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1 Inleiding  
 
Ramen en deuren kunnen beschouwd worden als communicatieluiken. Ramen geven een zicht op de 
omgeving en hebben als functie ook daglicht binnen te laten. Deuren verlenen toegang tot de woning en 
kunnen ook daglicht toelaten door het voorzien van een glaspartij. 
Daarnaast wordt van de componenten van het ramen en deuren ook andere functies verwacht: 
structurele sterkte om windbelasting, sneeuw en thermische spanningen op te vangen, lucht- en 
waterdichtheid, thermische en akoestische isolatie, veiligheid, visueel comfort, condensatiewering, 
bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen inkijk, ventilatie, mogelijkheid tot verduistering ‟s 
nachts, ... 
 
Op het vlak van energie en comfort zijn de vraag naar licht en zicht soms tegenstrijdig: het opvangen van 
daglicht vraagt hooggelegen lichtopeningen in helder glas, met een goed gekozen oriëntatie; uitkijk naar 
buiten vereist eerder panoramische ramen op ooghoogte. Om gratis zonnewarmte in het stookseizoen te 
ontvangen, zijn grote glasoppervlakken op het zuiden nodig; om warmteverlies ‟s nachts (of ook overdag 
op de noordzijde) te verminderen, wordt het glasoppervlak best beperkt en moet de isolatiewaarde 
verbeterd worden. Het is dan ook logisch dat nieuwe ontwikkelingen in de raam- en deurtechnologie 
gericht zijn op het verzoenen van deze tegenstrijdige eisen. Ofwel gebeurt dit door toevoegingen 
(coatings, rolluik, zonwering, ...) of combinaties van glaslagen, ofwel met behulp van compleet nieuwe 
materialen

1
. 

 
Verfraaiingwerken aan de gevel of het herwerken van de planindeling van de woning waardoor bepaalde 
ruimtes andere functies krijgen toegewezen, is een aangewezen kans om de oppervlakte en het aantal 
ramen naargelang de oriëntatie en functie te herbekijken. Zo kan het inbrengen van dakkoepels of 
lichtstraten meer daglicht toelaten in diepe woningen, of kunnen grote, niet-functionele glasoppervlakken 
beperkt worden. 
 
Het is duidelijk dat bij een renovatie de ramen en deuren de nodige aandacht dienen te krijgen. Ze kunnen 
het comfort, de leefbaarheid en de energiezuinigheid van de woning aanzienlijk verhogen. Oude ramen en 
deuren kunnen tocht, lekkage, condensatieproblemen, koude of overtollige warmte opleveren. 
Ook het comfortgevoel langsheen de glaswand kan aanzienlijk verbeterd worden, waardoor men de 
ruimte dichtbij de glaswand kan benutten zonder hinderende koudestraling waar te nemen. 
 
Tot slot dient men niet te vergeten dat de werkelijke afname in energiegebruik van het gebouw afhankelijk 
is van een groot aantal parameters: het temperatuurniveau in de woning, welke kamers worden 
verwarmd, het rendement van de verwarmingsinstallatie, de isolatie van de muren, het gedrag van de 
verbruiker, enz., enz. 
 

LINK 
Waarom duurzaam renoveren?, Prieus S., Vandaele L., Dobbels F. 

(Hoofdstuk 1 van WP2, LEHR project) 

 

2 Beglazing 
In dit hoofdstuk worden de eigenschappen van glas en de soorten beglazing kort toegelicht. 
 

LINK 
Technische Voorlichting 214: Glas en glasproducten - Functies van beglazing, Raymaekers D. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20214.pdf&lang=nl 

                                                 
1
 VENSTERS, BOUWFYSISCH BEKEKEN (1): ONTWIKKELINGEN EN TRENDS, P. Wouters, S. Martin, L. Vandaele, WTCB 

tijdschrift 
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2.1 Energetische prestaties van de beglazing 

2.1.1 De Ug-waarde 
De warmte-isolatie wordt uitgedrukt door de warmtedoorgangscoëfficiënt U  (W/m²K) volgens de normen 
NBN B 62-002 en NBN B 62-004. In het kader van de Europese normalisatie wordt het symbool U 

(W/m²K) gebruikt. De U-waarde duidt de graad van thermische isolatie aan, doorheen een wand van 1 m² 
tussen 2 omgevingen waar de temperatuur met 1° Kelvin verschilt. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de 
isolatie. De U-waarde van een geïsoleerde spouwmuur (gevelmuur uit baksteen + 6 cm minerale wol + 
binnenmuur uit zware of halfzware betonblokken) bedraagt bijvoorbeeld ongeveer 0,6 W/m²K. 
 
De centrale U-waarde van enkel glas (Ug) wordt berekend aan de hand van volgende formule: 
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1
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met: 

 hi en he : warmteovergangsweerstand aan de binnen-, respectievelijk buitenzijde;met als waarde hi 

= 1/8 m
2
K/W en he = 1/23 m²K/W 

 dglas : dikte van het glas (m) 

 glas : thermische geleidbaarheid van het glas; volgens de norm NBN B 62-002 is glas = 1 W/mK. 

 Bij meervoudig glas moet ook de warmteweerstand Rs van de verschillende spouwen (met lucht of 

met gas gevuld) meegerekend worden. 
De centrale U-waarde geldt enkel voor het centrale deel van de beglazing. Aan de randen moet ook 
rekening gehouden worden met het koudebrugeffect van de afstandshouder. De norm NBN B 62-002 
geeft een rekenmethode voor de globale U-waarde. 
 
De U-waarde van een beglazing met meerdere spouwen is als volgt: 
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Grenswaarde, richtwaarde & streefwaarde 

 
Om aan te duiden wat de impact is van de gekozen maatregelen bij het renoveren hanteren worden de begrippen 
grenswaarde, richtwaarde & streefwaarde gedefinieerd. Deze zijn gekoppeld aan de mate waarin men meer 
energiezuinig renoveert: 
 Stap 1  de grenswaarde: de gereglementeerde waarde of equivalent 
 Stap 2  de richtwaarde: het optimum om uiteraard samen met andere renovaties een lage energie woning te 

bereiken 
 Stap 3  de streefwaarde: hiermee wordt een zeer doorgedreven renovatie bedoeld, om uiteraard samen met 

andere renovaties zo mogelijk een passiefhuis te bereiken 
 
Ug-waarde van beglazing 

 
Grenswaarde

2
: 1,6 W/m²K 

Richtwaarde: 1,1 W/m²K 
Streefwaarde: 0,6 W/m²K 

                                                 
2
 Voor beglazing is de maximale U-waarde hetzelfde in het Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijke en Waalse Gewest 
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2.1.2 De zontoetredingsfactor of g-waarde 

De zontoetredingsfactor geeft de totale energie aan die door de invallende zonnestraling (irradiantie)  
doorgegeven wordt aan de binnenruimte. 
 

Zoals Figuur 1 aanduidt, omvat deze definitie zowel de fractie van de doorgelaten directe stralingsstroom 

(dir) als de stralingsstroom die na absorptie van een deel van de inkomende straling door het 

glasoppervlak naar binnen wordt afgegeven via lange-golfstraling en convectie (add = ri +ci). De 
g-waarde wordt dus als volgt uitgedrukt : 
 

dichtheidingsstroomzonnestralinvallendetotaal

domdichtheiwarmtestrondoorgelatetotaal
 

 

zon

adddirwaardeg


 
  

 

 
Figuur 1 Zonnestraling en energiestromen bij dubbel glas. 

 
Deze factor is afhankelijk o.a. van de dikte van het glas, van het soort glas (kleur en coating), van de hoek 
van de invallende directe zonnestraling en van de luchtbeweging langs het glas. 
De g-waarde van enkel glas is ongeveer 0.85, van dubbel glas 0.75 en van superisolerend glas 0.65. 
Zonwerende beglazing bereikt een g-waarde tussen 0.6 en 0.2. 
 
ID: ook berekeningswijze voor meerdere spouwen vermelden 
 
g-waarde van beglazing 

 
Grenswaarde: > 0,2 en <0,5 in de zomer ??? en >0,65 in de winter??? 
Richtwaarde: > 0,3 en < 0,4 ??? 
Streefwaarde: > 0,2 en < 0,3 ??? 
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2.1.3 De lichttransmissiefactor of V 

De absolute lichttransmissiefactor V is de fractie van de invallende lichtstralingsdichtheid die doorgelaten 
wordt door de beglazing, in het zichtbare deel van het zonnespectrum tussen 380 en 780 nm: 
 

Lichttransmissiefactor = 
eidingsdichthlichtstralinvallende

eidingsdichthlichtstralndoorgelate
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Conform met EN410 (4.2) 

 
Hierin zijn : 

 () de spectrale transmissiefactor van het glas; 

 V() de spectrale gevoeligheid van het menselijke oog; 

 D de spectrale doorlatendheid van het beglazingssysteem: 

 Δ() interval van de golflengten. 

Zie hiervoor de curven in Figuur 2. 

 

 
Figuur 2: Spectrale energieverdeling van de zonnestraling E(), gevoeligheid van het menselijk oog V() en 

spectrale doorlatendheid D() van blank vensterglas. 

 
Bij zonwerende beglazingen wil men de zonnewarmte zoveel mogelijk buiten houden (lage g-waarde) 

maar toch een goed visueel contact met de buitenomgeving en voldoende daglicht behouden (hoge V). 

De verhouding V / g-waarde maakt een eenvoudige vergelijking mogelijk. Een waarde V / g-waarde > 1 
betekent dat de lichttoetreding minder afneemt dan de totale zontoetreding. 
 

In Figuur 3 wordt het gebied van theoretisch mogelijke combinaties V / g-waarde afgebakend. De grijze 

zones zijn niet mogelijk of niet gewenst. De g-waarde kan nooit kleiner zijn dan de helft van de V –

waarde, omdat de zonnestraling voor ongeveer de helft uit zichtbaar licht bestaat (donkergrijs gebied). 

Anderzijds zijn combinaties van hoge g-waarden met lage V -waarden wel theoretisch denkbaar maar in 
de praktijk niet gewenst (lichtgrijs gebied). Om oververhitting in de zomer te vermijden, is een optimale 
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benutting van het daglicht met een beperkte energetische winst gewenst. Combinaties V / g-waarde in 

het omcirkelde gebied zijn hier de uitdaging. 
 

 
Figuur 3 Mogelijke combinaties van g-waarden en V-waarden (LTA en ZTA resp. te vervangen door V- en g-

waarde)  

 
V -waarde van beglazing 

 
Grenswaarde: > 0,3 ( < 0.8) ??? in de zomer en > 0,7 in de winter ??? 
Richtwaarde: > 0,5 en < 0.9 ??? 
Streefwaarde: > 0,7 en < 0.8 ??? 

 

2.2 Types van beglazing 
Schrijnwerk en glaswerk zijn essentiële gevelonderdelen die niet mogen verwaarloosd worden bij het 
ontwerp van het gebouw. Deze elementen worden immers vaak blootgesteld aan zware belastingen. 
Vensters en deuren moeten voldoen aan steeds strengere eisen die soms moeilijk  verenigbaar zijn :  
mechanische sterkte, inbraakwerendheid, thermische en akoestische isolatie, visueel comfort, uitzicht, 
gemakkelijke toegankelijkheid voor mindervaliden, … Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze regelmatig 
verbeterd worden. 
 

LINK 

Vensters, bouwfysisch bekeken (1): ontwikkelingen en trends, Martin S., Vandaele L., Wouters P. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1995_4_p10.pdf&lang=nl 
 
Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding, Martin S., Vandaele L., 
Wouters P. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1997_1_p11.pdf&lang=nl 
 
Technische Voorlichting 214: Glas en glasproducten - Functies van beglazing, Raymaekers D. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20214.pdf&lang=nl 
 
Technische Voorlichting 221: Plaatsing van glas in sponningen, Raymaekers D. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20221.pdf&lang=nl 

 

2.2.1 Van enkel glas naar dubbel glas3 

Tot in het begin van de jaren 70 was het gebruik van enkel glas in kantoren en zeker in woningen de 
referentie. De warmtedoorgangscoëfficiënt van enkel glas is slecht. Dubbel glas werd sporadisch 
toegepast omwille van het hoger thermisch comfort en de kleinere kans op binnencondensatie. 

                                                 
3
 VENSTERS, BOUWFYSISCH BEKEKEN (1): ONTWIKKELINGEN EN TRENDS, P. Wouters, S. Martin, L. Vandaele, WTCB 

tijdschrift 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1995_4_p10.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1997_1_p11.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20214.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20221.pdf&lang=nl
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Vooral na de oliecrisissen in de jaren 70 is het gebruik van dubbel glas sterk toegenomen. 
Momenteel worden in normaal verwarmde ruimten nog zelden ramen met enkel glas toegepast. 
Voor nieuwbouw, en ook bij vernieuwbouw waarvoor een bouwvergunning nodig is, wordt er sinds de 
jaren 90 minstens dubbel glas geëist. Nu is ook meervoudig glas beschikbaar voor een nog betere 
thermische prestatie. 
 

 
Figuur 4: Dubbele beglazing: bestanddelen 

 

2.2.2 Gasvulling, lage-E coatings en meervoudige beglazing 

De thermische isolatie van een venster met enkel glas wordt slechts in zeer beperkte mate bepaald door 
de thermische weerstand van de glaslaag. 
De invloed van de glasdikte op de U-waarde is verwaarloosbaar. Het verbeteren van de U-waarde vereist 
dus een andere benadering. Het toevoegen van een gesloten luchtlaag is een eerste mogelijkheid: door 
twee glasplaten op een zekere afstand van elkaar te plaatsen en droge lucht aan te brengen in de aldus 
opgebouwde spouw blijkt de thermische isolatiewaarde sterk te verbeteren. Het effect van een dergelijke 
ingreep kan worden bepaald met behulp van de methode beschreven in norm NBN B 62-004. 
De warmteoverdracht in de luchtspouw gebeurt door geleiding, straling en, bij bredere luchtspouwen, ook 

door convectie. In Figuur 5 wordt het relatief aandeel van (geleiding + convectie) en straling evenals de 

U-waarde aangegeven, voor een spouw met een breedte van 4 tot 30 mm. Men stelt vast dat de U-
waarde niet verbetert eens de spouw breder wordt dan 15 mm, omwille van de convectieve 
luchtbewegingen in de spouw. 
 

 
 
Figuur 5 Relatief aandeel van geleiding/convectie en straling, en U-waarde afhankelijk van de spouwbreedte. 
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Met dubbel glas en een spouw met droge lucht is een U-waarde van minder dan 2,6 W/m
2
K niet mogelijk. 

Door de spouwvulling te wijzigen van droge lucht naar een gas kan men wel lagere U-waarden bekomen. 

Figuur 6 toont de impact van het type gas de spouwbreedte op de U-waarde. 

