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UITGELICHT
Luchtdichtheid van woningen

D e interesse voor isolatie en venti
latie van de woning bestaat al lan
ger. Maar de luchtdichtheid van de  
woning begon pas echt onder de 

algemene aandacht te komen nadat een Eu
ropese richtlijn uit 2002 rond de energie
prestaties en het binnenklimaat (EPB) in ge
bouwen moest worden omgezet in nationale 
of gewestelijke regelgeving. Luchtdichtheid 
helpt onze woningen immers energiezuini
ger te maken. Maar ongewenste luchtlekken 
vermijden doe je om meer dan een reden. 

Isoleren en ventileren 
worden vaak in een adem 
genoemd. Luchtdichtheid is 
echter de derde pijler voor 
een energiezuinige woning.  
Wij vertellen je waarom en 
hoe.
Roger Vanparys

KIERENJACHT
Wat heb je er aan? 
Door de woning te isoleren laat je in de 
winter zo weinig mogelijk warmte uit de 
woning ontsnappen, en omgekeerd bij  
hitte zo weinig mogelijk warmte de woning 
binnen dringen, kwestie van een aangenaam 
binnenklimaat te creëren en te behouden. 
Als de woning toch kieren of openingen 
vertoont waarlangs lucht de woning kan 
verlaten of binnendringen, zal er alsnog 
energieverlies optreden en zal je tegelijk 
aan comfort inboeten. Het energieverbruik 
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dat nodig is om dit ongewenste verlies in 
traditioneel opgetrokken woningen te com
penseren, kan oplopen tot 15 à 20 %. Het 
is dan maar de vraag of het vermogen van 
de verwarming op de reële behoeften is af
gestemd.

Als de isolatielaag niet luchtdicht is afge
werkt, kan vochtige warme lucht overigens 
aan de koude zijde van de isolatie terechtko
men. Dat kan op zijn beurt leiden tot inwen
dige condensatie en zo schimmel of vocht
schade op bouwonderdelen veroorzaken.

Verder dreigt de ventilatie niet optimaal 
te werken. Als de woning ongewenste lucht
lekken vertoont, zal de ventilatie er niet in 
slagen om het correcte debiet aan te houden. 
Bovendien kan de gewenste luchtstroom 
verstoord raken, die van de droge ruimtes 
(waar verse lucht wordt aangevoerd) naar 
de natte ruimtes (waar verzadigde lucht 
wordt afgevoerd) hoort te gaan. Dat beïn
vloedt de luchtkwaliteit in de woning op een 
negatieve manier. Bovendien komt het er in 
verstedelijkt gebied op aan om de vervuilde 
buitenlucht buiten te houden. 

Tot slot kunnen kieren en spleten het 
lawaai van buiten makkelijker de woning 
laten binnendringen. Het heeft weinig zin 
om akoestisch glas te plaatsen als de woning 
onvoldoende luchtdicht is.

Kortom, een goede luchtdichtheid is cru
ciaal op meerdere vlakken. Het spreekt van
zelf dat je daartoe meer controlemogelijkhe
den hebt bij een nieuwbouw of een grondige 
renovatie. Maar je kunt er toch ook aandacht 
voor hebben bij minder grote werken, zoals 
bij de plaatsing van nieuwe ramen.

Winddicht langs buiten, luchtdicht 
langs binnen
Een gulden regel bij woningen is dat ze langs 
buiten winddicht moeten zijn, en luchtdicht 
langs binnen. De woning ook luchtdicht ma
ken langs de buitenzijde, zou gewoon te veel 
geld kosten. Het komt er dus op aan om aan 
de binnenkant een ononderbroken lucht
scherm te creëren, en meer bepaald aan de 
warme kant van de isolatie die rond het zgn. 
beschermd volume komt. Elke wijziging aan  
of ingreep op de gebouwschil kan hierop een 
impact hebben. 

Misschien dacht je dat bakstenen en beton
blokken hiervoor op zich volstaan? Wel, dat 
valt tegen. Op zich zijn deze bouwmaterialen 
luchtdoorlatend. Ze overschilderen aan de 
binnenkant geeft evenmin goede resultaten. 
De juiste aanpak bestaat erin om dit soort 
wanden te bepleisteren of te cementeren.

