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NIEUWBOUW / BOUWMETHODE

THERMISCHE ISOLATIE EN LUCHTDICHTHEID

Huizen met als basis een houtskelet of draagmuren in hout worden vaak

geassocieerd met lage-energiewoningen of passiefhuizen. Vandaar hun

toenemend succes. Enerzijds zijn ze (schijnbaar) makkelijk te bouwen,

zijn er tal van prefab mogelijkheden (die de duur van de werken aanzien-

lijk inkorten) en weet hun ecologische connotatie

heel wat kandidaat-bouwers te overtuigen. Ander-

zijds zijn de bouwelementen vrij dun en creëert de

holle structuur extra ruimte voor dikke isolatielagen

zonder de buitenmuren daarom te verzwaren. En

toch...

Thermische isolatie beperkt zich tegenwoordig

niet langer meer tot het aanbrengen van een dikkere

laag isolatiemateriaal die de warmte niet of nauwe-

lijks geleidt. Isolatie is tegenwoordig ook nauw ver-

bonden met twee andere functies van de muur. De

opname van vocht uit de omgevingslucht door de

isolatie moet in de eerste plaats worden vertraagd of

voorkomen via de plaatsing van een damprem of

dampscherm. Wordt de isolatie vochtig, dan nemen

de thermische prestaties immers af. Die functie kan

eenvoudig worden overgenomen door de bepleiste-

ring waarmee binnenmuren worden afgewerkt. De

tweede functie heeft te maken met de luchtdichtheid.

Die wordt verzekerd door een luchtdicht membraan

of paneel óf door stucwerk of gipsplaten aan de

binnenkant. Maar in dat geval komen de hierboven

beschreven functies echter in het gedrang door elke

onderbreking in de bepleistering (stopcontacten,

schakelaars, doorgang van leidingen,...). Dat maakt

alles een stuk complexer, zeker voor muren in hout-

skeletbouw. 

NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN
Natuurlijke isolatie – doorgaans vochtgevoeliger dan

de traditionele varianten (schuim en minerale wol) –

is in houtbouw relatief ingeburgerd omdat het past in

de visie van ecologisch bouwen. Dergelijke isolatie-

materialen moeten aan de buitenkant dan ook wor-

den beschermd door een regenscherm van het type

onderdak. Dat is ook het geval wanneer het gebruikt

wordt in combinatie met een traditioneel parement in

baksteen of een lichte gevelbekleding (hout, pvc, leien, terracotta,

zink,...), aangebracht op een onderstructuur. Daardoor ontstaat immers

een geventileerde buitenruimte waar de omgevingslucht net zo vochtig

kan zijn als in de spouw van een traditionele spouwmuur. 

WELK BOUWSYSTEEM? 
De afdichting en de bescherming van vochtgevoelige isolatie doen het

aantal componenten in sommige muren aanzienlijk stijgen. Die toenemen-

de complexiteit heeft twee gevolgen. Het eerste is technisch: hoe meer

componenten, hoe meer technische kennis vereist is en hoe reëler het

risico op missers. Het tweede is financieel: de prijs per m2 van de muur

stijgt, met duidelijke gevolgen voor de totale kostprijs van de constructie.

De keuze voor een ‘eenvoudig’ in de praktijk om te zetten en te controle-

ren oplossing heeft dan ook belangrijke implicaties voor de keuze van het

bouwsysteem.