Door gebruik te maken van oppervlakken met een lage emissiefactor in het infrarode gebied en door de 
spouw te vullen met gassen die beter isoleren dan lucht, kan men de warmteoverdracht in de spouw sterk 
verminderen: 

 door op floatglas een uiterst dunne, doorzichtige metaalcoating (lage-e coating) aan te brengen, is 

de glasindustrie erin geslaagd glas met warmtereflecterende eigenschappen te bekomen, 
vergelijkbaar met of beter dan een goed reflecterende aluminiumfolie; bovendien wordt een hoge 
transparantie behouden. 

 door de droge luchtlaag te vervangen door beter isolerende en meer viskeuze gassen als argon 

(= 0,017 W/mK) en krypton (= 0,009 W/mK bij 10 C) nemen de geleiding en de convectie 
eveneens drastisch af. 

 

spouw x (mm) 
 

4-x-4 4-x-4 superisolerend (ε = 0.1) 4-x-4-x-4 

lucht argon krypton lucht argon krypton lucht 

4 3.6 3.3 2.9 3.1 2.6 1.9 2.6 

8 3.1 2.9 2.6 2.3 1.8 1.3 2.1 

12 2.9 2.7 2.6 1.9 1.4 1.2 1.9 

15 2.8 2.6 2.5 1.7 1.3 1.2 1.8 

20 2.8 2.6 2.6 1.7 1.3 1.2 1.8 

 
Tabel 1: U-waarde van verschillende soorten beglazing

4
 

 
In Figuur 6 wordt de centrale Ug-waarde van dubbele beglazingen met lage-e coatingen spouwvulling met 
lucht, argon en krypton gegeven afhankelijk van de spouwbreedte. 

 
Figuur 6 Invloed van de spouwvulling op de U-waarde van dubbel glas. (k in figuur vervangen door U) 

 
In de praktijk stelt men vast dat dubbel glas met een lage-e coating en argonvulling een centrale Ug-
waarde van 1,1 W/m²K oplevert voor een spouw met een breedte van 15 mm. Dit is meer dan een 
halvering ten opzichte van de Ug-waarde van gewoon dubbel glas. Dit „verbeterd‟ dubbel glas is tegen 
zeer concurrerende prijzen beschikbaar op de Belgische markt en verdringt het gewoon dubbel glas voor 
toepassingen in woningen, kantoren en scholen. Om te kunnen voldoen aan de K45 norm voldoet het 
gebruik van superisolerende beglazing meestal aan het wettelijke minimum.  

                                                 
4
 TV 214, p 49, tabel 27 
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Wil men nog lagere Ug-waarden dan 1,1 W/m²K bekomen, zonder gebruik te maken van krypton, dan kan 
dit slechts door verschillende spouwen in serie te plaatsen zoals bij drievoudig glas. Een belangrijk nadeel 
is de dikte- en gewichtstoename. 
 

 
Figuur 7: 3voudige beglazing (figuur nodig met aanduiding van de coatings en onderdelen) 

 

LINK 
HR-glas : Glas met hoge rendement, WTCB Digest 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Digest_nr_8.pdf&lang=nl 
 

2.2.3 Kunststoffolies 
Om lagere Ug-waarden te bekomen zonder de dikte van de beglazing als het gewicht noemenswaardig te 
laten toenemen, werd dit probleem ondervangen door een dunne kunststoffolie met meerdere 
doorzichtige lagen edele metaalcoatingen, als tussenlaag toe te passen. 
Een interessante ontwikkeling is het gebruik van infrarood-transparante films. Al in het begin van de jaren 
„80 bewees John Wright, van the National Research Council in Canada, dat de thermische isolatie in dit 
geval beter is dan bij gebruik van IR-ondoorschijnende film of beglazing (eveneens ondoorlatend voor IR-
straling).Omwille van visuele eisen dienen dergelijke films perfect opgespannen te worden (door 
thermische krimptechnieken b.v.) en mogen ze niet vervormen. Deze films zijn zeer duurzaam en hebben 
uitstekende eigenschappen qua energie en lichttransmissie. Een voorbeeld van dergelijke beglazing vindt 

men in Figuur 9.  

 
DR: zijn deze idd duurzaam? Hoe wordt de Ug-waarde hiervan berekend? 
 

 
Figuur 8 Voorbeeld van een dubbele beglazing met 

IR-transparante film. 
 

Figuur 9 Heat Mirror® 

 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Digest_nr_8.pdf&lang=nl
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2.2.4 Vacuüm Geïsoleerd Glas 

Vacuüm Geïsoleerd Glas (VIG) steunen op het feit dat de warmteoverdracht in een spouw tussen 2 
glaslagen plaats vindt door geleiding, convectie en straling. Door een vacuüm tussen de twee glaslagen 
tot stand te brengen, worden de geleiding en de convectie volledig uitgeschakeld. 
Dit idee is niet nieuw en werd voor de eerste keer voorgesteld door Zoller in 1913, die er een octrooi voor 

verkreeg. In dit octrooi werd al gewezen op de noodzaak van afstandshouders tussen de glasplaten. Men 

mag immers niet vergeten dat het vacuüm (< 0,1 Pa) een druk van 1 atmosfeer of ongeveer10 ton/m² op 
beide glasplaten veroorzaakt. Het is duidelijk dat de glasplaten onder een dergelijke druk tegen elkaar 
geduwd worden, tenzij er gepaste afstandshouders aanwezig zijn. Hierdoor ontstaat uiteraard opnieuw 
een zeker geleidingsverlies. Een efficiënte vacuümbeglazing moet volgende karakteristieken bezitten: 

 een zeer goed vacuüm tussen de glasplaten, dat voldoende lang stand houdt 

 minstens één oppervlak met een lage emissie in het infrarode gebied om de stralingsverliezen te 
beperken 

 kleine maar voldoende stevige afstandshouders met een zo hoog mogelijke thermische 
weerstand 

 een randdetaillering met een zeer goede thermische isolatie, die de spanningen t.g.v. druk- en 
temperatuurverschillen over de glasplaten kan opvangen. 

De dikte van de spouw kan gereduceerd worden sinds de thermische isolatie nauwelijks afhankelijk is van 
de afstand tussen de glasplaten. Zo kunnen zeer dunne glazen systemen vervaardigd worden (zie Figuur 
10). Door het optimaliseren van de systeem parameters kan men uitstekende isolatiewaarden 
gecombineerd met dunne glasconstructies met een licht gewicht bekomen. Ug-waarden van minder dan 
0,5 W/m²K zijn mogelijk indien een low-E coating is aangebracht en geoptimiseerde afstandshouders 
worden gebruikt. Momenteel zijn er nog verscheidene onderzoeksprojecten lopende. Bandproductie is 
verwacht in 2010

5
. 

 
Figuur 10: Diagramma van een vacuüm geïsoleerd 

glas met 2x4mm float glass (systeem dikte > 9mm)
5
 

(aanduidingen te vertalen in het NL) 
 

LINK 

Network Project ProVIG gestischt door het Duitse Federale Ministerie van Economie en Technologie 

www.vig-info.de 
 
Website over VIG van professor Spiridonov 

www.aprok.ru/articles/article118.php 

2.2.5 Samenvattende tabel 

 

                                                 
5
 Thermal insulation – the next generation. Vacuum insulation for windows and facades., Dr H. Weinläder, S. Weismann, Dr. H.-P. 

Ebert, ZAE Bavaria, Würzburg, Germany, Interantional Rosenheim Window & Façade Conference 2007 

 

http://www.vig-info.de/
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van verschillende soorten beglazing samen met hun 
corresponderende Ug-waarde, zonnetransmissie en lichttransmissie. Deze zijn uiteraard afhankelijk van 
product tot product. 
 

Type beglazing 
Ug-waarde 

(W/m
2
K) 

Zonnetransmissie g Lichttransmissie v 

Enkel glas (4 mm) 5,8 0,85 0,90 

Dubbel glas zonder coating met lucht (4-6-4 mm) 3,3 0,76 0,81 

Dubbel glas zonder coating met lucht (4-12-4 mm) 2,9 0,76 0,81 

Dubbel glas met low-E coating en argon (4/16/4) 2,1 0,71 0,8 

Dubbel glas met low-E coating en argon (6/15/6) 1,1 0,61 0,79 

Driebladig zonder coating met argon (4-6-4-6-4 mm) 2,3 0,5 0,71 

Driebladig zonder coating met lucht (4-12-4-12-4 mm) 1,9 0,5 0,71 

Driebladig met 2 selectieve coatings en argon (4-8-4-8-4 mm)  1 0,5 0,71 

Driebladig met 2 selectieve coatings en argon (4-10-4-10-4 mm) 0,8 0,5 0,71 

Driebladig met 2 selectieve coatings en argon (4-16-4-16-4 mm)  0,6 0,5 0,71 

Driebladig met 2 selectieve coatings en argon (4-10-4-10-4 mm)  0,8 0,48 0,7 

Driebladig met 2 selectieve coatings en argon (6-10-6-10-6 mm)  0,8 0,47 0,68 

Driebladig met 2 selectieve coatings en krypton (4-12-4-12-4 mm)  0,5 0,48 0,7 

Drievoudig met kunststoffilm en argon (4-12- -12-4) 1,0 0,22 0,19 

Drievoudig met kunststoffilm en argon (4-15- -15-4) 0,7 0,54 0,66 

Vacuüm beglazing met low-E coating en argon (12 mm gasspouw) 0,5   

Tabel 2: Ug-waarde beglazing cfr. NBN B 62-004, combinaties drievoudig glas berekend conform EN 673,g- en 

v- waarden uit 
6
 

 

2.3 Afstandshouders 
De glaslagen bij dubbel of meervoudig glas worden gescheiden door een inlassing die een uitdrogend 
middel bevat. Dit droogmiddel is bestemd om het ingesloten gas te drogen en de waterdamp te 
absorberen die eventueel in de loop van de tijd door diffusie doorheen de randdichting zou dringen. De 
goede werking van het droogmiddel en van de dichtingschermen is bepalend voor de levensduur van de 
beglazing. Indien het droogmiddel niet langer doeltreffend is of de randafdichting niet langer hermetisch is, 
dan kan in de spouw condensatie ontstaan en moet de beglazing worden vervangen. 

Afstandshouders (Figuur 11) zorgen voor de luchtdichtheid en zijn er in vele types. Er zijn de klassieke 

metalen afstandshouders die een zwakke schakel vormen in de isolatie van dubbel glas, gezien metaal 
geleidend is. Er treedt namelijk een randeffect op dat een tiental centimeter van de hele omtrek van het 
glas beslaat. 

 

                                                 
6
 Houten schrijnwerk: erfgoed en comfort verenigen, Collectie Kunst in de straat, uitgegeven door de directie Monumenten en 

Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET PUBLIEKELIJK TE VERSPREIDEN 

14 

Figuur 11 Gewone en omgekeerde dubbele dichting van een afstandshouder 
 
Er bestaan ook afstandshouders uit andere, meer isolerende materialen, zoals kunststof. Indien het type 
materiaal waaruit de afstandshouder bestaat de warmte of koude minder geleid dan een conventionele 
aluminium afstandshouder dan wordt er van een thermisch isolerende afstandshouder gesproken. Dit 
resulteert in een verbeterde U-waarde aan de randen van de ruiten en zorgt ook voor een gelijkmatiger 
temperatuur van het oppervlak en dus ook een beter comfort. Het zorgt ook voor een vermindering van 
het risico op condensatie langs de randen van de beglazing. Deze techniek is speciaal ontworpen voor 
toepassing in superisolerende beglazingen. 
 

 
Figuur 12 Infraroodfoto van een venster met warm edge afstandshouder (links) en zonder (rechts)

7
 

 
In onderstaande tabellen worden de verschillende types van vensters vergeleken met enerzijds een 
aluminium afstandshouder en anderzijds een thermisch isolerende afstandshouder. De lineaire 
thermische transmissie aan de glasrand (psi-waarde), de U-waarde en de minimale 
glasoppervlaktetemperatuur werden berekend. De verbetering van de psi-waarde als gevolg van de 
thermisch isolerende afstandshouder bedraagt in alle gevallen meer dan 50%. De U-waarde van 
aluminium ramen hebben opvallend baat bij een aangepaste afstandshouder. 
 
Het vervangen van de klassieke afstandhouder door een thermisch beter isolerende oplossing is vanuit 
energetisch oogpunt dus zeker interessant.  
Naast het energetisch aspect zijn er echter ook andere problemen: de afstandshouder moet een perfecte 
afdichting garanderen gedurende lange tijd, hij moet de spanningen kunnen opvangen ten gevolge van 
temperatuurverschillen over de verschillende glaspanelen, veranderingen in de atmosferische luchtdruk,... 
 

 Dubbel glas Drievoudig glas 

Afstandshouder Alu Therm. iso.1 Therm. iso.2 Alu Therm. iso.1 Therm. iso.2 

Houten venster 
Uf = 1.4 W/m²K  
Ug = 1.1 W/m²K 

Uf = 1.4 W/m²K  
Ug = 0.7 W/m²K 

Ψ (W/mk) 0.081 0.047 0.032 0.086 0.046 0.031 

UW,1 (W/m²K) 1.4 1.3 1.3 1.1 1.0 1.0 

UW,2 (W/m²K) 1.5 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 

Min. glasoppervlaktetemperatuur* 6.5 9.2 10 8.2 11.7 13.2 

PVC venster 
Uf = 1.2 W/m²K  
Ug = 1.1 W/m²K 

Uf = 1.2 W/m²K  
Ug = 0.7 W/m²K 

Ψ (W/mk) 0.077 0.045 0.034 0.075 0.042 0.032 

UW,1 (W/m²K) 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 

UW,2 (W/m²K) 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0 

Min. glasoppervlaktetemperatuur* 7.7 10.7 12.0 9.0 12.0 13.0 

                                                 
7
 www.swisspacer.com 
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Hout - Aluminium venster 
Uf = 1.4 W/m²K  
 Ug = 1.1 W/m²K 

Uf = 1.4 W/m²K  
Ug = 0.7 W/m²K 

Ψ (W/mk) 0.092 0.052 0.035 0.097 0.051 0.033 

UW,1 (W/m²K) 1.4 1.3 1.3 1.2 1.0 1.0 

UW,2 (W/m²K) 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 

Min. glasoppervlaktetemperatuur* 5.0 9.0 10.5 7.2 11.0 12.5 

Aluminium venster 
Uf = 1.6 W/m²K 
Ug = 1.1 W/m²K 

Uf = 1.6 W/m²K  
Ug = 0.7 W/m²K 

Ψ (W/mk) 0.111 0.060 0.039 0.111 0.056 0.034 

UW,1 (W/m²K) 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 

UW,2 (W/m²K) 1.7 1.5 1.4 1.5 1.3 1.2 

Min. glasoppervlaktetemperatuur* 7.2 10.7 12.0 9.2 12.7 14.0 

*bij -5 °C buiten en +20 °C binnen  
Waarden volgens EN ISO 10077-1:2006 
Ψ = Psi waarde: lineaire thermische transmissie aan de glasrand (W/mK) volgens EN ISO 10077-2 
Berekeningen voor een totaal raamoppervlak van 1.23 m x 1.48 m 
UW,1= U-waarde van vleugel 1 met beglaasd oppervlak AW = 1.82 m²; profieloppervlak Af = 0.55 m²; lengte van de glasrand lg= 4.54 
m 
UW,2= U-waarde van vleugel 2 met AW = 1.82 m²; Af = 0.69 m²; lg= 6.84 m 

