de binnenlucht  
ci = 8,64 g/m3.  
Dat is gelijk aan de maximaal mogelijke waterdampconcentratie bij ca. 9°C. 
Die 9°C is dus de “dauwpuntstemperatuur van de binnenlucht”. 
 
Als bij een temperatuurverloopberekening van de constructie blijkt dat ergens in die 
constructie de temperatuur lager is dan deze dauwpuntstemperatuur, dan zou er 
vanaf dat punt condensatie kunnen plaatsvinden. Maar ... zoals in de figuren 
hiervoor aangegeven, speelt ook de verhouding van de dampdiffusieweerstanden 
van de verschillende lagen een grote rol in het al dan niet optreden van inwendige 
condensatie. 
 
Daarnaast is inwendige condensatie alleen maar gevaarlijk als het teveel wordt. 
Zodra er enige dampdiffusieweerstand is aan de warme zijde van de constructie valt 
dit vaak erg mee. Bij een constructie waarbij het “bergen” van wat vocht geen 
probleem is (baksteen, cellenbeton, mineraalwol), mag de hoeveelheid condensatie 
best 500-1000 g/m2 per winter zijn. Als er sprake is van vochtgevoelige materialen 
zoals hout, is 100-200 g/m2 een veilige grens. Als er weinig mogelijkheid is tot 
bergen van vocht, bijvoorbeeld zoals tussen kunststofschuimplaten als dakisolatie en 
de daarop liggende dakbedekking, is 50 g/m2 een goede waarde. 
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Bij normale binnenklimaatomstandigheden mag men er op rekenen dat al het vocht 
dat ’s winters condenseert, ’s zomers weer verdwijnt. Het beperken van de condens- 
hoeveelheid kan gerealiseerd worden met een eenvoudige dampremmende laag. 
Ook is vaak een constructielaag (zoals een betondak) zelf al dampremmend genoeg. 
Alleen bij zeer vochtige binnenklimaten (zwembad, museum met bevochtiging), 
moet men op een van jaar tot jaar toenemend vochtgehalte rekenen omdat  
’s zomers niet meer alles verdwijnt. Dan is het dus verstandig om constructies te 
kiezen waarin geen inwendige condensatie plaats vindt. 
 
In de figuren hierna wordt het thermo-hygrisch gedrag van een spouwmuur met 
buitenisolatie nader uitgewerkt. 
 

 
 
Uitgaande van deze constructie wordt hierna getoond hoe het zit met “het 
dauwpunt” en hoe met “inwendige condensatie”. 
 
 

 

 
Temperatuur‐
verloop 
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In figuur op de bladzijde hiervoor is het temperatuurverloop door de constructie 
aangegeven. Duidelijk is dat de grootste temperatuursprongen over de isolatielagen 
plaatsvinden. De dauwpuntstemperatuur van de binnenlucht is 7,7 °C. Duidelijk is 
dat die temperatuur ergens in de buitenste isolatielaag wordt onderschreden.  
Maar ... leidt dit ook tot inwendige condensatie, en zo ja, tot hoeveel. 
 

 
 
Vanuit het temperatuurverloop in de constructie (zie vorige figuur) wordt het 
verloop van de maximaal mogelijke dampspanning op iedere plaats in de constructie 
bepaald (hier de bovenste lijn). 
De werkelijke dampspanning, zowel binnen als buiten ligt onder deze maximale 
dampspanning: binnen is de relatieve vochtigheid 45% en buiten 80%. 
Hoe nu de werkelijke dampspanning in de constructie verloopt hangt af van de 
dampdiffusieweerstand van de verschillende lagen in de constructie. Hier is voor de 
buitenisolatie gekozen voor geëxtrudeerd polystyreenschuim, een materiaal met een 
hoge dampdiffusieweerstand. Voor de waterdampstroom is die constructielaag 
daardoor bepalend. Daar vindt de grootste sprong in dampspanning plaats. 
Als gevolg van een en ander bevindt de werkelijke dampspanning in de constructie 
zich overal ruim onder de maximaal mogelijke. 
Daardoor ontstaat er in deze constructie geen inwendige condensatie. 
 
Voor een nadere uitleg over hoe deze en de volgende berekeningen precies in elkaar 
zitten wordt verwezen naar boeken zoals “Bouwfysica” van ThiemeMeulenhoff. 
 