We onderscheiden vier types houten buitenwanden: 

1. Houtskelet

2. Gestapelde juffers

3. Verspijkerde panelen

4. Verlijmde panelen

Niet meteen 
kinderspel!
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Denkt u nog altijd dat het isoleren van de buitenmuren van een huis in
hout neerkomt op het opvullen van het houtskelet met isolatie? Dan
moet u dit artikel zeker lezen! De technieken in de houtbouw zijn in-
middels sterk gediversifieerd en soms ook complexer geworden. 
Daar zijn het streven naar afdoende isolatie en luchtdichtheid én het
gebruik van natuurlijke isolatiematerialen niet vreemd aan. 
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Korte beschrijving (schets 1)

In de eenvoudigste versie bestaat het houten skelet uit een verticale dragende structuur. De breedte

van de vaak rijzige houten elementen wordt bepaald door de stabiliteit van de muur en soms ook door

de dikte van de isolatielaag die u erin wilt verwerken. De verticale elementen worden verstevigd door

horizontale dwarsbalken onderaan, in het midden en bovenaan waarna de vrije ruimte tussen de houten

elementen wordt opgevuld met soepele of losse isolatie. Houten panelen (OSB of dergelijke) zorgen

voor een afgesloten en stevig (gestut) geheel langs de buitenkant van het geraamte, terwijl de binnen-

kant doorgaans wordt afgewerkt met gipsplaten of eventueel ook houten panelen.

Thermische isolatie en luchtdichtheid 
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1. HOUTSKELET

� Bij dit systeem kunt u de volledige dikte van de muur benutten om isolatie aan te brengen. 

� De elektrische leidingen en buizen voor sanitair en verwarming kunnen makkelijk in de structuur

van de muur worden ingewerkt.

� Het inblazen van losse isolatie geeft u de kans om de beschikbare ruimte in de dikte van de

structuur volledig te benutten.

� De reële isolatiewaarde ligt lager dan berekend, omdat de isolatie door structurele ele-

menten wordt onderbroken. Plaatst u om de 40cm een houten element van 40 mm breed,

dan daalt de totale isolatiewaarde van de muur met naar schatting 10%.

�Overal waar de bepleistering door stopcontacten, schakelaars of leidingen wordt onder-

broken, wordt afbreuk gedaan aan de luchtdichtheid en moet u zorgvuldig te werk gaan

om niettemin een aanvaardbaar niveau te handhaven.

� Dergelijke wanden hebben geen thermische inertie en zijn bijgevolg niet in staat aan-

zienlijke temperatuurstijgingen bij warm weer (gedeeltelijk) te ondervangen.

+

-

�Om het isolatieniveau te verbeteren zonder de structuur nodeloos te verzwaren én om

een perfect ononderbroken isolatie te krijgen, kan de buitenwand volledig met ononder-

broken isolatielagen worden bedekt (schets 2).

�Om problemen met de luchtdichtheid ten gevolge van technische voorzieningen te

beperken, kunt u een extra technische binnenwand plaatsen om daarin de kabels en

leidingen weg te werken zonder de luchtdichtheid in gevaar te brengen. Er moet hoe

dan ook bijzondere aandacht worden besteed aan onderbrekingen voor externe

voorzieningen (waterleiding voor een buitenkraantje, buitenverlichting aan de

muur,...) als u de luchtdichtheid niet in het gedrang wilt brengen. Idealiter vermijdt u

elke onderbreking of neemt u uw toevlucht tot minder gevoelige wanden, zoals fun-

deringsmuren buiten het beschermde volume (schets 3).

� De externe bescherming van de isolatie kan het aanbrengen van een bijkomend

membraan langs de buitenkant van de isolatielaag (schets 4) rechtvaardigen. 

Varianten

1

2

3

4
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1. Houtskelet opgevuld met isolatie 
2. Buitenpaneel 
3. Gipsplaat 
4. Buitenisolatie 
5. Dampscherm of –rem 
6. Technische voorzetwand 
7. Regenscherm

Grijs isolatiemateriaal: vochtgevoeligGeel isolatiemateriaal: vochtafstotend
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Korte beschrijving (schets 1)

Juffers, die van een inkeping worden voorzien en daar in elkaar grijpen, worden ‘gewoon’ op elkaar gestapeld. In de hoeken worden ze kruislings ge-

plaatst en eventueel verstevigd met tussenliggende verticale balken. In de basisversie blijven de juffers binnenshuis zichtbaar, waardoor de woningen

een sfeer uitademen van een Engelse cottage of een ‘Amerikaans huis’. De isolatie wordt aangebracht langs de buitenkant van de wand. Om de migratie

van waterdamp via de juffers af te remmen en de muur af te dichten, wordt aan de buitenkant van de juffers een water- en luchtdicht membraan ge-

plaatst vóór de isolatie wordt aangebracht. 