Tabel 3 Vergelijking thermisch isolerende afstandhouders en aluminium afstandhouders
8
 

 
 

  Dubbel glas 
Type venster Hout PVC  Hout - Aluminium  Aluminium 

  Ψ UW,1 UW,2 Ψ UW,1 UW,2 Ψ UW,1 UW,2 Ψ UW,1 UW,2 

  W/mK W/m²K W/m²K W/mK W/m²K W/m²K W/mK W/m²K W/m²K W/mK W/m²K W/m²K 

Aluminium 
afstandshouder 

0.081 1.4 1.5 0.077 1.3 1.4 0.092 1.4 1.6 0.111 1.5 1.7 

Therm. isolerende 
afstandshouder 

0.032 1.3 1.3 0.034 1.2 1.3 0.035 1.3 1.3 0.039 1.3 1.4 

Verbetering door 
therm. isolerende 
afstandshouder  

60% 7% 13% 56% 8% 7% 62% 7% 19% 65% 13% 18% 

             

  Drievoudig glas 
Type venster Hout PVC Hout - Aluminium Aluminium 

  Ψ UW,1 UW,2 Ψ UW,1 UW,2 Ψ UW,1 UW,2 Ψ UW,1 UW,2 

  W/mK W/m²K W/m²K W/mK W/m²K W/m²K W/mK W/m²K W/m²K W/mK W/m²K W/m²K 

Aluminium 
afstandshouder 

0.086 1.1 1.3 0.075 1 1.2 0.097 1.2 1.3 0.111 1.2 1.5 

Therm. isolerende 
afstandshouder 

0.031 1 1.1 0.032 0.9 1 0.033 1 1.1 0.034 1.1 1.2 

Verbetering door 
therm. isolerende 
afstandshouder  

64% 9% 15% 57% 10% 17% 66% 17% 15% 69% 8% 20% 

Waarden volgens EN ISO 10077-1:2006 
Ψ = Psi waarde: lineaire thermische transmissie aan de glasrand (W/mK) volgens EN ISO 10077-2 
Berekeningen voor een totaal raamoppervlak van 1.23 m x 1.48 m 
UW,1= U-waarde van vleugel 1 met beglaasd oppervlak AW = 1.82 m²; profieloppervlak Af = 0.55 m²; lengte 
van de glasrand lg= 4.54 m 
UW,2= U-waarde van vleugel 2 met AW = 1.82 m²; Af = 0.69 m²; lg= 6.84 m 

Tabel 4 Verbetering Psi- en U-waarde door thermisch isolerende afstandshouders 
 
Effect op de inbouwdiepte weergeven? 

                                                 
8
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3 Profielen 
Meer info: Vincent Detremmerie + Benoit Michaux 

3.1 Uf-waarde 
De energetische prestatie van profielen kunnen gekaraktiseerd worden door hun Uf-waarde en het 
gebruikte materiaal (bv hout, aluminium of PVC). 
 

Type kozijn Uf-waarde (W/m
2
K) 

Hout 2,4 

Kunststof 1 < U < 2,0  

Aluminium 6,0 

Aluminium met koudebrug onderbreking 1,8 < U < 2,7  

PUR-raamprofiel, met metalen kern en minimum 
dikte van 5 mm PUR 

2,8 

Superisolerend profiel (definitie?) ≤ 0,8 

Tabel 5: Uf-waarde 

 
Nota: Er bestaan heel wat composietsystemen op de markt (bv. ramen met houten en PUR kern, 
aluminium langs buiten en PVC langs binnen). 
 
De norm DIN 4108 IV bepaalt de rangschikking van materialen voor ramen volgens de thermische 
coëfficiënt van de profielen of van combinaties van profielen. 

3.2 Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk 

 
Bij de renovatie van een woning kan ook de toegankelijkheid van het gebouw herbekeken worden. 
Aangezien de vergrijzing alsmaar toeneemt, kan het nuttig zijn een aantal overwegingen in acht te nemen. 
Om de integrale toegankelijkheid van het buitenschrijnwerk mogelijk te maken, moet aan drie 
voorwaarden voldaan worden : 

 de toegang moet goed bereikbaar zijn 

 de ramen en deuren moeten voldoende breed zijn 

 het buitenschrijnwerk moet betreedbaar zijn en het hang- en sluitwerk moet makkelijk bedienbaar 
zijn 

 het hoogteverschil tussen de buiten- en de binnenomgeving mag niet groter zijn dan 20 mm. 

 

 
Figuur 13 Naar buiten draaiende deur met een lage onderdorpel. 
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LINK 

Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1). Danschutter (S.); Vandooren (O.). 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2006_4_nr4.pdf&lang=nl 
 
Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2). Danschutter (S.); Desmyter (J.). 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2007_1_nr12.pdf&lang=nl 

 

3.3 Opbouw van profielen 

3.3.1 Materiaal 
Profielen kunnen bestaan uit verschillende materialen; hout, aluminium, PVC, staal, etc. Door het gebruik 
van nieuwe materialen en de combinatie van verschillende materialen is het mogelijk de (mechanische, 
thermische, akoestische, …) prestaties van het schrijnwerk te verbeteren. 
Zo zijn bijvoorbeeld de thermische prestaties van schrijnwerk uit aluminium verbeterd door het gebruik van 
profielen met een thermische onderbreking waarbij de warmte-uitwisseling beperkt wordt. De thermische 
onderbreking wordt verzekerd door strips uit polyamide, polyurethaan met hoge dichtheid of andere 
polymeren en harsen. Aluminium kan eveneens gecombineerd worden met hout (gemengde 
houtaluminiumsystemen).  
 

 Dubbel glas met argon 

gasvulling Ug = 1,6 W/m²K 

Dubbel glas met coating en argon 

gasvulling Ug = 1,2 W/m²K 

3-voudig glas 

Hout of kunststof profiel 

Uf = 2,4 [W/m
2
K] 

2,0 1,8 
 

Metalen profiel met thermische 

onderbreking, Uf = 3,8 [W/m
2
K] 

2,5 2,2 
 

Metalen profiel zonder thermische 

onderbreking, Uf = 7,0 [W/m
2
K] 

3,3 3,0 
 

Tabel 6: Invloed van het type profiel op de totale UW-waarde van het raam 
 
Het schrijnwerk kan ook opgebouwd zijn uit composietmaterialen. Zo heeft men bijvoorbeeld 
gepultrudeerde profielen uit glasvezelgewapend polyesterhars met gunstige prestaties op mechanisch 
vlak (grotere stijfheid dan PVC en hout, maar lager dan aluminium) en op thermisch vlak (grote 
dimensionale stabiliteit bij temperatuurverschillen)

9
. 

 

 
 Figuur 14 Raamprofiel met geïsoleerde 

kern 

 
Figuur 15 Passiefhuisraam met aluminium uitzicht aan de 

buitenzijde 

                                                 
9
 Schrijnwerk en glaswerk: welke verbeteringen?, Detremmerie V., WTCB-contact, 1ste trimester 2005 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2006_4_nr4.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2007_1_nr12.pdf&lang=nl
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Figuur 16 Gelamelleerd raamprofiel met 

hout en kurk, Uw-Waarde 0,73 W/m²K
10 

 
Figuur 17 Passiefhuisvenster Uf-waarde 0,77 W/m²K en 

isotheremen simulatie
11

 
 

3.3.2 Kamers 

Het aantal kamers in een profiel speelt een grote rol. Hoe groter het aantal kamers, hoe beter de Uf-
waarde van het profiel. 
 

Raamprofiel Aantal kamers Uf-waarde (W/m
2
K) 

 

PVC 

2 kamers in serie 2,2 

3 kamers in serie 2,0 

4 kamers in serie 1,8 

5 kamers in serie 
1,6 

Tabel 7 Uf-waarde van een kunststof profiel afhankelijk van het aantal kamers 
 

3.3.3 Waterafvoer 

Een goede waterafvoer moet door het profiel gegarandeerd zijn. 
 

waterafvoer dankzij het 

schuin hellend vlak 

verborgen drainage 

waterafvoer dankzij het 

schuin hellend vlak 

verborgen drainage 

 
Figuur 18 Aanduiding van de waterafvoer bij een raamprofiel 
 

                                                 
10

 www.thermopane.net 
11

 www.ege.de/index.php?a=274 
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3.3.4 Dichting 

De dichtingen tussen de verschillende delen van het profielen zorgen voor een goede aansluiting van de 
opendraaiende delen van deur of raam. 
 

 
Figuur 19 Dichting voor buitenschrijnwerk

12 
 

3.3.5 Scharnieren 

De scharnieren tussen de opendraaiende delen van raam of deur dienen voldoende stevig om een raam 
of deur met bepaalde afmetingen en gewicht te kunnen dragen. De keuze van de scharnieren kan erg 
verschillend zijn naargelang de toepassing. Zo bestaat theoretisch de mogelijkheid dat vingers tussen de 
opendraaiende delen kunnen gekneld raken. Voor kinderdagverblijven en soortgelijke instellingen kan  
daarom de keuze gemaakt worden voor een speciaal kozijntype, waarbij dit afklemmen wordt voorkomen. 
Er zijn ook meerdere scharnierachterconstructies. Afhankelijk van de toegepaste achterconstructie zijn de 
scharnieren alleen in de diepte of zowel in hoogte, breedte als diepte (3-D) instelbaar.  
 

4 Karakteristieken van ramen en deuren 
 
De ramen in een residentieel gebouw beslaan gewoonlijk 20 tot 30% van de geveloppervlakte. Daarom is 
de thermische weerstand van de ramen van groot belang. De isolatiewaarden (Uw-waarden) bedragen 
een waarde tussen ongeveer 5.8 W/m

2
K in oude gebouwen met enkele beglazing tot 0.4 W/m

2
K voor de 

beste technologie die vandaag beschikbaar is in Europa. Dit suggereert duidelijk de opportuniteit om 
grondige energie efficiëntie verbeteringen door te voeren

13
. Hierbij dient men telkens indachtig te houden 

dat ondanks de betere prestaties, de ramen de zwakste schakels blijven in de gebouwschil en dat dus 
nauwkeurig moet worden nagedacht over de behoefte aan raamoppervlak en zijn oriëntatie. 
 
Naast de isolerende eigenschappen van glas zijn de zon- en lichttoetredingskarakteristieken van het 
materiaal essentieel voor de bouwfysische evaluatie van vensters. Hier volgt een korte toelichting van 
deze karakteristieken. 
 

LINK 

Vensters, bouwfysisch bekeken (1): ontwikkelingen en trends, Martin S., Vandaele L., Wouters P. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1995_4_p10.pdf&lang=nl 
 
Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding, Martin S., Vandaele L., 
Wouters P. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1997_1_p11.pdf&lang=nl 
 
Verjongingskuur voor de STS 38 "Glaswerk" en 52 "Buitenschrijnwerk", Dupont E. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2004_4_nr8.pdf&lang=nl 

                                                 
12

 http://www.vbh.be/nfiles/Dichting_voor_buitenschrijnwerk.pdf 
13

 Cost-Effective Climate Protection in the EU Building Stock, Report established by ECOFYS for EURIMA, C. Petersdorff, T. 

Boermans, J. Harnisch, O. Stobbe, S. Ullrich, S. Wartmann, februari, 2005 
 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1995_4_p10.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1997_1_p11.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2004_4_nr8.pdf&lang=nl
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4.1 Daglichttoetreding 
 
De beschikbare hoeveelheid daglicht in een omgeving hangt af van de weersomstandigheden, het 
seizoen, het uur van de dag, de oppervlakte en de karakteristieken van de beglazing, de grootte van de 
raamkaders, eventuele hindernissen bij ramen en deuren enz. 
 
Een handig rekenregeltje voor het bepalen van de beglaasde oppervlakte is om ongeveer 1/8 van de 
vloeroppervlakte voor woonkamers en keukens te voorzien en ongeveer 1/10 tot 1/12 van de 
vloeroppervlakte voor slaapkamers. 
 
Tevens is het invallende licht afhankelijk van de oriëntatie van het venster. Vensters op een noordelijke 
oriëntatie ontvangen nagenoeg geen zonnestraling, zodat daar de natuurlijke verlichting het meest 
constant is. De oostelijke, westelijke en zuidelijke oriëntatie genieten daarentegen van rechtstreekse 
lichtinval. 
 

 
Figuur 20 Verschillende manier om te profiteren van het daglicht 
 

4.1.1 De daglichtfactor 

De daglichtfactor is een maat voor de relatieve hoeveelheid daglicht op een bepaald punt in een bepaald 
vertrek. De daglichtfactor verschilt van punt tot punt vanwege de afstand tot de daglichtopening, door de 
reflectiefactoren van omliggende wanden, vloer en plafond en door overstekken en belemmeringen.  
De gemiddelde daglichtfactor is het gemiddelde van de daglichtfactoren van de afzonderlijke punten in 
een ruimte. De gemiddelde daglichtfactor is daarmee eveneens een indicatie voor de daglichtkwaliteit van 
een bepaalde ruimte. 
 
 
De berekening van de daglichtfactor kan gebeuren als volgt: 
 
DF = (dh + de.r ) Cr +di.r 
 

 DF = daglichtfactor 

 dh = hemelcomponent van de daglichtfactor; de fractie van het hemellicht dta direct het meetpunt bereikt, rekening houdend 
met transmissieverliezen van de ramen. 

 de.r = externe reflectiecomponent; de fractie van het hemellicht dat via omliggende bebouwing het meetpunt rechtstreeks 
bereikt 

 Cr = reductiefactor ten gevolge van vervuiling glasroeden, glas en algemeen 

 di.r = interne reflectiecomponent; de fractie van het hemellicht dat via reflectie tegen de wanden, vloer en plafond het 
meetpunt bereikt. 

 



 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET PUBLIEKELIJK TE VERSPREIDEN 

21 

 
 
Aan de hand van bovenstaande formule zien we dat een te lage daglichtfactor kan verholpen worden door 
bijvoorbeeld hogere reflectievoorwaarden te stellen. Door vloeren en wanden lichter te maken wordt de 
interne reflectiecomponent (di.r) verhoogd. De hemelcomponent (dh) en de externe reflectiecomponent 
(de.r) blijven gelijk waardoor dus de DF stijgt. 
Een andere manier om de DF te laten stijgen, is door het raamoppervlak te vergroten, zodat de 
hemelcomponent van de daglichtfactor groter wordt. De hemelcomponent kan ook verhoogd worden als 
de glaspartij verplaatst wordt naar een andere oriëntatie (bijvoorbeeld noord naar zuid) zodat er 
gedurende de dag meer licht naar binnen valt. 
 