Daarbij streef je er het best naar om elke 
vierkante centimeter muur aan te pakken, 
ook in technische ruimtes of achter leidin
gen die tegen de buitenmuur liggen. Bij valse 
plafonds moet je de bepleistering tot he

Zijn de geesten in de bouw al wat gerijpt 
op het vlak van luchtdichtheid? 
Men blijft toch op een niveau van 
luchtdichtheid hangen, dat ons inziens 
onvoldoende is, zoals blijkt uit de metingen 
die ons bekend zijn bij standaardwoningen. 
Aannemers en vaklui zien een opleiding 
over luchtdichtheid nog te vaak als een 
kost. Bovendien vereist de zorg voor 
luchtdichtheid vanwege de vakman een 
analytische ingesteldheid en inzicht om 
in elke situatie de juiste oplossing uit 
te dokteren. De uitvoering op de werf 
vergt ook geduld en tijd. Als die tijd niet 
ingerekend is in de offerte, kan geen 
kwaliteitswerk worden geleverd. 

Wat zijn opmerkelijke vaststellingen?
Bij veel aansluitingen tussen bouwdelen zit 
je met flappen folie die je in de pleisterlaag 
moet inwerken. Het gebeurt echter wel 
vaker dat een stukadoor die gewoon 
wegsnijdt omdat hij ze hinderlijk vindt. 
Ramen vertonen soms slecht afgeregeld 
en vooral niet perfect sluitend schrijnwerk. 
Je kunt daar maar beter ramen van 
klasse 3 of 4 qua luchtdichtheid nemen. 
We zien ook veel pogingen om alles met 
ongeschikte tape af te dichten en te 
veel doorboringen van het luchtscherm, 
bv. om spotjes te plaatsen. Wij pleiten 
daarom voor de aanduiding van een 
luchtdichtheidsverantwoordelijke op de 
werf.

Wat kun je zelf doen? 
Je moet jezelf eerst goed informeren. 
Sommige leveranciers van 
producten voor de luchtdichtheid of 
bouwmaterialenhandels, vooral in 
de ecologische sector, organiseren 
opleidingen, waar je ook als particulier 
terechtkunt. Je kunt ook bij Pixii terecht.
Verder is het belangrijk dat je je op de werf 

zelf door een expert laat begeleiden.
Tot slot is het cruciaal om tussentijds tests 
uit te voeren, zodat je nog kunt ingrijpen 
en lekken kunt wegwerken.

Kun je een goede luchtdichtheid 
afdwingen van je aannemer?
Je kunt effectief clausules in je 
overeenkomst laten opnemen, en zelfs 
een bepaalde waarde van luchtdichtheid 
laten opnemen en zo een prestatiecontract 
laten opstellen. Bovendien kun je 
thermografische foto’s laten nemen, zodat 
je een bewijs in handen hebt bij discussies 
met je vaklui. 

Wat is de meerprijs voor een optimale 
luchtdichtheid?
Eigenlijk is dat een foute vraag. Je moet 
gewoon zo correct mogelijk zien te werken 
en luchtdichtheid als vanzelfsprekend 
beschouwen. De prijs voor luchtdichtheid 
hangt trouwens sterk af van het detail dat 
over de luchtdichte laag al in het ontwerp 
is voorzien. Het is cruciaal om hierop te 
letten. Bij houtskeletbouw zal de prijs 
hoger liggen, maar je kunt er ook meer zelf 
de handen uit de mouwen steken. 

Welke evolutie zie je in de toekomst?
Op zich is er geen dwingende maatregel 
die ons naar een hoger niveau van 
luchtdichtheid stuwt. Er is geen 
verplichting in de EPB-regels; er zit enkel 
een aanbeveling in de ventilatienormen, 
die ons inziens verouderd is. Ook het 
Vlaamse S-peil neemt de luchtdichtheid 
mee. In een periode dat de luchtkwaliteit 
het maatschappelijk debat beheerst, 
moeten een goed verzorgde luchtdichtheid 
en ventilatie een algemeen streven zijn. 

* samen met en aangevuld door Bart 
Humbeeck, technisch adviseur bij Pixii 

INTERVIEW*

DEBBY BURSSENS
PIXII - KENNISPLATFORM 
ENERGIENEUTRAAL BOUWEN

Coördinator Communicatie

“Tussentijds tests 
uitvoeren is cruciaal”
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ENKELE 
CIJFERS

1 cm²
luchtlek zorgt voor evenveel energieverlies 

als 1 m² hoogrendementsglas

15
E-peilpunten kun je winnen als je een 

luchtdichtheid behaalt zoals vereist door 
de passiefnorm

15-20%
dat is het aandeel van de luchtlekken bij een 

luchtdichtheid zoals die courant wordt 
gemeten bij een standaardwoning,  

ten opzichte van de totale  
warmteverliezen van die woning

ENKELE AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN OPTIMALE LUCHTDICHTHEID

Als je dacht dat een muur in baksteen op zich 
al luchtdicht is, toont deze proef anders aan! 
De muren bepleisteren of cementeren is de 
boodschap.