Thermische isolatie en luchtdichtheid 

2. GESTAPELDE MASSIEVE JUFFERS

� De ononderbroken geplaatste isolatie is makkelijk te controleren.

� De beperkte dikte van de juffers geeft u de kans de isolatie op te drijven zonder dat de totale dikte van de muur toeneemt (in tegenstelling tot een

traditionele zware muur).

� In de juffers worden gaten gemaakt om de technische leidingen te kunnen voorzien. Die hebben geen invloed op de luchtdichtheid, die langs de

buitenkant van de juffers wordt verzekerd. Op voorwaarde, natuurlijk, dat u het membraan niet doorboort. 

De structuur kan soms behoorlijk gaan bewegen. Bijvoorbeeld indien: 

� De juffers niet volledig droog zijn, waardoor de wanden kunnen verzakken.

� U werkt met massieve materialen die torsie of kromtrekking van houten elementen kunnen veroorzaken.

Gaat het hout te veel bewegen, dan kan dat gevolgen hebben voor de isolatie of leiden tot scheurtjes in het dichtingsmembraan. 

+

-

� Juffers kunnen aan de binnenkant met gipsplaten worden bekleed. Het gaat om een in essentie esthetische keuze die de afdichting van de wand

kan verbeteren en als dampscherm kan fungeren (schets 2).

� Breng een regenwerend membraan (van het type onderdak) langs de buitenkant van de isolatie aan indien u externe, vochtgevoelige isolatie

(natuurlijke isolatiematerialen) gebruikt óf kiest voor een niet-waterdicht parement in baksteen of een lichte en geventileerde gevelbekleding in hout,

pvc, leien, terracotta, zink,.... (schets 3).
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Geel isolatiemateriaal: vochtafstotend
Grijs isolatiemateriaal: vochtgevoelig

1. Gestapelde juffers 
2. Dampscherm of –rem 
3. Buitenisolatie
4. Gipsplaat
5. Regenscherm
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Korte beschrijving (schets 1)

Panelen die dragende buitenmuren vormen, bestaan uit minimaal vijf lagen kruislings geplaatste en mechanisch verspijkerde

dunne planken. Die worden met buitenisolatie bedekt. Aan de binnenkant worden ze met gipsplaten afgewerkt. Is dat niet het

geval (niet-luchtdichte binnenafwerking), dan moet aan de buitenkant van de panelen een dampscherm worden geplaatst om

de constructie af te dichten en de isolatie tegen vocht in de omgevingslucht te beschermen. Onderbrekingen in de binnenaf-

werking hebben dan ook geen gevolgen voor de afdichting.

Thermische isolatie en luchtdichtheid

3. VERSPIJKERDE PANELEN

� De panelen zijn aan de buitenkant perfect glad, zodat u daarop moeiteloos een ononderbroken isolatielaag kunt

aanbrengen. 

� De eigen thermische resistentie van de panelen verhoogt die van de isolatie. Hun thermische inertie komt het comfort

binnenshuis ten goede. 

� De massa van de panelen dempt luchtgeluiden. 

De minimale dikte van de panelen bedraagt zowat 14cm (het equivalent van een traditioneel blok in terracotta of beton) en

vermindert de totale muurdikte dus niet, in tegenstelling tot andere bouwsystemen met hout.

+

-

Plaats een regenwerend scherm aan de buitenkant van de isolatie indien u gebruik maakt van vochtgevoelige buitenisolatie en

een niet-waterdicht parement in baksteen of een lichte en geventileerde gevelbekleding in hout, pvc, leien, terracotta, zink,....