Een andere manier om de daglichtfactor te berekenen is: 
 

%100.
w

i

E

E
DF 

 
 

 DF = daglichtfactor 

 Ei = verlichtingsterkte intern in een punt 

 Ew = horizontale verlichtingsterkte in het vrije veld  

 

LINK 

Vensters, bouwfysisch bekeken (2): Zonnewarmte en daglichttoetreding (Onderzoek). Martin (S.); 
Vandaele (L.); Wouters (P.) 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1997_1_p11.pdf&lang=nl 

 
 
 
Grafiek die de invloed weergeeft van allerlei factoren op de uiteindelijke zon-/lichttransmissie (e.g. 
bewolking, dagkanten van ramen, vervuiling, )? Wat betreft zontransmissie blijft vaak slechts een fractie 
over. Zie ook de procedures in de PHPP-berekening voor de berekening van de effectieve 
zonnetransmissie van beglazing. 
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4.2 U-waarde 

4.2.1 Algemene procedure voor de bepaling van de U-waarde van vensters 
en deuren 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van een venster (Uw) of een deur (UD) wordt bepaald voor de situatie vóór 
inbouw ('naakt' venster of 'naakte' deur) op één van de volgende wijzen. 

 ofwel door proeven volgens NBN EN ISO 12567-1 (of prEN ISO 12567-2 voor dakvensters).  

 ofwel aan de hand van een berekening zoals hieronder beschreven. 
 

4.2.2 Uw-waarde van gewone enkelvoudige vensters 

Gewone enkelvoudige vensters of deuren zijn opgebouwd uit een vast kader met beglazing of een vast 
kader en een beweegbare vleugel waarin de beglazing zich bevindt. Meerdere beglazingen kunnen 
eveneens deel uit maken van eenzelfde venster (deur) of zich binnen eenzelfde vast kader bevinden. 
Eventueel kunnen ook ondoorschijnende vulpanelen deel uit maken van een venster of deur (zie Figuur 
21). 

 
Figuur 21 Illustratie van een enkelvoudig venster of deur 

 
De warmtedoorgangscoëfficiënt van een venster (Uw) of een deur (UD) met bepaalde afmetingen en 
voorzien van beglaasde delen en/of van ondoorschijnende vulpanelen, wordt algemeen berekend door 
middel van de volgende formule : 
 

  
 Ug (W/m²K): de U-waarde van de beglazing, zie ook NOTA 3; 

 Uf (W/m²K): de U-waarde van het raamprofiel; 

 Up (W/m²K): de U-waarde van het ondoorschijnend vulpaneel; 

 g (W/mK): de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt ten gevolge van de 
gecombineerde effecten van beglazing, afstandshouder en raamprofiel; 

 p (W/mK): de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt ten gevolge van de 
gecombineerde effecten van vulpaneel, randverbinding en raamprofiel. 

 
Figuur 22 Effect van beglazing, 

afstandshouder en raamprofiel 

 
NOTA 1 In het geval van een enkelvoudige beglazing valt de term (lg.g) in de formule weg aangezien er geen effect van een 
afstandshouder optreedt. 
NOTA 2 De formule kan eveneens gebruikt worden voor vensters die opgebouwd zijn uit meerdere types van beglazingen, 
raamprofielen of vulpanelen (met eigen U-waarde en eigen oppervlakte). Voor de betrokken componenten zijn in dat geval de 

corresponderende termen in de teller en in de noemer te lezen als sommaties (bvb. Af.Uf, Af). 
Indien, vereenvoudigd, bij de bepaling van Uw (of UD) voor de betrokken componenten slechts één Uwaarde gebruikt wordt, dan 

moet de meest ongunstige waarde (de grootste) aangenomen worden. De corresponderende -waarde moet dan wel bepaald zijn 
op basis van deze U-waarde. 
NOTA 3 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van ventilatieroosters (Ur) zie paragraaf 4.2.3 
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4.2.3 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van 
ventilatieroosters (Ur) 

Ventilatieroosters die ingewerkt zijn in een venster of die rond (d.w.z. op, onder of naast) een raamprofiel 
geplaatst zijn, worden bij de bepaling van de Uw-waarde van het venster beschouwd als constructief en 
thermisch behorend tot het venster.  
Ventilatieroosters worden in gesloten stand beschouwd en als vulpanelen behandeld. Dit betekent dat de 
karakteristieken van ventilatieroosters (Ur-waarde en Ar de geprojecteerde zichtbare roosteroppervlakte 
gezien vanaf de buitenzijde van het venster), in de formule (zie paragraaf 4.2.2) meegerekend worden op 
dezelfde wijze als vulpanelen. 
De warmtedoorgangscoëfficiënt (Ur) van een (afsluitbaar) ventilatierooster wordt als volgt bepaald: 

 proefondervindelijk volgens NBN EN 12412-2, waarbij het ventilatierooster getest wordt in 
gesloten stand, 

 of numeriek berekend volgens NBN EN ISO 10077-2; 
Als waarde bij ontstentenis geldt: Ur = 6,0 W/m²K (alle roosters) 
De met de Ur-waarde overeenstemmende roosteroppervlakte (Ar) is bepaald als de geprojecteerde 
zichtbare oppervlakte van het in of rond het venster geplaatste rooster. Zoals hiervoor aangegeven maakt 
de roosteroppervlakte Ar deel uit van de totale vensteroppervlakte Aw, zelfs indien het rooster rond het 
venster is geplaatst. 
 

 
Figuur 23 Ventilatierooster bovenaan een venster 

 
Tabel met effect van ventilatieroosters op de totale U-waarde? 
Impact plaatsing van het rooster tussen de kader en de beglazing vs tussen de kader en de muur vs in de 
kader? 

4.2.4 Passiefhuisdeuren 

Er zijn „passiefhuisdeuren‟ ontwikkeld die zeer goede isolerende prestaties leveren met UW-waarden van 
1 tot 0,8 W/m²K

14
. 

 
De kenmerken van een passiefdeur zijn een geïsoleerde kern die thermisch maar ook akoestisch comfort 
biedt (1); een dorpelstructuur die warmteverliezen langs onder beperkt (2); een dubbele dichting rondom 
(3); een verstevigd deurvlak van ongeveer 90mm (4). 
 

                                                 
14

 www.thermopane.net 
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Figuur 24 De onderdelen van een passiefdeur

15 
 
Indien er een glaspartij voorzien wordt in de deur dient deze uiteraard ook een goede Ug-waarde te 
hebben (Ug = 0,6 of 0,8 W/m²K) om het geheel van de deur een goede thermische weerstand te geven. 
 

 
Figuur 25 Inbouw passiefhuisdeur 

 
Figuur 26 Onder en bovenkant van een 

passiefhuisdeur, dikte 88mm, dichting aan de dorpel 

35 mm hoog, 2 omlopende silicoon dichtingen, Ud-

waarde = 0,64 W/m²K 
16 

 
Figuur 27 Aanzicht passiefhuisdeur, dikte 120 mm 

(midden 83 mm kurk, zijden 12 mm multiplex, 3 mm 

afwerking), Ud-waarde = 0,64-0,8 W/m²K
17 

 
Figuur 28 Snede over een passiefdeur, dikte 68 mm, 

Ud-waarde = 0,99 W/m²K
18 

 
 
 

                                                 
15

 www.topic.at/English/Technik/Passivhaustauglichkeit.aspx# 
16

 www.brunkhorst.de 
17

 www.optiwin.net/nl/producte/frostkorken-voordeuren 
18

 http://variotec.de 
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4.3 Zonnewinsten 
Om gebruik te maken van passieve zonne-energie dient men beglazing te plaatsen op een gunstige 
oriëntatie en met een zeker oppervlak. Ook de g-waarde speelt hier een rol. Hoe groter de g-waarde, hoe 
meer zonnewinsten toegelaten worden doorheen de beglazing. 
Indien deze oppervlakken te groot gekozen worden of niet afdoende beschermd worden in het 
zomerseizoen kunnen de zonnewinsten tot oververhitting leiden. Zonwering speelt hier een grote rol. 
 

 
Figuur 29 Zonstraling in de loop van het jaar 

 
Figuur 30 Maandgemiddelde waarden van de 

dagelijks invallende zonnestraling te Ukkel 

(kWh/m2dag). 

 
Figuur 30 geeft een idee van de grootteorde van de invallende 

zonne-energie te Ukkel  maandgemiddelde dagwaarden) op 
verticale vlakken (zuid-, noord-, oost- en westgericht) en op een 
horizontaal vlak (plat dak). Zonnewinsten kunnen in de winter het 
energieverbruik voor verwarming gunstig beïnvloeden. Anderzijds 
worden ze in de zomer best zo goed mogelijk gecontroleerd om 
oververhitting te mijden. Voor beide situaties zijn aangepaste 
technologieën en gebruiksstrategieën aangewezen. 

 

4.3.1 Zonwering  

 
Om koeling, maar ook een teveel aan licht of een te groot lichtcontrast door zoninstraling te vermijden, is 
het nodig zonwering te voorzien. Dit kan structureel zijn (een oversteek, pergola,…) of door een 
bewegende zonwering zoals een screen, lamellen, … 
Uiteraard dient de zonwering aangepast te worden aan de oriëntatie. Zo kan verticaal glas op het zuiden 
in de zomer beschermd worden door structurele beschaduwing (oversteek, …). Voor andere oriëntaties is 
een beweegbare buitenzonwering aangewezen: rolscreen, uitvalscherm, rolluik, … Zo kan in winter- en 
tussenseizoen nog volop van de gratis zonne-energie genoten worden. 
 
Hierna worden enkele types van zonwering besproken die min of meer zijn gekoppeld aan het kozijn. De 
volgende zonweringtypen zijn hierin te onderscheiden

19
:  

 zonwerend glas; 

 lamellenzonwering binnen, buiten; 

 rolschermen binnen, buiten; 

 zonwering tussen dubbel glas optrekbaar en niet-optrekbaar; 

                                                 
19

 Ventilatie, koeling, zonwering en glas in nieuw en oud Amsterdam, F.A.T.M. Ligthart 
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 luiken, vaste lamellen of luifels; 

 groenbeplanting zoals bomen, hagen; 

 structurele zonwering. 
 
Waarvoor geldt dat: 

 Zonwerend glas waarvan de zonwerende eigenschappen niet regelbaar zijn, zijn minder 
energetisch geschikt omdat de toetreding van warmte in de winter aanzienlijk slechter is dan bij 
helder glas. 

 Luiken, vaste lamellen of luifels hebben als nadeel dat de lichttoelatende eigenschappen niet 
regelbaar zijn. 

 De oudere types van niet optrekbare zonwering tussen het dubbele glas hebben slechtere 
isolerende eigenschappen dan van isolerend dubbel glas.  

 
De overblijvende systemen zijn dus zonweringen in de vorm van lamellen die regelbaar en al of niet 
optrekbaar zijn. De meeste zonweringen (behalve de vaste luiken) leveren in gesloten toestand geen 
wezenlijke bijdrage aan de isolatiewaarde van het glas. Meestal is de isolatiewaarde van de materialen 
laag en is de luchtuitwisseling tussen de ruimte achter het zonweringssysteem en de buitenlucht groot. De 
mogelijkheid van kantelen van de lamellen laat toe de hoeveelheid en de richting van het daglicht te 
sturen. Dit is wenselijk om het visueel comfort te kunnen regelen.  
 
Door de automatisering van zonwering- ofwel daglichtsystemen kunnen de functies van het invangen of 
weren van warmte en licht worden gewaarborgd. Het sluiten van de zonwering bij lage 
buitentemperaturen bijvoorbeeld dient vermeden te worden omdat daardoor het energiegebruik voor 
verwarming stijgt. De automatische buitenzonwering moet dus niet alleen reageren op de zon maar ook 
op de buiten- en binnentemperatuur. Ook de wind speelt bij buitenzonwering een rol. Te sterke wind kan 
het systeem immers beschadigen. 
 
Indien buiten-, binnen- en tussenzonwering wordt vergelijken dan is buitenzonwering duidelijk het meest 
effectief (zie Error! Reference source not found.).  
 
 g-waarde v-waarde 

buitenzonwering  0,08 0,06 

binnenzonwering  0,36 0,09 

tussenzonwering   

Tabel 8 Vergelijking buiten-, binnen- en tussenzonwering 
 
Na te kijken en tabel norm? 
 
Typische data voor zonweringsystemen afhankelijk van hun opaciteit zijn: 
 

 White Pastel Dark Black 

Transmittance e,B Reflectance e,B 

Opaque 0.0 0.7 0.5 0.3 0.1 

Medium translucent 0.2 0.6 0.4 0.2 0.1 

High translucent 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 

e,B  = (Direct) Solar transmittance of the solar protection device [-] 

e,B = Solar reflectance of the side of the solar protection device facing the incident 
radiation [-] 

Tabel 9 Transmissie- en reflectiewaarden van zonweringssystemen 
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Om de combinatie zonwering-beglazing te bekijken bestaat er een Excel bestand gratis geraadpleegd kan 
worden op de website Norm-Antennes raadplegen (www.bbri.be/antenne_norm/energie, ga naar Normen, 
Energieprestatie). Het Excel blad implementeert de berekeningen van de norm EN 13363-1 (2007) 
“Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing – Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid – 
Deel 1: Vereenvoudigde methode” (CEN/TC89). 

4.4 Luchtdichtheid 
De U-waarde van een raam of deur mag dan heel goed zijn, zonder een correcte inpassing in de 
constructie en zonder aandacht voor een goede luchtdichting aan de randen treden er nog 
warmteverliezen en akoestische lekken op. Er kan een tocht ontstaan en dit kan het comfort dichtbij het 
glasvlak verlagen. Energiebesparingen mogen echter geen aanleiding geven tot een beperking van de 
binnenluchtkwaliteit. Een goede luchtdichtheid sluit ongecontroleerde ventilatie uit, maar maakt 
gecontroleerde ventilatie wel noodzakelijk. 
 
In tegenstelling tot het hedendaagse schrijnwerk heeft oud schrijnwerk geen tochtstrips. De oude vensters 
dienen juist gemonteerd en afgesteld te zijn, zodat ze voldoende water- en winddicht zijn terwijl ze toch 
een continue vochtafvoer verzekeren.  Het bijstellen van de spanjoletten volstaat dikwijls om de 
oorspronkelijke luchtdichtheid te herstellen.  
 
Bij het plaatsen van een nieuw raam, kan men de luchtdichtheid van het schrijnwerk kiezen dmv een 
klassesysteem (EN 12207) in functie van het type raam of deur. Een verhoogde luchtdichtheid van het 
schrijnwerk vraagt 2 dichtingen. 
Het aanbrengen van tochtstrips op de aaneensluitingen van de vleugels en het kozijn zorgt ook voor een 
grotere luchtdichtheid. Er bestaan ook afdichtingsystemen waarbij een pasta ter plaatse aangebracht en 
gemodelleerd wordt in het venster, zodat alle onregelmatigheden in de aansluitingen tussen de vleugels 
en het kozijn weggewerkt worden. 
 