Aan de muurvoet kan worden geopteerd voor 
een combinatie van een watervaste folie en 
een overpleisterbare aansluitband ter hoogte 
van de waterkering.

Rond ramen wordt bepleisterd, maar wel in  
combinatie met een aansluitband (zie foto), 
een multiplex kader of een inpleisterbaar 
stopprofiel dat op het raam wordt gekleefd.

lemaal boven aan de muur doortrekken, 
en niet stoppen aan het valse plafond. Ook 
als je een toilet inbouwt en een deel ervan 
achter een valse wand verstopt, moet je de 
achterliggende buitenmuur volledig bepleis
teren. 

Bij houtbouw worden vaak wanden in 
osbplaten opgetrokken. De praktijkervaring 
leert dat dit soort platen niet alle even lucht
dicht zijn. Je kunt maar beter navraag doen 
bij de fabrikant en specifiek naar luchtdichte 
exemplaren van osb of spaanplaat vragen. 
Een alternatief bestaat erin om een lucht
dichte folie over de platen aan te brengen. 

Aansluitingen verdienen extra zorg
De luchtdichtheid van een woning wordt in 
belangrijke mate bepaald door de onderlin
ge aansluitingen tussen de bouwdelen. Tege
lijk zijn er onvermijdelijk plaatsen waar het 
luchtscherm wordt doorboord; die vereisen 
een verzorgde afwerking. 

De afdichting rond ramen en deuren is 
geen evident verhaal. Afpleisteren en pur 
spuiten tussen het kozijn en de muur vol
staat niet. Bij pur, zelfs elastische, verloopt 
de uitharding ongecontroleerd, waardoor 
er luchtkanaaltjes kunnen overblijven. Af
pleisteren tot tegen het raam is uiteraard 
nodig, maar pleister kan door trillingen en 
bewegingen barstjes gaan vertonen. Om dat 
op te vangen, moet er rond ramen worden 
gewerkt met speciale kit, bij voorkeur in 
combinatie met een pleisterstop (profiel) of 
een bepleisterbare aansluitband. Sommige 
plaatsers werken met een multiplex kader 
rond het raam, vaak in combinatie met een 

aansluitband. Kwestie van een ononderbro
ken luchtscherm te creëren.

Ook de aansluiting tussen het schrijnwerk 
en de venstertablet moet worden afgedicht.

Zo weinig mogelijk onderbrekingen  
en doorvoeren
Inbouwdozen voor stopcontacten en scha
kelaars zijn te mijden in buitenmuren; je 
plaatst ze bij voorkeur in de binnenmuren. 
Plaats je er toch in buitenmuren, dan moet 
je die in een vol gips of mortelbad steken. 
Bovendien moet je ook de leidingen zelf 
volledig in de pleister opnemen, inclusief  
aan de achterkant. Dit zal betere resulta
ten geven dan gewoon voor speciale lucht
dichte inbouwdozen te opteren. 

Elke doorboring van het luchtscherm  
voor het doortrekken van leidingen is  
evenzeer te mijden. Kun je niet anders, dan 
probeer je het aantal doorboringen te beper
ken. Zo kun je je elektriciteitskast maar beter 
binnen het beschermd (verwarmd) volume 
van de woning onderbrengen zodat alle lei
dingen die van daaruit vertrekken, niet meer 
door het luchtscherm hoeven. Een ventila
tieunit kun je eveneens in het beschermd 
volume onderbrengen of je plaatst die bv. 
op een nietverwarmde zolder en je beperkt 
de doorboring tot het hoofdkanaal en je si
tueert de overige aftakkingen binnen het 
beschermd volume.

Om luchtdichte leidingdoorvoeren te ver
zekeren, bestaan er speciale tapes en moffen 
of manchetten om rond buizen of luchtka
nalen aan te brengen, en te verkleven op 
het luchtscherm.
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De naden tussen osb-platen moet je 
afkleven. Maar de osb-platen zelf zijn op zich 
niet alle luchtdicht. Dan moet je er een folie 
over aanbrengen.

Bij doorvoeren bestaan er speciaal daartoe 
bestemde moffen, die perfect moeten worden 
afgekleefd. Alleen met tape rond een buis of 
kanaal werken is niet oké.

Bij een hellend dak kan de folie van het 
dampscherm met speciale lijm op de 
pleisterlaag van de zijmuren worden 
bevestigd.

