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Aanleiding en communicatieproces

“Het onderzoek richt zich op na-isolatie van woonhuismonumenten; het aanbrengen van 
isolatiematerialen aan daken en aan de binnenzijde van de gevels.”

“Daarover is veel discussie gaande. Wat wetenschappelijk bekend is van de effecten van het 
aanbrengen van isolatiematerialen, is vooral opgedaan door laboratoriumproeven.” 

“Wat de effecten in werkelijkheid zijn, is veel minder of eigenlijk nog niet bekend, 
zeker niet voor toepassing in monumenten.” 

“En omdat het verduurzamen van monumenten nu op gang aan het komen is, 
is het belangrijk om je te bezinnen op mogelijke effecten van onjuiste keuzes, 
zeker op langere termijn.” 

“Het is een goede zaak dat het onderzoek juist in dit stadium wordt uitgevoerd.” 
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Onderzoek

Doelstelling
Verdieping beschikbare 
kennis door combinatie 
praktijk en wetenschappelijke 
bouwfysische kennis

Casestudies
Onderzoeksopzet
• Selectie cases

• Praktijkgegevens verzamelen
• Infraroodthermografie
• Destructief onderzoek
• Vochtmetingen

• Vergelijking praktijkgegevens

• Vergelijking wetenschappelijk 
onderzoek



Onderzoeksproces

Stap 1: Inventarisatie (juli - november 2021)

Stap 2: Selectie

Stap 3: Vooronderzoek

Stap 4: Definitieve selectie

Stap 5: Onderzoek

Stap 6: Analyse en rapportage (medio 2022)



Voorselectie cases

• Na-isolatie >3 jaar geleden uitgevoerd

• Dakisolatie + gevelisolatie

• Diversiteit binnen-/buitenisolatie

• Diversiteit toegepaste isolatiematerialen

• Diversiteit isolatiemethoden (dampopen/dampdicht/capillair actief)



Aanmeldingen cases



Vooronderzoek interessante posities
Knooppunten



Vooronderzoek positiemarkering



Gegevensverzameling



Gegevensverzameling



Gegevensverzameling



Case 1

Samenstelling
1. Dakpannen/panlatten/tengels
2. Pavatex plaat (35mm)
3. Pavatex vezeldeken (140mm)
4. Grenen binnenafwerking

Dakisolatie (tussen de sporen)

Geen damprem
Geen waterkering (vochtsporen 

onderaan maar voldoende droging)

Capillair actief 



Case 1
Kritische positie
Aansluiting dakconstructie

Materiaalvochtpercentage 15,6% 
(=normaal)

Capillair actief niet aanbevolen bij 
daken, maar kan blijkbaar wel 
goed gaan afhankelijk van 
condities.



Case 1



Case 2
Gevelisolatie binnenzijde



Case 2
Kritische positie
Aansluiting binnenwand op gevel 
(lijnvormige thermische brug)



Case 2
Samenstelling
1. Gipsplaat (latex afwerking)
2. Spaanplaat
3. Gipsplaat
4. Glaswol (60mm)
5. Luchtspouw (10 à 20mm)
6. Raapwerk
7. Buitengevel



Case 2
Vochtprobleem
Gips losgekomen van spaanplaat 
aan warme zijde en schimmel op 
plaatmateriaal en isolatie.

Oorzaak
Condensatie en/of regenbelasting



Case 3
Gevelisolatie binnenzijde 
gepleisterde gevel (dampdicht)



Case 3
Kritische positie
Hele wand vanwege hoge 
vochtbelasting

Samenstelling
1. Pleisterwerk (latex afwerking)
2. XPS (zeer dampremmend)
3. Spouw (10mm)
4. Raapwerk
5. Buitengevel
6. Pleisterwerk buitenzijde 

(dampdicht)



Case 3



Case 4

Dakisolatie buitenzijde sporenkap



Case 4

Samenstelling
1. Dakpannen/panlatten/tengels
2. Waterkerende laag
3. Isolatiefolie (Triso Laine)
4. Dakbeschot



Conclusies

Dat moeten we dus nog even afwachten !