 
Figuur 31 Verzorgen van de naad en kier om de luchtdichtheid te verbeteren 

 
Het dichten van de buitenvoeg tussen het schrijnwerk en het metselwerk, heeft een grote impact op de 
warmte-isolatie. Deze voeg is meestal van mortel en is daarom vaak geërodeerd. Het afdichten van de 
holte tussen het schrijnwerk en de sluiting van de voeg met een elastische gevelkit brengen een efficiënte 
oplossing. 
 
De aansluiting met de vloer dient bekeken te worden. In vele bestaande woningen waarbij de deur niet 
goed aansluit op vloer wordt vaak een tochthond gebruikt. Deze bestaat in allerlei maten en soorten. 
Een vaste tochtdichting is uiteraard gemakkelijker in gebruik en verzekert ook continu een goede 
afdichting. 

http://www.bbri.be/antenne_norm/energie
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Figuur 32 Slechte aansluiting op de 

vloer door voeglijntjes tussen de tegels
20

 

 
Figuur 33 Tochthond 

 

 
Figuur 34 Tochtstopper 

 

 
Om ramen en deuren luchtdicht in te bouwen kan men gebruik maken van tapes. 
 

   
Figuur 35 Luchtdichtheidstape 

 
Plaatsing van een luchtdichtheidstape is niet evident. Hieronder een voorbeeld uit de praktijk hoe het wel 
en niet moet. 
 

  

 

 
Figuur 36 Scheur in de 

luchtdichtheidstape 
Figuur 37 Het dampscherm dient doorgetrokken 

te worden tot aan het raamkader 
Figuur 38 Goede 

uitvoering van het 

luchtdichtheidsscherm 

 
Om het schrijnwerk langs buiten af te dichten, kan men een kitvoeg uitvoeren rekening houdend met de 
toleranties op de bestaande structuur moet soms vooraf het muurelement met mortel worden uitgevlakt  of 
moeten aanpassingslatten worden gebruikt. 
De kitvoeg kan doorgaans worden vervangen door schuimstrips of door geïmpregneerde en onrotbare 
koorden, zoals in afbeelding 20. De impregnatieprodukten van de schuimstoffen en de koorden, alsook de 
componenten van de gebruikte kitten mogen niet in het metselwerk of in het schrijnwerk dringen. 

                                                 
20

 Luchtdicht bouwen is luchtdicht ontwerpen, Opleiding Energiebewust Architect, Paul van den Bossche, 2008 
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Figuur 39 Kitvoeg langs buiten

21
 

 
In het geval van de volle muur blijft het dichtingsmembraan boven het venster zeer nuttig, omdat het het 
schrijnwerk beschermt tegen bevochtiging door het metselwerk in de gevelzone. Om het water af te 
voeren dat dit membraan bereikt, laat men de bovenste voeg tussen ruwbouw en schrijnwerk gedeeltelijk 
open. Ten einde het eventueel in de vertikale neggen binnengedrongen water af te voeren, is het 
aangeraden een afdichtingsmembraan te voorzien in het ondergedeelte ervan (onder de dorpel), evenals 
open stootvoegen aan beide zijden van de dorpel. 

 
Bij metselwerk met blokken wordt de luchtdichtheid vooral verzekerd door de binnenbepleistering. Het 
contact, of beter nog de continuïteit, tussen het schrijnwerk en de bepleistering wordt verzekerd door een 
voeg van schuimstof met gesloten cellen, eventueel gecombineerd met een kitvoeg. Bij spouwmuren is 
deze voeg bijzonder delicaat, omdat zij vaak twee randen moet verbinden. Dit werk kan worden 
vergemakkelijkt door op de omtrek van het raam een lat of een klein profiel aan te brengen. Het 
pleisterwerk aansluiten tegen het vaste kader van het raam is een veel voorkomende praktijk, die vaak 
leidt tot scheurvorming ter plaatse van de aansluiting van beide materialen, soms zelfs in de bepleistering. 
 

 
Figuur 40 Binnenvoeg met bepleistering

22
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 TV 188 
22

 TV 188 
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De beste oplossing bestaat erin een groef te voorzien in de vaste stijl, waar de bekleedsels uit platen van 
hout, gipskarton of andere materialen kunnen ingewerkt worden. De luchtdichtheid tussen de bekleedsels 
met plaatmateriaal en de ruwbouw wordt verwezenlijkt met spuitschuim of een ander dichtingproduct. 
 

 
Figuur 41 Bekleedsel van plaatmateriaal

23
 

 

LINK 
Technische Voorlichting 188: Plaatsing van buitenschrijwerk, Raymaekers D. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20188.pdf&lang=nl 

 

4.5 Akoestisch comfort 
Bij het vervangen van enkel glas door dubbele beglazing kunnen er slechtere akoestische prestaties 
gemeten worden. 
 

 
Tabel 10 Geluidsisolatieprestaties van gewone, dubbele thermische beglazing ten aanzien van enkelvoudig glas 

met benaderend equivalente totale glasdikte.
24

 

 
Toevoegen akoestische prestaties drievoudige beglazing + met heat mirror (Lieven) 
 
De laboratoriumprestaties van gewone, dubbele thermische beglazing vallen meestal zwakker uit dan die 
van enkel glas met een equivalente totale glasdikte (zie Tabel 10). Dit verschil kan zelfs oplopen tot 6 dB. 

                                                 
23

 TV 188 
24

 TOEPASSING VAN DE NIEUWE NORM EN ISO 717-1:1996, DEEL 1 AKOESTISCHE PRESTATIES VAN GLAS, B. Ingelaere, 

WTCB tijdschrift, 1998 
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Het vervangen van enkelvoudig glas bij renovatie kan bijgevolg de luchtgeluidsisolatie verslechteren. 
Vooral voor laag frequent geluid, zoals vliegtuiglawaai en stadslawaai, presteert dubbele beglazing 
slechter dan enkel glas met benaderend equivalente totale glasdikte.  
In geval er akoestische problemen zijn is het bijgevolg aan te raden de beglazing te vervangen door een 
akoestisch isolerende beglazing. Het is van belang dat het schrijnwerk voldoende luchtdicht is en dat er 
geen luchtlekken zijn tussen het schrijnwerk en het menstelwerk. Een dubbel venster (0) kan ook een 
uitweg bieden in ernstige gevallen. 
 
Bij het vervangen van de ramen bij een renovatie speelt niet enkel de prestatie van de beglazing, maar 
ook de kwaliteit van de uitvoering en de akoestische prestaties van de andere bouwelementen een rol. 
Aandachtspunten voor de plaatsing van de ramen zijn te vinden op de volgende links: 
 
 
Het gebruik van een dubbele beglazing is noodzakelijk vanuit een thermisch oogpunt, maar kan leiden tot 
problemen op akoestisch vlak. Een symmetrische dubbele beglazing (bv. 4-12-4) met goede thermische 
prestaties heeft namelijk een lagere akoestische isolatie dan een enkele beglazing met equivalente massa 
(8 mm). Dit kan opgelost worden door het gebruik van een asymmetrische dubbele beglazing (bv. 6-15-4) 
of, indien men nog betere prestaties wenst, door het gebruik van dubbele beglazingen met vloeibaar hars 
of PVB(A) (verbeterd PVB, speciaal ontworpen voor akoestische isolatie). 
We willen erop wijzen dat enkel PVB(A) leidt tot een verbetering van de akoestische prestaties; klassiek 
PVB heeft geen gevoelige weerslag op de akoestische isolatie van een beglazing. Bovendien is het met 
PVB(A) mogelijk de akoestische isolatie, de veiligheidseisen en de inbraakwerende eigenschappen met 
elkaar te verzoenen. Met dubbele beglazingen voorzien van vloeibaar hars of PVB(A) kan men overigens 
grote glasoppervlakken met goede akoestische prestaties uitvoeren. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde akoestische prestaties aan de hand van de 
eengetalsaanduiding Rw (waarden Rw + C en Rw + Ctr) voor verschillende types beglazingen en hun tussenlagen 
(klassiek PVB, vloeibaar hars, akoestisch PVB). 
 

 
Tabel 11 Gemiddelde akoestische prestaties van verschillende soorten beglazingen. 
 

LINK 

Geluidsisolatie van vensters. Toepassing van de nieuwe norm EN ISO 717-1:1996. Deel 1: 

akoestische prestaties van glas, Ingelaere B., Brussel, WTCB-Tijdschrift, lente 1998. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1998_1_p24.pdf&lan

g=nl 

 

Geluidsisolatie van vensters (2), Ingelaere B.,Vermeir G., Brussel, WTCB-Tijdschrift, herfst 1998. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1998_3_p26.pdf&lan

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1998_3_p26.pdf&lang=nl
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g=nl 

 
Technische Voorlichting 221: Plaatsing van glas in sponningen, Raymaekers D, p.32 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20221.pdf&lang=nl 
 
Akoestische problematiek van deuren, Blasco M. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_2000_1_p15.pdf&lang=n 
 
Definities en principes uit de bouwakoestiek, Van Damme M.,Brussel, WTCB, Infofiche, nr. 2, maart 
2004. 

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=2&lang=nl 

 

4.6 Comfort 
Om het comfort van ramen en deuren te waarborgen zijn water-, wind- en luchtdichtheidtesten 
noodzakelijk. Er is een opdeling gemaakt in verschillende klassen. Deze klassen zijn beschreven in: 

 EN 12207 voor luchtdichtheid 

 EN 12210 voor winddichtheid 

 EN 12208 voor waterdichtheid 
 

LINK 

Waterinfiltraties via het buitenschrijnwerk, Salomez L. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1995_1_p21.pdf&lang=nl 
 
Windbarsten in houten buitenschrijnwerk,  

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1990_3.6_p0.pdf&lang=nl 

 

4.7 Inbraakvertragende ramen en deuren 
Er worden 6 weerstandsklassen onderscheiden, afhankelijk van de gebruikte gereedschapset en van de 
tijd gedurende welke weerstand geboden wordt tegen een manuele inbraakpoging. 
 

 
Tabel 12 Klasses van inbraakwerendheid

25
 

 

                                                 
25

 Schrijnwerk en glaswerk: welke verbeteringen?, Detremmerie V., WTCB-contact, 1ste trimester 2005 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20221.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_2000_1_p15.pdf&lang=n
http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1990_3.6_p0.pdf&lang=nl


 
Renovatie van woningen naar lage energiebehoefte – LEHR  

DRAFT VERSIE: NIET PUBLIEKELIJK TE VERSPREIDEN 

33 

Voor woongebouwen (eengezinswoningen, appartementen) stelt men dat vensters en buitendeuren van 
klasse 2 (soms van klasse 3, afhankelijk van het geval) voldoende weerstand bieden ten opzichte van een 
manuele poging tot inbraak. 
 
Volgens de richtlijnen van de Europese norm prENV 1630 dienen inbraakvertragende ramen voor 
particuliere woningen te bestaan uit de combinatie van inbraakvertragend beslag, inbraakvertragende 
glaslatten en veiligheidsglas. 

 

LINK 
TIS-programma Inbraakbeveiliging 

www.tis-inbraak.be 

 

4.8 Veiligheid van personen 

 

LINK 
Buitenschrijnwerk en de veiligheid van personen. Deel 1: de keuze van het glas, Dupont E., 
Detremmerie V. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=wtcb_artonline_2008_3_nr8.pdf&lang=nl 

 

4.9 Stabiliteit 

 

LINK 
Stabiliteit van hout en stabiliteit van buitenschrijnwerk, Verougstraete P. 

http://oas.bbri.be/pls/BBRI/pubnew.popup_info?par=7115&lang=N&layout=4 

 

4.10 Brandgedrag 

 
 

5 Renovatie of energetische opwaardering van ramen en 
deuren 

Bij een renovatie naar een lager energieverbruik en een verhoogd comfort is het aangewezen om de 
vensters en deuren te vernieuwen. Er dient daarbij wel de nodige aandacht besteed te worden aan de 
correcte plaatsing en luchtdichtheid van de kaders. Een goede aansluiting met de isolatie dient om zo 
koudebruggen te vermijden. 
 

5.1 Belang van een integrale benadering 
Soms laat een renovaties te wensen over doordat niet altijd de juiste prioriteiten worden gesteld. Zo geeft 
men niet zelden de voorkeur aan een esthetische ingreep, terwijl de nood aan beschermende of 
versterkende maatregelen aan de componenten van een gebouw veel groter is. 
 
Ook dient er bij een renovatie rekening gehouden te worden met de (soms onverwachte) invloed van de 
geplande ingreep op de toestand van de bestaande constructie. Zo kan een goed isolerend raam in een 
niet-geïsoleerde muur aanleiding geven tot inwendige condensatie. 
 
De aspecten stabiliteit, temperatuur, vocht, luchtcirculatie, akoestiek, duurzaamheid van materialen, … 
zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en vereisen bijgevolg een integrale benadering. 
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Een integrale benadering van een renovatie betekent echter niet dat de uitvoering ervan in één keer dient 
te gebeuren. De renovatiewerken kunnen in verschillende fasen verlopen, rekening houdend met de 
goede volgorde van de werken, zodat eerder gedane werken teniet worden gedaan en opnieuw moeten 
gebeuren. 
 
Voorbeelden van een integrale benadering 
 

 In een woning wenst men eerst de ramen te vervangen. In een tweede fase wil me ook de 
buitenmuur beter isoleren. 
De plaatsing van de ramen dient dus te gebeuren, rekening houdende met de dikte van de isolatie 
die nadien langs buiten of binnen van de buitenmuur wordt geplaatst. De isolatie sluit best aan op 
de kaders om koudebruggen te vermijden. Dit betekent dat de dorpel moet verplaatst worden of 
mogelijks nieuw moet worden aangekocht, indien de breedte van de muur met de toekomstig te 
plaatsen isolatie buiten de dorpel zal uisteken. Dit betekent ook dat de glasoppervlakte zal kleiner 
worden. Indien dit niet gewenst is kan men een deel van het metselwerk verwijderen. 

 

 Men wil nieuwe ramen plaatsen om het daglichten de zonnewinsten in de woonkamer te doen 
toenemen. 
Om te zorgen dat de zonnewinsten niet te hoog zullen zijn in het zomerseizoen, zal een 
zonwering geplaatst worden. De zonwering zal een buitenzonwering zijn, omdat deze het meest 
effectief is. Om het vlak van de zonwering gelijk te laten lopen met de achtergevel, dient er dus 
plaats vrijgelaten te worden voor de plaatsing van de zonwering in een 2

de
 fase van de werken. 

 

 
Figuur 42 Bij de plaatsing van het raam wordt rekening gehouden met de plaatsing van een zonwering. 
 