Respect voor elkaars werk
Uit wat voorafgaat mag blijken dat er ver
schillende vaklui te pas komen aan lucht
dichtheid en dat de inspanningen van de 
ene vakman kunnen worden tenietgedaan 
door degene die na hem komt. Daarom is 
het van belang dat vaklui uit diverse secto
ren kennis hebben van luchtdichtheid en 
dat de werken in de juiste volgorde worden 
aangepakt, gecoördineerd en gecontroleerd. 
Anders kan het bijvoorbeeld wel eens gebeu
ren dat de ruimte achter een buis of kanaal 
praktisch niet meer bereikbaar is en niet vol
doende luchtdicht kan worden gemaakt. Bij 
aansluitingen rond draagbalken is het soms 
nodig dat de uiteinden al met een folie zijn 
omwikkeld, waarvan de flappen achteraf in 
de pleister kunnen worden verwerkt. Het 
zou echter niet de eerste keer zijn dat die 
stroken folie gewoon worden weggesneden 
omdat de stukadoor denkt dat ze daar niets 
zitten te doen …

Metingen en tests 
Stel dat je alle mogelijke inspanningen le
vert om de woning zo luchtdicht mogelijk 
te maken. Hoe kun je nagaan of dit effectief 
resultaat heeft opgeleverd? 

Wel, je kunt eventuele lekken trachten op 
te sporen door bv. de hand te gebruiken, 
bij voorkeur de meer gevoelige achterkant, 
of met een rookstaafje langs de mogelij
ke lekken te gaan (in combinatie met een 
onderdruk die wordt gecreëerd). Nog een 
alternatief is een thermografische camera. 

Je moet de luchtlekken tijdig in het bouw
proces zien op te sporen, om nog voldoende 

te kunnen corrigeren. Zodra alles is afge
werkt, wordt dat moeilijk tot onmogelijk. 
Eigenlijk is dit soort meting een van de enige 
die je als bouwheer in staat stellen om de 
kwaliteit van de uitvoering van de bouw te 
beoordelen. Een correct uitgevoerde ther
mografie geeft je ook een staalhard bewijs 
in handen in je eventuele discussies met de 
vaklui die bij jou aan de slag zijn geweest.

Bij woningen die aan de EPBregelgeving 
onderhevig zijn, dus bij nieuwbouw, reno
vatie of grondige energetische ingrepen, 
moet de luchtdichtheid van de woning 
in haar geheel worden gemeten om in de 

EPBsoftware een cijfer te kunnen ingeven 
dat beter is dan de standaardwaarde. Door
gaans hanteert men daartoe de zgn. blower 
doortest, waarbij wordt bepaald welk vo
lume lucht wordt binnen of buitengebla
zen bij een drukverschil van 50 Pascal (Pa), 
wat overeenkomt met een stevige wind van  
4 à 5 beaufort. Het gaat om het lekdebiet of 
V50waarde, die weergeeft hoeveel m³ lucht 
er dan per uur uit de woning verdwijnt. Het 
lekdebiet omgerekend per m² verliesopper
vlakte geeft de v50waarde (met kleine v). 
Het is deze waarde die wordt ingevoerd in de 
EPBsoftware. Volgens cijfers van het Vlaams 
Energieagentschap kwamen de luchtdicht
heidsmetingen uitgevoerd in 2014 uit op een 
gemiddelde v50waarde van 3,5 (ter info: de 
standaardwaarde in de EPBsoftware staat 
op 12). 

Een ander cijfer is dat van het infiltratie
voud of n50. In mensentaal uitgedrukt geeft 
dat weer hoeveel keer het interne volume 
aan lucht van een woning per uur wordt 
ververst, opnieuw bij een drukverschil van 
50 Pa. In de praktijk komt men vaak uit op 
een n50 van 3 tot 5. Bij lageenergiewonin
gen streeft men naar een waarde van 1, zeker 
bij een ventilatiesysteem met warmterecu
peratie. Maar dit is ook cruciaal bij een zgn. 
ventilatiesysteem van het type C met dus een 
mechanische afvoer. Bij een passiefwoning 
ligt het streefdoel op 0,6. 

Zo zie je maar dat er al gauw onnodig veel 
lucht onder bepaalde omstandigheden uit 
de woning kan verdwijnen of er kan bin
nenkomen. Extra zorg met aandacht voor 
de kleinste details is dus op zijn plaats. 

Enkele interessante websites
met meer informatie over luchtdichtheid en de 
plaats ervan in het bouwproces
www.pixii.be 
www.renovatiestarter.be
www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen
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