(schets 2). 

Variant
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Geel isolatiemateriaal:
vochtafstotend

Grijs isolatiemateriaal:
vochtgevoelig

1. Verspijkerde panelen
2. Dampscherm of –rem 

3. Buitenisolatie
4. Gipsplaat

5. Regenscherm
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Korte beschrijving (schets 1)

Panelen die dragende buitenmuren vormen, bestaan uit minimaal drie lagen kruislings geplaatste en onder

druk verlijmde dunne planken. Die planken zijn gladgeschuurd en sluiten perfect op elkaar aan. Daardoor

zijn er voor de afdichting van de panelen geen bijkomende interventies nodig, en hebben ze voor wie zich

tevreden stelt met hun uitzicht, evenmin behoefte aan een binnenafwerking met, bijvoorbeeld, gipsplaten. 

Thermische isolatie en luchtdichtheid

4. VERLIJMDE PANELEN

� De minimale dikte van de panelen schommelt rond 9,5cm. Het systeem heeft dan ook

de dunste volle draagmuren op de markt en garandeert zo de hoogste isolatiedikte bij een

gegeven totale dikte. 

� De luchtdichtheid van de panelen (enkel de voegen tussen de panelen moeten met een

zelfklevend membraan worden afgedicht) beperkt het aantal gebruikte materialen voor het

optrekken van wanden aanzienlijk.

� De panelen zijn verkrijgbaar in ruime afmetingen, wat het aantal lopende meters aan af

te dichten voegen sterk beperkt. 

� De eigen thermische resistentie van de panelen kan worden opgeteld bij die van de

isolatie. Bovendien komt hun thermische inertie het comfort binnenshuis ten goede. 

� De massa van de panelen dempt luchtgeluiden. 

Geen.

+

-

� Langs de binnenkant kunt u de panelen bekleden met gipsplaten. Het gaat om een

zuiver esthetische keuze die niet noodzakelijk is om de luchtdichtheid van de wand te

kunnen verzekeren (schets 2). 

� Aan de buitenzijde van de isolatie moet een regenwerend scherm worden geplaatst

indien u gebruik maakt van vochtgevoelig isolatiemateriaal en een niet-waterdicht

parement in baksteen of een lichte en geventileerde gevelbekleding in hout, pvc, leien,

terracotta, zink,... (schets 3). 

Varianten
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www.ikgabouwen.be

Meer weten? 

U vindt allerlei recente artikels op

onze website onder de rubriek 

Ruwbouw
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BESLUIT
Onderschat de complexiteit van houtbouw niet. Tal

van parameters (zoals het gekozen bouwsysteem,

de gebruikte isolatie en het type buitenparement)

hebben hun impact en zorgen er soms voor dat bij-

komende componenten nodig zijn die mogelijke

problemen moeten helpen voorkomen. 

In het geval van houtbouw wordt de luchtdicht-

heid altijd gedeeltelijk verzekerd door middel van

een zelfklevende tape tussen de verschillende pa-

nelen of membranen. De tape wordt meestal op de werf aangebracht en bijgevolg is het

belangrijk dat de plaatsingsomstandigheden optimaal zijn (geen stof of vocht). Anders kan

niemand de duurzaamheid van de oplossing garanderen. U bent gewaarschuwd! 

U hebt het al begrepen: het imago van een snel en makkelijk in elkaar te zetten mecca-

no is niet zo gerechtvaardigd als u misschien zou denken. We kunnen u alleen maar aanra-

den een architect onder de arm te nemen die met de techniek vertrouwd is, én samen te

werken met gespecialiseerde bedrijven. Amateurs onthouden zich maar beter, anders

hebben dergelijke investeringen – zelfs al op korte termijn – geen zin. �

1. Verlijmde panelen 
2. Buitenisolatie

3. Gipsplaat
4. Regenscherm
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Geel isolatiemateriaal: vochtafstotend
Grijs isolatiemateriaal: vochtgevoelig