5.2 Organisatie van een renovatieproject 
Om het renovatieproject zo goed mogelijk tot een einde te brengen, stelt men zich best vier belangrijke 
vragen:  

 Wat wil men bereiken? 
Bij de renovatie dient men op termijn te bekijken wat men aan het gebouw wil verbeteren. Soms is het 
nodig om vanaf het begin van de werken een aantal voorzieningen te treffen, voor werken die later 
zullen gebeuren.  

 Wat is de bestaande toestand? 
Het is belangrijk om de huidige situatie te bekijken om de juiste diagnose te stellen en op eventuele 
problemen te anticiperen (stabiliteit, vochtproblemen,…). Indien nodig kan best een expert 
ingeschakeld worden.  

 Wat is de haalbaarheid van het project? 
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Er dient te worden nagegaan of het mogelijk is of de doelen die vooropgesteld worden voor het 
gebouw, effectief mogelijk zijn om aan de noden te voldoen.  

 Wat is het meest praktische werkschema? 
Naargelang de financiële middelen en de ingrepen die op korte termijn de beste resultaten opleveren, 
dienen de volgorde van de werken bepaald te worden. De opeenvolging van de werken mogen elkaar 
ook niet in de weg staan. 

 

5.3 Renovatie in de Energieprestatieregelgeving (EPB) 
De aard van de renovatie bepaalt wat mogelijk is en wat economisch „verantwoord‟ is.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

 Nieuwbouw; 

 Volledige herbouw; 

 Ontmanteling; 

 Gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m³; 

 Gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid; 

 Uitbreiding met een beschermd volume groter dan 800 m³; 

 Uitbreiding met minstens één wooneenheid; 

 Gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder 
wooneenheden; 

 Uitbreiding met beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 800 m³ en zonder wooneenheden; 

 Verbouwing zonder functiewijziging of met functiewijziging met een beschermd volume kleiner 
dan of gelijk aan 800 m³; 

 Verbouwing met functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800m³. 
 

Afhankelijk van de soort van renovatie die wordt beoogd, dient er in mindere of meerdere mate rekening 
gehouden te worden met de EPB-eisen, die sinds 1 januari 2006 van kracht zijn. 
 
Bij verbouwingen

26
, gelden volgende EPB-eisen:  

 Maximale U-waarden van de constructieonderdelen die vervangen of toegevoegd worden; 

 In ruimten waar ramen worden vervangen, voldoen aan de luchttoevoereisen. 
 
Bij functiewijzigingen

27
, gelden volgende EPB-eisen: 

 Een K-peil van 65 of beter; 

 Minimale ventilatie-eisen. 
 
 
 
Dit betekent dat ingeval ramen worden vervangen of toegevoegd dit van belang is voor de ventilatie-eisen. 
Als in ruimten ramen worden vervangen en die ruimten worden volgens de norm aanzien als 
luchttoevoerruimten, dan moeten minimale ventilatietoevoeropeningen worden geplaatst. Indien de 

                                                 
26 Men spreekt van een verbouwing indien aan een bestaand gebouw werkzaamheden gebeuren die invloed hebben op de 

schildelen van het gebouw en op de installaties voor het realiseren van een specifiek binnenklimaat, zonder het volume van het 
gebouw te veranderen en zonder dat het een „ontmanteling‟ is. Zo kunnen er scheidingsconstructies vervangen worden, bijvoorbeeld 
daken of ramen. Ook kunnen er extra ramen toegevoegd worden, enz. 
 
27

 Men spreekt van een functiewijziging indien het volume groter is dan 800m³ waarbij energie verbruikt wordt om voor mensen een 

specifiek binnenklimaat te realiseren of indien het volume groter is dan 800m³ van een industriële bestemming naar een woon-, 
kantoor- of schoolbestemming. Alle andere types functiewijzigingen of functiewijzigingen met een volume kleiner of gelijk aan 800m³ 
worden beschouwd als verbouwingen. 
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verbouwing een functiewijziging is van onverwarmd naar verwarmd of van industrie naar woon-, kantoor- 
of schoolgebouw, zijn altijd alle ventilatie-eisen van toepassing en is deze invoer niet nodig. 
 
 

LINK 
Energieprestatieregelgeving (EPB-besluit) 

www.energiesparen.be 

 
 

5.4 Behoud van raam of deur 

5.4.1 Voorzetraam of -deur 

Deze oudere techniek bestaat erin een tweede ruit in het raam te plaatsen, gewoonlijk aan de binnenkant. 
Dit gebeurt met scharnieren zodat het gemakkelijk gepoetst kan worden. Dit is een aantrekkelijke 
oplossing in relatie tot geluidsisolatie, maar minder efficiënt op het vlak van warmte-isolatie. Het voordeel 
is wel dat de oorspronkelijke ramen kunnen bewaard blijven en dat de ingreep omkeerbaar is. 
 
De plaatsing van het voorzetraam gebeurt vaak niet luchtdicht, waardoor condensatieproblemen tussen 
de 2 ramen niet optreden. Een andere mogelijkheid is het verwijderen van (een gedeelte van) de soepele 
middendichting van het buitenste raam. 
 
Het voorzetraam kan ook in de buitendag van het bestaande venster geplaatst worden.  
 
 
Om condensatie te vermijden tussen de 2 ramen, dient in het raam aan de buitenzijde een 
ventilatieopening te worden gemaakt. Dit kan door een opening in het schrijnwerk te voorzien. 
 
Comment CD: Wordt hierdoor condensatie volledig uitgesloten?  Het gaat hier tenslotte maar over een vrij kleine spouw. 
Er bestaan ook voorzetramen die vóór het bestaande raam geplaatst worden, dus in de “buitendag”. 
Gaatjes in de profielen boren lijkt me niet zo een goed idee; veiliger en minstens efficiënt is het verwijderen van (een gedeelte van) 
de soepele middendichting van het buitenste raam. 
Nuttig lijkt me ook een aantal typologieën voor inbouw van ramen en deuren in metselwerk met zeer brede spouw toe te voegen, 
aansluitingen voor erkers, hoekaansluitingen e.d.m. 
DS: meestal is het voorzetraam niet luchtdicht geplaatst. 
 
 

 

  

Figuur 43 Nieuw voorzetraam  ter 

hoogte van de nieuwe thermische 

snede voor het bestaande raam. 

  

 
 
 

http://www.energiesparen.be/
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Een oude deur dient best vervangen te worden. Een andere optie is achter de bestaande deur een 
nieuwe deur te plaatsen, waardoor een dubbele deur (of „kastendeur‟) ontstaat. Er kan ook een hal 
gecreëerd worden mits isolatie van de begrenzende delen. 

 

5.4.2 Dubbel raam of deur 

Om een betere U-waarde te verkrijgen kan er ook een dubbel venster gerealiseerd worden. Hier worden 
twee volledige ramen achter elkaar in de dikte van de gevel gebracht. Deze optie, die zeer efficiënt is op 
het vlak van warmte-isolatie, wordt al eeuwenlang in koude streken toegepast. Voorwaarde is natuurlijk 
dat de muren aan de binnenzijde dik genoeg zijn. Het tweede raam, dat aan de binnenkant wordt 
aangebracht, is meestal een standaardraam met dubbel glas.  
 
De spouw die ontstaat moet naar buiten toe kunnen geventileerd worden (eventueel door kleine boringen 
in het raamprofiel te voorzien) en naar binnen toe luchtdicht uitgevoerd worden. Indien niet, is het mogelijk 
dat in bepaalde condities condensatiewater op het koude binnenvlak van het buitenvenster neerslaat. 
[Een dubbel raam kan een besparing van 3 kWh/(m²a) geven.] 
 

 
Figuur 44 Voorbeeld van een dubbel raam

28 
 
Comment CD: Dubbelvenster (D. Doppelfenster) lijkt jullie de meest aangewezen term?  Wat met de thermische prestaties van het 
“Verbundfenster”? 

 
 

5.5 Behoud van het schrijnwerk 
 
Is het schrijnwerk nog in goede staat, is de breedte van de sponning groot, winddicht en stevig genoeg, 
dan kan overwogen worden om de bestaande enkele of dubbele beglazing onmiddellijk te vervangen door 
superisolerende beglazing met een U-waarde van 1,1 tot 1,3 W/m²K

29
. Het is goedkoper dan het plaatsen 

                                                 
28

 Passiv Haus Institut, Protokollband Nr.32 
29 Bestaand houten buitenschrijnwerk en EPR: Gooi het kind niet met het badwater weg!, www.energiesparen.be 
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van nieuwe ramen en deuren en bovendien kan zo het oorspronkelijke gevelaanzicht behouden blijven, 
wat zeker bij gebouwen met erfgoedwaarde van belang is

30
. 

Is het schrijnwerk niet meer in goede staat of kiest men om andere redenen voor het plaatsen van volledig 
nieuwe ramen, zoals condensatieproblemen, energie, comfort, vermijden van latere ingrepen, dan dienen 
de oude ramen te worden door ramen die uitgerust zijn met superisolerende beglazing. Door nieuwe 
technieken zijn de profielen van zeer goed isolerende ramen (en ook „passieframen‟) behoorlijk slank, wat 
de architecturale vormgeving ten goede komt. Bij het vervangen van de vensters is er steeds een zekere 
mate van beschadiging van de binnenafwerking: marmeren vensterbanken, bepleistering, kozijnen, 
behangpapier. De kosten om deze onderdelen weer te herstellen, dienen meegenomen te worden in de 
totale kostprijs voor het vangen van de vensters. Ingeval de sponning van het raam niet breed genoeg is 
voor superisolerend glas en de oorspronkelijke raamprofielen ten alle kost willen behouden worden, dan 
kan gekozen worden voor vacuümbeglazing, dat een kleine glasdikte heeft en toch erg goede isolerende 
eigenschappen. Comment CD: Meestal is er in oude profielen ook weinig inbouwmogelijkheid voor performante 

dichtingen of nieuw hang- en sluitwerk. Oude raamwerk en (duur) VIG combineren lijkt me weinig realistisch.Er zijn 

helaas weinig afstelmogelijkheden bij spanjoletsluitingen. 
 
Bij het vervangen van de ramen dient men: 
1) De bestaande toestand te analyseren: 

 is het schrijnwerk beschadigd (verrot hout, vervormingen, geblokkeerd of gebroken hang of 
sluitwerk, onvoldoende luchtdicht; 

 heeft het gebouw een erfgoedwaarde? Hebben de vensters enige historische waarde? Wordt er in 
de vensters gebruik gemaakt van onvervangbare materialen zoals  oude eik, geblazen glas, 
gegoten glas, …? Dit kan betekenen dat het behoud van de vensters prioritair is. 

2) Een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen; in de regel geldt dat voor alle werken die het 
architecturale uitzicht van een goed veranderen, een stedebouwkundige vergunning moet 
aangevraagd worden: 

 igv een beschermd gebouw moet advies gevraagd worden aan de Directie voor Monumenten en 
Landschappen, zo niet dient een vergunningsaanvraag ingediend te worden bij de 
stedenbouwkundig ambtenaar van het gewest. 

 igv een niet-beschermd gebouw dient advies ingewonnen te worden bij de stedenbouwkundig 
ambtenaar van de gemeente. 

(is deze uitleg overbodig, of te behandelen in de inleiding?) 
 

 

 

 

Figuur 45 Ramen met historische 

erfgoedwaarde  

Figuur 46 Beschadiging van het 

raamprofiel 

Figuur 47: Veroudering van 

de raamkaders 

 
Illustratie van hoe ramen worden vervangen? 

 

                                                 
30 Houten schrijnwerk: erfgoed en comfort verenigen, Collectie Kunst in de straat, uitgegeven door de directie Monumenten en 
Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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Comment. CD: Het behoud van bestaande ramen is misschien voor uitzonderlijk schrijnwerk mogelijk maar o.i. 

eerder een zeldzaamheid. In het verleden hebben wij (en niet alleen wij) historisch waardevolle ramen vervangen 

door nieuwe met “oude profilering”. We hebben deze met succes getest op water- en luchtdichtheid. 

“Mits het vervangen van de beglazing door superisolerend glas en het verbeteren van de luchtdichtheid kan toch een 

goed presterend raam behaald worden.”: volgens mij meestal technisch niet mogelijk omdat de glasrabatten niet 

verlucht en ontwaterd zijn, er geen of povere dichtingen aanwezig zijn, het hang- en sluitwerk niet kanworden 

vervangen, de raamconstructie onvoldoende sterk is om het glas opnieuw op te spannen enz.  

5.5.1 Voldoende ventileren om vochtproblemen te vermijden bij de 
vervanging van enkel of dubbel glas   

Vensters met meervoudig glas bieden meer warmtecomfort dan enkel glas, ze maken ook komaf met 
koude luchtstromingen en het effect van koude oppervlakken. Maar hoewel ze geschikt zijn voor moderne 
gebouwen met geïsoleerde muren, kunnen ze het binnenklimaat in een oud gebouw verstoren. 

 
Figuur 48 Oppassen bij vervanging enkel glas naar dubbel bij een niet-geïsoleerde muur 

 
Bij een overvloedige productie van waterdamp (maaltijd, douche, feest,…) zet die zich neer op enkel glas, 
omdat dit het koudste oppervlak vormt van de muur. De waterdamp vormt uiteindelijk druppels die naar 
beneden lopen. De afvoergaatjes in het condensgootje of in de onderdorpel van het kozijn die het vocht 
naar buiten af moeten voeren zijn vaak verstopt of niet aanwezig zodat het vocht, dat van het glas af 
druipt, mogelijk op de vensterbank terechtkomt. Deze onderdelen zijn vaak relatief warm bijvoorbeeld door 
de nabijheid van radiatoren, zodat het vocht langzamerhand weer verdampt. Hoewel dat condensatie als 
hinderlijk wordt ervaren is het dus eigenlijk een bewijs van de goede werking van de woning. 
Bij hoge vochtigheden in de ruimte kan, de condensatie zo groot zijn dat het condenswater langs de 
vensterbank op de muur en uiteindelijk op de vloer terecht zal komen. De muur en de vloer kunnen dan 
vochtig worden en er kunnen vochtplekken ontstaan wanneer de hoge vochtigheid lang aanhoudt. 
Normaalgesproken is de relatieve vochtigheid van de binnenlucht vooral in de winter, als condensatie op 
enkel glas een rol speelt, laag en is condensatie en verdamping in evenwicht. Verse lucht van buiten is in 
de winter als het binnenkomt en opgewarmd wordt relatief droog

31
.  