In beginsel geven de figuren ook voor degenen die de berekeningen niet kennen 
naar verwachting toch een beeld van hoe een en ander werkt.  
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In geval voor de buitenisolatie gekozen wordt voor minerale wol wordt de situatie 
anders. De dampdiffusieweerstand van mineraalwol is zeer gering. Dat is op deze 
plaats in de constructie in feite prima (zie ook figuur 6 op blz. 27), maar hier wordt 
de isolatielaag wel afgewerkt met een laag met enige dampweerstand (kunsthars-
pleister of dergelijke). In die pleisterlaag vinden we nu een relatief grote sprong in 
de dampspanning. In de figuur is te zien dat aan de binnenkant tegen deze 
pleisterlaag condensatie zal plaatsvinden. Maar is dat erg? 
 

 
 

Er vindt inwendige condensatie plaats, maar de hoeveelheid die gedurende een 
winter zal condenseren is dermate gering dat er geen schade zal worden aangericht. 
In de zomerperiode verdampt dit vocht weer.  

Dampspanningverloop met buitenisolatie min. wol
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9. Aandachtspunten in de praktijk 
 
Hier komen een aantal zaken kort aan de orde waarbij/waardoor er in de praktijk 
iets mis kan gaan bij spouwmuur na-isolatie. In beginsel kunnen deze zaken worden 
vermeden als bij de voorinspectie, uit te voeren door het bedrijf dat de isolatie aan 
gaat brengen, zorgvuldig wordt uitgevoerd. De potentiële risico’s zijn goed 
beschreven in de betreffende “URL’s” (Uitvoeringsrichtlijnen) van IKOB-BKB, de 
instantie die de certificering van de bedrijven verzorgt. Het is dus ook zaak 
uitsluitend van gecertificeerde bedrijven gebruik te maken, tenzij je zelf goed weet 
hoe e.e.a. in elkaar zit. 
 
Aspecten waar op moet worden gelet betreffen: 
 

- Kans op overmatige doorslag van water door het buitenblad, zoals bij 
poreuze betonstenen, te lichte baksteen, gebrekkig voegwerk, scheuren, enz. 

- Kans op vorstschade, zoals bij geglazuurde baksteen of een dampremmende 
verflaag op het buitenblad. 

- Kans op scheurvorming door thermische lengteveranderingen, veroorzaakt 
door het temperatuurverschil tussen dag en nacht en met name tussen zomer 
en winter.  
Dit is aan de orde bij erg hoge en bij te lange, niet gedilateerde gevels. 

- Kans op binnenkomen (in de woning) van isolatiemateriaal via een slechte 
afdichting van naden tussen kozijn en metselwerk.  
Dan is vooraf afdichten van deze naden (aan de binnenzijde) van belang.  
Dit voorkomt overigens ook ongewenst lucht- en waterdamptransport en is 
daarom sowieso aan te bevelen. 

 
Ook moet de spouw zelf worden bekeken (met behulp van een endoscoop).  
Dan moet worden gelet op: 
 

- Spouwbreedte: bij echt smalle spouwen (< 30 mm) is de kans op 
vochtdoorslag gewoon iets kritischer, hoewel niet aan de orde als alle andere 
eigenschappen in orde zijn. Daarnaast levert het isoleren van zo’n smalle 
spouw natuurlijk maar een beperkte energiebesparing op. 

- Verontreinigingen in de spouw (speciebaarden, valspecie op de spouwankers, 
puin en andere zaken onderin de spouw, enz.). 

- Constructieve verstoringen van de spouw zoals doorgemetselde stenen, 
doorstekende balkkoppen, enz. 

- De kwaliteit van de spouwankers. Met name bij hoge muren (kopgevel 
flatgebouwen). Als deze al tekenen van roest vertonen zal het proces na het 
aanbrengen van de isolatie mogelijk versneld worden. 
 

Dit soort gebreken kan in het algemeen worden opgelost. Verontreinigingen kunnen 
worden verwijderd door plaatselijk een steen te verwijderen en de spouw schoon te 
maken, als het tenminste niet al te gek is. Ook kunnen eventueel extra (nieuwe) 
spouwankers worden aangebracht. De eigenschappen van eventuele verf op het 
buitenspouwblad kunnen worden beoordeeld. 
Ventilatie van kruipruimte en eventueel een spouw in het dak behoeven extra 
aandacht. Deze spouwen mogen niet in verbinding met de muurspouw staan om 
onder andere vochtproblemen in het dak te voorkomen.. 
En tenslotte, mogelijk één van de belangrijkste zaken: “koudebruggen”. Als er zeer 
ernstige koudebruggen aanwezig zijn moet onderzocht worden of deze mogelijk te 
verhelpen zijn, zie hoofdstuk 6 in dit rapport. 
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10. Onderzoek, literatuur, bronnen algemeen. 
 