 

Links in Figuur 49 wordt de situatie getoond van een conventioneel vensterraam in een ongeïsoleerde 

buitenwand; dubbel glas met aluminium raamkader. De oppervlaktetemperaturen aan de glasrand liggen 
vrij laag (ongeveer 10,9°C bovenaan en aan weerszijden van de vensters en 9,4°C onderaan). De praktijk 
heeft geleerd dat dit een gunstige toestand is voor de ontwikkeling van schimmels. 
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 Ventilatie, koeling, zonwering en glas in nieuw en oud Amsterdam, F.A.T.M. Ligthart 
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Figuur 49 Schimmels bij een aluminium raamkader met dubbele beglazing 

 
Er moet evenwel vermeden worden dat poreuze materialen het vocht absorberen, want dit kan schimmels 
veroorzaken. Het is mogelijk dat na vervanging van enkel glas of dubbel glas door superisolerende 
beglazing condensproblemen optreden bij de omringende muur. De kieren en naden worden veelal 
afgedicht en hierdoor zal de infiltratie van lucht door kieren en naden afnemen. Wanneer de juiste 
ventilatievoorzieningen ontbreken of niet juist gebruikt worden bestaat het risico dat de vertrekken 
onvoldoende geventileerd worden waardoor de relatieve luchtvochtigheid verhoogd wordt en daarmee de 
kans op condensvorming toeneemt. De muur wordt verzadigd aan vocht met allerlei negatieve gevolgen 
vandien; verlies aan isolatie, schimmels, aantasting van het metselwerk en de bepleistering.  
Goede ventilatievoorzieningen en het luchten van vertrekken bij hoge vochtproductie blijven daarom van 
groot belang.  
 
Paragraaf over belang van ventilatie en ventilatiesystemen toevoegen? 

 

5.6 Koudebrugarm inbouwen van ramen en deuren 
Hoogwaardige warmteisolerende vensters met een zo laag mogelijke U-waarde zijn onmisbaar bij een 
lage energie renovatie van gebouwen. Een niet-geïsoleerd raam in een niet-geïsoleerde muur waarbij de 
oppervlaktetemperaturen onder de 6°C zakken, zorgt bijna onvermijdelijk voor schimmelvorming. 
Comment BDS: is dit zo, is dit niet pas het geval wanneer een isolerend raam in een ongeïsoleerde buitenmuur wordt geplaatst? 
 
Het heeft geen zin om superisolerende ramen in een slecht of niet-geïsoleerde muur te plaatsen. Het 
raamoppervlak is immers kleiner dan het muuroppervlak, dus in totaal zal enkel deze ingreep niet veel 
energiewinst opleveren. In geval van een goed geïsoleerde gevel en de plaatsing van superisolerende 
ramen is het daarentegen wel belangrijk de aansluiting op de bestaande constructie correct uit te voeren 
en zoveel als mogelijk de luchtdichtheid te waarborgen. 
 
Hieronder worden in meer detail de koudebrugaansluitingen besproken, daarna volgt meer informatie over 
de luchtdichtheid. 
 
NOTA: Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden gebouwen met volle muren opgetrokken, die maar een 
geringe isolatie bieden. Deze muren zijn gewoonlijk 2 bakstenen dik op de beneden verdieping en 1,5 op 
de bovenverdieping. Na de oorlog bouwde men doorgaans holle muren: de buitenwand als bescherming 
tegen wind en regen, de dikkere binnenwand vormt de draagstructuur.  Daartussen werd een luchtlaag of 
spouw gelaten die de isolatie verbeterde. Na de oliecrisis van 1973 werd de spouw geheel of gedeeltelijk 
gevuld door een isolerend materiaal. 
 

Periode Soort wand U-waarde (W/m²K) 

Na 1973 Holle wand met isolatie 0.49 

Na 1945 Holle wand met 
luchtspouw 

1.53 
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Voor 1945 Volle muur (28 cm) 
Volle muur (38 cm) 

2.73 
1.95 

Tabel 13 Typische U-waarden van de wanden afhankelijk van de bouwperiode 
 
 
Comment CD: Pijnpunten blijven m.i. de coördinatie tussen ruwbouwwerken en het schrijnwerk, een taak waar te nemen door 
architect of bouwheer. 
 

LINK 
Technische Voorlichting 221: Plaatsing van glas in sponningen, Raymaekers D. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20221.pdf&lang=nl 
 

5.7 Details bij aansluiting op de bestaande constructie 
 
Een correct uitgevoerde plaatsing van het raam in de bestaande constructie dient bijzonder zorgvuldig 
gepland en uitgevoerd te worden. 
Zo zijn er een aantal principes die als regel van goede praktijk gelden: 

 Plaatsing in de as van de opening; waterpas en loodrecht, of volgens de voorziene hellingen 

 Bevestiging in de bestaande structuur om de krachten ten gevolge van de wind, sneeuw en het 
eigen gewicht op te vangen 

 Aandacht voor de aansluiting op de bestaande structuur zodat de hoofdfuncties van de gevel 
gewaarborgd blijven: 

o waterdichtheid bij slagregen, drainage en afvoer van water ofwel eventuele condensatie 
o aansluitend luchtscherm op de binnenzijde van de profielen 
o aansluiting van thermische en akoestische isolatiematerialen tegen het vaste raamprofiel 

 
 

 
Figuur 50 Principeschets van de correcte plaatsing van een raam of deur in een spouwmuur

32
. 

 
 
 
Zo zijn er zelfs voorgemaakte aansluitdetails op de markt die fouten vermijden bij de plaatsing in situ (zie 

Figuur 51). 
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 Technische Voorlichting 221: Plaatsing van glas in sponningen, Raymaekers D. 

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=TVN%20221.pdf&lang=nl
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Figuur 51 Voorgemaakt raamelement met dorpel

33
 

 
Het gebruik van drievoudig glas met een U-waarde van 0,8 W/m²K zorgt ervoor dat de temperatuur van 
het binnenste glasoppervlak niet meer onder 15…17°C zakt. De inbouwsituatie van hoog isolerende 
vensterramen dienen net zo consequent geïnstalleerd worden bij een renovatie als bij nieuwbouw. Het 
venster wordt best zodanig in het muurwerk geplaatst, dat het zich in het verlengde van de isolatie 
bevindt, zodat de isolerende laag continu doorloopt van de wand naar het isolerende gedeelte van het 
raam. Indien niet, dan stijgen de warmteverliezen via koudebruggen. In onderstaande afbeelding bevindt 
het raam zich niet volledig in de isolerende laag, maar deels ter hoogte van de muur. 
 

 
 
Uiteraard dienen er bij renovatie vaak compromissen gemaakt te worden. 
Indien het metselwerk geïsoleerd wordt langs binnen, maar de isolatie niet op het venster aangesloten 
wordt, kunnen er probleemzones optreden (zie Figuur 52). Zelfs wanneer er wordt geïsoleerd tot aan het 
raam, maar het raam zelf niet geïsoleerd is, dan kan het glasoppervlak 10°C verschillen met de 
binnentemperatuur, wat een oncomfortabele koudestraling van het glasvlak betekent. 
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 Passiv Haus Institut, Protokollband Nr.32 
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Figuur 52 Binnenisolatie niet aansluitend op het raam

34
 

 

In Figuur 53 is zit het het raam vervat in de isolatie, wat geen probleemzones veroorzaakt. 

 

 
Figuur 53 Binnenisolatie aansluitend op het raam

35
 

 
Er zijn 3 mogelijke inbouwvarianten van het raam te onderscheiden, geïllustreerd in Error! Reference 
source not found.. 

 
Hieronder worden enkele aansluitingen getoond die verkeerd uitgevoerd zijn evenals hun equivalente 
juiste oplossing. 
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Het linteel in contact met het buitenparement zorgt voor een koudebrug . De isolatie dient door te lopen tot 
aan het raam zodat beide onderdelen gescheiden zijn. 
 

 
Ook onderaan het raam dient de thermische snede door te lopen. Dorpel en binnenparement mogen 
elkaar dus niet raken. 
 

 
 
Langs de zijkanten van het raam mag de spouw niet afgesloten worden door een steen van het binnen- of 
buitenparemet. De isolatie dient tot aan het raam te komen. 

  
Bij het plaatsen van buitenisolatie dient deze door te lopen tot aan het raam om een koudebrug te 
vermijden. 
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Buitendeuren zorgen vaak langs de onderzijde voor grote thermische lekken en tocht. Niet alleen de 
isolatie en aansluiting van de deur is dus belangrijk, maar ook de onderdorpels zijn een echte uitdaging. 
 

 
Figuur 54 Barrièrevrije onderdorpels

36 
 

LINK 
GEÏSOLEERDE SPOUWMUREN MET GEVELMETSELWERK 2003/1, Informatieblad Belgische Unie 
voor de technische goedkeuring in de bouw 

http://www.butgb.be/media/downloads/infopages/IP2003001N.pdf 

 
Bij gevelopeningen zal erop toegezien worden dat: 
– voetloden of horizontaal geplaatste en ingeplooide afdichtingsmembranen het infiltrerend regenwater 
naar buiten afvoeren 
– de lateien, de dorpels, de rolluikkasten, ... voorzien zijn van een thermische onderbreking. 
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 www.schueco.nl 

http://www.butgb.be/media/downloads/infopages/IP2003001N.pdf
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Alle bovenstaande figuren dienen hertekend te worden met een isolatiedikte van (minstens) 10cm 
 
 
 
 
 

  

 

Figuur 55 Bij de plaatsing van het 

nieuwe raam is rekening 

gehouden met de buitenisolatie die 

zal worden aangesloten op het 

schrijnwerk door een breder 

schrijnwerk te voorzien. 

Figuur 56 Bij de plaatsing van de  

nieuwe deur is rekening gehouden 

met de buitenisolatie die zal 

worden aangesloten op het 

schrijnwerk door een breder 

schrijnwerk te voorzien. 

Figuur 57 Ruimte tussen spouw en 

raam voor de invulling van isolatie 

en aansluiting met de dorpel 
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De binnenisolatie dient zowel in horizontale als verticale snede over de muur en het raam tot aan het 
raamprofiel door te lopen.  
 
 

 

  

Figuur 58 Ruimte voorzien voor 

de aansluiting van de 

binnenisolatie op het raam 
 

  

 
 
Iets vertellen over stellatten voor het plaatsen van beglazing? Het grote gewicht maakt de exacte 
plaatsing moeilijk, dit moet best achteraf geregeld kunnen worden. 
 
Ook wijzen op het gewicht van de beglazing bij plaatsing (meer dan twee personen nodig). Vaak is 
bijzonder hefmateriaal nodig (foto plaatsing?) 
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Figuur 59: Plaatsing van een dakraam  

5.7.1 Inbouw in een hellend dak 
U-waarde van de beglazing kan verschillend zijn onder verticale en horizontale positie. 
  

 
  
Orientatie 

Ug-waarde 
[W/m²K] 

  
Spouwgastype 

4-16-4 
low-E 
  
  
  
  

Horizontaal 1.64 100% Ar 
  Vertikaal 1.084 

Horizontaal 1.693 90% Ar - 10% lucht 
  Vertikaal 1.122 

Horizontaal 1.742 80% Ar - 20% lucht 
  Vertikaal 1.157 

4-8-film-8-4 
  
  
  
  
  

Horizontaal 1.119 100% Ar 
  Vertikaal 1.119 

Horizontaal 1.152 90% Ar - 10% lucht 
  Vertikaal 1.152 

Horizontaal 1.185 80% Ar - 20% lucht 
  Vertikaal 1.185 

Tabel 14: Berekening volgens EN673 van de U-waarde van de beglazing volgens de positie  

6 Speciale oplossingen 

6.1 Lichtstraat, lichtkoepel en dakkapel 
Lichtstraten en lichtkoepels geven de mogelijkheid tot extra daglicht via plaatsing op platte of licht 
hellende daken. In bestaande woningen zijn velen hiervan sterk verweerd waardoor water en wind vrije 
toegang krijgen en dus dienen vervangen te worden. Ook kan het bij een renovatie aangewezen zijn om 
een lichtstraat of –koepel te plaatsen om het leefcomfort te verhogen. 
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Figuur 60: Voorbeelden van 2 lichtstraten, een skytube en een dakkapel 

 
Lichtkoepels zijn er in uiteenlopende maten, vormen, kleuren en materiaalsoorten en zijn tegenwoordig 
bijna allemaal gemaakt van dubbelwandig transparante kunststof op een opstand van kunststof, meestal 
met een vulling van isolatieschuim

37
. Het isolatieschuim beperkt de warmteverliezen en voorkomt 

condensvorming op de binnenzijde van de dakopstand. Bovendien zijn er mogelijkheden voor de dosering 
van licht, handmatige of elektrische ventilatie en accessoires om insecten te weren. Bij de plaatsing van 
een lichtkoepel dient men rekening te houden met de U-waarde en een correcte plaatsing zodat er geen 
kieren en naden bij de aansluiting op het dak, tussen raam en kozijn en tussen verschillende delen van 
dak en zijkanten van de lichtkoepel ontstaan. Indien men een nieuwe opening in het dak dient te maken 
dient uiteraard de dakconstructie bekeken te worden. 
 
Een dakraam of dakkapel in een hellend dak kan een sombere zolder omtoveren in een slaap- of 
werkkamer. Wel dienen ramen het een goede isolatiewaarde gekozen te worden om warmteverlies tegen 
te gaan. 

 
Figuur 61: Doorsnede van een dakkapel

38
 

 

 
Figuur 62: Snede over een dakvenster

39 
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 http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Dakraam%20en%20dakkapel 
38

 www.kl-dakkapel.nl 

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Dakraam%20en%20dakkapel
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Voor meer informatie over de inbouw van een dakkapel en dakraam (Velux) wordt verwezen naar TV 202, 
TV 186. 

 

Velux hebben passief woondakvensters 

 

Velux voor een plat dak - FDO 

6.2 Rolluiken 
Bij het renoveren naar een lage energie woning zijn rolluiken een belangrijk aandachtspunt. Het inbouwen 
van een rolluik mag er niet toe leiden dat de thermische isolatielaag van de gebouwschil sterk verminderd 
wordt. Er zijn geïsoleerde rolluikkasten op de markt die U-waarden halen van 0,21-0,38 W/m²K. Hiervoor 
zijn wandbreedte vans respectievelijk 36,5 en 30 cm nodig. 
 

 
Figuur 63 Voorgeïsoleerde rolluikkast

40
 

 

 
Figuur 64 Het inbouwen van een geïsoleerde rolluikkast

41
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 Verbeteren van het K-peil bij woningverbouwing in stedelijke omgeving, N. van Olmen, thesis, Hoger instituut voor 

architectuurwetenschappen Henry van de Velde, 2006 
 
40

 http://www.beck-heun.de/pdf/Thermo-Flex.pdf 
41

 Verbeteren van het K-peil bij woningverbouwing in stedelijke omgeving, N. van Olmen, thesis, Hoger instituut voor 

architectuurwetenschappen Henry van de Velde, 2006 
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1. isolatie 
2. rolluikriem 
3. eindlamel met elastische dichting 
4. rolluik 
5. rolluikstaaf 
6. rolluikkast 
 
U-waarde 1,39 W/m²K 

Figuur 65 Voorgeïsoleerde rolluikkast
42

 

 
 
Bestaande rolluikkasten kunnen ook worden nageïsoleerd. De naden tussen de isolatieplaten en de 
isolatieplaten en de muur dienen zorgvuldig te worden afgedicht met bv. een isolatieschuim; 
 

  
Figuur 66 Naïsolatie van rolluikkasten

43
 

 
Een betrekkelijk luchtdicht rolluik geeft een venster een veel lagere U-waarde. Zo heeft een venster met 
houten schrijnwerk (U = 1,8 W/m²K) en enkel glas (U = 5,7 W/m²K) een U-waarde van 4,53 W/m²K als de 
glasoppervlakte 70% en het raamkader 30% bedragen. Met een rolluik krijt men een U-waarde 
vergelijkbaar van deze van gewoon dubbel glas (U = 1,9 W/m²K tot U = 2,7 W/m²K)

44
. 