Het is verbazingwekkend, maar er is relatief weinig (wetenschappelijk) onderzoek 
aan spouwmuur na-isolatie gedaan. Na de eerste oliecrisis (1973) kwam het na-
isoleren snel op gang en werd er o.a. door TNO onderzoek gedaan in opdracht van 
het Directoraat generaal van de Volkshuisvesting (Ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, VROM). Voorlichting over na-isolatie werd gegeven door de 
Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (SVEN). Dat betrof met name 
woningbouw. Ook bij de Rijksgebouwendienst werd een groot na-isolatieprogramma 
ontwikkeld: Stuurgroep Energiebesparing Rijksoverheid, SERO. Later werd dit 
omgevormd naar het Energie-Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting (EER). 
Door de Rijksgebouwendienst werd structureel nacontrole verricht op de 
uitgevoerde projecten, onder andere via thermografie. 
Halverwege de jaren ’80 zakte de aandacht voor na-isolatie weg en vond ook in het 
geheel geen onderzoek meer plaats. Sinds 2005 of daaromtrent staat het echter 
weer volop in de belangstelling. Uitstekend onderzoek, voortbordurend op het 
onderzoek van begin jaren ’80 in Nederland is de laatste jaren uitgevoerd in België 
aan de Universiteit van Gent. Dit heeft geleid tot een publicatie van het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Technische 
Voorlichting (TV 246) van juni 2012. 
 
 
Overzicht rapporten en publicaties 
 
ing. J.C. van Es, Bouwcentrum, rapport 4813, december 1975, Brandstofbesparing 
als gevolg van het verbeteren van de thermische isolatie van bestaande 
eengezinswoningen 
 
ing. B.H. Vos, Stichting Voorlichting Energiebesparing, Apeldoorn, 1975? Fabels in 
isolatieland, wat is waar … of niet waar 
  
DGVH/VROM, juli 1981, Spouwmuurvullingen in praktijkomstandigheden  
DGVH/VROM, november 1985, Praktijkonderzoek achteraf gevulde spouwmuren  
 
 
Afstudeerwerken Universiteit van Gent 
 
J. Meeusen, Na-isolatie van spouwmuren, Promotor: prof. dr. ir.-arch. A. Janssens,  
Ugent, 4 juni 2006 
 
T. Fiers (UGent, burgerlijk ingenieur-architect), Energiebesparing door na-isolatie van 
bestaande spouwmuren in de woningbouw, 2007-2008, promotor prof. A. Janssens. 
 
S. Vonck (UGent, burgerlijk ingenieur bouwkunde), Analyse van kwaliteit en geschiktheid van 
materialen voor na-isolatie van bestaande spouwmuren, 2007-2008, promotor prof. A. 
Janssens. 
 
J. Rummens (UGent, Master bedrijfseconomie), De energetische renovatie van het 
woningpark: economische analyse, 2008-2009, promotor prof. T. Verbeke. 
 
P. Rammelaere (UGent, Master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde), 
Energierenovatie in de woningbouw: naar een correcte voorspelling van energiebesparing, 
2009-2010, promotor prof. A. Janssens. 
 



Bouwfysische aspecten rond het na-isoleren van spouwmuren – 150925 
 35/35

 

Prof. A. Janssens, Universiteit Gent, projectleider, Na-Isolatie van Bestaande Spouwmuren: 
analyse van kwaliteit en geschiktheid van materialen en uitvoeringstechnieken. 
Samenvattend eindrapport IWT TETRA-project 70127   
 
Technische Voorlichting WTCB, TV 246, juni 2012 
Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw 
 
 
IKOB-BKB, 12 april 2010. Wijzigingsblad BRL 2110 d.d. 25-10-2012 
en bijbehorende Uitvoeringsrichtlijnen URL 28-101 t/m 105 voor de verschillende materialen. 
Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest en het KOMO procescertificaat  
voor het thermisch isoleren van bestaande spouwmuren met in situ materialen  
BRL 2110, Techniekgebied A7, Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-09-01 
Zie www.ikobbkb.nl  
 
 
Voor verdere, meer uitgebreide literatuurverwijzingen wordt verwezen naar de 
afstudeerrapporten van met name Jeroen Meeusen en Sven Vonck en naar het  
WTCB rapport TV 246  
 
 
 
Een overzicht van de basiskennis t.a.v. bouwfysica is te vinden in het boek 
Bouwfysica (ISBN 978 90 06 95126 4), uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff. 
 
Aanvullend daarop is op de web site www.Klimapedia.nl van de  
Stichting Kennisbank Bouwfysica veel achtergrond informatie te vinden. 
 