 
Bij het plaatsen van een rolluik bij een raam met een ingebouwd ventilatierooster heeft men de 
moeilijkheid dat bij het sluiten van de rolluik het ventilatierooster zijn rol niet meer kan vervullen. De markt 
heeft hierop ingespeeld door nu ook rolluikkasten met ingebouwd ventilatierooster te voorzien. Dergelijk 
ventilatierooster kan gemonteerd worden, zowel bij nieuwbouw als renovatie. 
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 http://www.warema.de/de/Produkte/Rollladen/Aufsetz_Rollladen/Typ_FR_55.htm 
43

 http://www.beck-heun.de/pdf/Thermo-Flex.pdf 
44

 Martin S, Vandaele L, Wouters P, Les fenêtres, Ministère de la Région walonne et CSTC, Namen, 1998, pp. 21, 34. 

http://www.warema.de/de/Produkte/Rollladen/Aufsetz_Rollladen/Typ_FR_55.htm
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Figuur 67 TRANSIVENT® : zelfregelende natuurlijke ventilatie voor integratie in rolluikkasten (U-waarde : 

2 W/m²K) 
45

 

 

6.3 Brandluiken, sectionaal poorten,… 

Passiefhuis-fabriek te Zwingenberg  (rolpoort) 
 
Het gebouw aan de noordelijke rand van de kleine stad Zwingerberg in de deelstaat Hessen is sedert juni 
2000 de nieuwe vestigingsplaats van de firma Surtec. Het gebouw is de eerste fabriek die de 
warmtetechnische standaardnorm van het passiefhuis toepast.  
Het gebouw omvat een pakhuis (1500m²), laboratorium en productieruimtes (1600m²), evenals kantoor- 
en conferentieruimtes (600m²). De planning als zogenaamd “passiefhuis” is gebaseerd op het feit dat de 
opdrachtgever er zich door de architect van heeft laten overtuigen dat een laag energiepeil kan worden 
bereikt zonder bijkomende kosten. 

http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/databank&lng=nl&doc=projecten&subcat=duitsland&id=
47&action=view 

Bejaardentehuis Mönchengladbach: geïsoleerde kleppen voor brandveiligheid liftschachten 
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 http://renson.be.apache02.hostbasket.com/news/43212.html, user_files/File/be_nl/documentatie/ventilatie/transivent_be.pdf 

http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/databank&lng=nl&doc=projecten&subcat=duitsland&id=47&action=view
http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=/databank&lng=nl&doc=projecten&subcat=duitsland&id=47&action=view
http://renson.be.apache02.hostbasket.com/news/43212.html
http://renson.be.apache02.hostbasket.com/user_files/File/be_nl/documentatie/ventilatie/transivent_be.pdf
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7.3 Definities uit STS 52 

 Raam: vast of opengaande kader van het schrijnwerk. 

 Venster: element van het gebouw dat een muuropening afsluit, de verlichting en eventueel 

de verluchting verzekert.  

 Vleugel of opengaande vleugel: het open- en dichtgaande deel van een venster met 

aanslagstijl. In sommige gevallen kan dit element voorzien zijn van een 

schuifmechanisme.  

 Vleugel: eventuele opengaande delen van het venster.  

 Kast: volume waarin de bedienings-, ophangings-, rol- en schuiforganen van 

venstervleugels en/of de sluitingen worden ondergebracht. 

 Vast kader: vast deel rond een venster of een vensterdeur. 

 Vast kader: vast gedeelte van het venster.  

 Aanslagstijl: stijl die bij sluiting op het kader of op de stijl van de aanpalende vleugels 

rust, en die de sluitingsvoorzieningen bevat. 

 Hangstijl (scharnierstijl): stijl van een vleugel met het hangwerk. 
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 Hang- of randstijl: stijl die de ophangings- en rotatievoorzieningen bevat. 

 Onderdorpel: dorpel met bijzondere vorm, onderste deel van het vaste kader en vastgezet 

op de vensterbank. 

 Sponning: doorlopende inkeping, uitgevoerd langs de rand van een raamprofiel waarin de 

beglazing wordt geplaatst. Men onderscheidt de open sponning waarbij de beglazing 

wordt vastgehouden door een kitband en de gesloten sponning waarbij de beglazing door 

glaslatten wordt vastgezet (afbeelding 1 en 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1 - Open sponning    Afbeelding 2 - Gesloten sponning 

 

 Sponningbodem: deel van de sponning dat haaks op het vlak van de beglazing staat 

(afbeeldingen 1 en 2). 

 Aanslag: deel van de sponning, dat evenwijdig loopt met de beglazing (afbeeldingen 1 en 

2). 

 Dichtingstrip: uit kunststof vervaardigde dichting, aangebracht in de aanslag van een 

vleugel om de dichtheid te verbeteren. 

 Waterlijst: oversteek op de dorpel, voorzien van een druiplijst.  

 Weerstandprofiel: verstevigingelement tussen of rond vensters die de belastingen 

overbrengen naar de ruwbouw. 

 Hang- en sluitwerk: alle onderdelen van metaal en/of een synthetisch materiaal, gebruikt 

als elementen voor het vergaren, bevestigen, ophangen, bewegen of bedienen en sluiten 

van de vensters. 

 Ventilatieopening: regelbare opening in een schrijnwerkelement. 

 Glaslat: profiel dat de beglazing in de sponning bevestigt via dichtingvoegen. 

 Glaslat: kleine lat die de beglazing op haar plaats houdt in de glassponning van de 

vensters. 

 

I - buiten 

II - binnen 

 

1. sponningbodem 

2. aanslag 

3. glaslat 

4. ontwateringsgroef 

5. ontwateringsgat 
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7.4 Definties uit STS 38 

 Beglazing: Element gevormd door een of meer glasplaten 

 Beglazen: het inzetten van glasruiten 

 Isolerende beglazing: Beglazing, bedoeld om een warmte- en/of geluidsisolatie te verkrijgen. 

Beide eigenschappen komen vaak gelijktijdig voor. Deze beglazing bestaat uit minimaal twee 

glasplaten die in de fabriek zijn samengevoegd en worden gescheiden door een hermetisch 

gesloten ruimte die lucht en/of gedeshydrateerd gas bevat. 
 

 
Afbeelding 1 : Typesamenstelling van isolerend glas en benaming van de elementen 

 

 Lucht- of gasspouw: Ruimte tussen twee glasplaten van een isolerende beglazing, uitgedrukt 

in mm. 

 Afstandshouder: Wordt gebruikt in isolerende beglazing: inrichting om de afstand tussen de 

platen van de isolerende beglazing in te stellen. Opmerking: Vlakken van de beglazing: zie 

Afbeelding 1 voor de benaming van de onderdelen van de isolerende beglazing. 

 Drukvereffener: Toebehoren die vervorming en/of breuk ten gevolge van het eventuele 

onevenwicht tussen de luchtdruk in de spouw en de druk van de omgevings- en/of buitenlucht 

voorkomt tussen het ogenblik van de fabricage en de plaatsing van de isolerende beglazing. 

 Tussenlaag (NBN EN ISO 12543-1 [] 36): Laag of materiaal dat de kunststof- of glasplaten 

aan elkaar kleeft. De tussenlaag kan het afgewerkte product ook bijkomende eigenschappen 

opleveren. Voorbeeld: weerstand tegen inslagen, weerstand tegen brand, regeling van de 

zoninstraling, geluidsisolatie. 

 Dichtingskit : zie STS 56.1 § 1.2: Een dichtingskit is een dikvloeibare massa die na allerhande 

chemische reacties (polymerisatie, netvorming, vulkanisering, enz.) de voeg afsluit waarin hij 

is aangebracht. De kit vormt daarbij een dichte rups die aan de contactoppervlakken van de 

omringende elementen kleeft. Raadpleeg voor meer informatie § 1.2.6 van de 46 - STS 56.1: 

1998 

 Afdichtingskits voor gevels: De dichtingskit verzekert de afdichting tussen de ruit en het raam 

of tussen de ruiten. Aan de buitenkant van het gebouw zorgt de dichtingskit ervoor dat er geen 

regenwater en stof kan binnendringen via de sponningen, terwijl hij aan de binnenzijde het 

schoonmaakwater en de condensatie tegenhoudt. Deze kit moet een grote duurzaamheid 

vertonen - zie in dit verband STS 56.1 

 Afdichtingsprofielen: Producten op basis van elastomeer, geëxtrudeerd tot ononderbroken 

profielen en verkrijgbaar in de vorm van platte, van lippen voorziene of U-vormige stroken of 

worsten die door samendrukking of buiging een primaire of secundaire afdichting verzekeren. 

Deze voorgevormde profielen dienen om de afdichting tussen de ruit en het raam of tussen 

vensters onderling te verzekeren. Aan de buitenkant van het gebouw zorgt het 
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afdichtingsprofiel ervoor dat er geen regenwater en stof kan binnendringen in de sponningen, 

terwijl het aan de binnenzijde het schoonmaakwater en de condensatie ervan weghoudt. Deze 

profielen moeten duurzaam zijn en bestand zijn tegen vocht en eventueel tegen zonnestraling. 

Het afdichtingsprofiel moet chemisch verenigbaar zijn met de omgeving, in het bijzonder met 

de afdichtingskit van de isolerende beglazing. 

 Voeg: Bewust opengelaten of aangebrachte opening tussen 2 elementen van het gebouw. Zie 

STS 56.1 § 1.2.1 voor meer details. 

 Voegproducten: Producten om voegen op te vullen met de bedoeling ze stof-, wind- en/of 

waterdicht te maken. Voegproducten zijn ofwel kit die alleen of in combinatie met 

voegbodems wordt gebruikt, ofwel elastische profielen. 

 Voegbodem: Van een profiel voorziene ononderbroken strip die de diepte van de dichtingskit 

begrenst en ervoor zorgt dat die kit aansluit op de contactvlakken en tegelijk verhindert dat hij 

aan de voeg kleeft. Zie STS 56.1 § 1.2.4 
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7.5 Maximale U-waarden (volgens bijlage III van het EPB decreet in 
Vlaanderen) 
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7.6 Maximale U-waarden (volgens bijlage IV van het EPB decreet in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
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7.7 ANNEXE E: Coefficient de transmission thermique des vitrages 
(valeurs Ug) 

 

Type de vitrage  

(toutes les feuilles de verre ont 4 mm d’épaisseur) 

Ug (W/m²K) (1) 

(NBN EN ISO 10077-1) 

Type 
Couche de 

revêtement 

Facteur 

d’émission 

normale 

Dimensions 

(mm) 

Sorte de remplissage lame d’air 

(concentration de gaz  90%) 

Air Argon Krypton Xenon 

double 

vitrage 

néant (double 

vitrage normal) 
0,89 

4-6-4 3,3 3,0 2,8 2,6 

4-8-4 3,1 2,9 2,7 2,6 

4-12-4 2,6 2,7 2,6 2,6 

4-16-4 2,7 2,6 2,6 2,6 

4-20-4 2,7 2,6 2,6 2,6 

1 vitre avec 
couche low-e  0,2 

4-6-4 2,7 2,3 1,9 1,6 

4-8-4 2,4 2,1 1,7 1,6 

4-12-4 2,0 1,8 1,6 1,6 

4-16-4 1,8 1,6 1,6 1,6 

4-20-4 1,8 1,7 1,6 1,7 

1 vitre avec 
couche low-e  0,15 

4-6-4 2,6 2,3 1,8 1,5 

4-8-4 2,3 2,0 1,6 1,4 

4-12-4 1,9 1,6 1,5 1,5 

4-16-4 1,7 1,5 1,5 1,5 

4-20-4 1,7 1,5 1,5 1,5 

1 vitre avec 

couche low-e  0,1 

4-6-4 2,6 2,2 1,7 1,4 

4-8-4 2,2 1,9 1,4 1,3 

4-12-4 1,8 1,5 1,3 1,3 

4-16-4 1,6 1,4 1,3 1,4 

4-20-4 1,6 1,4 1,4 1,4 

1 vitre avec 

couche low-e  0,05 

4-6-4 2,5 2,1 1,5 1,2 

4-8-4 2,1 1,7 1,3 1,1 

4-12-4 1,7 1,3 1,1 1,2 

4-16-4 1,4 1,2 1,2 1,2 

4-20-4 1,5 1,2 1,2 1,2 

triple 

vitrage 

néant (triple 

vitrage normal) 
0,89 

4-6-4-6-4 2,3 2,1 1,8 1,7 

4-8-4-8-4 2,1 1,9 1,7 1,6 

4-12-4-12-4 1,9 1,8 1,6 1,6 

2 vitres avec 
couche low-e  0,2 

4-6-4-6-4 1,8 1,5 1,1 0,9 

4-8-4-8-4 1,5 1,3 1,0 0,8 

4-12-4-12-4 1,2 1,0 0,8 0,8 

2 vitres avec 

couche low-e  0,15 

4-6-4-6-4 1,7 1,4 1,1 0,9 

4-8-4-8-4 1,5 1,2 0,9 0,8 

4-12-4-12-4 1,2 1,0 0,7 0,7 

2 vitres avec 
couche low-e  0,1 

4-6-4-6-4 1,7 1,3 1,0 0,8 

4-8-4-8-4 1,4 1,1 0,8 0,7 
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4-12-4-12-4 1,1 0,9 0,6 0,6 

2 vitres avec 

couche low-e  0,05 

4-6-4-6-4 1,6 1,2 0,9 0,7 

4-8-4-8-4 1,3 1,0 0,7 0,5 

4-12-4-12-4 1,0 0,8 0,5 0,5 
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(1)           Conventions pour les vitrages dont certaines caractéristiques sont inconnues : 

o couche inconnu: prenez les valeurs pour 0 = 0,89 (pas de couche 
o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  
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o  

o  
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Tableau E 1 – Coefficient de transmission thermique de la partie centrale du vitrage (sans tenir compte des 

effets périphériques), Ug en W/m²K, calculé selon NBN EN 673 

 

7.8 g-waarden voor de aansluiting raamprofiel-beglazing 

 

 
Volgens de norm EN 10077-1 
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7.9 Annexe B, NBN B 62-004 

 

7.10  Tabelwaarden Uf van Houten profielen, metalen profielen en 
kunststof (adhv het aantal kamers) 

 


